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  סבא �עיריית כפר
  57/15�10/06. פרוטוקול מס

  06/1106/, שנימיו� , שיבת מועצה  מ� המניי�ימ

�  :על סדר היו
  ר "במקומה של חברת המועצה ד, אריק לויטה, הצהרת אמוני� של חבר מועצה חדש.   1

  שהתפטרה מהמועצה, טל קוגמ�  

2  .   �  25/09/06 � ו11/09/06אישור פרוטוקול מועצה מיו

3   .   �  29/10/06אישור פרוטוקול ועדת כספי� מיו

27/09/06� מיו� אישור פרוטוקול ועדת נכסי  .  4  
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  ) ולכ� מתומללת בקצרההתחלת הישיבה חסרה בהקלטה עקב תקלה של הטייפ(

  
  ר "במקומה של חברת המועצה ד, אריק לויטה, הצהרת אמוני� של חבר מועצה חדש.   1

  שהתפטרה מהמועצה, טל קוגמ�  
  

אני מתחייב לשמור אמוני� למדינת ישראל ולמלט באמונה את שליחותי ": אריק לויטה

אשמח להעזר באנשי� .  יכולתי למע� התושבי�אעשה כמיטב". במועצה

         .והאופוזיציה מהקואליציה 

  אישור ערבות להלוואה לחברת ספיר ולמועדו� הכדורע. מהחברה הכלכלית  .10   

מודיע לפרוטוקול שהוא בניגוד ענייני� בכל הקשור לקבוצת הכדורע  והוא אריק לויטה (

   )יוצא מ� הישיבה

לתוכנית היינו שותפי� . הצבנו כמה תנאי� לסיוע. הקבוצה נקלעה לקשיי�: הודה ב� חמוי

השנה תיפעול הקבוצה הינו . ההבראה ולצערי הקבוצה לא עמדה בתוכנית

רני , ר הקוד�"היו. מינימלי ואנו נעקוב מקרוב אחרי יישות תוכנית ההבראה

  .פלדמ� שרת בנאמנות ובהתנדבות את העמותה

. ( מיליו� 1.1חובות העמותה . עמותת הכדורע  אינה עירונית אלא פרטית: א�אייל יוני

 – מ סי והוחלט על תכנית הבראהנהעירייה רצתה להפסיק את המשבר הפינ

2004 – 2008 .� התפטר רני פלדמ�. המצב שנוצר לא עלה על פסי� חיוביי

יש  .אנו רוצי� לנסות ולהבריא ביחד את העמותה. מהעמותה ונותרו חובות

חנ� שפגט איננו חבר בעמותה ונרת� בהתנדבות . לנו התחיבות משפטית

  .לעזור להבריא את העמותה

לזכות אנשי הכדורע  היוצאי� צרי� להגיד שה� כ� פנו לספונסרי� ולא נתלו   

  .על העירייה

מעבר להצלחות המקצועיות של קבוצת . פנו אלי בבקשה לעזור לעמותה  :חנ� שפגט

זה דבר אפשרי למרות . בסביבות מיליו� שקל, וב גדולנוצר ח, הכדורע 

מעבר . חשוב להכניס שקט למערכת. שהאטמוספירה לא לטובת הכדורע 

ס גלילי "כאשר ביהיו� היא בנויה . לתכנית ההבראה צרי� שתהיה קבוצה

�מייצר את השחקני� וישנ�רמת הכדורע  באר� לא .  מאמני� מצוייני

  .וצה ברמה נורמאלית ולהגיע להשגי�גבוהה ולכ� אשתדל להעמיד קב
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מסתבר .  שלא היתה חוקיתהיה נסיו� שלא עלה יפה לאשר הלוואה שהסתבר  : גיא ב� גל

היו� אנו נדרשי� לאשר . שהתקנו� של מפעל המי� לא אישר את ההלוואה

למה מועצת העיר �שאלתי. א� יקרה יותר, כמו המקורית, הלוואה חדשה

ההלוואה ומי ערב שאכ� המצב של תת את יכולה להיות ערבה אבל לא ל

  ?אני עדיי� לא רואה מאי� יבוא הנס? הקבוצה ישתפר

אולי הקבוצה לא יכולה להתקיי� כי ענ  . יש לי סנטימנטי� לקבוצה: אבינוע� גרנות

�  .הכדורע  קשה לו לגייס ספונסרי

  זה נכו�  :בני כברה

א� רוצי� . נת סיכוי חדש לסיפוריש הנהלה חדשה שנות. הפואנטה היא כזו: אבינוע� גרנות

לתת סיכוי להנהלה להצליח אז חנ� צרי� לצאת ע� גיבוי ולצערי ע� עוד 

אנס להצליח וע� זאת לבחו� טוב את תוכנית ההבראה 'הלוואה ויש לתת לו צ

 �  .אנחנו מאשרי� הלוואהושלא נעשה מעצמנו צחוק שכל חודשיי

אני מודע למה שקורה , יק הספורטכמי שהחזיק בקדנציה הקודמת בת  :יעקב אוחיו�

יש עוד כאלה שהעלו את הכדורע  להשגי� . רני פלדמ� לא לבד. בספורט בעיר

�העיר ידעה לא להפקיר . אנחנו בנקודת מוצא. א  יותר מהכדורגל. מרשימי

את ההנהלות והמועדוני� שהובילו בהתנדבות ומכספ� כדי לקד� את ענ  

מטבע הדברי� . היה לאור� כל הדר�תו� לב . � ממוני� עליוהספורט שה

אי� . יחד ע� זאת הגיעה השעה לרענ� את השורות. המועדו� שוא  למצוינות

אי� כא� נימה של . שו� דבר לא היה במזיד. לנו בורות ספיגה ללא סו 

היו� אנו . העיר לא יכולה להרשות שהמועדו� יל� מדכי אל דכי. ביקורת

�אפשר להפקיר אותו או להחזירו . יעל א  הביקורת שיש ל, בצומת דרכי

כמו הכדורסל שנכנס לעונות פיננסיות וכיו� הוא מאוז� , לשפיות כלכלית

אנו מצפי� מה� להגיש לנו תו� פרק . אני מאמי� באנשי� החדשי�. ובריא

אני לא מוכ� לתת יד . ד חיצוני"זמ� תוכנית הבראה שתהיה מפוקחת ע� עו

  . מת� ההלוואהלקריסת המועדו� ולכ� אני מאשר את
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. אני מוקיר את מה שרני עשה. אני זוכר שחגגנו כשה� לקחו את הגביע: משה אב� ח�

הבחירה של חנ� מוצלחת ביותר לפחות בקטע שהוא הוכיח את עצמו בגלי 

  .מגיע לו את התמיכה של מועצת העיר. השרו� והמועדו� נראה היו� שונה

החברה הכלכלית .  ואשראי זה מקצועהלוואות. הדר� לא. המטרות נכונות  : אמיר גבע

. החברה לא ראתה דוחות כספיי� והיא לא צריכה לתת הלוואות. זה לא בנק

אני מעדי  שחד פעמי . חד וחלק שבמקרה המיוחד הזה צרי� לעזור למועדו�

 אני מתנגד לערבות כי . מענק מיוחד ( 300,000 תקבל הקבוצה תמיכה של 

  .אני מתנגד להלוואה

השאלה הא� הקבוצה קיבלה כבר .  (225,000קבוצה קיבלה עד היו� ה  :רינה פז

450,000) ?  

  .קיבלה  :אייל יוניא�

צרי� . ספורטאני רוצה להזכיר כי ענ  הכדורע  הוא חלק גדול מתקציב ענ  ה  :בני כברה

צרי� לקיי� . זו הזדמנות אחרונה. לא נותני� הזדמנות אי� סו . להיות ברור

רמת הבקרה שתהיה כמה שיותר .  תוכנית ההבראהדיו� אי� חנ� רואה את

  .מקצועית

 ווצר תחושת גאות לגבי התמיכה של החברה הכלכליתאני מציע שלפני שתי  :עמוס גבריאלי

יש הבדל בי� ? איפה העירייה מרויחה יותר, השאלה. יש לבדוק את הנושא

� מדוע זה, השאלה השניה. מענק לשינוי סדרי תמיכה להלוואה שתת� שיקו

�, כחבר מועצה,  אני.אנחנו אשמי�. פלדמ� לא אש�. כי נכשלנו? קרה בשלבי

�שאלה . רני עשה את מה שהיה צרי� לעשות ע� מה שהוא קיבל. אש

הא� אנחנו שחגגנו ע� הנצחונות באי� , יש שתי אפשרויות: עקרונית

�א� זו הבעיה שלו אז שיפול ע� . זה פ� מוסרי? רני, ואומרי� זו בעיה של

ברמה ! א� זה לא מגובה בתקציב אז אי� לכ� גב עירוני.  שיל� הביתה!הכל

�. אנחנו לא התביישנו ש� שמונה שני�. האסטרטגית או שנותני� או שסוגרי

חנ� . אנחנו מציעי� דר�. א� החלטנו שכ� ופה התוכנית של חנ� שפגט ויוניא�

סרי� הכדורע  קיבלה הכי הרבה ספונ. תפקידו לקבל תקציב לקבוצה צנועה

�ע� ,  לטעמי.יהיה לו ממה לשל� חובות עבר, וא� חנ� יצליח לגייס ספונסרי
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זו , אני לא יודע מה יהיה עוד שנה. אני מסכי� ע� קובי, כל הביקורת

  .האופציה האחרונה

  .אני חושב שיש לתת מענק חד פעמי ולהעמיד אות� במבח�  :יפתח אלגוב

שתוגש , רוצה להציע שההלוואה תנת� בתנאי. אני מתחבר למה שעמוס אמר  :סיימו� גולדמ�

  .כ הקבוצה תקבל את ההלוואה"תוכנית הבראה ורק אח

אי� הרבה .  ברור שתעשה תכנית הבראה אבל הקבוצה משחקת ויש הוצאות  :חנ� שפגט

  .זמ� לחכות

יש שינויי� התפיסה ואי אפשר שחברי� חדשי� יקחו את כל . לסיכו� :יהודה ב� חמו

. ח חיצוני "י העירייה ורו"הקבוצה תלווה ע.  חשבו� נוס החובות ולכ� יפתח

האישור שלנו לתמיכה זה רק בליווי לתוכנית הבראה ואנו מתבקשי� לאשר 

בעבר לא היה . ח ואנשי מקצוע מטע� העירייה"י רו"הלוואה שתלווה ע

בעבר ה� הגדילו הגרעו� ולכ� המעשה שעשינו הוא . מישהו מטעמנו שליווה

 להציל את –המגמה . מותות אחרות את המדיניות שלנואמי� וישדר לע

אבל . ג� זו החלטה? הא� לסגור. צרי� להחליט מה רוצי�. ס"הכדורע  בכפ

 .בגלילי מגמת הכדורע  מהטובות באר�. הקבוצה הביאה הרבה גאווה לעיר

א� . שיציע ג� מקור, רק מי שמציע. אי� לי בעיה להצביע על הצעת�, יפתח

  .אשמח(  300,000תגייס 

ג� במת� . ויו� והתמיכה הוא ח�נושא השו. פירושו תמיכה, י� מענקא� נותנ  :אייל יוניא�

זה , זה לא מענק. ערבות יש תמיכה עקיפה אבל הוא אמור להחזיר את זה

  .מ"חוזר ע� ריבית ומע

�  ?יש בעיה חוקית לתת מענק  :אריה אברה

  .יש בעיה של אפליה  :אייל יוניא�

�ציע שהתותחי� של העירייה יתעסקו ע� הריבית ושהעירייה תקח את אני מ  :אריה אברה

  .הנושא שהבנקי� יורידו את הריבית

מבקש להעמיד להצבעה את מת� הערבות להלוואה של החברה הכלכלית על  :יהודה ב� חמו

 �וכנית ההבראה לשביעות תהגשת לעמותת הכדורע  בכפו  ל ( 300,000ס

  .עד יריבח אל"י רו"רצו� הגזבר שתלווה ע
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  הצבעה

, רינה פז, יואל ברו/, משה אב� ח�, אברה� מולה, איציק יואל,  בני כברה:בעד

, יעקב אוחיו�, שמעו� פר0, אריה אברה�, אבינוע� גרנות, סימו� גולדמ�

  .עמוס גבריאלי, יהודה ב� חמו

  יפתח אלגוב, אמיר גבע, גיא ב� גל  :נגד

  ש'בוקי צי  :נמנע

  

לאשר ערבות להלוואה של החברה הכלכלית לעמותת הכדורע. � מחליטי :233'  מסהחלטה

  . 1 300,000בס/ 

  ) חוזר ומשתת  בישיבהאריק לויטה(

חברת ספיר יכולה לבוא ולהגיד . חברת ספיר זו זרוע של העירייה לתרבות :עמוס גבריאלי

�לפני . החברה בשליטה עירונית . שלתרבות מגיע כס  ואני לא בניגוד ענייני

�ואני מוחה . עמדו בה במלואה.  וחצי הבאנו תוכנית הבראה לעירייהשנתיי

�אני מצהיר שג� בתרבות ובחינו� יש עניי� . אבינוע� לגבי הקשיי� והזעזועי

�הסכו� של . סבא� לאנשי� לרצות לגור בכפרשל מוניטי� וזה מה שגור

העירייה עדיי� לא נתנה את .  קיימנו–מה שהתחייבנו . אושר ( 860,000

כרגע מה שמבוקש זה לעמוד בהתחייבות שלכ� . וא הכס  אלא חלקמל

  .שאושרה

 50%בעבר היה הסכ� שהעירייה מכסה . מה שעמוס אומר הוא צודק  :אייל יוניא�

ר אושר בעירייה ולא במשרד הפני� ועל מנת שזה לא יהיה "התב. מהחברה

  א� העוד. לא רוצי� להעמיס על השוט . זה יהיה מהלוואה, מ� השוט 

הצפי יהיה בעוד  .  נפרע את הלוואה בכמה חודשי�2006 –יהיה ג� ב 

  .הכנסות מאשר הוצאות

אנחנו . הובטח לנו לפני כשנה שחברת ספיר תוצג למועצה כדי שנכיר אותה  :אמיר גבע

�  .לא יודעי� מה קורה ש

  . זה יעשה בועדת כספי� מורחבת  :יהודה ב� חמו
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דובר על מיזוג , הקונסרבטוריו� הוא נטל. ת ספיר זכורני שעלתה בעיה בחבר  :אמיר גבע

  .בי� קר� המוזיקה לבינו

יש לציי� כי הערבות זה חל  . זה ברוטו.  (860,000ולא  ( 810,000מדובר על   :אבי ב� חמו

   .ר שהוגש"התב

  )תחילת הקלטת הישיבה( 

שלוש הלוואה שהיא תקציב שוט  שתפורס� למש� , זה חשוב. וזה יפורס�:...גל�גיא ב�

�  .שני

  .חמו�אבי ב�.  תודה גיא.  תודה: חמו�יהודה ב�

כאשר זה .  אל  שקל810 �אנחנו נשארנו ב, 860זה לא , קוד� כל. שתי הערות  :חמו�אבי ב�

  .   נטו460זה ,  ברוטו810

  )לא שומעי� בגלל הפרעות רקע(

זאת זה בעצ� הערבות הזאת או ההלוואה ה, והדבר השני שצרי� לציי� פה  :חמו�אבי ב�

  . לכ� זה משהו שג� אושר בעבר. ר שהוגש"חר  התב

  .  תודה רבה? יש מישהו שרוצה להתבטא. אנחנו עוברי� להצבעה: חמו�יהודה ב�

  )מדברי� ביחד(

את , אתה מחויב היו� כחבר מועצה לממ� את כל הגירעו�. אי� קשר בי� לזה: עמוס גבריאלי

  .את� עשית� טוב, לא אני, את�. רק עשית� טוב, זאת אומרת. כל הגירעו�

הא� אפשר להתאחד כול� סביב הצעת ההחלטה לאשר . תודה רבה לכול� :חמו�יהודה ב�

  ? את הערבות

  .  בכפו  לדיווח שיינת� לועדת הכספי� וכ� הלאה: סיימו� גולדמ�

  .  תודה רבה, פה אחד, תודה רבה :חמו�יהודה ב�

  הצבעה

, רינה פז, יואל ברו/, משה אב� ח�, האברה� מול, איציק יואל,  בני כברה:בעד

, יעקב אוחיו�, שמעו� פר0, אריה אברה�, אבינוע� גרנות, סימו� גולדמ�

בוקי , יפתח אלגוב, אמיר גבע, גיא ב� גל, עמוס גבריאלי, יהודה ב� חמו

  .ש ואריק לויטה"צי
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 החברה  שנציגי12 � ו11לפני שנעבור לסעיפי� , אנחנו נעבור, ברשותכ�: חמו�יהודה ב�

 –א� יש לחברי� . 4 � ו3, 2הערות לגבי סעיפי� , הכלכלית נמצאי� פה

  .גיא. קדימה

  ...אני רוצה לש� שינוי לבר� את העירייה על כ� ש  :גל�גיא ב�

  .את זה תביא בכתב :חמו�יהודה ב�

מי שרוצה , אני שמונה פעמי�.  לפעמי� ג� תשמע ממני דברי ברכה, תשמע  :גל�גיא ב�

אני ציינתי שסדר היו� של המועצה לא מופיע באתר , ו יראהומעניי� אות

אתה אפילו כחבר מועצת עיר .  העירייה כפי שנאמר והובטח פעמי� רבות

. באחת מהקדנציות הקודמות הגשת הצעה לסדר היו� להופיע מבעוד מועד

ואני שמח שאת מה שרצית לממש עוד כחבר מועצה מימשת סו  סו  כראש 

סבא אפשר היה לראות מבעוד �ונה באתר עיריית כפרוהיו פע� ראש. עיר

  . מועד את סדר היו� של הישיבה בזמ� אמתי

  .תודה רבה חברי�?  פה אחד4, 3, 2אפשר לאשר את סעי  . תודה רבה :חמו�יהודה ב�

  

לאשר ערבות להלוואה של החברה הכלכלית חברת פה אחד מחליטי�  :333'  מסהחלטה

  . 810,0001ספיר בס/ 

  

  :06/0925/ � ו06/0911/ר פרוטוקול מועצה מיו� אישו .2

  

  06/0925/ – ו 06/0911/לאשר פרוטוקול מועצה מיו� פה אחד מחליטי�  :433'  מסהחלטה

  

3   .   �  :06/1029/אישור פרוטוקול ועדת כספי� מיו

  

  .06/1029/לאשר פרוטוקול ועדת כספי� מיו� פה אחד מחליטי�  :335'  מסהחלטה
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  :06/0927/וקול ועדת נכסי� מיו� אישור פרוט .3

  

  06/0927/לאשר פרוטוקול ועדת נכסי� מיו� פה אחד מחליטי�  :633'  מסהחלטה

  

  ":כפר סבא הצעירה"אישור רשימת הרוכשי� בפרויקט     .11

  ":כבר סבא הצעירה"אישור הסכ� הסבת זכויות פרויקט .    12

    . עמי בבקשה�עידית ב�, 12 11סעיפי� : חמו�יהודה ב�

. חות דעת בסדר היו� בנושא של אישור כל החוזי� לפי הרשימה... , קוד� כל  :בתיה ברא 

�. למעשה האישור המתבקש על ידכ� כרגע יהיה האישור השמי של הזוכי

להזכירכ� אנחנו מדברי� כא� על מכר של המקרקעי� שמכרה העירייה לפי 

אותנו המכרז שפורס� בהתא� לתנאי� שמשרד הפני� למעשה הנחה 

�שלב ראשו� של המכרז היה במסגרת תנאי הס  . ושהמכרז נעשה בשני שלבי

והקריטריוני� שאושרו כא� במועצת העיר לגבי מי יהיה זכאי להשתת  

למעשה הרעיו� שנבע כא� הוא רעיו� שקבל ג� תמיכה גדולה לאור� . במכרז

 דהיינו לתת העדפה ולפתוח את הדלת, ...הפסיקה בבתי המשפט שתהיה 

סבא �סבא וכל מי שבעצ� צאצא של תושבי העיר כפר�לתושבי העיר כפר

ולאפשר לאוכלוסייה צעירה יותר , שהוא יוכל להשתת  ולזכות במכרז

  .  שאמורה להיות זאת שתאכלס את הדירות הללו

  �עוברי� את תנאי הס  רשימה גדולה יותר ממספר , בנוס  לתנאי הס  רואי

מבחינת יחידות הקרקע שעמדו למעשה , ...ואני לא רוצה לומר , הדירות

אז השלב השני שג� אותו קבלנו תמיכה . במכרז הרשימה הייתה גדולה יותר

ההגרלה העניקה למי שהיה בקדימות של .  ממשרד הפני� היה לבצע הגרלה

  . וכ� פעלה העירייה, המספר בהגרלה לבוא ולבחור את הנכס המועד  עליו

המחיר היה קבוע והוא . לא למכרז, לתחרותהמחיר כא� לא היה מועמד לא   

נקבע בהתא� לשומה של השמאי אחיק� בית� שמייחס לכל שומה לפי 

נקבע המחיר שבעצ� , הא� זו דירת גג, הא� זו דירת ג�: הקלסיפיקציה שלו

ולכ� כל מה שקשור למחיר זה לא היה דבר שהוא עמד . הוא מחיר שוק
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  . במסגרת התחרות

 לחוקת העיריות לאשר את עצ� 188וא במסגרת סעי  כרגע התפקיד שלכ� ה  

המכר של המקרקעי� לפי הרשימה השמית שתואמת ה� לכניסה לתנאי הס  

הרשימה מונחת . של המכרז וה� לסדר הכרונולוגי כפי שנקבע בהגרלה

�  .  לפניכ

  ?יש איזה רוב נדרש? מה הרוב הנדרש  :יעקב אוחיו�

  .ר מבוקר של רוב חברי המועצה ולא רוב הנוכחי�הרוב הנדרש הוא אישו. כ�  :בתיה ברא 

  ?מה יקרה א� המועצה לא תאשר עכשיו: סיימו� גולדמ�

  .המועצה תתמו� בזה...  למה אתה מנסה לתאר  :בתיה ברא 

  �והואיל , האישור הזה כמוב� חייב ג� לקבל את אישור שר הפני�, בנוס  לכ

  ...י מאד גבוהי� שע� הנחיות מקדימות יש סיכו... וכל המהל� נעשה ב

  )מדברי� ברקע ואי אפשר לשמוע את דבריה של בתיה(

וכא� יש שינוי באמת , דבר נוס  שאת� מתבקשי� ג� בישיבה הזאת  

יש תנאי בחוזה שמגביל את העברת המכר .  לגבי החוזה שנוסח.  מהרשימה

למש� שלוש שני� על מנת שמי שבאמת יישב ע� העירייה לא יעשה זאת 

ולכ� הייתה .  טיביות אלא למטרה של צרכי� אישיי� שלולמטרות פיק

�  .  הגבלה מבחינת העברת הזכויות למש� שלוש שני

  )לא שומעי� את דברי בתיה ברא  בגלל רעש ברקע(

  .בעקבות גירושי� הייתה ש� משפחה שביקשו לוותר על הזכייה...  :בתיה ברא 

  ?גירושי� זה טרגדיה:  חמו�יהודה ב�

  ,אבל היו ש� דברי� הרבה יותר, בואו לא ניכנס לזה, לא, לא: סיימו� גולדמ�

כתוצאה מזה שה� ויתרו על הזכייה . ה� ביקשו לוותר על הזכייה שלה�  :בתיה ברא 

על . שלה� אז נכנס הבא בתור מבחינת הזכייה בהגרלה שזה משפחת אופיר

 �מנת לא לחתו� על הסכ� חדש פשוט נעשתה הסבת זכויות ממשפחת עמר

למרות , אבל במסגרת האישור שאת� מתבקשי� כא� לאשר. ת אופירלמשפח

�מבקשי� מכ� לאשר למשפחת אופיר , שברשימה יש לנו את משפחת עמר

�  .להיכנס לנעליה של משפחת עמר
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  ?מגמר הבנייה או מהחתימה...   :אמיר גבע

  . 4מקבלת טופס   :דוברת

ל נכס לפי השמאות כשלרשימה המצורפת יש ג� מחירי שמאי על כ...  :בתיה ברא 

  .שנעשתה לכל נכס בנפרד

הא� אפשר להתאחד פה אחד על ההצעה כפי שהוגשה על ידי בתיה . תודה :חמו�יהודה ב�

  .  תודה רבה?  ברא 

  הצבעה  

,  גבעאמיר,  אברה�אריה,  אלגוביפתח,  גבריאליעמוס, ב אוחיו�קיע :בעד

�, שמעו� פר�, יואל ברו�,  פזרינה,  גולדמ�סיימו�,  ב� גלגיא,  גרנותאבינוע

  .  חמו�יהודה ב�, איציק יואל,  מולהאברה�, ש" ציבוקי, אריק לויטה

  אי� :נגד

  . אי� :נמנע

  

כפר סבא "רשימת הרוכשי� בפרויקט פה אחד את מאשרי� : א :337'  מסהחלטה

  ."הצעירה

סבא כפר "פרויקט בזכויות ההסכ� הסבת פה אחד את מאשרי� : ב                       

  . בי� משפחת עמר� למשפחת שאול"הצעירה

  

5  . �  : הועדה לעדכו� חוקי העזר–דוח ביניי

  . דוח ביניי� של הועדה לעדכו� חוקי העזר העירוניי�, 5סעי    :חמו�יהודה ב�

מעבר . הוא מפורט והוא מביא את הסעיפי�. דוח הביניי� מדבר בעד עצמו  :קובי אוחיו�

או יש הערות אני אוכל להוסי  מעבר למה לדיווח א� יש שאלות הבהרה 

כי עבודת העבודה לא , זה ביניי�, אני רק רוצה להגיד תודה. שנכתב

ומי שמכיר נושא חוקי עזר יודע שהתהלי� הוא , הסתיימה והדר� עוד ארוכה

אבל אנחנו באמת נמצאי� בכיוו� הנכו� שהיעד הסופי זה . ממוש� ומייגע

  ,מעודכ�, קוב� ממוחשב

  .מה שנקרא, סבא�חוקה לכפר  :גל�גיא ב�
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ושזה יעלה לאתר האינטרנט של העירייה ויעמוד לרשות כל מי . כ�, חוקה  :קובי אוחיו�

לסג� ראש , אני רוצה להודות בשלב זה לחברי� שלי בועדה. שעוסק במלאכה

א� יש שאלות אני . אנחנו ממשיכי� בעבודה. גל�לגיא ב�, ...ל, העיר בני כברה

  .  אז הדוח מונח לפניכ�לרשותכ� א� לא 

באמת יישר כוח לקובי על העבודה .  אני מבקש רק לומר משפט אחד  :בני כברה

, מה שאמת אמת, למה לא. הוא בכל אופ� נשא בנטל העיקרי. האינטנסיבית

לכ� אני אומר , אני מבקש שיירש� בפרוטוקול, אבל לעצ� הפרוטוקול. עזוב

שאני יצאתי מהישיבה בשל ניגוד , �את זה עכשיו כי זה כנראה לא נקלט קוד

  .  ח� וג� אני�משה אב�, ענייני� באותו נושא של כפר סבא הצעירה

  )מדברי� ביחד(

אני מבקש להזכיר לכ� שהועדה הזאת הוקמה בעצ� במונחי� של רציפות   :גל�גיא ב�

קובי התחיל את התהלי� הזה בקדנציה הקודמת והמועצה אישרה . שלטונית

, באמת קראתי אותו ע� קובי בעיו�, הדוח,  אני רק רוצה.מחדש את העבודה

אתה נשאת בס� הכל ברוב הנטל של העבודה . ואני מצטר  כמוב� לברכות

�מה היעד שאתה הצבת לעצמ� כיושב ראש הועדה . והבקרה על התהלי

להשלי� את המלאכה והא� אתה צופה שיש אפשרות שנשלי� אותה עוד 

  .העבודה על פניו מאחורינוכי הרי מרבית ? בקדנציה הזאת

  .  אני צופה שנשלי� אותה עד סו  הקדנציה, כ�  :קובי אוחיו�

  .  תודה רבה: חמו�יהודה ב�

  ?היעד הוא  :גל�גיא ב�

  היעד הוא לעמוד בעדכו� חוקי העזר  :קובי אוחיו�

  )לא שומעי� בגלל דיבורי� ברקע(

נחנו מקדמי� ג� תחומי� וא...  קבלנו טיוטת חוק עזר בנושא שילוט ב  :קובי אוחיו�

�היעד נית� להשגה ואני חושב שבסו  הקדנציה נוכל לבר� על מוצר . אחרי

  .מוגמר של קוב� מעודכ�

. לכל חברי הועדה, אני בהחלט מצטר  לדברי הברכה ש� לקובי. תודה רבה: חמו�יהודה ב�

אני מקווה מאד שעוד נספיק במהל� השנה הקרובה להרחיב . זה העדכו�
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  . עבודת הועדהולסכ� את

  

  :השלמת הרכב המועצה הדתית.  6

  .אתה מיותר פה, אני מבקש, 6סעי  : חמו�יהודה ב�

  ?למה  :שמעו� פר�

  .כי אומרי� שאתה בניגוד ענייני� :חמו�יהודה ב�

  .פע� שעברה כ� הצבעתי  :שמעו� פר�

  .  תתייחסי לזה,  בתיה, גברתי: חמו�יהודה ב�

  .   אתה לא יכול להשתת  בדיו�א� אתה בי� המועמדי�  :בתיה ברא 

  .  תודה רבה: חמו�יהודה ב�

  )מדברי� ביחד(

מכוו� שאתה ? ההקלטה עובדת טוב, אני מבקש, חברי�. שמעו� תודה רבה: חמו�יהודה ב�

  .תצטר� אולי את ההקלטה אז תקשיב טוב טוב לכל מילה

  ?אני אצטר� את ההקלטה  :גל�גיא ב�

  .א יודעאני ל, יכול להיות: חמו�יהודה ב�

  .אני מקווה שאני לא אצטר� אותה  :גל�גיא ב�

אני מבקש לסעי  הזה את הקשבת החברי� מכוו� , ברשותכ�, אני מבקש: חמו�יהודה ב�

אבל , אני אשמח לענות על כל שאלה ושאלה, שישאלו פה לא מעט שאלות

אנחנו עומדי� בפני סעי  . בואו תאזינו מהתחלה ועד הסו  ולאחר מכ� נדבר

נאמרו כל כ� הרבה דברי� במהל� . למת הרכב המועצה הדתית להש6

�א� זה בש� , א� זה בש� השר, א� זה אני אמרתי, החודשי� האחרוני

אז בואו נעמיד את הדברי� על דיוק� ונראה את העובדות . חברי מועצה

  .ולאחר מכ� ג� נתמודד ע� הנושא של השלמת ההרכב

אישרנו הרכב ,  בחירת הקדנציהכחצי שנה לאחר, בתחילת הקדנציה, למעשה  

אני ר� קצת , במהל� חודש ספטמבר. של תשעה חברי� של המועצה הדתית

 ג� הוחלפו שני 2004במהל� ספטמבר . לא אתקד� על כל שלב, קדימה

�ובמהל� חודש ספטמבר . הוחלפו שני חברי�, נציג הרבני�, מי שזוכר. חברי
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2005�במהל� אוקטובר .  מי התפטרתכ  אני אגיד ג�.  התפטרו חמישה נציגי

אני עדיי� לא יודע , אולי את� יודעי� למה. האחרו� התפטר עוד נציג אחד

  .  סיבות אישיות. להגיד

  .סבא�הוא לא גר בכפר, לא, לא  :בני כברה

החברי� שנותרו במועצה זה יעיש ביטו� . נתעמק ג� בסיבות האישיות האלה :חמו�יהודה ב�

על השריו� של המועצה כנציג תנועת , צהשהוא נמצא על טיקט של המוע

בכור ועקני� שהוא על טיקט של השר שהוא לצור� , העבודה מפלגת העבודה

 �ומשה קורצוויל שהוא על טיקט של המועצה , "הבשביל הז'העניי� מטע

  .  ל"כנציג של סיעת המפד

אנחנו אמורי� . אולי הייתי אמור להגיד את זה בפתיח של הדברי�, רק בכדי  

הזרמי� הדתיי� , סות ולשק  פחות או יותר את הזרמי� שקיימי� בעירלנ

ג� השר כפרוגטיבה , ולנסות לכוו� ג� אנחנו כמועצה, שנמצאי� פה בעיר

�ארבעה נציגי� שלנו ונציג אחד של , להזכירכ�. שיש לו למנות ארבעה נציגי

�  .  הרבני

ת הדי� החברי� שהתפטרו במהל� החודשי� שאמרתי קוד� ה� היו עורכ  

י יצחק כחבר מועצה וסיעת עקל', מעו 'סמדר גרוס כחברת מועצה ונציגת 

ארנו� לוי נציג השר אבל , עור� די� מנשה אליאס כנציג הרבנות', מעו '

חנניה ,  קובי רפאל נציג השרר"ד, השלי� את הפאזל לכיוו� של נציג הליכוד

רמה של ייצוג מקוטלגי� ב, לא יודע איפה לקטלג אות�. מ� נציג השר'ריצ

  .סבא�הציבור הדתי בכפר

  �, שלושה נציגי� של השר. היו� מה שאנחנו מתבקשי� זה לאשר שישה נציגי

למותר לציי� שאני נדברתי ע� . שני נציגי� של המועצה ונציג אחד של הרבנות

כמוב� שאנחנו . אני מציג שמות שמקובלי� על השר. השר בטר� הישיבה

  . נו מייחסי� דעה ג� על הנציגי� שלואנח, מביאי� את זה בהמלצתו

  ?מה ע� עמדת הרבני�  :גל�גיא ב�

אני מציע . אני אמרתי בסו  שא� יהיו שאלות אני אענה על הכל. ת� לי :חמו�יהודה ב�

, נצביע או לא נאשר את חמשת הנציגי�, נאשר, נקיי� דיו�, שאנחנו נאשר
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 איזה שהיא בנושא של הרבני� יש. שלושה של השר ושניי� של המועצה

  .וג� עליה� נצביע, מחלוקת בי� הרבני�, מחלוקת שאני אתייחס אליה כמוב�

  �קבלת� , דר� אגב. מועמד אחד שזה עמנואל פלאח. יש שני מועמדי� לרבני

 �את החומר במוצאי שבת ולא ביו� חמישי מכוו� שאני ביקשתי לצר  אליכ

�עמנואל פלאח לא , לצערי. את קורות החיי� של כל חברי המועצה המיועדי

�עד שעה . למרות שדיברו אתו ביו� חמישי או שישי, שלח את הקורות חיי

�משלא הגיעו במוצאי שבת נתתי . לפני כניסת השבת חיכינו לקורות חיי

  ... הנחיה להוציא 

  ?הפנייה הייתה אליו או אל הרבנות  :גל�גיא ב�

  .כמו שפניתי אל כל המועמדי� פניתי אליו :חמו�יהודה ב�

  .אבל הוא מועמד מטע� הרבנות  :גל�גיא ב�

  ?אתה מודע לזה. ג� מטע� השר לא פניתי לשר שישלחו לי קורות חיי�: חמו�יהודה ב�

  .אבל תאמת ע� השר מי ה�  :גל�גיא ב�

ג� אתמול וג� היו� ביקשתי , לכ�. ה� שלחו לי את הקורות חיי�, ובכל זאת: חמו�יהודה ב�

ות חיי� כמו שמזוהה ע� עמנואל פלאח או ג� מגיא שינסה להשיג את הקור

ולכ� יש מחלוקות בי� שני .  אני לא אומר את זה בציניות. לפחות דיבר בשמו

לאחר , למותר לציי� שג� הרב שלוש המלי� על שמעו� פר�. המחלוקות

הרב שיר ממלי� על . יומיי� ביטל את המלצתו והעביר אותה לעמנואל פלאח

  .וג� זו נעמיד אותה להצבעה, זאתולכ� המחלוקת ה. שמעו� פר�

את הגברת רחל מזרחי שהיא תהיה נציגת . א. חמישה נציגי�. אני מציע ככה  

אני מציע את עור� די� איל� צדק כנציג . 'מעו 'המועצה כטיקט של סיעת 

כלכל� ארנו� לוי על טיקט של . רואה חשבו� חיי� סגל כנציג השר. השר

אבל פה אני מוצא לנכו� כ� , יע שניי�מג' מעו 'למרות שלסיעת . המועצה

  .   לראות את הראייה הכוללת ואני מציע את ארנו� לוי כמייצג את זר� הליכוד

  .סיעת הליכוד? מה זה זר� הליכוד  :גל�גיא ב�

  )מדברי� ביחד(

מינוי נציגי� למועצה הדתית הוא , בלי לפגוע בחברי המועצה, ע� כל הכבוד: חמו�יהודה ב�
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. למינוי נציגי� לועדות הרשות או ועדה רחבה מטע� הסיעותלא דומה למשל 

. השר והמועצה  צריכי� להתייחס לזרמי� ולאוריינטציה שנמצאת בעיר

אנחנו לא כא� דני� במועצת סני  ולא במרכזי מפלגות אלא נציגי� למועצה 

  .  הדתית

  ?יעיש לא נבח� בזמנו במועצת הסני  ש�  :גל�גיא ב�

  . א� כ� אנחנו לא התייחסנו לזהג�. לא :חמו�יהודה ב�

  ?מישהוא נציג הליכוד באופ� ר  :גל�גיא ב�

  ?מי :חמו�יהודה ב�

  . ארנו� לוי  :גל�גיא ב�

  , ארנו� לוי: חמו�יהודה ב�

  )מדברי� ביחד(

כש� שיעקב , ארנו� לוי הוא הזדהה ע� תנועת הליכוד בבחירות האחרונות :חמו�יהודה ב�

לכ� הוא נציג . 'פז מר�' מובהקת כדוגמת אביטל הזדהה ע� תנועה חילונית

אני חושב . השר עושה פה תיקו� עיוותי� והוא ממנה נציגי� נוספי�. של השר

 �שזה לזכותו של השר שהוא לוקח על עצמו למנות נציגי� שלא מזוהי� ע

מפלגתו על מנת להשלי� את התמונה הכוללת שתית� את המקסימו� של 

  . ההשתקפות של מה שקורה בעיר

  ?אבל מה זה זר� הליכוד  :גל�גיא ב�

  .  ציבור הליכוד: חמו�יהודה ב�

 מנדטי� במועצת העיר עדיי� צרי� לשי� 19א� בקדנציה הבאה ליהודה יהיו   :אייל יוניא�

אבל יש היגיו� . אי� קשר לסיעה. במועצה דתית את הייצוג לזרמי� בציבור

את הזרמי� משקפות במשהו , בזה שסיעות הבית עדיי� יש לה� איזה

  .ואיפה שלא אז עושי� תיקוני�. בציבור

אני רציתי וסברתי שזה יהיה . אני הייתי אומר עוד משפט אחד ברשותכ�: חמו�יהודה ב�

נכו� שאת המחלוקת של הרבני� לא אנחנו נדו� בה אלא להעביר את זה 

שהיוע� המשפטי של משרד הדתות בש� , אלא מאי. לועדת זרי� לענייני דת

 להצביע שמית על האנשי� מכוו� שהוא רוצה לשמוע את חות השר מבקש



19  06/11/06    מועצה מן המניין

אבל , למרות שזו החלטה של ועדת השרי� בסופו של יו�, הדעת של המועצה

  ,הערות, שאלות.  ה� מבקשי� לשמוע את ההמלצה של מועצת העירייה

  ?אז אנחנו נצביע על נציגי הרבני� או לא  :גל�גיא ב�

לאחר מכ� , יפתח אלגוב, הערות, בבקשה. ר בנושא הזהאני מדבר כל כ� ברו: חמו�יהודה ב�

  .לאחר מכ� סיימו�, גיא

  )מדברי� ביחד(

  . אתה ביקשת ממני שאני את� ל� ש� של מועמד מטע� הליכוד  :יפתח אלגוב

  .בבקשה? מה קרה, רינה. מצטער, אני לא מצליח לשמוע אות�: חמו�יהודה ב�

ביקשת שאני אמציא ל� פרטי� של ,  הליכודפניתי אלי� שאני רוצה נציג של  :יפתח אלגוב

ואני משו� מה לא ... ואני פיקססתי ל� את הפרטי� . מועמד מטע� הליכוד

  . רואה אותו בכלל בי� המועמדי� פה

כלפי כל , בדיוק אבל, אני רוצה לדעת מה מידת המוערבות של�. שאלה שנייה  

  ?הא� אתה שות  למועמדי� האלה. המועמדי� האלה

  .לא הבנתי את השאלה :חמו�יהודה ב�

  ?הא� יש ל� מעורבות אישית כראש  העיר לגבי המועמדי�  :יפתח אלגוב

  ?מה זאת אומרת: חמו�יהודה ב�

  .שאתה המלצת  :יפתח אלגוב

  ?לשר, למי :חמו�יהודה ב�

  .כ�, לשר  :יפתח אלגוב

אזל אמרתי שאני נדברתי ע� השר על מנת לנסות לעזור לו להשלי� את הפ: חמו�יהודה ב�

אז מ� הסת� המלצתי לו בפני . סבא�שייצג נאמנה את מרבית הציבור בכפר

�באתי ואמרתי לו שאני . שני נציגי�' מעו 'עובדה שמגיע לסיעת . כ�, אנשי

ואת הנציג השני כדי שהליכוד ', מעו 'אמנה נציגה אחת שמזוהה ע� תנועת 

  .לא יקופח אז נתתי את ארנו� לוי

מתהלכות שמועות לא מעטות .  הנוספת בהמש� למה שאמרתעכשיו השאלה  :יפתח אלגוב

, שפה נרקמת איזה שהיא קומבינה מסוימת שאומרת ששמעו� פר� ייבחר

אני רוצה שתית� לי ). לא מוב�(ואתה ביזמת� , הוא יתפטר ממועצת העיר
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  . בדיוק מה דעת� על כל העניי� הזה

  ?שמה  :דוברת

  .שמעו� פר�, ה הדתיתר  המועצ"שהוא ייבחר ליו :סיימו� גולדמ�

  .בבקשה, גיא :חמו�יהודה ב�

זה העניי� הזה של , אני רוצה להסב את תשומת לבכ� למה שאותי הכי מעניי�  :גל�גיא ב�

אי� שאני מפרש את פקודת העיריות . ארנו� לוי שהוא מייצג את זר� הליכוד

י  אחוז ה� נציג45 �בהקשר של מינוי נציגי� המפתח הוא ברור במוב� הזה ש

.  אחוז זה הרבנות המקומית10 � אחוז ה� נציגי הרשות המקומית ו45, השר

שאכ� יש חשיבות לזרמי� אבל במידה לא מועטה הנציגי� של הרשות 

המקומית אמורי� להתבסס על הכוח היחסי של הסיעות שמיוצגות במועצת 

ברשות�  שיש לה חמישה נציגי� ראוי ' מעו 'לכ� לא בכדי לסיעת . העיר

לכ� את סיעת העבודה שיש לה שלושה נציגי� יש את . י שיהיה לה נציגורצו

ל שמחזיקה "לכ� המפד. יעיש ביטו� שמייצג נאמנה אות� במועצה  הדתית

ולכ� רק בזכות זה מגיע לה , ג� סיעה דתית חשובה, בהקשר הזה בכובע כפול

שאלה מי ואז ה. ג� לה מגיע ייצוג, וג� יש לה שני נציגי� במועצת העיר, ייצוג

  .הנציג הרביעי שמגיע לו ייצוג במועצת העיר

  .לפי המשקל הזה הליכוד: חמו�יהודה ב�

לפי המשקל הזה הליכוד לא מגיע לו ייצוג מהסיבה הפשוטה שהליכוד החל   :גל�גיא ב�

�מאז עבר פיצול רשמי שהכרת בו , את הקדנציה הזאת ע� שלושה  נציגי

לכ� המילה . נציג אחד לסיעת הליכודו' קדימה'כראש רשות של שני נציגי� ל

יש במועצת העיר את סיעת הליכוד שיפתח אלגוב . זר� היא לא ברורה לי

יש את תנועת הליכוד מפלגת הליכוד שהיא , הוא נציגה הבודד והיחיד

חיצונית למועצת העיר שהיא לא רלוונטית לצור� העניי� לעניי� הייצוג 

  . במועצה

ל " מפד2את אני מניח שא� יש ייצוג של על פי ההסקה המאד לוגית הז  

הסיעה הבאה בתור בגודלה היא ', מעו  '5ולסיעה של ' עבודה '3ולסיעה של 

וזה מה שיש שתי סיעות במועצת העיר שפורמלית . זו שזכאית לייצוג
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 אמיר ר"שמונה את יעקב אוחיו� באופ� רשמי ואת ד' קדימה'סיעת : קיימות

  .  גבע

  )מדברי� ביחד(

שבאופ� ,  נציגי�2אני מניח שיש ל� השגות ג� על הסיעה השנייה שמונה   :גל�גיא ב�

למרות , ושחברי� בה עדיי� באופ� מעשי על הנייר' שינוי'פורמלי היא סיעת 

ואני וסיימו� עדיי� נשארנו חברי� , ההתפלגות האופוזיציונית והקואליציונית

�ולכ� השאלה . סיימו� גולדמ� יושב ראש הסיעה ועבד� הנאמ�. טובי

  , מתמטית

  .קיי.או :חמו�יהודה ב�

  .אני בדקה השנייה. קיי.לא או  :גל�גיא ב�

  .אני לא מגביל בזמ�: חמו�יהודה ב�

קובי אוחיו� ואמיר גבע קדימה .  אני מגביל את עצמי לעשר דקות לכל היתר  :גל�גיא ב�

�ד לפני כמה אני פניתי אלי� עו. גל שניי��סיימו� גולדמ� וגיא ב�' שינוי, 'שניי

על ' שינוי'שבועות ואמרתי שלטעמי הואיל וקיימת הסכמה בי� סיעת 

�פקטו אי� ביניה� �שדה' קדימה'בניגוד לסיעת , מועמדת מוסכמת מטעמ

�שוחט �והצבתי את שמה של הגברת אמילי לוי, הסכמה על מועמד מוסכ

  ,שהייתה

  ?אתה מציג אותה כמועמדת: חמו�יהודה ב�

  .לשו� עברהצגתי מ  :גל�גיא ב�

  .היו� :חמו�יהודה ב�

' שינוי'הצגתי את שמה כמועמדת מטע� סיעת . אתה אמרת שלא תקטע אותי  :גל�גיא ב�

אפרופו זרמי� שצרי� , שהיא הייתה נציגה מבחינתי שעדיי� אי� לה ביטוי

לתת לה� ביטוי הול� במועצה של הקהילה הלא אורתודוכסית היחידה 

לא , אני מניח, ת באמצעות מסמ� משפטיואתה בחר. סבא�שפועלת פה בכפר

עדיי� זכאית לקבל ' שינוי'לקבל את פרשנותי לעניי� הייצוג שלדעתי סיעת 

, לא קיימת הסכמה  הדדית בי� שני חברי הסיעה' קדימה'אותו כי בסיעת 

  .ובחרת שלא לכבד את בקשתנו
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שהייתה ג� בעברה יושבת , שוחט�ברבות הימי� החליטה הגברת אמילי לוי  

היא , להסיר את מועמדתה, פה' הוד והדר'ראש התנועה הקונסרבטיבית 

הוד 'אני מתרש� שקהילת . נמקה את זה מסיבות אישיות כאלה ואחרות

לא רצתה להיגרר לכל הבוקא ומבולקא הפוליטית שהקהילה הזאת ' והדר

�המשמעות . בצדק רב נשמרת ולא רוצה להיגרר לכל הויכוחי� הפוליטיי

ביקשה להעמיד בפני מועצת העיר הסירה ' שינוי' שסיעת היא שהמועמדת

, כלומר, א� אתה לא היית עושה את זה, בפועל את מועמדתה ולכ� לא בכדי

א� עדיי� מועמדותה הייתה שרירה וקיימת אנחנו היינו מציגי� את קורות 

  .החיי� שלה בפני חברי המועצה

,  ליהדות מתקדמתהדבר הזה מבחינת פרשנותי שנתמכת ג� על ידי התנועה  

�שאמנ� אי� לה קהילה פעילה בכפר, שזאת תנועה לא אורתודוכסית נוספת

אני דבק בעמדתי שהייצוג עדיי� מגיע . סבא�סבא אבל יש רפורמי� בעיר כפר

המה ג� שהמועמדת המקורית , שכאמור מונה שני נציגי�' שינוי'לסיעת 

 אני לא מבי� אי� לכ�. זה לגבי העניי� הזה. שה� הציעו פרשה מ� המרו�

העדיפות ניתנת לארנו� לוי שאתה טוע� שמייצג את זר� הליכוד שזה הדבר 

הכי קרוב לסיעת הליכוד שמונה א� ורק נציג אחד במועצת העיר שזה אחד 

  .זה לגבי עניי� הייצוג.  גולדמ� משתייכי� אליהר"דפחות מהסיעה שאני ו

  �חיוב על העובדה שיש אני כ� יכול להצביע ב, אני חושב שההרכב הקיי

כי הנושא של שוויו� בי� המיני� , וטוב שהיא ג� נציגת�, לפחות אשה אחת

א� הדברי�  היו . הייתי באופ� אישי מקווה שיהיו יותר. ג� הוא חשוב

אבל עדי  אחת מתו� תשעה מאשר , תלויי� בי הייתה אשה נוספת במועצה

ה לקהילות הלא עדיי� אי� לנו לצערי מענ. כלל לא אשה אחת במועצה

  .אורתודוכסיות במועצת העיר

ואני מבי� שהולכי� לכבד את הבקשה שלה ללא קשר , אנחנו ביקשנו, עכשיו  

, שההצבעה תהיה הצבעה פרטנית על כל שבעת המועמדי� בנפרד, אליה

מה שאומר שלכל אחד יש את .  יש שני נציגי� רבניי�, יש שבעה.  למעשה

  .לכל אחד מהמועמדי� בנפרדהשיקול דעת לתמו� או להתנגד 
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אני אשאיר את . יש מספיק סיבות לא לתמו� במועמדותו, לטעמי,                       שמעו� פר�

�העובדה שהוא , העבר שלו ידוע לכ�. זה לשכל הישר של כל אחד ואחד מכ

כיה� במקביל להיות חבר , היה בניגוד ענייני� במועצת העיר באופ� מופג�

אני לא רוצה להפליג בדברי� נוספי� . שב ראש מועצה דתיתמועצת עיר כיו

 �כי זה פשוט לא הוג� כי הוא לא נמצא כא� כדי לסנגר על טיעוני� נוספי

  .  אני באופ� אישי מתכוו� להתנגד למינוי שלו. שאני אטע�

אני רוצה לסכ� את הדברי� שלי באמירה שאני באמת מקווה שההצבעה   

 את עמדתו בצורה דיפרנציאלית באופ� תהיה פרטנית וכל אחד יבטא

לכל אחד מאתנו או להתנגד או לתמו� ולא להצביע כמקשה , למשל, שיאפשר

� עמנואל פלאח אני חושב שאמרת שחיפשו ר"דלעניי� . אחת על כל המועמדי

למרות הרוש� שאולי , ואגב, ככל שאני יודע. אותו ואת קורות החיי� שלו

והגרסה , אבל שוחחתי ע� האיש, לא. הצטייר מדברי� שאני מזוהה אתו

שאני מבי� שהוא טוע� שהסיבה שקורות החיי� לא נמסרו זה מכוו� שהוא 

רואה את עצמו כנציג הרבנות המקומית ולכ� הדר� הנכונה שלפיה אתה 

לטענתו היית צרי� לפעול זה לפנות אל הרב שלוש שהוא נציגו במועצת העיר 

מעוגני� במכתב שטרח להעביר הרב הדברי� האלה ג� . ולא אליו ישירות

�  :שלוש לחברי המועצה זה א� השבוע שאומר כ

הודעתי לכבוד ) אני מצטט ממכתבו של הרב שלוש(ו "אלול תשס' בתארי� א"  

ראש העיר ולכבודכ� ולכבוד כל הנוגעי� בדבר במכתב רשמי כי המועמד 

 ר"דסבא להיות חבר המועצה הדתית הוא ה�מטע� הרבנות הראשית לכפר

והואיל והחוק מחייב שבכל הרכב של המועצה הדתית צרי� . עמנואל פלאח

והואיל . להיות נציג אחד בעיר והוא הממנה את נציג הרבנות במועצה הדתית

 – עמנואל פלאח כנציג הרבנות ר"דוהוא קבע ובחר באופ� סופי והחלטי את 

 עמנואל ר"דאבקש לכבד את החוק ואת מינויו של הרב להכליל את ה

  ...".פלאח

  ?למה אנחנו לא קבלנו את המכתב :סיימו� גולדמ�

  .לפני כחודשיי� קבלתי מכתב מהרב שלוש  :רינה פז
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נטע� . אני בדקה השביעית שלי ואני לא רוצה לחרוג מהעשר שהצבתי לעצמי  :גל�גיא ב�

אני לא . מועמדו הוא שמעו� פר�, הרב שיר, בפנינו שהנציג של הרב השני

. מועמדתו לא נמסרה, ציה לכ� שהוא אכ� המועמד שלוראיתי שו� אינדיק

  .  אני אשמח לראות אותו

  ?זה נכו� שהוא במצב קשה והוא לא יכול לדבר ולכתוב :סיימו� גולדמ�

, וכבודו במקומו מונח, אני לא רוצה להיכנס למצבו הפיזי של כבוד הרב שיר  :גל�גיא ב�

יש העדר הסכמה בי� הרבני� ככל הנראה על פניו . אני לא רוצה לפגוע בכבודו

�הוכחה מצוינת למה אולי צרי� רק רב , אגב, זה. אשכנזי וספרדי, הראשיי

והדבר הזה ככל הנראה יונח לפתחי ועדת השרי� . אחד ולא ספרדי ואשכנזי

  .שתכריע בעניי� הזה

שצרי� לאפשר למועצה , למרות מה שראש העיר אמר, אני עדיי� חושב  

� כי כל אחד מה� כנראה הוא מועמד שריר וקיי� ,להצביע על כל אחד מה

ואני . של כל אחד מהרבני� וככאלה צרי� להציג את מועמדות� כא� להצבעה

אני סיימתי בשמונה דקות . מקווה שכל אחד ידע להצביע כראות עיניו

  .וארבעי� שניות

ת היותי למרו, אני בהמש� לדבריו של גיא מודיע. עכשיו אני בזכות דיבור :סיימו� גולדמ�

לא ' שינוי'שאני אתנגד לכל הנציגי� כמחאה על כ� שסיעת , בקואליציה

לכ� אני יצביע נגד כל הנציגי� . קבלה נציגות הולמת במועצה הדתית

  . שברשימה

רק , לפני שאני מעביר את רשות הדיבור לאחרי�, אני רציתי ברשותכ�. תודה :חמו�יהודה ב�

התקבל מכתב התפטרות של , אכפי שאמר גי. כדי להשלי� את התמונה

  , הוא הציג אותה. כביכול', שינוי'הנציגה שהוא הציג מטע� סיעת 

  .אתה לא הכרת בה, הוא הציג, למה כביכול  :גל�גיא ב�

  ,אני לא שלא הכרתי בה :חמו�יהודה ב�

  .להעמיד מועמדת מטעמה' שינוי'לא הכרת בלגיטימציה של סיעת   :גל�גיא ב�

הדיו� הזה יותר , אני מבקש. לא הסכמתי את�, מרת דברי� לא נכוני�א, גיא: חמו�יהודה ב�

אתה אמרת שאתה רוצה ללכת , יכול להיות שנצטר� לשרת אות�. מדי חשוב
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  .�"לבג

  .�"אני לא הול� לבג  :גל�גיא ב�

  .�"את� יכולי� ללכת לבג :חמו�יהודה ב�

  .�"אני לא הול� לבג  :גל�גיא ב�

שלא פגשתי , אני רוצה לומר לכ� בפירוש שנציגת. עד הסו תקשיב , שמע לי :חמו�יהודה ב�

�, יכול להיות שא� אני אראה אותה אני אחבר את הש� לדמות, אותה מעול

היא שלחה לגיא מכתב שבתמצית היא אומרת שהיא . אבל לא נפגשתי אתה

מודיעה על החלטתה להסיר את מועמדותה למועצה הדתית כנציגת , מסירה

רק ,  בנוס  לכ� אני רוצה להקריא לכ� מכתב שהגיע.'הוד והדר'קהילת 

�שנעשתה פה עבודה מאד מקיפה , יפתח, בכדי להמחיש ג� את הדברי� של

�לנסות ובכל זאת לתת , ג� על ידי על מנת להגיע לכל הקהילות וכל הזרמי

 לנובמבר ממר דוד מרכוס שהוא יושב ראש �2קבלתי מכתב ב. לה� ייצוג

  :א  כותב ככהוהו' הוד והדר'קהילת 

דינה , דוד מרכוס' הוד והדר'נציג קהילת .  חמו ראש העיר�לכבוד יהודה ב�"  

 4מבקשי� להודות ל� על פגישתנו במשרד� בתארי� ... מטמו� ועליזה 

לאחר הישיבה ע� ראש המועצה בנושא המועצה הדתית ולאחר . באוקטובר

וכי ,  תיכלל אשהשראש העיר הבהיר לנו כי בי� נציגי הרשות במועצה הדתית

למיטב הבנתו הרכב  המועצה הדתית עתיד לכלול ייצוג� של מרבית סיעות 

תזכה לשיתו  פעולה ע� המועצה ' הוד והדר' נחה דעתנו שקהילת –המועצה 

 �הדתית וכי הקהילה תקבל את השירות המגיע לה כשאר הזרמי� הדתיי

הוד 'ת קהילתה אי לכ� אנחנו מבקשי� לציי� כי לאחר מחשבה נוספ.  בעיר

תומכת בהרכב המועצה הדתית כפי שהוצגה בפנינו ומסירה את ' והדר

אנו . שוחט כנציגה מטעמה במועצה הדתית�מועמדותה של הגברת אמילי לוי

מקווי� להמש� שיתו  פעולה ע� העירייה וע� המועצה הדתית באופ� אשר 

  .'הוד והדר'יאפשר המש� הפעילויות המבורכות של קהילת 

כי אני שות  לה ,  בהחלט מתחבר ג� למכתב וג� לפעילות המבורכתואני  

  .בחלק לפחות
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  �, לאחר סיימו�. אני אמשי� בסדר הדברי� ולאחר מכ� אני אתייחס לדברי

  .קובי

  . אני סיימתי :סיימו� גולדמ�

  .אל תצעקו. קובי, לאחר סיימו� :חמו�יהודה ב�

. ו� בהרכב השלמת המועצה הדתיתאני חשבתי שהיו� אני אדרש כדי לד  :קובי אוחיו�

�  . אחרי ששמעתי את גיא אני לצערי צרי� להסיט את הדיו� לכיוו� קלנטריז

  .קלנטריז� זה הצטרפות לקואליציה ולא לאופוזיציה  :אמיר גבע

  )מדברי� ביחד(

  ,סיעת הליכוד מנתה שלושה חברי�. אני ממש נדה�  :קובי אוחיו�

  )מדברי� ביחד(

אבל אחר כ� היא , אפשר לעשות מחקר על תקופת הקלנטריז�, הלא משנ  :קובי אוחיו�

�.  וזה תוא� בדיוק את הנסיבות של היו�, קבלה גווני� שוני� וענפי� שוני

�, לאחר מכ� שני חברי�. סיעת הליכוד מנתה שלושה חברי� בתחילת הדר

התפלגנו מסיעת הליכוד על פי , להבדיל מפרישה, התפלגנו,  גבע ואניר"ד

  .  לפקודת העיריות' א125סעי  

  )מדברי� ביחד(

  .מה שהפ� את סיעת הליכוד לסיעת יחיד  :גל�גיא ב�

 גבע החליט שהוא מקי� סיעה ר"דולאחר מכ� . בתורת הניהול אני יודע  :יעקב אוחיו�

והודיע על פרישה ', כפר סבא אחרת, 'אחרת ע� חבר אחר פה במועצה

כשהוא אמר לי שזו . יריותלפקודת הע' א125המשמעות של סעי  .  מהסיעה

לא התחנה האחרונה שלו לא העליתי בדעתי שהוא ירצה ג� לעשות נסיגה 

ורק לצור� קביעת הרכב המועצה הדתית לטעו� שהוא עדיי� חבר , לאחור

  .  בסיעת הליכוד

  .זה פרשנות לקויה של�  :אמיר גבע

ה יכול לטעו� שאתה באותה מידה ועל פי אותו קו טיעו� את. אני ממש נדה�  :יעקב אוחיו�

  . עדיי� חבר בסיעת הליכוד

  )מדברי� ביחד(
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היו� לצור� קביעת הרכב המועצה הדתית הוא עדיי� חבר . אני ממש נדה�  :יעקב אוחיו�

  .  בסיעת הליכוד

  ?אתה ויתרת על זכות הדיבור, אמיר :חמו�יהודה ב�

  )מדברי� ביחד(

ת וייצוג יחסי בועדות העירייה הוא עוד שבועיי� לצור� קביעת ועדת ביקור  :יעקב אוחיו�

  .  יגיד שהוא עדיי� חבר בסיעת הליכוד

)�  )מדברי� וצועקי

  ?באיזה סיעה אמיר גבע היו�. כמשפט�, רק תגיד? באיזה סיעה הוא  :גל�גיא ב�

  )מדברי� ביחד(

סיעת שינוי עברה . אות� דברי� שאמרתי לאמיר גבע חלי� ג� על סיעת שינוי  :יעקב אוחיו�

�זה לא . בצעת מהל� על פי פקודת העיריות, גל�גיא ב�,  ברגע שאתהמהעול

  ',כפר סבא אחרת'הוכר כ

)�  )מדברי� וצועקי

, קובי, סליחה.   את� רשומי� בזכות דיבור, אני מבקש מכ�, גיא ואמיר: חמו�יהודה ב�

�  .תמשי

זה אבל לעבור כא� כמו אי. כבר במהל� הקדנציה הזאת נתתי הרבה עצות  :יעקב אוחיו�

הא� זה .  לא מכבד אתכ� לחלוטי�–מרשימה לרשימה , קפצו� מסיעה לסיעה

? שווה צור� בחירת נציג המועצה הדתית לעשות עוד מהל� קלנטריסטי כזה

  ... מהטעמי� ה' כפר סבא אחרת'זה שלא הוכרה סיעת . הרי אתה פרשת

  .לא הודעתי על פרישה  :גל�גיא ב�

  . מסיעת שינויאת הפרישה של�... לא   :יעקב אוחיו�

  .לא הודעתי על פרישה, תדייק.   לא הודעתי על פרישה  :גל�גיא ב�

  .תבקש את זכות הדיבור, גיא: חמו�יהודה ב�

כמו שטעית בהרבה פרשנויות משפטיות וטעית ג� בביטחו� . אל תפריע לי  :יעקב אוחיו�

ג� אמיר . תוק� טעית ג� פה' כפר סבא אחרת'העצמי הרב של� שסיעת 

לא תהיו רשאי� להיבחר , ניכ� ה� פורשי יחיד שאני כבר מודיע לכ�טועה ש

את� ' כפר סבא אחרת'.  נקודה. בסיעות שקיימות ומיוצגות היו� במועצה
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  , מזמ� לא אחרת

  .ה� באמת אחרת :חמו�יהודה ב�

  )מדברי� ביחד(

  ...אל תגררו את הדיו� הזה לש� כי זה לא  :גל�גיא ב�

אבל לשמוע הצהרה מדהימה ,  רציתי להסיט את הדיו�אמרתי שאני לא  :יעקב אוחיו�

סברתי שלפחות שתגיע השעה הזאת מישהו קצת יתעשת והעובדה .  כזאת

אי� , שאני שומר אותו' שהוא שלח מכתב שהוא עדיי� חבר בסיעת קדימה

כמה שאפשר לנדוד ממקו� למקו� , וואלה: שהוא יחזור בו כשהוא יגיע ויבי�

�  .  ספיקמ.  ולחזור לאותו מקו

  ?סיימת, קובי. תודה: חמו�יהודה ב�

ארנו� לוי ששו� נציג של המועצה הדתית לא צרי� להיבחר על ידי המפלגות ...  :יעקב אוחיו�

.  שיהיה מוב�', קדימה'וארנו� לוי הוא נציג מקובל והוא מקובל עלי כאיש ... ו

  .על ידי שני זרמי�, אז הוא מקובל על ידי שתי סיעות

  ?למה שניי� :מ�סיימו� גולד

)�  )מדברי� ביחד ולא שומעי

  .עמוס ולאחר מכ� אמיר :חמו�יהודה ב�

אני רוצה ... זה נושא. אי אפשר להפסיק להשתעמ� מדיוני� על המועצה :עמוס גבריאלי

  .להגיד לכ� ששמעו� פר� רצה להישאר פה רק כדי להיות חלק מהדיו� הזה

אני חושב . אני רוצה להגיד לכ� כ�.  ההעניי� הוא כז. הוא באמת חסר :עמוס גבריאלי

כי ברגע שבאי� . אני מוריד את הכובע. שיהודה עשה עבודה יוצאת מהכלל

גל כשלוח ומראי� לו מכתב מהשולח שאי� רצונו בשליחותו �לעור� די� גיא ב�

אז לפחות .   זה מחזה מבי�–אתה יכול להוריד את הכובע . יותר למעשה

בהוד והדר אמרו שה� סומכי� על שיקול ' רהוד והד'העניי� הזה נגמר ש

ואתה . מה שיהיה משק  ג� את הקהילה שלנו שהיא אחרת: דעתו ואמרו

ואני לא צרי� לספר לכ� על האוריינטציה שלי , זו קהילה מדהימה, יודע מה

  .כל הכבוד, לקהילה הזאת המשפחתית

, ת קוביאני יכול להבי� א. נעבור מפה לדברי� אחרי�, בואו נתמקד בעיקר  
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כשאד� ר� לבחירות ברמה אישית וש� את כ� . שהוא חבר שלי וזה לא סוד

ושבע דקות אחרי זה הופ� לפחות , יהבו ואת כספו ואת ממונו ואת שמו הטוב

ויש כאלה שיגידו , זה מכאיב, זה מתסכל. מכל מיני טעמי�, ולפחות ולפחות

ואני , פה זה באאני יכול להבי� את מה שקובי אמר ומאי. ג� שזה לא ראוי

  .כמו שאני מכבד את דעתו של כל אחד, מכבד אותו

יש פה שני . יש פה שאלה עקרונית לגבי שניי�. העניי� הוא כזה, עכשיו  

�אחרי עשרי� וארבע שעות ', רב אחד מכובד כתב א. מועמדי� של שני רבני

כשעומד אד� על . יכול להיות שייתנו לזה משקל כזה ומשקל אחר.  'כתב ב

 בית –וכ� ואומר אמת אחת ובחקירה אחרת הוא אומר אמת שנייה הד

אז לשיטתי החלטתו . זה יכול להיות נכו� וזה יכול להיות נכו�: המשפט אומר

לכ� מספיק לי . של הרב המכובד יכולה להיות הראשו� ויכולה להיות השני

את שלוש שאני יודע שנמצא במחלוקת אמיתית ע� עצמו כדי לדעת שזה שני 

  . יגי� אותנטיי� שלינצ

שיש לו , יש כאלה שטועני� כמו אמיר גבע. עכשיו בא הסיפור של הרב שיר  

�  , ידע רפואי לכ

  '? לניאדו'ב, איפה הוא :סיימו� גולדמ�

  )מדברי� ביחד(

מתי פע� ? אתה יודע להגיד לי? מתי הוא היה פע� אחרונה בלשכה שלו  :גל�גיא ב�

  ?זה אתה יודע לענות לי? הראשיהוא היה בלשכת הרב , משה, אחרונה

  )מדברי� ביחד(

 �ו' והרי א', ואמר ב' מאחר ויש לנו רב אחד שאמר א. עכשיו אני אומר ככה: עמוס גבריאלי

ועכשיו בא הרב שיר . ולא יגורו זאב וכבש באותו מקו�, לא הולכי� ביחד' ב

  ,אבל יש שמועות, שספק א� הוא אמר או לא אמר

  . הוא לא יכול לדבר,  יכול לדברהוא לא :סיימו� גולדמ�

  )מדברי� ביחד(

. אני רוצה לומר לכ�  שמניסיוני המשפטי יש ג� מכתבי� שה� שמועות :עמוס גבריאלי

  . אי אפשר להחליט שאני מצביע נגד הבעל די� הזה ונגד בעל הדי� הזה, ה'חבר
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  .פר� ופלאח'? פ'אבל שמת� לב שה� שניה�   :רינה פז

, הנקודה היא כזאת,ה 'החבר. עכשיו אני אומר ככה, אבל תקשיבו.  וי�זה מצ :עמוס גבריאלי

סבא �שירותי הדת בכפר, ונהיה רציניי�, כי בסופו של יו�. צרי� לגמור ע� זה

אנחנו חייבי� שהמועצה . זה קו אדו�, בשני� האחרונות זה בושה וחרפה

אני עד . אנחנו חייבי� להחליט  נכו�. לכ� אני אומר כ�...  תתפקד לפחות ב

�  אני לא רוצה להישמע, אגב. שראש העיר מקו� ראשו� פנה לנשי

  .מתחנ   :דובר

אני נגד בחירה . לא צרי� לבחור אשה כאשה, רבותיי. אבל אנטי נשי, לא, לא :עמוס גבריאלי

  .  נגד, אשה כאשה

  .שיש לה את הכישורי� המתאימי�  :רינה פז

  .  אד� שמתאי� לזה, וכשר שהוא גבראד� מ, צרי� לבחור אד� מוכשר :עמוס גבריאלי

  )מדברי� ביחד(

לא יודע בכלל מי , אני לא מכיר אותה, אני למדתי עליה מקורות החיי�: ...עמוס גבריאלי

הוא פנה וביקש . ראש העיר פנה לנשי� לא מעטות. אבל אני אומר ככה. זאת

 ',הפועל המזרחי'בקהילה של , אגב. נציגות מנשי� שה� מובילות בקהילה

ה� . בגלל המצב שיש היו� הוא פנה לנשי� משכמ� ומעלה. בקהילה החרדית

מה לנו בכלל להיכנס לביצה : ה� שמעו מה קורה ואמר. לא רצו, לא רצו

א� להשתמש , ברו� הש�, ובסופו של דבר. מי צרי� את זה? הטובענית הזאת

ואני אומר . הסכימה לשבת, אשה אחת הסכימה, במונחי� מתאימי� לאירוע

�  .  אני לא מקנא בה, לכ

  , אני מאמי� באמת ובתמי�. אני אומר ככה, עכשיו  

  .  מסיפורי המכבסה' פספסת את הפאנ�  :גל�גיא ב�

  .אני רק יודע שאני ראיתי את קורות החיי� שלה וזה הכל: עמוס גבריאלי

אדוני ראש , אל תפרש דברי� שלא אמרתי, סליחה. שה� מדברי� בעד עצמ�  :גל�גיא ב�

אל תייחס לזה . קורות החיי� של ה המועמדת מדברי� בעד עצמ�. רהעי

  . איזה פרשנות שאתה רוצה

ואני . ונחליט, מיידית, הגיע הזמ� שנעשה הצבעה קצרה. אני אומר ככה: עמוס גבריאלי
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�. לכל אד� אחרי שראינו את קורות חייו יש להפעיל שיקול דעת, מסכי� את

�  ...הרבני� עצמ�, לגבי הרבני

תגיד לנו מאיזה סיעה . אני ברשות� לא אוותר על זכות הדיבור של אמיר: חמו�דה ב�יהו

  .אתה

ארנו� הוא איש . הזכירו פה את שמו של ארנו�. בואו נתחיל מהמימד האישי  :אמיר גבע

הוא אפילו היה מועמד בזמנו . הוא בוודאי ראוי להיות במועצה הדתית. יקר

אני רוצה בעניי� .  י הוא מועמדהשאלה באמת מטע� מ. להיות יושב ראש

  .קלנטריז� בשתי מילי� ואחר אגיד ג� את עמדתי בהצבעה

אני פרשתי . משמיעי� אותו בהקשרי� רבי�, עניי� הקלנטריז� בהקשר הזה  

  ,אל�על מנת ליצור ביחד ע� גיא ב�' קדימה'מסיעת 

  .תגיד, תתחיל מהתחלה. מהליכוד :חמו�יהודה ב�

  )מדברי� ביחד ולא שומעי�(שלי על פי סעי  של קובי ו...  :אמיר גבע

ברגע שאני הודעתי על פרישה שלי ... יש' קדימה'מרגע שהתפלגנו קובי ואני מ  

גל המטרה הייתה של פרישה לצור� �לצור� הקמת הסיעה יחד ע� גיא ב�

לא הסתייע בידי אבל ג� . 'כפר סבא אחרת'חבירה לסיעה שקוראי� לה 

ואכ� הסתבר לי שבתיה קרוב , טיי� ארוכי� מאדעשינו ניתוחי� משפ, קבלתי

זה כל . עכשיו יש שתי אפשרויות. וקבלנו את זה. לודאי צדקה בגישה שלה

ואני מעדי  אכ� כ� להיות , שאני סיעת יחיד' אפשרות א. מה שאמרתי

אז מטע� מי . אבל א� אני סיעת יחיד אז ג� אתה סיעת יחיד. בהקשר זה

אז אני מזדהה ע� השניי� של ?  הליכודמה זה אתה מזדהה ע�? ארנו�

  ? מטע� מי ארנו�, ע� כל החיבה לארנו�, ועוד פע�, פה השאלה.  'שינוי'

  )מדברי� ביחד(

אני קוד� כל חושב שמשהו עדיי� לא תקי� במינוי של ארנו� להיות מועמד   :אמיר גבע

אני לא מבי� בקטע המשפטי אבל זה ג� לא רלוונטי לגבי מאחר . בהקשר זה

בכוונתי . בהקשר להצבעה עצמה אני מזדהה לחלוטי� במקרה זה ע� סיימו�ו

�אי� לי שו� כוונה לקחת בפארסה . באופ� גור  להצביע נגד כל המועמדי

אני אומר שלוש פעמי� כדי שזה לא ישמע רע , לכאורה, כ�, לדעתי.  הזאת
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, יש פה איזה קומבינה מכוערת. ויגרו� איזה שהיא תביעת דיבה מיותרת

  .לכאורה

  .אני מבטיח ל� שג� אתה תצטר� להתנצל על זה :חמו�יהודה ב�

  ...אי� לי חשק להשתת  ב  :אמיר גבע

ג� אות� וג� , אני מבטיח ל� אישית שהלכאורה הזה לא מכסה אות�, אמיר :חמו�יהודה ב�

�  .את חבר

  .יפתח אמר את אות� דברי�  :אמיר גבע

  .  כסה אתכ�זה לא י, אל תדאג, ג� יפתח :חמו�יהודה ב�

  )מדברי� ביחד(

אני בס� . ת� לי ייעו�? מה היא הקומבינה. ת� לי לברוח מהקומבינה, אמיר  :גל�גיא ב�

  .בכל השמות שעולי�... הכל רוצה ל

  )מדברי� ביחד(

  .לא אמרת איזה סיעה אתה: חמו�יהודה ב�

  ...אני סיעת יחיד  :אמיר גבע

  .אבינוע�, בבקשה :חמו�יהודה ב�

פחות מעניי� . אולי זה קצת חובר לאחרי� שהתבטאו, להגיד לכ� את האמת: תאבינוע� גרנו

, אותי מעניי�. אולי זה פחות מעניי�. אותי מי מייצג ומי מופיע באיזה סיעה

, אני חשבתי שתהיה לנו מועצה דתית משודרגת לעומת מה שהיה ברמתה

מקצר אני , אני אישית. לעומת מה שהכרנו עד היו� וג� בקדנציה הקודמת

אני אישית מוכ� ורוצה להצביע רק בעד שלושה אנשי� מתו� הרשימה , מאד

אחד מה� הוא חיי� סגל שהיו לי אתו שיחות מאד מאד ארוכות ג� . הזאת

הוא אחד מאלה שרואה לפחות מהזווית שלו בצורה רצינית . לפני הבחירות

ית ביותר את הפ� של מה שקורה בתו� המועצה הדתית וג� מהבחינה הכלכל

  . אותה תוכנית הבראה

אני . אני מכיר אותו אישית, הש� השני שאני תומ� בו זה עמנואל פלאח   

  . חושב שיש לו רקע מתאי� וניסיו� רב

  )מדברי� ביחד(
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זה יעקב , ואני ממלי� ג� לכולכ�, והאיש השלישי שאני רוצה לתמו� בו: אבינוע� גרנות

ראוי . יה ג� בועדת החינו�ה. יעקב אביטל הוא  ב� אד� ראוי מאד. אביטל

אני מצטער לומר שכל השאר . אלה השלישייה. מאד להיות במועצה הדתית

�  .נראי� לי לא מתאימי

  .אריק בבקשה. סליחה? אבינוע�, סיימת. אריק בבקשה? אתה מכיר אות�: חמו�יהודה ב�

 בהחלט אני. אני רציתי להגיד ממש בקצרה אולי דבר והיפוכו למה שגיא אמר  :אריק לויטה

מצד . תומ� שהמועצה הדתית צריכה לשק  את כל הזרמי� שקיימי� בעיר

ה� צריכי� לייצג את דפוסי , שני אני רוצה להגיד שאי� שאני מפרש את זה

ההצבעה כפי שהיו בעיר ללא התערבויות כאלה ואחרות של כל מיני חברי 

� לא וה�, מועצה שהלכו לפי האינטרס האישי שלה� והלכו למקומות אחרי

כי אני רואה , אני דווקא הייתי, ולכ�.  מייצגי� את מי שבחרו בה� למעשה

אני עדיי� , שרוב הדיו� פה נסב על יחסי הכוחות בתו� המועצה ומי מגיע למי

וסיעת ' העבודה'רואה את סיעת הליכוד שמגיע לה ייצוג לפחות כמו סיעת 

  .כי זה הייצוג האמיתי של הבוחרי� בעיר' מעו '

  .איציק יואל, תודה: חמו��יהודה ב

אני הגעתי לדיו� הזה חסר . יש לי מה לומר, אני לא אחזור על מה שנאמר  :איציק יואל

אבל . חשבתי שאני אקח פה חלק בהצבעה. קראתי את קורות החיי�. דעה

ואני חושב שאני הדובר האחרו� , ואני צרי� לומר לכ�, מצאתי את הדיו� הזה

הזניה של , להגיד את המילה ובזהירות רבהאני כמעט רוצה . בסעי  הזה

כאיש שתומ� ג� , בשבילי כאיש לא דתי. המוסד הזה שנקרא מועצה דתית

�לא קשור  , חשבתי שיהיה פה דיו� לגופו של עניי�... בדתיי� ומאמי� שצרי

יש פה . 'בהתפלגויות ובסיעות ומי עבר ומי דפק את מי וזה שהוא עזב וכו

שאני שומע מבי� המתנגדי� שה� מעריכי� אות� סבא �מועמדי� תושבי כפר

�אני רוצה להגיד . מאד מאד אבל בגלל הזר� ה� לא כל כ� מקבלי� אות

�  .אני ישבתי בשקט וראיתי את כול�. זה נשמע רע מהצד, לכ

ראיתי את קורות , מפני שאני לא מכיר אות� אישית,                       אני אצביע במקרה הזה

�מפני שאחרי סאגה כזאת . למי שראש העיר ימלי�,  את הדיו�שמעתי, החיי
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  של המועצה  הדתית וכל הטיפול ... שעיר , שמונה חודשי�, שבעה, של כשישה

להמלי� על האנשי� , לסגור את זה,  שהגיע הזמ� לנעול את זה–בצרכי הדת   

ג� מי שבא מצד השר ומצד , ג� מי שבא מצד הרבני�, הטובי� האלה

אנס לדבר הזה שהוא מאד מאד חשוב ג� לי כאיש לא 'י לתת צכד, המועצה

  .דתי שהדברי� הלאה יקבלו טיפול ראוי

  �אני מקווה שזה לא יימש� בתהליכי� אחרי� שיש מדי , ואני אומר עוד פע

זה �כל הויכוח הזה על איש ראוי כ� או לא  . פע� בפע� בדיוני� כאלה

אחר והוא ראוי אבל לא נצביע על איש שהוא מקורב לזר� כזה או . לגיטימי

כמו , לכ�.  לדעתי זה לא נכו� וזה לא מכובד–לו כי הוא מזר� זה או זר� אחר 

  .אני אהיה בעד ובעד הרשימה שתומל� לנו, אני בכל זאת לא אמנע, שאמרתי

  .בני כברה. תודה רבה: חמו�יהודה ב�

והיו ... ית הייתה אני סבור שבניגוד לשני� קודמות שהרשימה למועצה הדת  :בני כברה

הפע� עדיי� קיימת לכל אחד את הזכות , צריכי� לאשר את הרשימה הזאת

, לעומת זאת.   וזה חידוש שלדעתי צרי� לבר� עליו. להצביע בעד כל מועמד

אני חייב לציי� שמלאכת המרכבה להרכיב את הרשימה תו� לקיחת כל 

�ד למה שאיציק ע� כל הכבו.  הוא לא פשוט–מכלול השיקולי� , השיקולי

�הדברי� האלה די . יואל חושב שהשאלה של הסיעות והשאלה של הייצוגי

משמעותיי� לפחות לא ברמה של אי� מתפקדת המועצה הדתית אלא 

אי אפשר . כל אחד בעצ� מחפש את הייצוג שקרוב אליו. מבחינה ציבורית

  .לברוח

  .� בעניי� הזה"יש פה ג� אנשי� שהגישו בג  :גל�גיא ב�

אבל כשאני . ואני לא פוסל את העניי� הזה, �"יש פה אנשי� שהגישו בג, נכו�  :בני כברה

א� אפשר היה להתווכח אולי על , ג� הרשימה שהוגשה, מסתכל על הרשימה

 אולי הוא –ארנו� לוי א� הוא משק  את הליכוד או לא משק  את הליכוד 

. נו� לאור� שני�כי אני מכיר את אר. הדמות היחידה שאפשר להתווכח עליה

בגלל , רגע אחד: עכשיו ארנו� אמר, לא משנה. ייצג את הליכוד, הוא מייצג

אני מכיר את ארנו� לכל , אז אני אומר ל�. יכול להיות... שיש מחלוקת פה בי�
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�. בחור מקסי�, וזה בסדר גמור, הוא היה מפעיל מרכזי בליכוד, אור� השני

כ� אני סבור שהרשימה עצמה היא ל.  ג� באוריינטציה שלו, אתה יודע מה

ואני מבטיח לכ� שיקו� מישהו . נלקחו בחשבו� המו� שיקולי�. באמת ראויה

תמיד ימצא . אי� דבר  כזה. אני הרכבתי את הרשימה הטובה ביותר: שיגיד

  .מישהו שיגיד שמועמד כזה או מועמד אחר בעצ� לא משק 

בכל אופ� יש . אתאיפה בעצ� הבעיה שאני רואה אותה בתו� הרשימה הז  

�ואני אומר את זה . נושא הרבני�. בעיה שהיא לא הייתה קיימת א  פע

כמעט , נושא הרבני� בעצ� מעמיד אותנו במצב. בצער רב ובכאב עמוק

סבא שני רבני� לא הצליחו �לראשונה בכפר. בסיטואציה בלתי אפשרית

�  . חדלא הבינו איש שפת רעהו ולא הצליחו להתא, כנראה להתאחד ביניה

  .אחד לא מדבר, אחד לא שומע :סיימו� גולדמ�

כמי שמכבד את , עכשיו אני שואל את עצמי אפילו כאד� דתי. לא יודע  :בני כברה

�  .  שניה� לא יכולי� הרי להיכנס? במי אני צרי� לתמו�: הרבני

  .אתה תימני אז תתמו� ברב הספרדי  :דובר

אז מה . ני דווקא תמכתי ברב שירלאור� שני� א, אני רוצה לומר ל�, לא  :בני כברה

ולכ� במקרה הזה אי� . האמת היא ששניה� הגיעו להסכמה? נעשה עכשיו

להתנגד לשני המועמדי� של , ע� כל הצער שבדבר, מנוס מבחינתי לפחות

�. מבחינתי זו הבעה אפילו של מורת רוח. אני אומר את זה בפירוש. הרבני

ק  אחדות בציבור בעצ� הולכי� לא יכול להיות שרבני� שצריכי� אפילו לש

אני לא רוצה לדו� . בצורה כל כ� לא ראויה וכל אחד מביא מועמד מטעמו

אבל כשאני עומד . זו שאלה בפני עצמה. 'בעניי� של הזיג זג של הרב שיר וכו

את עמנואל פלאח כנציג הרב שלוש או את , היו� להחליט את מי אני אבחר

יכולתי . י� לי מנוס אלא להביע מורת רוחלכ� א.  אני לא מסוגל–שמעו� פר� 

יכולתי להימנע ואולי היה , אני אומר את זה בפירוש. להימנע בהצבעה הזאת

אני דווקא מתנגד , אני אומר את זה בפירוש, אבל במקרה הזה. לי יותר קל

, שיגיע לועדת שרי�, אני יודע מה, אולי, שהשר בעצ�.  לשני הנציגי� האלה

  .ושיחליט השר
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  .חברי�, אנחנו מתקרבי� להצבעה, חברי�. בבקשה, ח��משה אב�, תודה: חמו�ה ב�יהוד

  , בעצ� מאחר ואני, מאחר ויהודה בצורה שיטתית מציי� שאני אחרי בני  :ח��משה אב�

  . הוא  כותב לי את הש� של� לפני�, רציתי לתת ל� לפני: חמו�יהודה ב�

  , בכל אופ�  :ח��משה אב�

  ? יושב ראש הסיעהמי, רגע: סיימו� גולדמ�

  .בני  :ח��משה אב�

  . או :סיימו� גולדמ�

ופה , והקטע הזה של הרבני�) לא שומעי� בגלל דיבורי� ברקע(, בכל אופ�  :ח��משה אב�

אני לפחות . ואנחנו בבעיה, באמת שני הרבני� כל אחד בחר מישהו אחר

ה אבל מ. אני אמנע משני השמות האלה ונשאיר את זה לשר. בבעיה וג� בני

  .  העניי� הזה של המועצה הדתית, שרציתי לציי�

  ?אי� ל� עניי� לעזור לשר להחליט  :איציק יואל

היו . זה לא רק עניי� של פילוג מה שקרה כא�, בקשר למועצה הדתית, חברי�  :ח��משה אב�

.  מאבקי� שפשוט ה� הביאו לחילול ש�, כא� מאבקי� בתקופה האחרונה

הרי צריכי� . אני מתנגד לכול�: חברי� אמרוולא כמו שכא� כמה , הגיע זמ�

אי אפשר להמשי� בצורה , לא יעזור, להשלי� את הרכב המועצה הדתית

  . כזאת

  .אני חושב שהגיע הזמ� לבטלה :סיימו� גולדמ�

אנחנו צריכי� , סיימו�, והיא קיימת, אבל כל זמ� שלא מבטלי� אותה  :ח��משה אב�

  .להחליט

  . נחנו דני� במועצה הדתיתשנה שלימה א :סיימו� גולדמ�

  ?סיימת, משה. אני אתייחס לזה :חמו�יהודה ב�

  .לא  :ח��משה אב�

  .תתחילו לסיי�: חמו�יהודה ב�

בואו נצביע אי� שלא יהיה כדי שהמועצה הדתית , באמת, אני מבקש מכול�  :ח��משה אב�

ולא כמו שהיו� שהיא בהרכב חסר ולא יכולה לקבל שו� , תוכל לתפקד

אולי אנחנו בסופו של דבר נוכל ליהנות . � החלטה אופרטיביתשו, החלטה
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כי המועצה הדתית , ולא� דווקא הציבור הדתי, מפירות המועצה הדתית

  .ג� את הציבור החילוני, אמורה לשרת את כלל הציבור

אריה אברה� ? מישהו רוצה לדבר אחרי אריה.   אריה אברה�.  תודה רבה: חמו�יהודה ב�

  .ברו�ולאחר מכ� יואל 

�רק , שאני פחות מכיר, אחד. זה ברור שהדילמה שיש לי זה דילמה של שניי�  :אריה אברה

מה שמפליא אותי פה . ואחד שאני כ� מכיר ויש לי דעה עליו. שמעתי עליו

  ,שאנחנו פה מדברי� על הנושא של

אחד , נתנו לשניה�. שניי� הלכו לבנק לקבל משכנתא. סליחה רגע אריה :חמו�יהודה ב�

  .הלאה. כירי� אותו ואחד לא מכירי� אותומ

�מצד שני . אנחנו יודעי� שהמצב של המועצה הדתית הוא מצב קשה, אבל  :אריה אברה

במקו� . אנחנו מדברי� על הא� זה מועמד של הרב שיר או של הרב פורוש

מי , מבי� הגלריה שציינו, לבחו� את הדברי� מי מסוגל מבי� האנשי� שציינו

לקחת את המועצה בצורה פונקציונלית , גל להרי�האד� שבאמת מסו

�כי השירותי� גרועי� . ולהרי� אותה ולשי� אותה מהר על דר� המל

אנחנו מדברי� על הב� אד� .  והעבודה לא נעשית וזה משותק במש� שנה

כי לפי מה שאני , וזאת ההתלבטות שיש לי. שנראה לנו שמסוגל באמת לנהל

כל המגבלות אני רואה רק אד� אחד שבאמת ע� , מכיר ולפי מה שאני יודע

קוד� כל אני יודע מה .  זה שמעו� פר�.  מסוגל לקחת את העגלה לטוב ולרע

�עוד . אני חושב שהוא מסוגל. אני יודע מה הוא עושה עכשיו, הוא עשה קוד

�אני מתלבט בנושא זה מאד קשה ואני ציפיתי שחברי המועצה ידברו על , פע

  .את העגלהבאמת מי מסוגל לקחת 

  .אריה, אני אתייחס לזה ברשות�: חמו�יהודה ב�

  )מדברי� ביחד(

לפחות אני הבנתי שהוא התבלט .  תודה רבה לאריה אברה�?  סיימת,  אריה :חמו�יהודה ב�

תאמינו שהוא יודע על , לא על היושב ראש הוא מצביע, היו� להצביע בי� מי

הבנתי אות� . ועמד השניבי� המועמד של הרב שיר לבי� המ. מי הוא מצביע

, אריה, עכשיו ברשותכ�. יואל ברו� בזכות דיבור.   בבקשה, יואל ברו�?  נכו�
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  . יואל ברו� לא הוציא אפילו מילה אחת אז אל תפריעו לו, ע� כל הכבוד

  .כדרכו העדינה, דר� אגב, כדרכו :סיימו� גולדמ�

  . בבקשה. סבא�פרזאת כ, תראו, איזה הרמוניה.  כדרכו בקודש: חמו�יהודה ב�

�אחד הנושאי� שעולי� לעיתי� קרובות ודורשי� הרבה זמ� בישיבות , טוב  :יואל ברו

אני רוצה להגיד לאיציק שמה שאמרת זה נכו� אבל זה .  מועצה זה נושא דת

. זה לא יעזור. יגידו עוד אחרי� אחרי� ואתה תגיד כמה פעמי�. לא יעזור

 עוד הרבה דברי� אחרי� שקשורי� זה, הבעיה בעיר זה לא רק מועצה דתית

�מי כמוכ� יודע שאני . בדת בכלל בעיר בנושא של חילוני� ודתיי� ג

  , בנושאי� האלה פשר�

  .קרוב אלינו :סיימו� גולדמ�

�מנסה ללכת , אני נגד מחלוקת. קרוב לשנינו, קרוב אליה�, קרוב אליכ�  :יואל ברו

 בערב כא� זה הרבני� אחד הדברי� שלא מצא ח� בעיני היו�. בדרכי פשרה

לא ציפיתי מידידי . ה עשו מה� צחוק'הראשיי� שפשוט מאד כמעט כל החבר

שידבר על הרבני� , אבל זה בלי כוונה, לא שיצא לו בכוונה, עמוס גבריאלי

�יהפכו את שני , וחברי� אחרי� שה� רחוקי� מהדברי� האלה, הראשיי

שכחנו כבר מה זה לתת אנחנו כיהודי� . הרבני� הראשיי� פשוט מאד לצחוק

�אני מדבר , רב ראשי בעיר הוא יותר מכל אחד אחר. כבוד לאנשי� רבני

מה , הוא קובע כא� בעיר. יותר מכל אחד אחר באר�, כרגע על מוסד הרבנות

א� רב ראשי בישראל אומר משהו ורב העיר אומר . שהוא קובע זה תפס

  . אתה צרי� לקבל מה שרב העיר אומר ל�–משהו אחר 

ולא סת� גוי אלא , אני רוצה לתת לכ� דוגמא ליחס לרב ישראלי מגוי, עכשיו  

�מל� ספרד .  ספרד–מל� במדינה די מכובדת באירופה , ולא סת� מל�, מל

אליו לארמו� וישבו , כשניגשו אליו נשיאי� ומלכי� ומלכות וראשי ממשלות

ר שלו� אמ, כשסיימו ויצאו החוצה הוא אפילו לא ק� מהכיסא, ודיברו אתו

ושמעתי את זה במקרה את הדבר הזה במוצאי שבת , לפני כשנה. ויצאו

לפני כשנה . סיפרו לי את זה כדי לומר לכ�, אי� מקרה, לא מקרה. האחרו�

�קבל , שאל שאלות, הרב עובדיה יוס  היה בסיור בספרד וקבל אותו המל
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זה הוא אמר שהוא לא נתקל באד� כ. תשובות חכמות והוא נהנה מאד מהרב

המל� , כשהרב סיי� את השעה הקצרה שהיה לו ע� המל�.  חכ� וגאו� מימיו

ליווה את הרב עובדיה יוס  עד הרכב ופתח לו את הדלת שייכנס פנימה ודיבר 

  .  אתו עד השנייה האחרונה

  .אולי הוא רוצה לעלות לישראל :סיימו� גולדמ�

�  .אני לא הפרעתי  :יואל ברו

  .חברי�, חברי�: חמו�יהודה ב�

�ג� אתה וג� , אחד אחד, כולנו, אי� אנחנו כיהודי�. אני שואל שאלה פשוטה  :יואל ברו

אי� שכחנו את , שהורינו או סבינו היו כמו כל הרבני� האלה, אתה וג� אתה

לא , קצת, קצת רספקט, קצת, ה'חבר. אי� אנחנו מתייחסי� אליה�, זה

אני לא מאשי� , תבאמ, ועמוס.  אנחנו פשוט עושי� צחוק מהרבני�. הרבה

�ואני אוהב לשמוע , אבל תו� להט הדיבור של� שאתה יודע לדבר, אות

�אנחנו כיהודי� צריכי� . ואני ג� אוהב אות� כמו שאני אוהב את כול�, אות

�, יותר מאשר השונאי� שלי, אני אוהב אפילו. מה לעשות, לאהוב את כול

זה , מה לעשות.  אחד כזהאי�... א� יש לי , אני אוהב אפילו את השונאי� שלי

  . ככה חונכנו, ככה צריכי� להיות. אני

ה� ג� חברי� שלי ואני , ל"אני רוצה לפנות לשני החברי� שלי ממפלגת המפד  

�ויש מצבי� ... ישנ� מצבי�  שאת� מקבלי� את דעת� של .  אוהב אות

�  ?  נכו� בני. שנוח לכ� ואת� לא מקבלי

  . אני לא אפריע ל�  :בני כברה

  .בבקשה, יואל: חמו�דה ב�יהו

�  .יכול להיות שלא הבנתי אות�  :יואל ברו

  . יכול להיות שלא הבנתי אות�  :בני כברה

  )מדברי� ביחד(

�  . יכול להיות שלא הבנתי אתכ�, אני אומר  :יואל ברו

, בבקשה.  הוא מדבר כל כ� יפה היו�. תנו לו לגמור, תפסיקו כבר, משה ובני: חמו�יהודה ב�

�  .ל ברו�יוא, חברי
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�באמת זה , מועמדי� כאלה או מועמדי� אחרי� באמת זה לא משנה, תראו  :יואל ברו

חלק . א� הוא מהנדס או א� הוא פרופסור או עור� די�. לא משנה

�אני סומ� על דעת . חלק� אני לא מכיר אות�, מהמועמדי� אני מכיר אות

�י יכול ואלה שאני מכיר אנ. יש חלק שאני לא מכיר. אלה שהביאו אות

�אבל הבעיה הזאת היא לא כרגע דעה כזאת או .  להביע את דעתי עליה

  .אני רוצה להתייחס לדברי� של הרבני�. אחרת

אני אומר , הבעיה שלי שג� הרב שיר. אני כאחד ששומע לרבני� יש לי בעיה  

את הדברי� מתו� הנחה שכל מה שנאמר  כא� בנושא של הרבני� הוא אמת 

אולי צרי� .  ה� שני רבני�, מה לעשות,  וג� הרב שלושג� הרב שיר. לאמיתה

. אבל שני רבני�. יו� אחד שיהיה רב אחד בעיר וזה יפתור את הבעיה הזאת

�לא נגד זה ולא , אני בדילמה. מצד אחד אני לא יכול ללכת נגד א  אחד מה

כי א� אני אל� בעד שניה� אז תהיה לי בעיה כי באיזה שהוא מקו� . נגד זה

  .   שומע לצד השניאני לא

  �  ,חו� משני המועמדי� האלה יש מועמד אחר בתו� החמישייה הנוספי

  .אי� שנוח ל�. זה בסדר, תתייחס בהצבעה: חמו�יהודה ב�

�יכול . יש חלק שאני מכיר אות� וחלק שאני לא מכיר אות�, אני אמרתי  :יואל ברו

�לגבי מועמד מה שאני אומר . כדאי שישמעו. להיות שחברי� פה שלא מכירי

לא בגלל . אחר מתו� החמישה הנוספי� זה חיי� סגל שאני הול� להצביע נגדו

  ...שהוא

  .היחידי שהיה בסיעה של� :סיימו� גולדמ�

�  ,שלא ישמע... אל תנסה לפגוע כי אני לא, לא  :יואל ברו

  .חברי�, אל תחשבו שזה הסעי  האחרו� :חמו�יהודה ב�

� 2מספר , הוא מהסיעה שלי? למה הצבעת נגדו: דויגי. שלא ישמע לא נכו�  :יואל ברו

  . אני מצביע נגדו כי אני חושב שהוא לא מתאי�. שלי

  ?סיימת: חמו�יהודה ב�

  ?עמנואל ג� כ� בסיעה של�, אגב  :דובר

  .  הכל רשו�, לא לדאוג: חמו�יהודה ב�
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� לפגוע אני לא רוצה, כמו שאמרתי לכ�, בנושא של הרבני� אני נמנע.  סיימתי  :יואל ברו

, ובנושא של שאר המועמדי� אני מצביע בעד המועמדי� האלה. בשו� רב

  .פרט לחיי� סגל

  .עמוס גבריאלי למשפט וחצי. תודה רבה: חמו�יהודה ב�

  מה שאמרתי, יואל ברו�: עמוס גבריאלי

�  ,אמרתי שכתוצאה ממה שאמרת. לא אתה אמרת  :יואל ברו

  .ע מה הוא אומראמרת שיש חבר מועצה שלא יוד: עמוס גבריאלי

�תתק� . לא אמרתי שאתה לא יודע מה שאתה אומר, אני לא אמרתי את זה  :יואל ברו

�  .את עצמ

. מה שאמרתי אמרתי במשנה זהירות לגבי התנהגות� של הרבני� בעניי� הזה: עמוס גבריאלי

��אמרתי את זה באנדר, ואמרתי רק בגלל הכבוד הרב שאני רוכש לרבני

הדר� שבה . אני רוצה שתדע דבר אחד.  ו שאמרתיכמ, סטייטמנט ובהמעטה

אני מצר על . סבא ראויה לגנאי�שולפי� מכתבי מינוי בהפצר מרבני� בכפר

ואני חושב שאני , אני לא את� את ידי לזה. כ� שעושי� בזה שימוש ברבנות

�  . מכבד אות

, רה כזאתואני ברשותכ� אסיי� את הדיו� בצו, אני לא סת� אמרתי, חברי�: חמו�יהודה ב�

לא סת� אמרתי שהישיבה הזאת היא ג� חשובה . לפני שנעבור להצבעה

 �מכוו� שלישיבה הזאת קדמו מספר התבטאויות של מספר חברי מועצה ג

ביטויי� שהייתי אומר . ג� בישיבת מועצה, ג� בקרב חברי�, בתקשורת

ת אני באתי לנהל פה א. אפילו ג� פגעו במספר חברי� ביניה� בי באופ� אישי

מתו� מגמה מאד ברורה לגייס כמה שיותר , העיר הזאת מתו� מגמה אחת

העיר הזו הייתה במקו� . שותפי� על מנת להצעיד את העיר הזו קדימה

אני חושב שהעיר התקדמה , אי� הנחתו� יעיד על עיסתו, אני חושב, שהייתה

והיית� שותפי� ,  לקד�יש לנו עוד הרבה מה. בצורה יוצאת מגדר הרגיל

  .תכ� לפחות היית� שותפי� מלאי� כמעט לכל העשייהמרבי, י�מלא

, לעסוק בעשייה למע� העיר, כפי שאמרתי, ואני באתי לכא�, אבל לאחרונה  

אבל . ואני לא מתכוו� להתכתש ע� חברי מועצה או ע� תושבי� בבתי משפט
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מכא� ולהאשי� אותי במת� שוחד פוליטי בדמוי של תפקידי� לחבר מועצה 

ולכ� היה חשוב לי מאד שהישיבה הזו . הדר� היא רחוקה–ר כזה או אח

תתועד ותבהיר את הדברי� בצורה שאינה משתמעת לשתי פני� לכל אחד 

ואני . כולל חלק מהעיתונאי� שג� ה� יצטרכו לתת את ההסבר לכ�, ואחד

�בנושא של , אני פשוט בשלושה שבועות או בחודש האחרו�, לא מאיי

נאמרו ונכתבו דברי� שאסור היה , � בלבדהמועצה הדתית אני מתכוו

ג� א� זה מישהו אחר מבי� עובדי , ולא רק בגלל שזה אני. שייכתבו ויאמרו

הייתי בהחלט יוצא להגנת� על מנת שנשתדל לקבוע , העירייה או מבי� חברי

, את גבולות המחלוקת בינינו בצורה כזאת שיהיה מותר לומר דברי ביקורת

בדר� , אבל לומר אות� בדר� הנאותה, י דעותיהיה מותר שיהיה חילוק

�להיות חבר אופוזיציה . הפרלמנטרית שיש לנו את ההזדמנויות לומר אות

, ג� הערב, זה פריבילגיה אבל זה לא העדפה לתקו  ולהשמי� ולהוציא דיבה

�  .של אנשי� אחרי

ולכ� אני רוצה להבהיר שלא הייתה לי שו� קומבינה לא לכאורה ולא שלא   

לא . וג� תראו אז תבינו למה אני מתקיי�, לא היה לי שו� קשר. הלכאור

 �היה לי שו� קשר למועמדי� כאלה או אחרי� שרואי� את עצמ� כמועמדי

היו לי מספר שיחות ע� מספר חברי , ולכ�. ליושב ראש המועצה  הדתית

ואני בהחלט מצפה . מועצה שהבהרתי לה� את דעתי ואת תפישתי בעניי� הזה

 �ומי שיודע אז יודע למי , וג� בימי� הקרובי� מחלק מחברי המועצהג� היו

ימצא את הדר� להתנצל באותו , שימצא את הדר� לחזור בו, אני מתכוו�

ולאחר מכ� אני אשמח מאד שהדיו� הזה או המחלוקות הללו . מקו� שפגעו

  .לא ייגררו לבית משפט

י לכא� לפני לעצ� הנושא של המועצה הדתית אני רוצה לומר לכ� שהגעת  

�באתי כבוגר תנועת . כשלוש שני� לא ע� ניסיו� של ניהול של ארגוני� גדולי

לא ניהלתי , ניהלתי מתנדבי� בחיי, ריכזתי את תנועת הנוער העובד, נוער

�שני� עשר עובדי� זה היה המקסימו� שניהלתי לפני , עשרה. הרבה עובדי

 תושבי� וציבור לעומת זאת עבדתי ע� הרבה מאד. שבאתי לתפקיד הזה
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ובלי חלילה להשמי� או לבקר את . ג� במסגרת ההתנדבות העירונית, רחב

אני חושב שהיו פה מספר מוקדי� שהיו , מה שקרה פה בקדנציות הקודמות

�א� להתייחס , א� להתייחס לאג  איכות הסביבה. בגדר מפגעי� עירוניי

� נתייחס א� להתייחס לנושא של גביית המסי� בעיר וא, לאג  ההנדסה

  .להרבה מאד מוקדי� ברמה הניהולית

,                        נעשו פה דברי� שאני בפירוש יחד אתכ� גאה בה� ואני שמח על העשייה הזו

אבל אני יכול לומר לא בגאווה שאחד המוקדי� היחידי� שעדיי� לא הצלחנו 

 המועצה הדתית פשוט שמו מספר אנשי�. לעשות סדר זה המועצה הדתית

ולא במקרה שמאז שהתפטרו חברי . למטרה נר לרגליה� להכשיל כל פעילות

רחל 'ג� פה טעו חברי מועצה שאמרו את זה ב, והיו כאלה, המועצה הדתית

לא מיניה ולא . שאני גרמתי לכ� שה� יתפטרו, נאמרו הדברי�' בת� הקטנה

נכו� הוא .  מעול� לא ביקשתי מחבר מועצה דתית שיתפטר. מקצתיה

נכו� הוא שניסיתי להביא את אות� , תי להניע אנשי� מלהתפטרשניסי

. ביקשתי אות� לנסות להשקיע מאמ�, אנשי� שאני ביקשתי אות� שייכנסו

, אבל משה� ראו שהדברי� מתנהלי� כפי שה� מתנהלי� וראו שבש� הדת

�ה� פשוט ביקשו ,  ואני לא מתכוו� לרבני� הראשיי�, בש� פרשנות של רבני

ושלא יכולתי לעמוד בפניה� .  בקשה לשחרר אות� מתפקיד�בכל לשו� של

, ה שנותרו המשיכו לנהל את המועצה הדתית'והחבר. ה� פשוט קמו והלכו

. בניגוד גמור ומוחלט למה שהחוק אומר, ואני אומר את זה בלשו� המעטה

�  ,ובניגוד לחוות הדעת של היועצי� המשפטי

 אבל אחרי שלוש שעות המועצה אמורה ,סליחה שאני קוטע אות�, יהודה  :גל�גיא ב�

  .לדעת

  .אחרי ארבע שעות  :רינה פז

והנחנו את חוות הדעת של , בניגוד לחוות הדעת של היועצי� המשפטיי�: חמו�יהודה ב�

 ה� המשיכו לפעול –היועצי� המשפטיי� ג� של משרד הדתות וג� שלנו 

כדי לנקו� לא חלילה ב, ואני לא מתכוו� לוותר בנושא הזה. בניגוד לחוק

מה שלא כל כ� מוב� לחלק מחברי , אלא מכוו� שג� במועצה הדתית, ולנטור
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  .המועצה הדתית שמנהל תקי� זה חלק מהסדר יו� הציבורי שלנו

אני מודה ומתוודה שאני לוקח חלק במה שקורה , אני מאד מקווה, ולכ�  

אבל קחו בחשבו� לא שכל האגפי� וכל . מכוו� שאני נמצא בראש הארגו�

יש , יש לנו עוד במה להשתפר. שלוחות שלנו מתפקדי� בצורה הטובה ביותרה

, בכוונת זדו�, אבל פשוט במועצה הדתית נעשו. לנו במה עוד לשדרג את עצמנו

אני מדבר אפילו על חוסר אישור זוגות . להכשיל כל פעילות עירונית

�ואני . ביקשנו פה לפתוח משרד על מנת שירשמו זוגות לנישואי�. לנישואי

�ולא במקרה שיותר . מדבר על כמעט התעללות בתושבי� ברמת השירותי

כשה� באו אלי .  זה לא במקרה, משנה אני מדיר את רגלי מהמועצה הדתית

�והכל בכוונה  , שאנחנו מכשילי�, והאשימו אותנו שאנחנו לא מעבירי� כספי

 חלקי אחד,  באתי ואמרתי להעביר לה� את כל מה שמגיע לה� על פי הדי��

עד שהגיעו . ראינו לא� הגיעו. ונראה מה יעשו, לא נהיה חייבי�, שתי� עשרה

וג� כשהשתנה , רק אז פניתי לשר.   אלי לא מעט תושבי� וצעקו חמס

השלטו�  פניתי  לשר והתחלנו את התהלי� שההשלמה תעשה למועצה 

  .הדתית

את כמו שלא הכשלתי לרגע אחד , באמת שאני מקווה, אני מאד מקווה  

�אני מתכוו� לסייע לחברי המועצה הדתית , הנציגי� הנוכחיי� וג� הקודמי

, ואני מאד מקווה שנצליח ליצור את השקט התעשייתי המתבקש. שייבחרו

�המועצה הדתית לא נותנת שירותי� . כפי שנאמר פה על ידי חלק מהחברי

 ועל כ� אני מאד. סבא�היא נותנת לכלל הציבור בכפר. רק לציבור הדתי

�, מקווה שכולנו  הפע� לפחות נרכז כוחות ונוכל לסייע לתת שירותי� נאותי

  . שירותי דת נאותי� בעיר

  �וג� פה נאמרו הרבה מאד , אני מצהיר פה. בנושא של הרבני� הראשיי

�אני אומר לכ� כאד� לא . דברי� ג� בשמי כלפי הרבני� או אחד מהרבני

שאני לא מעט מזדקק לשירותי , כאד� שמגדיר את עצמו כאד� מסורתי, דתי

אני אומר לכ� שיש . הדת בעיר ומסייר במוסדות הדת בתוק  תפקידי

 �חשיבות רבה מאד לפחות לציבור הדתי או המסורתי בקבלת שירותי
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�ויואל ברו� אני יכול לומר ל� שנהניתי . צר לי על המצב. מהרבני� הראשיי

א רק מעמוס אלא ג� ל, אבל מהדברי� ששמעתי פה. לשמוע את דברי� הערב

�ה� הביעו מורת רוח מהמצב שבהחלט במקו� שיש כל כ� , משאר החברי

�ולצערי ג� פה לא . הרבה מחלוקות ציפו לפחות שהרבני� יהיו מאוחדי

חבל , חבל מאד. אני מייחס חשיבות רבה לרבני העיר. ראינו את האחדות

 המועצה מאד שחלק מהרבני� עוסקי� במינויי� או בניהול הפוליטי של

. הסמכות הרבנית, כי ה� צריכי� להיות בעיני הסמכות הרוחנית. הדתית

  .ואני מאד מקווה שהדברי� יהיו כ� ג� בעתיד הקרוב

אני רוצה לומר לכ� שאי� לי שו� דבר אישי נגד . בנושא של עמנואל פלאח  

, אני הייתי חבר מועצה בשתי קדנציות קודמות. אני מכיר אותו. האיש הזה

אני מפנה את . יתי חבר ועדת ביקורת בקדנציה הראשונה שליאני הי

�אני בטוח , ארי�מי שלא ימצא את הדוח ביקורת שידבר ע� נסי� ב�, החברי

שהוא מקטלג אותו באיזה שהוא מקו� בסלו� שלו כי הוא עשה עליו את 

תראו מה , תבררו, תשאלו. ט ועשה עבודה מאד מאד מאומצת ומרוכזתר"דה

הוא חבר , לא מייצג, הוא חבר,  ג� שעמנואל פלאח מייצגמה. בדיוק קרה

אנחנו מקבלי� פה נציגות של בכור ועקני� כאחד שהיה . 'שביל הזהב'בסיעת 

למרות שהוא מייצג , אנחנו מקבלי� בנוס . 'שביל הזהב'מזוהה ע� רשו� ב

אבל אנחנו מקבלי� פה בהנחה שהוא ייבחר את , ג� את הציונות הדתית

איפה תיקו� , אני אומר. 'שביל הזהב'ד שהיה רשו� בחיי� סגל כאח

�אריק , ואני בהחלט?  העיוותי� מבחינת ההסתכלות הכוללת על כלל הזרמי

לרצו� . ש הערב כי הוא הגדיר את זה נכו�"כחבר מועצה חדש ראוי לצל

לא . 2003סבא איפה שהוא באוקטובר נובמבר �הבוחרי� תושבי העיר כפר

לא לכל . בלי לפגוע חלילה בשו� חבר מועצה, הלכל גחמה של חבר מועצ

עוד , לכ�.  תנודה כזאת או אחרת בהתא� למשב הרוח שמתחולל פה בעיר

 �סיבה אחת מבחינתי מדוע עמנואל פלאח יכול לגרו� פה לאי יצירת איזוני

  . בהרכב של המועצה הדתית

  �  .  שהתאכזבתי לשמוע ממ� את הדברי� האלה, יפתח, אני רוצה לומר ל
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  .רק שאלתי שאלה. איזה דברי�  :יפתח אלגוב

  .אני לא הפרעתי, אתה יודע, ג� כששואלי�, זה לא פותר :חמו�יהודה ב�

  ?אז מה הפתיע אות� עכשיו. אתה אמרת שאתה שומע  :יפתח אלגוב

יש כאלה שבגובה של שני מטר . אני אגיד ל�. א� תרשה לי אני אגיד ל�. ממ�: חמו�יהודה ב�

ישנ� כאלה . שיח של תות שדה וחושבי� שלא רואי� אות�ומסתתרי� אחרי 

  ',לכאורה'שבאי� ומשתמשי� במילה 

  ...אבל היו שמועות ש, לא לכאורה  :יפתח אלגוב

אני , אני מדבר כרגע לא רק אלי�. א� תרצה לדבר אחר כ� נית� ל�, יפתח: חמו�יהודה ב�

 בחודש לבוא ולהטיל האשמה כזו שאני שמעתי או. מדבר אל הפרוטוקול

ואני אומר ל� את זה , יפתח, אני מציע ל�. האחרו� שומע רחשי� של קומבינה

ואני לא אומר את זה , ואני באמת מערי� אות� כאד�, ברמה החברית

למרות שבחרת . אני מערי� אות� ג� כאד� וג� כחבר, מהשפה אל החו�

�א ועל כ� ממ� ל. להיות באופוזיציה זה לא מוריד בעיני כהוא זה מערכ

  . ציפיתי לשמוע את הדברי� האלה והופתעתי

  .אבל זה דברי� שאתה שומע אות� חודש  :יפתח אלגוב

אני שומע אות� מלשו� אנשי� שהוציאו דיבה ולשו� . אני לא שומע אות�: חמו�יהודה ב�

אני אומר את זה , אני אומר לכ� חד משמעית. ולכ� אני ממ� הופתעתי, הרע

אני לא דיברתי ע� השר מי יהיה היושב . י�בצורה שאינה משתמעת לשתי פנ

לא ע� חברי המועצה לא , לא דיברתי ע� א  אחד מי יהיה היושב ראש, ראש

אני אומר לכ� בפירוש שאני פשוט מצאתי לנכו� . ע� אלה שלא חברי מועצה

 �לומר את הדברי� האלה ואני אומר אות� מעמקי לבי מכוו� שבחודשי

ואני בהחלט את� את . ה אסור שיאמרוהאחרוני� נאמרו פה דברי� שהי

  . הביטוי לכ� ג� בהצבעתי

לעבור לנושא ההצבעה של אישור השלמת הרכב , ברשותכ�, אני מבקש  

אנחנו , כשאני מבקש על פי הנחיית ג� היועצת המשפטית, המועצה הדתית

כמו , כמו כ�. מי נמנע, מי בנגד, צריכי� להצביע שמית אחד אחד מי בעד

 �אני סברתי שראוי היה , בפתיח הישיבה או בפתיח הנושא הזהשאמרתי קוד
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שאת המועמדי� של הרבני� בגלל המחלוקת נעביר לשיקול דעתה של ועדת 

אבל משקבלתי חות דעת משפטית שג� אות� אני .  השרי� לענייני דתות

 אנחנו נעמיד ג� את מר עמנואל פלאח ואת מר –צרי� להעמיד להצבעה 

  .שמעו� פר� להצבעה

מהחמישה נציגי� שאני מקווה מאד שפחות או יותר , ברשותכ�, נתחיל  

  .תהיה הבנה והסכמה

  .  לחברות במועצה הדתיתיעקב אביטלאני מעמיד להצבעה את מר 

  הצבעה

יואל , רינה פז, אריה אברה�, יפתח אלגוב, עמוס גבריאלי, יעקב אוחיו�: בעד

�, חמו�יהודה ב�,  יואלאיציק, אברה� מולה, ש"בוקי צי, אריק לויטה, ברו

  . בני כברה, משה אב� ח�

  ,סיימו� גולדמ�, גיא ב� גל, אבינוע� גרנות, אמיר גבע: נגד

  . אי�: נמנע

  

   מחליטי� לאשר את מינויו של מר יעקב אביטל לחברות במועצה הדתית :338' החלטה מס

  

  

  . אני מעמיד להצבעה את מר ארנו� לוי לחברות במועצה הדתית  

  הצבעה

יואל , רינה פז, אריה אברה�, יפתח אלגוב, עמוס גבריאלי, יעקב אוחיו�: בעד

�, חמו�יהודה ב�, איציק יואל, אברה� מולה, ש"בוקי צי, אריק לויטה, ברו

  . בני כברה, משה אב� ח�

  ,סיימו� גולדמ�, גיא ב� גל, אבינוע� גרנות, אמיר גבע: נגד

  . אי�: נמנע

  

  ת מינויו של מר ארנו� לוי לחברות במועצה הדתיתמחליטי� לאשר א  :933' החלטה מס
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  ? מי בעד חיי� סגל  

  הצבעה

, רינה פז, אריה אברה�, יפתח אלגוב, עמוס גבריאלי, יעקב אוחיו�: בעד

משה , חמו�יהודה ב�, איציק יואל, אברה� מולה, ש"בוקי צי, אריק לויטה

  . בני כברה, אב� ח�

  .יואל ברו� ,סיימו� גולדמ�,  גלגיא ב�, אבינוע� גרנות, אמיר גבע: נגד

  . אי�: נמנע

  

   מחליטי� לאשר את מינויו של מר חיי� סגל לחברות במועצה הדתית :403' החלטה מס

  

    

  ?מי בעד עור/ די� איל� צדק

  הצבעה

יואל , רינה פז, אריה אברה�, יפתח אלגוב, עמוס גבריאלי, יעקב אוחיו�: בעד

�, חמו�יהודה ב�, איציק יואל, � מולהאברה, ש"בוקי צי, אריק לויטה, ברו

  . בני כברה, משה אב� ח�

  ,סיימו� גולדמ�, גיא ב� גל, אבינוע� גרנות, אמיר גבע: נגד

  . אי�: נמנע

  

   מחליטי� לאשר את מינויו של מר איל� צדק לחברות במועצה הדתית :134' החלטה מס

  

  . מי בעד הגברת רחל מזרחי  

  הצבעה

יואל , רינה פז, אריה אברה�, יפתח אלגוב, גבריאליעמוס , יעקב אוחיו�: בעד

�, חמו�יהודה ב�, איציק יואל, אברה� מולה, ש"בוקי צי, אריק לויטה, ברו

  . בני כברה, משה אב� ח�

  ,סיימו� גולדמ�, גיא ב� גל, אבינוע� גרנות, אמיר גבע: נגד
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  . אי�: נמנע

  

  מזרחי לחברות במועצה הדתיתרחל '  מחליטי� לאשר את מינויו של גב :234' החלטה מס

  

נציגות חמישה אנשי� אושרו כנציגי� למועצה הדתית ג� של הלנושא של    

  .מועצת העיר וג� של השר

  .כנציגי הרבני� אני מעמיד להצבעה את עמנואל פלאח  

  אבינוע� גרנות :בעד

 גיא,  גבעאמיר,  אברה�אריה,  אלגוביפתח,  גבריאליעמוס, יעקב אוחיו� :נגד  

בני ,  מולהאברה�, ש" צי בוקי,  לויטהאריק,  יואלאיציק,  פזרינה, לב� ג

  .חמו�כברה ויהודה ב�

  ח�� יואל ברו� ומשה אב�:נמנע  

  ?מי בעד שמעו� פר0  

 בוקי, אריק לויטה, איציק יואל, רינה פז, אריה אברה�, יעקב אוחיו� :בעד

  .אברה� מולה, ש"צי

,  ב� גלגיא,  גרנותאבינוע�, בע גאמיר,  אלגוביפתח,  גבריאלי עמוס:נגד  

  .  חמו�בני כברה ויהודה ב�,  גולדמ�סיימו�

  .  ח� ויואל ברו�� משה אב�:נמנע  

  . אז אי� נציג של הרבנות  :רינה פז

  .  תודה רבה: חמו�יהודה ב�

  ?אפשר לדעת, תוצאות ההצבעה על נציגי ההצבעה  :גל�גיא ב�

זה עובר לשר לאישור . נו רק ממליצי� לשרכמוב� אני מדגיש שאנח, חברי� :חמו�יהודה ב�

שניי� נמנעי� ושבעה , שמונה נגד שמעו�.   הוא יבדוק את זה. כל הרשימה

  .  כל השאר נגד, אחד היה רק בעד? כמה נגד עמנואל.  בעד
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,  נמנעי�2,  נגד13 –עמנואל פלאח .  בעד7,  נמנעי�2,  נגד�8שמעו� פר0   :334' החלטה מס

ולאור , מחלוקת בי� הרבני� בדבר המועמד מטע� הרבנותלאור ה.  בעד1

המועמד אשר יותר חברי מועצה , הצבעת חברי המועצה כמפורט דלעיל

  .תומכי� בבחירתו מבי� שני מועמדי הרבנות הינו שמעו� פר0
  

  

  

  :אישור מינוי וטרינר עירוני.   7

  .  עירוניאישור וטרינר, 7סעי  .  אתה יכול להיכנס, שמעו� :חמו�יהודה ב�

  .סבא ורעננה�הייתה ועדה משותפת לכפר  :אייל יוניא�

  ? גלסר"דזה במקו�   :רינה פז

סבא �היה מכרז משות  לכפר.  גלס הגיע לגיל שבעי� ויצא לפנסיהר"ד  :אייל יוניא�

להבדיל מהשני� הקודמות היה פה בעירייה כי אנחנו רוצי� , המרכז. ולרעננה

צרפתי מרחובות ... נבחר מועמד . השפעהלהיות יותר שותפי� ויותר בעלי 

ניהל , לא הגיע להסכמה בתנאי השכר, שהסיר את מועמדותו אחרי שנבחר

 יוסי שמחו� ר"דהמועמד השני . המשי� אתנו, את המשא ומת� ע� רעננה

מועצת עיריית רעננה נדרשת . התחיל את עבודתו. בעבר היה וטרינר של ערד

. עושה רוש� חיובי ביותר. ל את עבודתוהתחי. ג� אנחנו, לזה בימי� האלה

�, ג� ע� מספר חברי מועצה ביניה� סיימו�, נפגש ע� הגורמי� המקצועיי

בהחלט יש עבודה משותפת רבה לעשות כי עד היו� היינו ב� חורג ואנחנו . בני

  .עושי� הכל כדי לשנות את זה

  ?הערות, יש שאלות. תודה :חמו�יהודה ב�

  . אחת שמ� הראוי היה להזמי� אותו לפה ולהציג אותורק הערה:  סיימו� גולדמ�

  .ההערה נכונה. אנחנו נזמי� אותו. אתה צודק  :אייל יוניא�

. פה אחד של הנוכחי�. ירי� את ידו? מי בעד לאשר את הוטרינר המקומי :חמו�יהודה ב�

  .תודה רבה

  

  סי שמחו�ר יו" דאת מינויו של הוטרינר העירוניפה אחד   מאשרי�  :434'  מסהחלטה



51  06/11/06    מועצה מן המניין

  

  

  : אחוז ע� הקבל� בני עוזר50 �הגדלת חוזה קרצו. וריבוד כבישי� ב.   8

  .אייל. הגדלת חוזה קרצו , 8סעי   :חמו�יהודה ב�

יש לנו בעיה ג� . אנחנו יצאנו לפרויקט של ריבוד מספר כבישי� בעיר  :אייל יוניא�

�וא חיובי הפידבק ה. כחלק מתוכנית הפיתוח העירוני. במדרכות וג� בכבישי

, יש מספר מקומות בעיר שהעירייה מתמודדת ע� הרבה מאד תביעות. ביותר

�אג  ההנדסה מבקש . יש לנו מכרז כרגע של קבל� מסוי�. הזנחה של שני

לאור . ב.  לאור הרצו� לעשות עוד פיתוחי� בעיר. א.  להנהיג להגדיל ש� קצת

י� שא� אנחנו צרי� לצי. העובדה שהמחירי� ה� נמוכי� לפי אג  ההנדסה

צרי� לציי� שא� אנחנו כרגע .  אחוז25זה בסמכות המועצה להגדיל , עכשיו

ג� .  ואכ� מכרז לוקח זמ� לא מעט, נצא למכרז חדש יש ג� את מרכיב בזמ�

אנחנו רוצי� לאשר את . שאלו וג� על הקצאת משאבי� למכרז חדש... על 

  .המהנדס לא יכל להגיע. זה

, בבקשה?  את זה פה אחד חברי� או שיש שאלות או הערותאפשר לאשר :חמו�יהודה ב�

�  .אריה אברה

�מעברי חצייה כאלה שהאופנועי� . הייתה כתבה בטלוויזיה על מעברי החצייה  :אריה אברה

 �. הייתה כתבה גדולה מאד בטלוויזיה.  עליה� וגורמי� לתאונות... והאופניי

  . היו נפגעי� במעברי החצייה

  )מדברי� ביחד(

  . תודה :חמו� ב�יהודה

אתה יכול רק לדבר בכמה משפטי� יותר קצרי� על מה הייעוד , אייל  :גל�גיא ב�

  ,זה שזה משרת? הספציפי של ההרחבה

  ?באיזה רחובות :חמו�יהודה ב�

  .א� אתה יודע זה יהיה מצוי�  :גל�גיא ב�

  .זאת תוכנית ההנדסה שהציגו אותה פה :חמו�יהודה ב�

ה שבנושא של קרצו  וריבוד כבישי� שנעשה על ידי אנשי אני אגיד ככ  :קובי אוחיו�
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ע� קביעת סדר , המקצוע ואג  ההנדסה נעשה מיפוי ע� תמונת מצב

בואו נאמר שהדבר זה הוא דבר מינימלי שלא יכול . העדיפויות בכל העיר

  .לכסות אפילו עשרה רחובות ברחבי העיר

  ) קשה לשמוע–מדברי� ורעש ברקע (

מת ללכת לשיפור רציני של רוב הרחובות שלא זכו  א� אנחנו רוצי� בא

, הרחובות בעיר, עשרי� שנה, לסלילה וריבוד במש� כמעט חמש עשרה שנה

אנחנו מדברי� על .  מיליו�4 או 3ר הזה לכמעט "צרי� להגדיל את התב

א� .  אחוז50 אל  שקל ובהגדלה של 800ר הנוכחי שהוא במקור היה "התב

למשל רחוב העבודה , ות שכבר התחלנו לעשותאני לוקח בחשבו� את הרחוב

�ויש לנו עוד להמשי� ביעדי� , ורחוב כלנית ועוד שני רחובות בשכונת גאולי

 �בשכונת יוספטל ואת רחוב ההסתדרות ועוד כמה רחובות שממש לא סובלי

  .יש תוכנית מאד מפורטת. יותר דיחוי

נו צריכי� להשתדל הייתה הערה כבר באחת הישיבות האחרונות שאנח  :בני כברה

אז ברגע שיודעי� שמכרז הול� . צרי� לשי� לב...  להימנע מלהגדיל חוזי� ב

�  .זה הכל, להסתיי� צרי� להיער� לזה בהתא

  .  תודה :חמו�יהודה ב�

  )מדברי� ביחד(

אלה שני . בקלפ�  ותראה את המצב של הכבישי�... סע לרחוב אימבר ולרחוב   :אייל יוניא�

 �א� לא נסדר את זה . סע וראה שזה פגע בטיחותי. לקרצו כבישי� שמיועדי

  . לפני החור  זה קטסטרופה

  .תודה רבה, פה אחד?  אפשר לאשר את זה פה אחד. תודה רבה, חברי� :חמו�יהודה ב�

 ע� %50 –ב הגדלת חוזה קרצו. וריבוד כבישי� פה אחד   מאשרי� :534'  מסהחלטה

   .הקבל� בני עוזר

  

  :ינ� שבסי�'בת שלושה נציגי� בעיר גביקור משלחת .   9

  .בוקי ציש :חמו�יהודה ב�

ינ� במחוז 'עיר שנקראת ג, העברתי לכ� חומר בקשר לעיר בסי�, חברי�  :בוקי ציש
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היא עיר הבירה של המחוז שנדונג שהוא אחד מהמחוזות הגדולי� .  שנדונג

ישה העיר היא בת חמ.  י�'בייגבמזרחה של סי� בשני שליש הדר� משנחאי ל

�בסדר , על מנת שלא תיבהלו. ה� פנו אלינו. וחצי או שישה מיליו� תושבי

�הגודל של העיר הזאת בסי� היא נמצאת פחות או יותר במקומה של כפר

ה� פנו . איפה שאנחנו נמצאי� בישראל, שש עשרה בסי�, החמש עשרה, סבא

 שתי� יש לה� עוד.  אלינו וה� מאד מעוניני� ליצור אתנו יחסי עיר תאומה

�ב דר� יפ� וקוריאה "מסקרמנטו בארה, עשרה ערי תאו� ברחבי העול

�  .  ומקומות נוספי

  )מדברי� ביחד(

. סבא שיש לה� עסקי� במזרח הרחוק�אני נפגשתי ע� שלושה אנשי� בכפר  :בוקי ציש

�נפגשתי ע� דני . ישראל אשכנזי שהציג לנו את העיר ויש לו ש� משרדי

וע� דב . יל ויש לו משרדי� בשנחאי ובעוד מקו�רושי� שעוסק בענייני טקסט

סי� היא . ה� כול� נלהבי� בקשר האפשרי שלנו ע� סי�. M-Systems �מור� מ

�היא בדר� להיות אולי המעצמה מספר , לא רק היו� המעצמה מספר שניי

יצרנו קשר . אני מקווה שלא בהיבטי� אחרי�, בעיקר בהיבט הכלכלי, אחת

ש לה כבר שתי� עשרה שנה יחסי ערי� תאומות ע� שמש שי�ע� עיריית בית

ה� לא מזמי� . וה� מאד נלהבי� ג� מהקשר הכלכלי, אחת מהערי� בסי�

שמש הרימו בית� �שלושה עשר בעלי עסקי� במפעלי� בבית. הרימו תערוכה

  . בתערוכה בינלאומית שהעיר שלה� אירחה

  ?יש חילופי משלחות של תושבי�  :רינה פז

ג� יש לה עיר �ג� העיר רמת. של אחיות, של עובדי� סוציאליי�, ל נוערש, לא  :בוקי ציש

יש לנו ביקור בשגרירות , אנחנו אמורי� לבקר בשבוע הבא.  תאומה בסי�

הסינית בשבוע הבא ביו� שני לתא� עמדות בי� האד� שעוסק בנושא של ערי 

 השגריר הסיני. תאו� ובקשרי� האלה שבי� השגרירות הסינית לבי� ישראל

�ינג ע� הנספחות הכלכלית כדי 'אנחנו תיאמנו מפגש בבייג. לא נמצא כרגע ש

סבא �לראות אי� מקדמי� את הנושאי� העסקיי� והכלכליי� ומה יש לכפר

יש לנו ש� נספחית שקוראי� לה איריס ענבר שהיא , מה הנספחית, להציע
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ע מה יש לה� להצי. ינג יחד ע� בעלה'הנספחית הכלכלית של ישראל בבייג

  .מה יש לנו להציע לה�, לנו

אנחנו הצעתי ובתמיכה של יהודה והסגני� לשלוח משלחת שלטעמי היא   

נציג של הזרוע . 2. שלי כנציג של המועצה. 1. מצומצמת אבל היא הכרחית

אני חושב שמאד חשוב שמישהו מהדרג הגבוה יותר של הזרוע . המבצעת

 �כי זה קשר שא� . האלההמבצעת של העירייה יהיה שות  בקשירת הקשרי

אני .  יצא לפועל ויתפתח  לזרוע המבצעת של העירייה יהיה לזה חלק גדול

' אייל מסיבות שקשורות להגשת צו הארנונה וכו. חשבתי שאייל צרי� לנסוע

בהצעה , שוב.  ל מייק"במקומו אנחנו מציעי� שייסע הסמנכ, לא יכול לנסוע

י� מה שאנחנו קוראי� לו נציג של יהודה ובהחלט בהסכמה שלי אנחנו מצרפ

שמש כשה� נוסעי� לפעמי� לוקחי� �וג� בית, שמש�בדקתי ע� בית. ציבור

כשה� לוקחי� מישהו . איש עסקי�, איש מסחר שהעירייה משלמת את דרכו

. ה� ג� כ� משלמי�, שמש ה� ג� כ� עוזרי��מהציבור חלש יחסית יותר בבית

ומד בראש מערכת ערי תאו� ההצעה שלי הייתה לצר  את איל� יארוס שע

יש לו את הניסיו� ואת , זאת אומרת. אוהיו�בינינו לבי� יהדות קולומבוס

�הוא עוסק בזה ארבע שני� אבל שנה . הידע והוא כבר עוסק בזה שנתיי

וחשבתי מ� הסת� שהוא יכול לעזור לנו לראות , שנייה שהוא יושב ראש

�  .דברי

 לפני שנפתח את זה לדיו� אני רוצה להודות לבוקי על .אני מודה לבוקי. תודה :חמו�יהודה ב�

ובוקי , ראוי להדגיש שהניסיו� שנלמד פה. העבודה שהוא עשה בנושא הזה

אבל אני רוצה . תיאר את זה בקצרה לפני מספר אנשי עסקי� שגרי� פה בעיר

להדגיש עוד יותר שאות� אנשי עסקי� מביעי� את הסכמת� לא רק לעזור 

על חשבונ� כמוב� , אלא בהנחה שה� ייסעו לש�,  שלה�מהניסיו� ומהידע

�יוכלו לשמש , ה� ג� ישמשו כנציגי� שלנו כרשות מקומית, בנסיעות העסקי

 �כשופר שלנו ג� במפגשי� העסקיי� וג� במפגשי� הציבוריי� שיהיו לה

היו� דיברתי ע� מישהו , זה לא בטוח, יתכ� מאד שג� לנסיעה הזאת. שמה

אבל שלושה אלה שבוקי . אחד מאנשי העסקי�,  חשבונושג� הוא יצטר  על
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ל וג� איל� יארוס כנציג ציבור ממומני� על "ג� מייק הסמנכ, ג� בוקי, דיבר

�כ� שאנחנו לא חורגי� , ידי יתרת התקציב שנשארה בועדה לערי תאו

  .גיא בבקשה. ממסגרת התקציב שהקצנו לועדה

 איל� חבר בועדת ערי תאו� באופ� .רק שאלה מקדימה לפני ההערה שלי  :גל�גיא ב�

  ?רשמי

  .הוא לא חבר, לא :חמו�יהודה ב�

קוד� כל אני מבר� על היוזמה ואני בהחלט חושב . השאלה שלי היא כזאת  :גל�גיא ב�

ולמרות הציניות שתמיד נקשרת לערי תאו� . שבוקי עושה עבודה חשובה

. שזה המקרהל אני באמת לא חושב "כאיזה שהוא זרוע לענייני נסיעות לחו

לדעתי זאת אפילו הנסיעה הראשונה של� למרות שאתה שלוש שני� , בוקי

  .ולכ� אתה בוודאי ראוי לנסוע ג� על חשבו� העירייה, מחזיק בתיק

  �אני באופ� אישי . ואני אסביר מדוע, יש לי השגות כלשה� לגבי שני האחרי

שיהיה מטע� לא חושב שזה יהיה פסול לשלוח עובד עירייה בכיר ככל , חושב

, פועלת ועדה כבר שלוש שני� בראשות בוקי ציש, אבל. העירייה ועל חשבונה

, חלק� חברי מועצה, יש בה חברי� שכול� עושי� בה את תפקיד� בהתנדבות

  .חלק� לא

  .זו המלצה של הועדה :חמו�יהודה ב�

�עד כמה שהבנתי הועדה לא המליצה באופ� רשמי על שלושת המועמדי, לא  :גל�גיא ב�.  

  .יושב פה יושב ראש הועדה :חמו�יהודה ב�

וה� , בועדה' שינוי'דיברתי ע� שני נציגי� שה� נציגי סיעת , אז אני אומר ל�  :גל�גיא ב�

  . כי יש ייצוג לפי הרכב הגודל של הסיעה, אלא א� כ� בוקי. שניה� אמרו לי

  .תודה :חמו�יהודה ב�

הועדה לא . תי בוקי א� אני טועהותק� או, עד כמה שהבנתי. לא סיימתי  :גל�גיא ב�

אשרה באופ� פורמלי כועדה ממליצה את ההרכב של שלושת החברי� האלה 

אני חושב מבחינה ציבורית . אלא רק הצגת בפניה� את עצ� קשירת הקשר

אני לא פוסל שעובד עירייה ייסע וג� לא נציג .  ומעשית שיהיה נכו� יותר

ראה לי נכו� יותר שא� כבר נ. ציבור שעושה עבודה נהדרת באפיק אחר
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 אל  שקל לממ� נסיעה של שלושה 20משתמשי� בסכו� לא מבוטל של 

אנשי� מטע� העירייה שיש עדיפות בראש ובראשונה בטח ובטח למחזיק 

ולחברי ועדת ערי תאו� שניי� , התיק שזה נסיעתו הראשונה מטע� העירייה

 רשמית לא חבר ל ונציג הציבור לעניי� שג� הוא"נוספי� על פני הסמנכ

�את� לא , את� יכולי� לקבל אותה. זו ההצעה שלי. בועדת ערי התאו

  .יכולי� לקבל אותה

  ?יש עוד שאלות או הערות. תודה :חמו�יהודה ב�

בהיבט . זה בהיבט הזה) לא שומעי�(אני הבנתי שהסיני� בעצמ� הציעו   :אייל יוניא�

ר תאו� או עיר תאומה  הסיני� למשל לא רואי� אותנו עדיי� בגדר עי, השני

�אני מצדי הייתי . הסיבה הייתה הזהירות בעיקר של יהודה. כי אי� הסכ

  אבל היות והוא יותר זהיר ממני. לוקח מחר את יהודה ונוסע

  .תכ  תשמע מה המשמעויות :חמו�יהודה ב�

בכל . אולי ה� ישלחו שלושי�, ה� ישלחו לפה משלחת אולי בסדר גודל  :אייל יוניא�

היות וזה עדיי� לא עיר תאומה זאת הסיבה שלא העליתי את זה ג� , מקרה

�  . כי זה עדיי� לא עיר תאומה, חו� מאשר לדווח לה�, בפני עיר תאו

  ?אתה לא מאמי� שיש עדיפות לחברי הועדה על פני שני האחרי� שהצעת  :גל�גיא ב�

  )מדברי� ביחד(

  .עמוס. תודה :חמו�יהודה ב�

כמו תאומי� , דבר שני...  בבחירת מי שנוסע צרי� לפעול ע� אני חושב ש: עמוס גבריאלי

אז . זו ממש יוזמה נהדרת, בוקי.  בכל זאת סיא� וסי�... סיאמי� זה יכול 

בעניי� הזה זאת יוזמה פנטסטית ויוזמה חשובה ומידת הזהירות , אני אומר

אי אפשר להתקשר ע� מישהו א� . כי להיות עיר תאומה זה מחייב. נחוצה

  . ו לא רציניי�אנחנ

ע� קוסטה , סליחה שאני מפריעה ל�, ואני רוצה להגיד ל� שיש לנו תקדי�  :רינה פז

שג� כ� הציעו לנו פה ע� קוסטה ריקה שיש ש� קהילה יהודית מאד , ריקה

סבא וישקיעו פה כספי� �מאד חמה ומאד מאד עשירה שה� יתמכו בכפר

 בגלל המרחק ובגלל עלות בסו  א  תושב לא יצא. וישקיעו וישקיעו וישקיעו
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אז נסעו שתי משלחות של ראש העיר והיה ארנ� פלדמ� . הכרטיס ובגלל הזמ�

ובזה הסתיי� פרק ערי תאו� . ואחר כ� עוד משלחת של ראש העיר ע� מישהו

למרות שאני מכבדת את היוזמה , לכ� אני מאד חוששת. ע� קוסטה ריקה

שבסופו של דבר לא יצא , יומברכת את היוזמה וג� בועדת ערי תאו� בירכת

  .  מזה שו� דבר

  )מדברי� ביחד(

ואני אומר את זה , צריכי� לקחת בחשבו�. כמה הערות ברשותכ�, סליחה :חמו�יהודה ב�

לאור הניסיו� שנסעתי ע� משלחת בחודשי� האחרוני� לגרמניה לויסבאד� 

�, צרי� לקחת בחשבו� שצומחי� דברי� מדהימי�. ויומיי� ג� למולהיי

הייתי מגדיר אפילו . יחסי� נפלאי�. בנושא של ערי� תאומות, ימי�מדה

�, חלק מאות� תושבי� שאתה נפגש את� נהפכי� מהר מאד להיות שגרירי

א� ניקח לדוגמא את תקופת . של מדינת ישראל, סבא�לא רק של כפר

יש ג� את הביקורת ויש ג� . המלחמה אז אי� ספור מיילי� ותגובות ותמיכות

אבל יחד ע� זאת נרקמי� מערכות יחסי� . יש ג� וג�. טי� שמהפיס"אש�פרו

אני יכול להעיד על מפגשי� אידיאולוגיי� מאד מאד . יוצאות מגדר הרגיל

ג� , מענייני� לפחות במולהיי�  שהיו לי ע� נציגי� ג� ממועצת העירייה

אבל יחד ע� זאת צרי� לעשות את זה בצורה . ראש העיר שמה שהיא אשה

מכוו� שאי� פה , ופה בוקי כשהתייחס לזהירות, מכוו�, ירהמאד מאד זה

יש פה מערכת יחסי� חברתית תרבותית . פיתוח של מערכות יחסי� כלכליות

  . סקטוריאליי�, נוער, חינו�, ספורט, כלומר, ספורטיבית

                      קחו בחשבו� שאירוח למשל כשבוקי והשניי� הנוספי� נוסעי� זה על חשבו� 

�וה� יהיו מסוגלי� , שאנחנו נייצר אולי משלחת אחת, אלא מאי. הסיני

כללי המשחק ה� שאתה מתארח ה� מארחי� .  לייצר כל שבוע משלחת

�אני אומר לכ� שאני . וכשה� מתארחי� אתה משל�, אות� ומשלמי

, אירחתי פה את ראש עיריית ויסבאד� יחד ע� נשיאת הפרלמנט ועוד משלחת

ג� , נתנו לה� הרבה מאד תשומת לב, נתנו לה� הרבה חו�שאני אומר לכ� ש

כשאנחנו הגענו . למזלנו ה� אוהבי� פלאפל וחומוס. נתנו לה� הרבה פלאפל
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לש� לא הייתה טירה שלא ביקרנו בה ולא הייתה מסעדת גורמה שלא ביקרנו 

  . כי זה הסטנדרט שלה�, בה

 פיתוח קשרי חו� ע� אני בעד, צרי� לחשוב, לכ� אני בא ואומר שצרי� לחשוב  

נסיעה לבדוק , הנסיעה הזאת היא  נסיעת גישוש, צרי� לבדוק. ערי� נוספות

�אני מאד מקווה שכ� . ליצור תיאו� ציפיות לקראת הבאות, את הדופק שלה

יחת� הסכ� אבל בפירוש צרי� להגדיר מראש את מערכות היחסי� שאנחנו 

�משל יוזמות עסקיות כמוב� שא� יצמחו רעיונות כמו ל. מעוניני� בה

�א� נוכל להוציא ג� את המוחות הטובי� שיש לנו , משותפות ג� פה וג� ש

פה וג� מטעמ� שיבואו לכא� לפתיחת מפעלי� או חברות או נציגות של 

 פה נרוויח את –סבא �חברות שלה� שיקבעו בעקבות זה את מקומ� פה בכפר

, תרבותיי�, תיי�אבל הערכי� המוספי� מתבטאי� ג� בנושאי� חבר. לחמנו

  .ספורטיביי� וכ� הלאה וכ� הלאה

כמו , ראוי להדגיש. מבר� את בוקי על הרעיו�, אני בהחלט מצטר  ליוזמה  

. שג� הסיני� ביקשו שיבוא מישהו מהדרג הסיני, שאמר קוד� בוקי וג� אייל

לכ� נתתי לבוקי את , נ�'עדיי� לא נכרתה בית של ערי� תאומות ע� גי

לי� בפני החברי� מתו� הנחה שהוא יודע את מי הוא הפרוגורטיבה להמ

לא שבועדת ערי תאו� . וג� אות� אנשי� ישרתו נאמנה את המטרה, בוחר

אני להבדיל נות� בדר� כלל אמו� באנשי� . אבל בכל זאת, אי� אנשי� כאלה

  .שעומדי� בראש איזה שהיא ועדה או ארגו�

  . ירי� את ידו? מי בעד לאשר את הנסיעה של שלושת הנציגי� לסי�  

  הצבעה  

,  פזרינה,  גולדמ�סיימו�, אריה אברה�,  גבריאליעמוס, יעקב אוחיו�: בעד                       

��בני כברה ויהודה ב�, איציק יואל,  לויטהאריק, ח��משה אב�, יואל ברו

   . חמו

  . אי�: נגד

  גל �אמיר גבע וגיא ב�: נמנע
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ינ� 'לביקור בעיר ג מייק קיסוס ואיל� יארוס, י צי0'בוקנסיעת  מאשרי�   :634'  מסהחלטה

  .סי�שב

  

  :  אישור פרוטוקול משלי� של ועדת התמיכות:13סעי. 

מועצת העיר . נפלה טעות, להוסי  לסדר היו�, בפרוטוקול ועדת תמיכות  :אייל יוניא�

מאחר והתמיכות בשנת .  לקר� המוסיקה479.600 סכו� של 2006 �אישרה ב

נתנו אחד חלקי שלוש ואחרי זה אחד חלקי , 2005ו על סמ� תקציב  ניתנ2006

�נפלה טעות בועדה והובא לאישור בועדת התמיכות  ואחרי זה .  שתי

לכ� יש כא� פרוטוקול משלי� של ועדת התמיכות . 2005במועצה תקציב 

ואנחנו מבקשי� ממועצת העיר לאשר כתמיכה מה שאושר במועצה בסעי  

מבקשי� לאשר ובכ� לסיי� .  אל  שקל68,600ש� של יש הפרש , התקציבי

  .2006את נושא התמיכות לשנת 

אז לא צרי� להצביע על מקור מימו� כי זה נשע� על התקציב המקורי של , רגע  :גל�גיא ב�

  ? שאושר כדי�2006

  .  נכו�  :אייל יוניא�

  .  אתה עושה תיקו� סופר פה בעצ�  :גל�גיא ב�

  . תודה רבה, פה אחד של הנוכחי�. ירי� את ידו? מי בעד. אי�? תשאלו, הערות :חמו�יהודה ב�

  

  ב"מאשרי� פה אחד פרוטוקול ועדת תמיכות המצ: 734'  מסהחלטה

  

  :71חי �תל'  רח6433 גוש 77 הכרזה על הרחבת כביש בחלקה : 14סעי. 

� זה לא כמו שצרי� אבל זה הגיע היו, ואני מתנצל, דבר נוס  שהובא היו�  :אייל יוניא�

 התקבלה החלטת מועצה 71חי � רחוב תל6433 גוש 77חלקה .  מאג  ההנדסה

 הוגשה בקשה 71 ברחוב תל חי 6433 גוש 77בחלקה . על הרחבת הכביש

כדי להרחיב . להוצאת היתר להריסת הבניי� הקיי� ולהקמת בית דירות חדש

וכדי ... את הכביש ולאפשר חוקית את עבודת הקבל� במסגרת הוצאת ההיתר 

בגי� חריגות בנייה , לחייב את בעלי הנכסי� הגובלי� ברחוב בהיטל כביש
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במסגרת הרחבות לאור� הרחוב יש לקבל החלטת מועצה , ותוספות בנייה

הרחבת הכביש הקיי� לפי .  2.  הכרזת הרחוב כדר� ציבורית.  1:   בדבר

לחייב את בעלי הנכסי� הגובלי� ברחוב בהיטל . 3.  תוכנית אג  ההנדסה

  . לילת כביש הרחבהס

אחרי זה יש תהלי� , כדי ללכת לחיוב היטלי� קוד� כל יש הלי� של הכרזה  

. אנחנו מחייבי� על פי חוק העזר בהיטלי כבישי�. של העבודה שנעשית בפועל

  .להצביע ולאשר, ג� כא�, למרות שזה הגיע בדקה האחרונה, לכ� אני מבקש

אבל לגבי הרחבת .  שזה מחייב את המועצהלגבי ההכרזה אני מבינה, תגיד לי  :רינה פז

  ,כביש

  .אבל את חייבת את ההכרזה, בסדר  :בני כברה

ואחר כ� את היתר אג  ההנדסה . הכרזה זה המועצה, הכרזה אי� לי בעיה  :רינה פז

  ,הוא הקריא, תקשיב, פה  ה� מבקשי�. יבצע

אחרי זה עושי� את , אחרי זה עושי� הכרזה, ע"יש תב, יש תוכנית קוד� כל  :אייל יוניא�

  ...אחרי שעושי� את העבודה, העבודה

  ?זה הכל. אנחנו צריכי� רק את ההכרזה  :רינה פז

  . תודה רבה. פה אחד של הנוכחי�? מי בעד ירי� את ידו: חמו�יהודה ב�

  

  77 חלקה 6433גוש , 77תל חי '   מאשרי� פה אחד הרחבת הכביש ברח:834' החלטה מס

  

  יבות מועצהשינוי מועד יש: 15סעי. 

 לאישור המועצה אתאני מבקש ג� להביא , אחת. עוד שתי הודעות, חברי�: חמו�יהודה ב�

 פנו אלי לפחות שניי� שלושה חברי� שמבקשי� .נושא הזזת יו� המועצה

. אנחנו מבקשי� להזיז את זה ליו� שלישי. להזיז את יו� המועצה מיו� שני

זה נוח , זה ג� נוח לארגו�, מעבר לזה שזה נוח למספר חברי�, יו� שלישי

לא פע� קורה שאנחנו . העירייה עובדת ביו� שלישי אחר הצהרי�. לעירייה

�אז זה עולה לנו . מזמיני� עובדי� באופ� מיוחד ביו� שני וזה מכביד עליה

�ולכ� , בצדק, בכ� שלמחרת ביו� שלישי ה� לא עושי� את הפיצול שלה
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ולכ� היה שכל בהחלטה . רייהאנחנו פוגעי� ג� בתפקוד השוט  של העי

וא� יהיו ישיבות שלא מ� המניי� , זה פע� בחודש בישיבות מ� המניי�. הזאת

באופ� עקרוני אישרנו את יו� המועצה אז לכ� אני .  אז לא יהיו הרבה כאלה

  . מביא את זה לכא�

, אז תעשה ביו� רביעי.  בכל יו� אחר אני יכולה. אני לא יכולה ביו� שלישי  :רינה פז

  . אני לא יכולה יו� שלישי

, ג� בגלל העיסוקי� האלה וג� בגלל חתונות נעשה ישיבות קצרות, חברי� :חמו�יהודה ב�

יש מספר עצמאי� במועצה שלא עובדי� , מה ג� שביו� שלישי. מה הבעיה

�  .אחר הצהרי

  .א� רוב החברי� מעדיפי� את היו� הזה  :גל�גיא ב�

  .ע� בחודשפ, אני מבקש, רינה :חמו�יהודה ב�

  ,זה לא שאני, לא אכפת לי  :רינה פז

  .זה לשגע עיר שלימה, להזיז את הקבלת קהל ליו� רביעי, את כל העיר :חמו�יהודה ב�

  .בימי שלישי אחרי הצהרי� לפעמי� יש ועדות משנה, אגב  :גל�גיא ב�

  .  יותר קל, זה משהו אחר. אז ה� יזוזו :חמו�יהודה ב�

  ?שארו ביו� ראשו�ועדות כספי� יי  :גל�גיא ב�

  . כ� :חמו�יהודה ב�

  ?לא, אבל משנה יש ג� פע� בחודש  :אייל יוניא�

מרבית הועדות שאנחנו נוכל אנחנו .  לא יהיה כפילות. פע� בשלושה שבועות :חמו�יהודה ב�

במקו� . נקבע אות� בימי שלישי מכוו� שבימי שלישי העובדי� נמצאי� כא�

אבל לא יבואו ביו� מיוחד שישבש לה� , תשע, בשבע וחצי ה� ילכו בשמונה

�ג� א� אני אזיז את זה ליו� רביעי זה לא בטוח .  את אורח החיי� שלה

לכ� כשהזזנו את היו� כיוונו לכיוו� יו� .  שיהיה טוב לכול� או ליו� חמישי

  .  שלישי

  ?השעה נשארת באותה שעה  :גל�גיא ב�

אלא א� כ� . יי� כאלה או אחרי�אלא א� כ� יש שינו, השעה אותה שעה :חמו�יהודה ב�

לכ� ?  עמוס, נכו�. יהיה טקס רבי� בשני מקומות ונצטר� לרו� לשני מקומות
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  . מאמ� קט�

  .היא לא יכולה, אני לא יכול, הוא לא יכול. יש עוד כמה שלא יכולי�  :יואל יצחק

אבל , באני מבחינתי כל יו� טו. זה פע� בחודש ואני מסתכל ג� על העובדי�: חמו�יהודה ב�

�כשאני צרי� עובד ביו� שלישי . אני מסתכל כרגע לבוא לקראת העובדי

. זה פוגע לי בעבודה, אתמול עבדתי והיו� אני צרי�: בפיצול והוא אומר לי

יותר מאשר אני רוצה לבוא לקראת החברי� אני ג� רוצה לבוא לקראת 

ארבע חו� מזה פע� אחת קרה שיש . פע� בחודש? יואל, אתה מבי�. הארגו�

  . ארבעי� דקות, מהיו� והלאה זה חצי שעה. שעות ישיבה

  ?מי לא יכול לבוא ביו� שני  :רינה פז

, נתחיל בימי שלישי, אנחנו נסתדר, חברי�. היה עמוס והיה קובי והיה בוקי :חמו�יהודה ב�

�הזזת יו� . באותה שעה באותו מקו�.  זה דבר אחד. נראה אי� זה הול

�  . המועצה סוכ

  .  מחליטי� להעביר את ישיבות המועצה לימי שלישי:934' החלטה מס

  

חתמו על הסכ� ' מעו 'וסיעת ' פז'אני שמח לספר לכ� על כ� שסיעת  :יהודה ב� חמו

אני חוזר על , כמו שאמרתי ג� במסיבת העיתונאי�, אני בהחלט. קואליציוני

� ע� ג, כ� וגאה ג� לומר את זה שזה לא סוד שרינה פז ואנוכי באופ� אישי

ג� בקדנציות , שיתפנו פעולה במש� הרבה מאד זמ�' מעו 'שאר  החברי� ב

כשאני הייתי . הקודמות ג� כשהיא הייתה ממלאת מקו� ראש העיר

באופוזיציה אז ידענו להפריד ולראות מה טוב ונכו� לעיר ושיתפנו פעולה בלא 

�למרות שלא היה הסכ� , ג� בקדנציה הנוכחית רינה. מעט תחומי

אי� , אבל. ההתנהלות הייתה התנהלות עניינית, ציוני פורמלי בינינוקואלי

גרנו כמה זמ� מחו� לבית ועכשיו החלטנו למסד את , היינו חברי�, אמרנו

�לא אומרי� שבחו של אד� , אני חושב שרינה בס� הכל. מערכת היחסי

אבל א� מותר את המעט אז אני חושב שרינה היא אשה שתורמת , בפניו

יה הציבורית בלי שו� השתייכות כזו או אחרת למפלגה כזו או רבות לעשי

  .היא רואה את טובת העבודה הציבורית העירונית לנגד עיניה. אחרת
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בראשותה של רינה ' פז'החליטה יחד ע� סיעת ' מעו 'אני שמח שסיעת   

ההסכ� , רינה. אני מאחל לרינה הצלחה. לחתו� על ההסכ� הקואליציוני

. כל מי שרוצה לעיי� יכול.  ממחר במזכירות העירוניתהקואליציוני מופקד

לראות את ,  את� יכולי� לגשת למזכירות לראות את זה על פי החוק

�  . ההסכ

והיא כיהנה בהרבה מאד , בנוס  לכל התפקידי� שממילא רינה עשתה  

�יושבת ראש ועדת הנצחת , יושבת ראש ועדת שמות: תפקידי� עד היו

אגד ערי� לתברואה ועוד רבי� , במפעל המי�, ותועדת הנח, פעולות הטרור

�ביקשתי ג� מרינה שתיקח על עצמה את נושא של פניות הציבור .  הנושאי

, לא מעמיס על התקציב, וכמוב� זה ממשי� להיות בהתנדבות, .ותהיה לי לעז

וג� בנהלי� ובהצעות שייטיבו ע� .  אני מקווה, רק יגרו� לחיסכו� בהוצאות

  .  זה מצאתי לנכו� לעדכ� אתכ�,  זהו. השירות לתושב

מ� הסת� . אני גאה שהיא תהיה ג� המשנה שלי לנושא פניות הציבור, כמוב�  

תיארתי לעצמי שמחר את� תלכו לראות את ההסכ� הקואליציוני ותראו 

אנחנו . היא תהיה המשנה והיא ג� תהיה חברה בהנהלת העיר. שזה כתוב

וג� מיניתי אותו , ר הנהלה ג� הואבוקי חב. מצרפי� אותה להנהלת העיר

אני . יחסי� של ערי� תאומות, למשנה בתחו� הספורט וקשרי החו� שלנו

  .בבקשה, רינה.  מאחל לכולנו בהצלחה

ההכרות שלי ע� יהודה ע� ארוכת , קוד� כל. אני רוצה להגיד כמה מילי�  :רינה פז

�תה ויש לאור� השני� היי. אנחנו הולכי� כברת דר� באמת ארוכה. שני

יהודה מוכר וידוע ברגישותו הרבה לצורכי הציבור ולצורכי . שיתו  פעולה

ולכ� כשאני פנה אלי וביקש ממני לקבל את פניות הציבור אני נעניתי , הפרט

ולכ� ג� . זה לא סוד שאני מטפלת בתושבי� הרבה מאד שני�. בחיוב

  .הסכמתי לקבל את זה על עצמי

שמתחילת הקדנציה אני , שיהודה ציי�כמו , לגבי ההסכ� הקואליציוני  

כל תפקיד שיהודה ביקש ממני לעשות אני עושה , ולראיה. משתפת פעולה

  . אותו
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  .מאד במסירות, ג� עושה טוב  :דובר

אני שומעת שהוא , יהודה לא קנה אותי. לכ� ג� לקחתי את זה. תודה רבה  :רינה פז

ואני רוצה שזה יהיה , אז אי� פה לא מיקח ולא ממכר. כ� מכר, כ� קנה, קנה

כי את רוב התפקידי� שמופיעי� בהסכ� אני במילא . ג� כתוב בפרוטוקול

  .מילאתי מתחילת הקדנציה כ� שאי� לי שו� בעיה

ומאחר אני הולכת להיות עוזרו של יהודה בנושא הזה אז הוא , לגבי המשנה  

אני מבחינת אישיותי אני לא צריכה שו� . מצא לנכו� להעניק את התואר

אבל כשאני באה בקשר ע� מנהלי מחלקות ואגפי� ובכלל אז , ואר ושו� זהת

  . חשוב שאני באה כנציגתו של ראש העיר

יש מספר . אני לא נכנסת לשדה בור בנושא פניות ציבור, מה שאני אומרת  

א� זה משרד מבקר העירייה וא� זה , גומרי� בעירייה שמטפלי� בנושא

וחשוב . רוני וא� זה דר� האינטרנטלשכת ראש העיר וא� זה המוקד העי

כי כשמישהו אחד מרכז אז יש פיקוח , מאד שמישהו אחד ירכז את הנושא

אני מתכוונת לשבת . הכל יעשה בשיתו  פעולה, ויש בקרה ויש יעילות

כמוב� לקבל . לעלות בפניו את הרעיונות שלי, בתחילת שבוע הבא ע� יהודה

חר ועד עכשיו עשיתי את זה בצורה מא. את אישורו אי� אנחנו עושי� את זה

כמוב� שאני אכי� ג� . פרטנית ועכשיו זה יהיה יותר מרוכז ויותר רשמי

יהיה שיתו  פעולה ביני ובי� . תוכנית עבודה וג� נוהל עבודה שהכל יהיה ברור

�, כי אני רואה, כל הגורמי� הנוגעי� בדבר כדי שמי שיצא נשכר זה התושבי

�,  שהנכס היקר ביותר של העיר זה התושבי�ואני בטוחה שכולכ� רואי

וככאלה אנחנו צריכי� לשמוע את רחשי ליב� ולתת לה� את הטיפול הטוב 

ואני . וכל תלונה וכל פנייה וכל בקשה צריכה לקבל את תשומת הלב. ביותר

  .מקווה שאני אעשה את זה על הצד הטוב ביותר

  )חברי המועצה מברכי� את רינה בהצלחה(

  . תודה רבה :חמו�יהודה ב�

 

 אייל יוניא�
 ל העירייה "מנכ

 חמו�יהודה ב� 
 ראש העיר 
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  ריכוז החלטות מישיבת מועצה מ� המניי�

 �  06/1106/מיו

לאשר ערבות להלוואה של החברה הכלכלית לעמותת הכדורע. מחליטי�  :233'  מסהחלטה

  . 1 300,000בס/ 

  

ה של החברה הכלכלית חברת לאשר ערבות להלוואפה אחד מחליטי�  :333'  מסהחלטה

  . 810,0001ספיר בס/ 

  

  06/0925/ – ו 06/0911/לאשר פרוטוקול מועצה מיו� פה אחד מחליטי�  :433'  מסהחלטה

  

  .06/1029/לאשר פרוטוקול ועדת כספי� מיו� פה אחד מחליטי�  :335'  מסהחלטה

  

  06/0927/ לאשר פרוטוקול ועדת נכסי� מיו�פה אחד מחליטי�  :633'  מסהחלטה

  

כפר סבא "מאשרי� פה אחד את רשימת הרוכשי� בפרויקט : א :337' החלטה מס

  ".הצעירה

כפר סבא "מאשרי� פה אחד את הסכ� הסבת הזכויות בפרויקט :                        ב

  .בי� משפחת עמר� למשפחת שאול" הצעירה

  

  ל לחברות במועצה הדתית מחליטי� לאשר את מינויו של מר יעקב אביט :338' החלטה מס

  

   מחליטי� לאשר את מינויו של מר ארנו� לוי לחברות במועצה הדתית :339' החלטה מס

  

   מחליטי� לאשר את מינויו של מר חיי� סגל לחברות במועצה הדתית :340' החלטה מס
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   מחליטי� לאשר את מינויו של מר איל� צדק לחברות במועצה הדתית :341' החלטה מס

  

   

  רחל מזרחי לחברות במועצה הדתית'  מחליטי� לאשר את מינויו של גב :234'  מסהחלטה

  

,  נמנעי�2,  נגד13 –עמנואל פלאח .  בעד7,  נמנעי�2,  נגד�8 שמעו� פר0  :334' החלטה מס

ולאור , לאור המחלוקת בי� הרבני� בדבר המועמד מטע� הרבנות.  בעד1

אשר יותר חברי מועצה המועמד , הצבעת חברי המועצה כמפורט דלעיל

  .תומכי� בבחירתו מבי� שני מועמדי הרבנות הינו שמעו� פר0
  

  

  ר יוסי שמחו�"   מאשרי� פה אחד את מינויו של הוטרינר העירוני ד:344' החלטה מס

  

 ע� %50 –  מאשרי� פה אחד הגדלת חוזה קרצו. וריבוד כבישי� ב :345' החלטה מס

  . הקבל� בני עוזר

  

ינ� 'מייק קיסוס ואיל� יארוס לביקור בעיר ג, י צי0'   מאשרי� נסיעת בוק:346' החלטה מס

  .שבסי�

  

  ב"מאשרי� פה אחד פרוטוקול ועדת תמיכות המצ: 347' החלטה מס

  

  77 חלקה 6433גוש , 77תל חי '   מאשרי� פה אחד הרחבת הכביש ברח:348' החלטה מס

  

  .לימי שלישי  מחליטי� להעביר את ישיבות המועצה :349' החלטה מס

  

  


