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אני שמח לפתוח את ישיבת מועצת . ברוכים הבאים, ערב טוב  :יהודה בן חמו

אני , בועבטרם נתחיל בסדר היום הק, ברשותכם. העיר מן המניין

' שלצערי הרב נפטרה הגברוצה למסור לחברי מועצת העיר 

או המועצה של ר הפרלמנט "מי שהיתה יו, ליקה טילס'אנג

ר "ששלחתי לדואני מבקש להקריא איזשהו מכתב . ויסבאדן

את המכתב הזה גם יקריאו . ראש העיר של וויסבאדן, מולר

ט מולר למוהר "לכבוד ד: "בישיבת מועצת העיר של וויסבאדן

הצטערתי לשמוע אודות פטירתה , עמית יקר, ויסבאדן ראש העיר

ליקה  'אנג' הגב, ויסבאדןתווך של הקהילה בעירך של עמוד ה

אישה ,  אמיתיתהעיר כפר סבא כואבת אובדן של חברה. טילס

 כבר מהשיחה .אשר הלכה לעולמה בטרם עת, מיוחדת במינה

עת התקשרה לברך ,  שנים6- טילס לפני כ' הראשונה שלי עם הגב

הבנתי שמדובר באישה , אותי עם היבחרותי לראשות העיר

אשר מביאה איתה מטען ערכי וחברתי שאיתו אני , מיוחדת במינה

. הידיעה על פטירתה מילאו אותי תוגה ויגון. מזדהה באופן עמוק

, דעתנית, אני נושא בקרבי הערכה רבה לאישה מיוחדת במינה

, דדה כל דבר ועניין לטווח הרחוקבחוכמתה מ. אנושית וחכמה

בעת . רותיועסקה בכל נושא קטן כגדול באותה מידה של מס

,  במסגרת ביקורי המשלחות בין הערים התאומותביקורי בגרמניה

. למדתי רבות אודותיה, ליקה בכפר סבא'ובעת ביקורה של אנג

 שעלו בשיחותינו היו ברובם חברתיים הנושאים המשותפים

, י לעשייה הנרחבת שלה בנושא המעמד הנשינחשפת. וערכיים

 ולתמיכה להכרתה בדבר חשיבות קליטת מהגרים ברחבי העולם

ובמיוחד , ליקה התעניינה בעם ישראל'אנג. במעמדם של החלשים

היא הדגישה את החשיבות . עם של מהגריםריתק אותה היותנו 

. בסיוע למהגר ולחלש ואת הרצון לסייע להם להפוך לחלק מן העם
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טילס כאחד מעמודי התווך של ברית הערים ' נצח אזכור את גבל

וכמי שפעלה ללא לאות לחיזוק , ויסבאדןת כפר סבא התאומו

ובין העם הגרמני לעם , הקשר בין הקהילות העירוניות פרט

במותה היא ציוותה עלינו להמשיך ולחזק את . הישראלי בכלל

נו לכבד עלי. וכך יהיה, הקשר הנפלא הקיים בין שתי הערים

. ולקיים לדורי דורות את המורשת הנכבדה שהשאירה לנו בלכתה

, ויסבאדן תנחומינו הכנים לכל תושבי העיר אבקש למסור את

 העיר כפר סבא .בשמי ובשם הנהלת העיר כפר סבא, להנהלת העיר

 היא תחסר .ואני איבדתי ידידת אמת, איבדה שותפה כנה ואמיצה

יהודה בן חמו , בכבוד רב.  לעדזכרה לא ימוש מליבנו. לי מאוד

אני אחזור , כפי שאמרתי". ראש העיר ובשם חברי מועצת העיר

את המכתב הזה גם ראש העיר של , ובמשפט וחצי לאלה שאיחר

ליקה 'לזכרה של אנגבשמי ובשמכם , וויסבאדן יקריא בשמנו

  . יהי זכרה ברוך. ר הפרלמנט של וויסבאדן"טילס יו

  . רשוםבבקשה לסדר היום כפי ש  

  

  .שאילתות  .1

  

,  מרכז מסחרי- רחוב הגליל פינת הכרמל בנושא אהוד יובל לוי שאילתא של   

  .15/10/09- הוגשה ב

  

י תלונות התושבים באזור שבנדון אישרה העירייה הקמת "עפ"

   .חנות גדולה

תכביד יותר על   כבר היום יש במקום בעיות תחבורה וחנות גדולה

  . םבמטרדי תחבורה וחנייה נוספי
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לחנות   הצפוי להינתן לכאורה  לכן תמוה מאוד אישור העירייה

   .הגם שבכפוף לבדיקות כפי שנאמר במכתבכם לתושבים, זאת 

אבקשך על כן להסביר כיצד תתמודד חנות גדולה עם בעיית       .1

   .התחבורה והעדר החניה במקום זה

   ?מהו תקן החניה הנדרש מאזור מסחרי באזור זה      .2

   ?קן החניה שידרש מחנות גדולה מהו ת      .3

   ?פריקה ומנהלה, היכן יהיו אזורי טעינה       .4

כיצד יתמודדו דיירי הרחוב עם תוספת מכוניות שיבואו       .5

  ? לחנות 

  ? האם ינתנו הקלות לעסק החדש       .6

האם ישונו הסדרי החניה והתחבורה בכלל עקב כניסת העסק       .7

   ?החדש 

שיבת מועצת העיר הקרובה וכן להמצאת אודה לתשובותייך בי     

   .' א140י סעיף " ימים מהיום עפ3המיסמכים הרלונטיים תוך 

את הדרישות , נא צרף את תקן החניה הרלונטי לחנות הגדולה

י יועצי " הסדרי התחבורה ופרוט השינויים שידרשו ע  לשינוי

   .התחבורה והועדה בעירייה

ראית בעיקר דרך מכתבים תרומתי הצנועה כנציג תושבי העיר נ     

   .כדין,  לענות לי בכתב  תקוותי שגם אתה תוכל. אלה

אני סמוך ובטוח שכהרגלך בקודש אין לך מניעה לחשוף את 

 שניכנסים לעיר Gהמידע הנוגע לבעלי ההון כגון בעלי קניון 

   ."וזוכים בהקלות ייחודיות

     

 קיבלנו את אתמול. יש תיקון של פרוטוקולים, שנייה  : לויאהוד יובל

  , אני מבקש לתקן שם. הפרוטוקולים של הישיבה הקודמת

  . בישיבה הבאה נאשר. אנחנו לא מאשרים פרוטוקולים היום  :יהודה בן חמו



    11.11.2009  6  מועצה מן המניין 

  . סליחה, לא, לא  : לויאהוד יובל

  . בישיבה הבאה  :יהודה בן חמו

  . יהודה, אבל בישיבה הראשונה מתקנים הערות לפרוטוקולים  : לויאהוד יובל

לא הכנסנו את זה לסדר . בישיבה הבאה יתוקנו הפרוטוקולים  :דה בן חמויהו

תגיש את ההערות . בישיבה הבאה יתוקנו הפרוטוקולים. היום

  . שלך ואז יתקנו אותם

 נפתחה חנות למצרכי 1992בשנת : "תשובת ראש העיר  :יש'ר בוקי צ"ד

העסק .  וקיבלה רשיון לצמיתות31הגליל ' מינימרקט ברח/מזון

עסק / שנים ולאחר מזה החליט בעל הנכס10 – במתכונת זו כ פעל

להקטין את שטח המינימרקט והשטח הנותר חולק למספר חנויות 

מספרה ומרפאה , מכבסה, דואר, העוסקות במכירת פירות וירקות

י רשיון עסק ולפי תנאי "כל העסקים האלו פועלים עפ. ויטרינרית

 את המצב הפנימי  הוגשה בקשה להחזיר20/10/09 - ב .ההיתר

שלא , י המתכונת הראשונית"מינימרקט עפ, להיתר המקורי קרי

במסגרת הבקשה . אולם מצריך קבלת רשיון עסק, מצריך היתר

חניה ,  תקן חניה–תחבורה : לרשיון עסק יבדקו הנושאים הבאים

וכן יתר , משרד הבריאות,  כיבוי אש\פינוי אשפה, תפעולית

במידה . ין הנוגעת לרישוי עסקיםהנושאים הקבועים בהוראת הד

: יוצמדו תנאים מקדימים לפתיחת העסק כגון, והבקשה תאושר

הגבלת הוצאת , הגבלת שעות פריקה וטעינה, הגבלת שעות עבודה

   ."'סחורה לרשות הרבים וכו

  . אין? שאלת המשך
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  הצעות לסדר  .2

  

בנושא , רוסנפתלי ג, אל- אתי גן, אמיר גבע, גיא בן גלהצעה לסדר של : א  

  .22/09/09-  הוגשה ב,י ראש העיר"הפסקת הקלטת ישיבות המועצה ע

  

  :רקע ודברי הסבר"

תקנון בדבר ( בפקודת העיריות בתוספת השניה 11 בפרק 50סעיף   

קובע כי קיימת חובת הקלטה , )זימונן והנוהל בהן, ישיבות מועצה

  .של כל ישיבות המועצה

לפיו הוא מורה , חדשלאחרונה קבע לעצמו ראש העיר נוהג 

למקליטת הישיבה להפסיק את ההקלטה בכל עת שהוא סבור 

מסיבות סובייקטיביות כי הדיון אינו רלבנטי ואינו צריך להיות 

  .מוקלט

גם אם מהלך הישיבה אינו מתקדם בדרך ובאופן שבהכרח 

אין הוא ראשי להפסיק על דעת , מוצאים חן בעיניו של ראש העיר

שכן רק הכרזה רשמית על סיומה של , בהעצמו את הקלטת הישי

  .מהווה עילה להפסקת ההקלטה, הישיבה

, ראש העיר לקח על עצמו במובן זה סמכות שאינה מוקנית לו

המצטרפת לשורה של דרכי התנהלות פסולות בכל הקשור לאופן 

  .בו הוא בוחר לנהל את ישיבות מועצת העיר

י להיות הבחירה הסלקטיבית של ראש העיר להחליט מה ראו

, מה נחשב לחלק מעשי מישיבת המועצה ומה לא, מוקלט ומה לא

הקלטה סלקטיבית של ישיבות . אינה נתונה לשיקול דעתו

המועצה מהווה פגיעה חמורה בעקרון פומביות הדיון באופן שאינו 

משקף הלכה למעשה את הלך הרוח האמיתי שקיים במהלך 

ש העיר כלל אינו אנו יוצאים מנקודת הנחה שרא. ישיבות מועצה
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מודע לחומרת העניין ולעובדה כי מדובר בעבירה על פקודת 

  .העיריות

לאור האמור לעיל מוצע להביא בפני מועצת העיר את הצעת 

  :ההחלטה הבאה

ישיבות המועצה יוקלטו ויתומללו באופן רציף מרגע התחלת   •

קיום הישיבות ועד ההכרזה הרשמית על נעילת הישיבה כפי 

 .דת העיריותשמוגבר בפקו

כל הנחיה להפסיק את הקלטת הישיבה במהלך קיומו של דיון   •

על ידי ראש העיר או מי , מסיבה כזו או אחרת, כזה או אחר

  ".מטעמו יופסק לאלתר

אנחנו מבקשים לפתוח בהצעה שהוגשה באותו תאריך בנושא , כן  :גיא בן גל

. נושא טכני לכאורה? בסדר. הפסקת הקלטות ישיבות המועצה

מצב רגיל אנחנו לא היינו אמורים בכלל להביא אותו לדיון ב

סיעת הירוקים נאלצה להגיש ,  לצערנו הרבאבל, במועצת העיר

הצעה לסדר שהנושא שלה הוא הפסקת הקלטות ישיבות המועצה 

לשמחתי הרבה , נוהג שקרה ביותר מישיבה אחת. י ראש העיר"ע

צם הגשת אולי בעקבות ע, בישיבת המועצה האחרונה לא קרה

בכדי להשפיע על ראש העיר להפסיק מהמנהג המגונה ההצעה היה 

אני רוצה להאמין שעצם הגשת . כך אני רוצה להאמין, הזה

ההצעה תייתר את המנהג המאוד בעייתי הזה שראש העיר פצח בו 

ואני סבור שראש העיר שלעיתים . לצערי, ביותר מפעם אחת

ודאי קיבל , שפטיים יועציו הממתייעץ עם אנשים אחרים כגון

, שלא רק שזה לא תקין שהוא עושה את זהייעוץ משפטי שמורה לו 

בין , לא יכול ראש העיר על דעת עצמו, כלומר. זה אפילו לא חוקי

להחליט על דעת , אם הדברים שנאמרים נוחים לו לאוזן או לא

  . להפסיק אותועצמו ולהורות לחברה שמקליטה את הפרוטוקול 
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יר לכם שהמצבים בעיקר שבהם ראש העיר עשה אני רוצה להזכ  

שאולי חבר מועצה כזה או אחר , היה כשהרוחות פה סערו, את זה

בין אם , כך או כך. נקרא לסדר ולא שעה לאזהרותיו של ראש העיר

כפי שאני מקווה שיהיה כשבן אדם אחד מדבר , יש כאן שקט

ר ובין אם אנחנו לא מצליחים לעמוד בפרמט, והשני מאזין לו

,  אתה לא יכול על דעת עצמך מר בן חמו,הבסיסי הזה בישיבות

אין לך את . להפסיק את הישיבות באמצעות ההקלטה

. החוק לא נתן לך את הפררוגטיבה הזאת, הפררוגטיבה הזאת

הפרוטוקול צריך לשקף נאמנה את מה שמתרחש בישיבה ומה 

 ולא מסורה לך הזכות לחבל באיזשהו אופן כזה או, שנאמר בה

באותה המידה אתה . אחר בדין ודברים שנאמר כאן באולם הזה

הפרוטוקול גם לאחר שהוא לא יכול לשכתב באותו אופן את 

זו אחת הסיבות שמר לוי התעכב על העניין שהוא רוצה . מוקלט

כי גם קרה כאן שדברים לא מצאו . באמת לאשר את הפרוטוקול

במקרה , ולאת הביטוי ההולם שלהם אחר כך באמצעות הפרוטוק

  .באחד הגלגולים הקודמים, בנושא שקשור למועצה הדתית

היא אומרת . מאוד בסיסית- אז הצעת ההחלטה שלנו היא מאוד  

מרגע התחלת , יוקלטו ויתומללו באופן רציףשישיבות המועצה 

כפי , קיום הישיבה ועד ההכרזה הרשמית על נעילת הישיבה

 את הקלטת וכל הנחיה להפסיק. שמוגדר בפקודת העיריות

, מסיבה כזו או אחרת,  של דיון כזה או אחרהישיבה במהלך קיומו

  .על ידי ראש העיר או מי מטעמו יופסק לאלתר

אם ראש העיר יודיע אחרי הצגת הדברים על ידנו שהוא יפסיק את   

. אנחנו לא רואים צורך בכלל לקיים דיון בנושא הזה, המנהג הזה

ן ונשמח לשמוע הסברים אנחנו נשמח לשמוע את עמדתו בעניי

נקב בהם בפעולה הזאת של הפסקת מדוע הוא יותר מפעם אחת 
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אנחנו דורשים ממנו להפסיק . הפרוטוקול והפקת ההקלטה

  . לעשות את זה לאלתר מעתה והלאה

אז אני יכול , מכיוון ששמת את עצמך כבר גם לשופט וגם לתליין  :יהודה בן חמו

ורכי דין ועם עורכי דין טובים להגיד לך שאכן אני מתייעץ גם עם ע

י חוות דעת של היועצת "ואכן אני פועל עפ, מאוד ומוערכים

אולי אתה וחבריך וחלק , אם תשמע את חוות הדעת. המשפטית

  . מחבריך תנהגו גם לפיה

  . לא הבנתי את התשובה  :גיא בן גל

  .תשמע את התשובה  :יהודה בן חמו

   .א רוצה לשמוע את זהאני ל, נקבל את זה בכתב  : לויאהוד יובל

כי ראש  לתקנון קובע 31סעיף : "אני אקריא, עם כל הכבוד  :אבי בן חמו

לפי . ר בישיבת המועצה וינהל את הישיבות"העירייה יהיה היו

ר בין היתר הוא לנהל את "תפקידו של יו , לתקנון32סעיף 

ר נותן את זכות הדיבור " לתקנון קובע כי יו33סעיף . הדיונים

וזאת לאחר דברי . ם בדיון לפי סדר הפונים אליולמשתתפי

 לתקנון פורט את 35סעיף . הפתיחה לנושאים שעל סדר היום

בין היתר הסעיף מקנה לו את הסמכות , ר"סמכויותיו של יו

י "להפסיק חבר מועצה הנואם למעלה מהזמן שהותר לו עפ

 דברי חבר מועצה וכן את הסמכות להפסיק רישום ,התקנון

,  דהיינו.ר הפסיק אותו" אם ימשיך לנאום אחרי שהיובפרוטוקול

ר ישנה סמכות להפסיק חבר מועצה שקיבל זכות דיבור "ליו

ואפילו להפסיק רישום , רה בו חרג מהזמן שהותר לו בתקנוןבמק

קל , אם ימשיך לנאום לאחר שהופסק. של דבריו בפרוטוקול

א דברי חבר מועצה שלר ניתנה הסמכות להפסיק "וחומר שליו

לטעמי הדברים , י חוות הדעת המשפטית" עפ.קיבל זכות דיבור

הפסקת רישום .  והם מאוד הגיונייםמאוד ברורים ומפורשים
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מהווה אחד , אותן הזכרתידברי חבר מועצה בפרוטוקול בנסיבות 

 כל פרשנות .ר לצורך ניהול ישיבות המועצה"שבידי יו מהכלים

 הסמכויות שניתנו תרוקן מתוכן את, אחרת של הוראות התקנון

  . "במסגרת התקנוןר "ליו

  . בבקשה, צביקה. תודה  :יהודה בן חמו

  , המלומדת שקיבלנולאור חוות הדעת . אני רוצה להתייחס  :צביקה צרפתי

  ? פתחנו את זה לדיון, יהודה  : לויאהוד יובל

  , לאור חוות הדעת המלומדת שקיבלנו  :צביקה צרפתי

או שיש ישיבה או , בעד נגד. ... לא יהיה,  יהיהלא, לא, לא, לא  : לויאהוד יובל

   .שאין ישיבה

   - בדיוק זה מה שהוא, סליחה  :יהודה בן חמו

או שאתה . אין, או שיש הצבעה שממשיכים או שלא. לא, סליחה  : לויאהוד יובל

  ? קיבלנו? יש הצבעה. אין חינם. או שלא, מדברים, מצביע

  ?אתה ביקשת זכות דיבור  :אבי בן חמו

  .לא פניתי אליך, סליחה  : לויד יובלאהו

  ? אתה מנהל את הישיבה  :אבי בן חמו

  , יש הצעה לסדר? יש עכשיו דיון בנושא הזה או לא  : לויאהוד יובל

  , יש הצעה  :יהודה בן חמו

  . אני רוצה להציע  :צביקה צרפתי

  , יש הצעה לסדר של  :יהודה בן חמו

  ... כרגע בהצעה לסדר , לא  : לויאהוד יובל

  , לאור חוות הדעת  :יקה צרפתיצב

  . צביקה תמשיך  :יהודה בן חמו

ומכירים את , אנחנו מנהלים ישיבות מועצה כבר מספיק זמן  :גיא בן גל

שאחרי שמוגשת , פקודת העיריות כבר מספיק טוב כדי לדעת

מאחר והקואליציה לאחרונה התחילה להגיש , ואגב, הצעה לסדר
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.  מהצד השני של המתרסאנחנו נכבד את זה גם, הצעות בעצמה

,  דקות להציג10אחרי שהמציעים אומרים את דברם ויש להם עד 

או שמצביעים על קיומו של . יש כמה אפשרויות, והצד שכנגד מגיב

  , דיון

  . אבל זה מה שעושים עכשיו  :יהודה בן חמו

  .אז אני רוצה להציע  :צביקה צרפתי

  . זה לא נכנס בהצבעה  : לויאהוד יובל

או שמסירים את הנושא מסדר היום או שמחליטים להעביר את   :גיא בן גל

. תחליט באיזה מהאופציות אתה רוצה לבחור. הנושא לוועדה

  .תודה רבה

  . ירים את ידו? מי בעד לקיים דיון בנושא הזה. תודה  :יהודה בן חמו

  . שווה דיון  :גיא בן גל

  . בבקשה. ר היוםהנושא ירד מסד. ירים את ידו? מי נגד. תודה  :יהודה בן חמו

  . מצוין  :גיא בן גל

מחליטים להסיר ההצעה לסדר בדבר הפסקת הקלטת ישיבות המועצה  :124 ' מסהחלטה

  .מסדר היום, י ראש העיר"ע
  

  . הצעה לסדר הבאה, בבקשה  :אבי בן חמו

שאתה סבור שיש לך את הסמכות , אני רק מבין מדבריך שמה  :גיא בן גל

  ?  שבא לךהמלאה להפסיק את ההקלטה מתי

  ? לא, אני סבור שיש לך את הבנת הנשמע  :יהודה בן חמו

  - יש לך  :גיא בן גל

  . אני סבור שאתה מבין את הנשמע  :יהודה בן חמו

  . אנחנו בהצעה לסדר הבאה  :אבי בן חמו

  , שאתה סבור שיש לך, אני רוצה לחדד את העובדה הזאת  :גיא בן גל

  .  ששמעתאני סבור את מה. מה ששמעת  :יהודה בן חמו
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אבל אתה זה , כי אתה נותן לאחרים לקרוא תשובות משמך, לא  :גיא בן גל

אז אני רוצה ,  להקליט או להפסיק להקליט- שמורה על להקליט 

  , להבין

  . ההצעה לסדר הבאה שלך, גיא  :אבי בן חמו

ולא השליחים שלך בשמך , שאתה מבין היטב מה שאתה אומר  :גיא בן גל

  . מראומרים את מה שאתה או

  . אבל אנחנו בהצעה לסדר הבאה שלך כבר  :אבי בן חמו

  . אבי, דבר בלי האצבע  : לויאהוד יובל

  , אבל אבי  :אל- אתי גן

  . דבר בכבוד  : לויאהוד יובל

  . תכבד אותי, אני מכבד אותך, עם כל הכבוד, באמת  :אבי בן חמו

, חיקהאתה הורדת שאילתא שלי בצורה מצ. אתה לא מכבד, לא  : לויאהוד יובל

  . אני לא דיברתי על זה עכשיו

  . אז תגיד  :אבי בן חמו

  .אני אגיד  : לויאהוד יובל

  . ר תגיד מה שאתה רוצה"כשתקבל זכות דיבור מהיו  :אבי בן חמו

  , כשנגיע לנושא של גולדה  : לויאהוד יובל

  . ר תגיד מה שאתה רוצה"כשתקבל זכות דיבור מהיו  :אבי בן חמו

  .דבר בלי ידיים, עכשיו אני מבקש אותך. אחכה לו ואם לאאם אני   : לויאהוד יובל

  . ההצעה לסדר הבאה של גיא בן גל  :אבי בן חמו

אם אנחנו , חוות דעת משפטית, תראו, אפשר לפני זה, רגע  :אל- אתי גן

  , אני חושבת שראוי היה, מתכוונים לזה ברצינות

  . תקבלו אותה כתובה  :יהודה בן חמו

ה בין כולנו ולא להקריא את זה כשאנחנו חלק להעביר את ז  :אל- אתי גן

אני . זה ממש לא רציני, שומעים וחלק לא שומעים פעם בשנה

אפילו לא שמעתי מי היועץ המשפטי שחתום על זה שנתן את חוות 
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  . הדעת

  . אלון בן זקן  :אבי בן חמו

  ? אנחנו נקבל את זה בכתב  : לויאהוד יובל

  . כן  :אבי בן חמו

  

בנושא , נפתלי גרוס, אל- אתי גן, אמיר גבע, גיא בן גל הצעה לסדר של: ב  

  .22/09/09- הוגשה ב, חידוש הרכב המועצה הדתית

  

  :רקע ודברי הסבר"

כ יעקב מרגי אל ראש "ח,  פנה השר לשירותי דת3.5.2009בתאריך 

עיריית כפר סבא במטרה שזה האחרון יביא לאישור מועצת העיר 

יב על פי חוק שירותי את חידוש הרכב המועצה הדתית כמתחי

השר ביקש להביא לאישור מועצת העיר את . הדת היהודיים

  .תשעת נציגי המועצה הדתית החדשה

 נדונה במסגרת הצעה לסדר אותה הגישו חברי 2009בחודש יוני 

  . הצעה בדבר קידום הרכב המועצה הדתית, סיעת הירוקים

ן הוחלט על הקמת ועדה בראשות סג, בהתאם לדיון בהצעה זו

עמירם מילר ונציגי כלל הסיעות במועצת העיר במטרה , ראש העיר

הניסיונות להגיע להחלטות מוסכמות לא עלה . להגיע להסכמות

  .יפה ומאז לא חודש הרכב המועצה הדתית

לאור האמור לעיל מוצע להביא בפני מועצת העיר את הצעת 

  :ההחלטה הבאה

ב חברי מועצת העיר תאשר בישיבת המועצה הבאה את הרכ   •

 .הנהלת המועצה הדתית



    11.11.2009  15  מועצה מן המניין 

 ימים לפני 7 –עד מועד קיומה של הישיבה הבאה ולא יאוחר מ    •

קיומה יוצגו בפני חברי המועצה קורות החיים המלאים של 

הסיעה אותה הם , המועמדים להנהלת המועצה הדתית

 ".היותם נציגי הרבנות המקומית/היותם נציגי השר/מייצגים

  

, הדתיתעניינה חידוש הרכב המועצה , באהההצעה לסדר ה  :גיא בן גל

היום עברה בדיוק שנה מאז שבעצם היו , במקרה או שלא במקרה

אנחנו נדרשים בעצם לאשר והיום כחלק מסדר היום , הבחירות

כבר בפעם אנחנו . לצערי חלק רק מהרכב המועצה הדתית החדשה

את . השנייה מעלים את הנושא הזה לסדר היום בקדנציה הזאת

ת דשפקו מכיוון,  לסדר הראשונה הגשנו לפני כחצי שנהההצעה

 במשולב שהרכב של קובעיםיהודיים העיריות וחוק שירותי דת 

והרכב של , מועצה דתית צריך להתחדש חצי שנה אחרי הבחירות

המשמעות היא שנכון . מועצה דתית תוקפו פג שנה לאחר הבחירות

את אינו  היוצמחר בבוקר התוקף של המועצה הדתית, להיום

חברי המועצה הדתית מפסיקים לכהן החל ממחר , כלומר. בתוקף

  . בבוקר

, מר בן חמו שעסוק כרגע בלסמס אני לא יודע למי, לצערי הרב  

טרוד כנראה בהרבה מאוד דברים חוץ היה , במקום להקשיב

 מכיוון שגם שר הדתות .מלהביא לאישור הרכב המועצה הדתית

נה אליו בכתב לפני הרבה מאוד פ, של מדינת ישראל יעקב מרגי

 לחדש את ,תואיל בטובך אדוני ראש העיר כפר סבא'ואמר לו , זמן

גם סיעת הירוקים העלתה את זה לסדר , הרכב המועצה הדתית

והביאה לתשומת לבם של כל מי שלא היה , היום של מועצת העיר

, כתוצאה מזה. מודע שיש לחדש את ההרכב של המועצה הדתית

מילר נבחר לעמוד הי ועדה שעמירם שלהקים איזוהיה ניסיון 
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שהגיעו אליה למיטב , ישיבה אחת היא קיימה בדיוק, בראשה

ומר יאיר , ד נפתלי גרוס לימיני"זכרוני מטעם סיעת הירוקים עו

והם הגיעו לאותה ישיבה , שמפטפט כרגע עם ראש העיראברהם 

יקה אני לא רוצה לעבור על כל הכרונ. ולא היו הסכמות בסופה

  .  לא הגיעו להסכמות- השורה התחתונה היתה . שהובילה

אני אומר לך את . אני לא יודע מר בן חמו מה אתה רוצה, עכשיו  

אני לא יודע אם אתה , אני לא יודע אם אתה רוצה ממונה. האמת

כי , אני יודע שאתה אלוף בלמשוך זמן בעניין הזה. רוצה מועצה

העיר של העיר היחידה ראש , אתה כנראה העיר היחידה בארץ

מביא לאישור מועצת העיר את ההרכב ביום שפג התוקף בארץ ש

בין אם במישרין ובין אם במתכוון , כלומר. של המועצה היוצאת

אתה הבאת למצב שלא הבאת בזמן את השמות של , ובין אם לא

או שאתה לא רצית מראש . מועצת העיר והאחריות היא שלך

ת מצב שבו אתה רוצה שהשר תהיה ובכוונה קידמ, לעשות את זה

, כי חוק שירותי דת יהודיים רבותיי. לו אפשרות למנות ממונה

או ולכן . נותן עדיפות למועצת עיר למועצה דתית על פני ממונה

לאורך כל הדרך ולכן אתה אולי אתה רוצה בכלל שיהיה ממונה 

ולא הבאת את ההרכב לאישור לא לפני חודש ולא לפני , מושך זמן

או שאתה .  שנה ואתה מושך את זה עד הרגע האחרון ממשחצי

אבל אתה מבחינת הכישורים שלך לא , רוצה באמת מועצה דתית

 שמות הובאו לכאן היום באיחור מאוד 4כי , מסוגל לעשות את זה

 שמות לאישור מועצת 9היינו אמורים במצב רגיל להביא . גדול

י הסיעות " עפ שמות כנציגים של מועצת העיר4. העיר היום

  . השונות

  .שלביזה דו   :ד איתן צנעני"עו

בקדנציה הקודמת וגם זו שלפניה וגם זו שלפניה השמות , לא איתן  :גיא בן גל
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 מועמדים של השר בימים שבהם היה 4. כמקשה אחת, הובאו יחד

זה היה קל יותר , תיאום נורמלי בין ראש עיר לשר דתות כנראה

המומלץ של ו. חיים בעידן כזהכנראה שאנחנו לא . לעשות את זה

  . 9אותו נציג , רב העיר

עכשיו אני אגיד את הדברים בצורה גלויה כי אני תמיד אומר את   

, אני מבין וגם אמרתי את זה פעם קודמת. הדברים בצורה גלויה

שיש לך בעיה פוליטית בניסיון שלך לרצות את כל הנציגים 

וון ששמעון פרץ מכי,  יש לך קושי אמיתי בעניין הזה.הדתיים

בישראל והוא נציג של סיעה ומפלגה חשובה , מושך לכיוון אחד

במקרה הוא לא פה ובמקרה זו אותה מפלגה ששר . ס"ששמה ש

ואיתן צנעני הוא נציג של סיעה . הדתות הוא מטעם אותה מפלגה

שיש לה אינטרסים גדולים ,  חברים2מכובדת לא פחות שמונה 

שיהיה מי שאולי יגלה , מר בן חמו ואז .מאוד גם במועצה הדתית

 בין האינטרסים של זה מצד להלטטצריך , סימפטיה עם מצבו

ס רוצה "שמעון פרץ כנציג ש. אחד והאינטרסים של זה מצד אחר

י "בין אם ע, לקבע את האחיזה המונוליתית שלו במועצה הדתית

י מינוי עצמו למועצה "ובין אם ע, מינוי ממונה שמזוהה איתו

. ולתת את הטון שם,  מישהו מטעמו להרכב המועצההדתית או

ואיתן צנעני בצדק וחברו מנשה אליאס רוצים הם לתת את הטון 

  ? אז איך מתגברים על הקושיה הזאת. שם

  . דקות4יש לך עוד   :אבי בן חמו

, יהודה בן חמו יש לי אליו הרבה טענות . דקות4יש לך עוד   :גיא בן גל

כל מיני תיאוריות הופרחו לחלל ו. פוליטיקה הוא יודע לעשות

אני סיימתי אתמול בשבע בערב , האוויר במיוחד כי שמעון פרץ

את שמעון פרץ ? ראיתי את מי, ישיבה של ועדה לענייני ביקורת

ואני חושב שגם , ד לדבר עם חזי ברזני"פוסע לכיוון לשכת עוה
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איתן צנעני . עד הרגעים האחרונים מתנהלים מגעים, כלומר. איתך

  ,  כמה שאני יודעעד

  . מה אתה חושב, ס יודעים"ש...  :איציק יואל

אותי ראש העיר גם הרבה . זה דבר מבורך, אגב. בסדר גמור, לא  :גיא בן גל

 אני שמח ששמעון פרץ בשעות לילה .זמן לא הזמין ללשכה שלו

כנראה לדבר לא על ההערכות . ד"מאוחרות פוקד את לשכת עוה

איתן וידידו מנשה גם עושים ? אוקי, ולא על זה הם דיבר, לחנוכה

ויש להם אינטרס להביא להרכב של , ימים כלילות בעניין הזה

מהטעם , גם לסיעת הירוקים יש אינטרס, אגב. מועצה דתית

את אישור , אני מקווה, הפשוט שאחד מהנציגים שאמור לקבל

שהיה , הוא נציג סיעת הירוקים גרגורי קוטלר, המועצה הערב

אבל בראש ובראשונה הוא רב רפורמי .  ברשימה5 מועמד מספר

שעד היום במועצה , ו קהילה מאוד חשובהומייצג מבחינתנ

ולכן אני מאוד מקווה . היוצאת לא היה לה ייצוג במועצה הדתית

בצד אגב אנשים טובים אחרים שמובאים , שהמינוי שלו יאושר

  .כאן הערב

 חושב בניגוד אתה כנראה, השאלה שלי יהודה בן חמו היא כזאת  

שאפשר לעבוד , למשפט שאי אפשר לעבוד על כל האנשים כל הזמן

מעשיות מסוג אתה כנראה מספר לשמעון פרץ . על כולם כל הזמן

יש לי פה לחץ של צנעני , תשמע שמעון'אתה אומר לו , אחד

מה קורה , אני לא יכול לתת לבחור שלך להיות או לך, והחברים

ונכון שיהיה יותר קל לעבוד , הדתותאז נכון שמרגי הוא שר , לך

 .'על הווריד הוא יושב, אבל איתן לוחץ אותי פה, ס"עם איש ש

אז אומר את זה חזי ברזני העוזר , ואם לא אתה אומר את זה

שמעון פרץ מחזיק לנו את ? 'ומצד שני מה יגיד לאיתן. המסור שלך

הרב של ,  למנות בלי קשר למועצת העיר4יש לו , השר מלמעלה
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  ', הוא יהיה לשון המאזניים, עיר עוד לא החליט בכלל עם מי הואה

  . דקה וחצי  :אבי בן חמו

זה , אני רואה כל פעם,  שניות10אתה מוריד לי .  דקות2יש לי עוד   :גיא בן גל

אני אגיד לכם מה . ואני באמת סקרן לדעת מה יהיה. אבי, יפה

. יוצאתמחר בבוקר אין תוקף למועצה ה. עובדתית הולך לקרות

מר האדם שיהודה כל כך אוהב ומוקיר , מחר בבוקר כל מי שכהן

, אני בטוח שאתה. יסיים את תפקידו מחר רשמית, בכור ועקנין

שאני בטוח שאתה באמת תצר על העובדה שאדם שבהתנדבות 

אין לי ספק . מלאה עבד בקדנציה האחרונה מסיים את תפקידו

, ציבורית הנאמנהשאתה תהיה הראשון שיודה לו על עבודתו ה

הערב לכל היותר אנחנו . התוקף שלו פג, אבל מה לעשות. יהודה

אני מתרשם מתכתובות שראיתי בין , כי כבר השר,  אנשים4נאשר 

כבר מתעצבן על יהודה שעד הרגע האחרון משך , ראש העיר לשר

והוא לא יכול היה להביא בזמן אפילו לאישור מועצת העיר , אותו

רב העיר בכלל אף אחד לא יודע מי הנציג שלו . את הנציגים מטעמו

גם הוא . כבודו במקומו מונח, הוא איזו אקסטנציה נפרדת. עדיין

השר , בפועל. לא ממש שבע רצון ככל שאני מבין מההתנהלות

  .  למנות ממונה זמניכנראה הולך

, לנו יש את הנציג שלנו, אז כל מי שבונה פה על איזה נציג מטעמו  

מצים למנות לשמחתי הרבה נציגה שמזוהה עם יאיר עושה מא

יש שני נציגים ככל הנראה מטעם . התנועה הקונסרבטיבית בעיר

אל תיבנו על ההרכב הזה יותר , אני כבר אומר לכם. סיעת מעוף

ס אם יש "ש, כי מחר כנראה ששר הדתות לא הולך לבזבז זמן. מדי

א הולכת ל,  והיא תאמינו לי,מנגנון שהיא טובה בו זה מינויים

  . לבזבז זמן והולכת לדאוג שיהיה נציג מטעמה כממונה

  . שניות40  :אבי בן חמו
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 שמר בן חמו במסגרת ההאשמה העקרונית פה אני מאוד מקווה  :גיא בן גל

יש לי כשרון כנראה לעבוד על הרבה מאוד אנשים בו , שאני מטיח

שטוב תעשה אם אני סבור . או לפחות לספר להם מעשיות, זמנית

כי זה מה שעשית בשנה האחרונה , עשת ותפסיק למשוך זמןתת

תגיד קבל עם ועולם מה אתה באמת . בעניין המועצה הדתית

 כי אתה בינתיים הצלחת למכור פה, ממונה או מועצה, רוצה

למיטב , סיפורים שסותרים אחד את השני לכל אחד מהצדדים

  . ידיעתי

  . נגמר לך הזמן  :אבי בן חמו

  , 4ן הזה אני מאוד מקווה שהליך השלמת ההרכב של אותם ובמוב  :גיא בן גל

  . תודה רבה  :יהודה בן חמו

נציגים של השר והרב המקומי יושלמו במהרה ותקום מועצה   :גיא בן גל

  . דתית על כלל ההרכב שלה במהרה

 מכיוון שהנושא הזה .תודה על הנאום החוצב להבות. תודה  :יהודה בן חמו

י חוק אנחנו מצווים לדון בו " ועפממילא מופיע על סדר היום

אני מבקש להסיר את ההצעה הזו מסדר , כסעיף על סדר היום

מי בעד להסיר את .  אנחנו נחזור ונדון בו9ממילא בסעיף , היום

  . ירים את ידו? ההצעה מסדר היום

  . יש לי זכות דיבור, סליחה...  : לויאהוד יובל

  . אנחנו באמצע הצבעה  :יהודה בן חמו

  .  לפני ההצבעהיש לי זכות דיבור כנגד ההצעה  : לוייובלאהוד 

  . תספור את האנשים? מי בעד  :יהודה בן חמו

  . יש לי זכות דיבור נגד ההצבעה, אתה לא יכול לעצור, סליחה  : לויאהוד יובל

, עמירם, יהודה, בוקי, אברהם, צביקה, אורן, ארנון, איציק  :אבי בן חמו

  . שלי, יאיר, איתן, מנשה

  . ירים את ידו? מי נגד. תודה  :דה בן חמויהו
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  .מנע ממני לדבר נגד  : לויאהוד יובל

  .תודה. ירים את ידו? מי נמנע  :יהודה בן חמו

  הצבעה  

אברהם , צביקה צרפתי, אורן כהן, ארנון לוי, איציק יואל: בעד  

, מנשה אליאס, עמירם מילר, יהודה בן חמו, ש'בוקי צי, מולה

  . בוזגלו- שלי עמרמי, םיאיר אברה, איתן צנעני

  

, מחליטים להסיר ההצעה לסדר בדבר חידוש הרכב המועצה הדתית :125 ' מסהחלטה

   .מסדר היום
  

אהוד יובל , נפתלי גרוס, אל- אתי גן, אמיר גבע, גיא בן גלהצעה לסדר של :ג  

  .16/10/09- הוגשה ב, תנאים לחידוש פעילות בבית הספר גולדהבנושא , לוי

  

  :בררקע ודברי הס"

מושבתים הלימודים בבית , נכון למועד הגשת הצעה לסדר זו

יש מקום לתהות כיצד . ש גולדה מאיר מזה שבוע ימים"הספר ע

הגיעו הדברים לידי כך שהורים נאלצים לעשות שימוש בהשבתה 

של בית הספר רק כדי לדרוש ולהבטיח את הדבר הבסיסי עבורם 

  . בריאות ילדיהם–יותר מכל 

. ר גולדה מאיר מתגלגלת קרוב לשנתיים ימיםסאגת בית הספ

ותלמידי גולדה , לאחר שבית הספר פונה לראשונה לפני כשנה

מתעקשת עיריית כפר , למדו במתחם בית הספר השרון לשעבר

סבא לכפות את חזרתם של תלמידי בית הספר למתחם בית הספר 

ללא הסכמת ועד ההורים המוסדי הרשמי של בית , ש גולדה"ע

ף ללא הסכמתם של מרבית המורות המלמדות בבית הספר וא

  .הספר
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לצערם של החתומים מטה ישנם מחלוקות רבות שהביאו לכך 

שעמדת העירייה מצויה בצד אחד של המתרס בעוד עמדתם של 

  .ההורים מצויה בצד האחר

עמדת העירייה מגולמת במודעה שפורסמה בסוף השבוע האחרון 

  ".בדות במקום ססמאותעו"בעיתונות המקומית תחת הכותרת 

  .1ב נספח מספר "נוסח המודעה מצ

בשורה התחתונה מאשימה העירייה את ועד ההורים בהתעלמות 

מהעובדות והממצאים של אנשי המקצוע שנשכרו על ידי העירייה 

  .וקוראת להורים להשיב את ילדיהם לבית הספר גולדה

 מנגד הורי בית הספר אינם מוכנים להחזיר את ילדיהם לבית

הספר עד שלא ימולאו מספר תנאים בסיסיים על ידי עיריית כפר 

  .סבא שטרם מולאו עד היום

. את עמדת ההורים סיכם בסיומו של שבוע השביתה מר רשף לוי

להלן דבריו של מר רשף לוי כפי שנשלחו לכלל הורי בית הספר 

  .גולדה

  .2ב נספח מספר " מצ–נוסח דבריו של רשף לוי  

הורים מודאגים במיוחד בגין ממצאי בדיקה חשוב להדגיש כי ה

ממצאים אלה . 4.10.09בתאריך " אקו טק"שבוצעה על ידי חברת 

שעובדו על ידי המומחים של עמותת אדם טבע ודין מצביעים על 

נתונים מדאיגים ביותר שקיבלו ביטוי בהתייחסות של העמותה 

  .14.10.09לתוצאות המדידות במסמך של העמותה מיום 

ייחסות עמותת אדם טבע ודין לממצאי הבדיקות מסמך הת

  .3ב נספח מספר "  מצ-  14.10.09בגולדה מיום 

פרסמה העירייה בדיקה נוספת של חברת , בסוף השבוע האחרון

לפיו הערכים החריגים והבעייתיים שנמדדו בתאריך " אקו טק"

 אינם עדכניים וכי ממצאי הבדיקה האחרונה מיום 4.10.09
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 מעדים לטענת העירייה 15.10.09ו בתאריך  שפורסמ12.10.09

  .לכאורה כי כלל המדדים תקינים

מטבע הדברים ההורים אינם ממהרים להשתכנע כי ממצאי 

 שהצביעו על הימצאות מדאיגה של חומרים 4.10.09בדיקה מיום 

, מסרטנים ורעילים בשיעור גבוה מעל המותר על פי המקובל

  .בדיקה נוספת ימים לאחר מכן ב8נעלמו כלא היו רק 

ההורים החליטו להמשיך בהשבתת בית הספר ודורשים את חזרת 

עד אשר יובהר מעל , התלמידים למתחם בית הספר השרון לשעבר

לכל ספק כי אין בשטח בית הספר נוכחות כלשהי של חומרים 

  . מסוכנים

ההורים הציבו מספר דרישות נוספות המהוות תנאי לחידוש 

א מסרבת לדרישות אלה וממשיכה עיריית כפר סב. הלימודים

להתעקש להביא לחזרתם הכפויה של התלמידים למתחם בית 

  .הספר גולדה גם במחיר המשך השבתת הלימודים

לאור האמור לעיל מוצע להביא בפני מועצת העיר את הצעת 

  :ההחלטה הבאה

עיריית כפר סבא תמסור ללא דיחוי את ממצאי הבדיקות . 1

  .אורי מרינוב'  על ידי ועדת פרופ,2009שבוצעו בחודש יולי 

 בית ס תדאג להעברת כל מפות קווי הביוב לידי הורי"עיריית כ. 2

  .ר שמואל ברנר"ד, הספר והמומחה מטעמם

  .אזור בית הספרהפוקד את יישלח צוות לאיתור מקורות הריח . 3

והצבת מכשירי ניטור מתאימים ,  תוכנית ניטור מקיפהתבוצע. 4

  .ר שמואל ברנר"תווה שהוצע על ידי דבהתאם למלייעודם 

עיריית כפר סבא תבצע בדיקת מעבדה נוספת במתחם בית ספר . 5

גולדה שתבוצע על ידי מעבדה מוסמכת בבקרה וליווי מלא של 
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ועד ההורים המוסדי של בית הספר וכן ועד , ר שמואל ברנר"ד

 . הפעולה של תושבי שכונת אל רם

התלמידים לא יחזרו  ,ו לעילשפורט, עד לביצוע כול הדברים. 6

  ,העירייה תמצא פתרון חלופי". גולדה"ללמוד במבנה  בית ספר 

 למבנה בית כאשר הפתרון הזמין וההגיוני ביותר הוא לחזור

  "". השרון"ספר 

  

ר "י סיעת הירוקים ויו"ההצעה הזו הוגשה ע. הצעה בנושא גולדה  :יא בן גל

יהם יובל לוי ואתי  הדקות בינ10- בזמן יתחלקו ב, סיעת תפוח

  . כשיובל לוי יתחיל, אל- גן

 דקות זה 10- שמחלקים את ה, שמתחלקים, זה יהיה מעניין עכשיו  :איציק יואל

  .מאוד מעניין

  . זו לא פעם ראשונה  :אל- אתי גן

  . אני סופר דקה  : לויאהוד יובל

  . לא היית נוכח בחלק מהישיבות  :אל- אתי גן

בישיבה בבית המשפט . דקה על ההפרעה שלךאני סופר , איציק  : לויאהוד יובל

הופתעתי לשמוע שבגולדה התקינו מוניטור שיכול למצוא את 

, וריםישב פרופסור מרינוב ואמר לה. החריגות במימד גופריתי

אבל גם . שמנו, ההורים ביקשו, יש פה מכשיר, 'לבית המשפט

מה .  לא מצאנו כלום סירחון והמנהלת התלוננהלכשהיה ג

יש בית ספר . זה לא נעים. שבתי שהמנהלת דמיינהח. 'לעשות

בבדיקה עם מומחה בעל מקצוע . באים לשם כולם, ללימודים

חברה יפנית ולא אוסטרלית , מדגם ביוניקסנאמר לי שהמכשיר 

, כהרגלו בקודש, או אוסטרית כמו שפרסם בטעות דובר העירייה

מסוגל לדגום בסטיית תקן וברזולוציה של בערך המכשיר 

100PPM .עדיין , גם אם תהיה חריגה מהתקן, זאת אומרת
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גם אם זה פי , 2גם אם זה פי . המכשיר הזה לא יכול לגלות את זה

אם יש מכשיר ורציתי לדעת , הופתעתי לשמוע את הדעה הזאת. 10

 2אז יראו ממכשיר או , 1PPMשמסוגל כן למצוא סטייה של 

ות של חצי תוצא, הגדרות היצרן מסוגלים למצוא חריגהי "שעפ

PPM , בסטיית תקן של חציPPM , 1במדרגות שלPPM. זאת 

המכשיר כן מסוגל ויותר , PPM 5 או 4אם התקן הוא , אומרת

  .מיועדים לעמוד במקום פתוחוהם , ממכשיר אחד

ל העירייה "אבל החליט אדון מנכ, הגשתי שאילתא בנושא גולדה  

ואחרי זה . והודיע לי את זה דרך המבקר, שהיא הגיעה באיחור

  .  נושאים3- אז הוא הודיע לי שהיא עוסקת ב, כשהישיבה נדחתה

  . הכל מהיוועצות משפטית  :אבי בן חמו

יש . השכונות הירוקות זו אותה בעיה, גולדה, קניאל. תיזהר  : לויאהוד יובל

ל שהוא לא "החליט המנכ. זה חד משמעי, שפכים תעשייתיים

שכל המועצה הזאת ואני חושב אני רוצה לדעת . רוצה לענות

  ,   איזה שפכיםצריכה לשמוע

  . אז מה, הוא ידבר על כדורגל, מה, תן לו את הזמן שלו  :יהודה בן חמו

אתה תגזים עם .  תיזהרו ממני.פה כשאני מדבר'סתום ת, יהודה  : לויאהוד יובל

  . אני אגזים גם כן, ההפרעות שלך

  ? יובל, מה זה  :יאיר אברהם

  , ה לדעתאני רוצ  : לויאהוד יובל

   ... אתה לא יכול לדבר, לא  :לוי- נורית חסון

אני רוצה לדעת אם העירייה הזאת החליטה לא לענות לשאילתות   : לויאהוד יובל

  ? או למרוח אותם בתור שיטה

  . אני יוצאת  :לוי- נורית חסון

  .תצאי  : לויאהוד יובל
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  . סליחה נורית, סליחה  :יהודה בן חמו

  . זה הכל, רק תיזהרי שבי .ישב, שבי נורית  :עמירם מילר

  . אני לא מאיימת  :לוי- נורית חסון

  . אני מתרה בך, את תפריעי לי לדבר  : לויאהוד יובל

  , אני לא רוצה, לא  :לוי- נורית חסון

  . הוא מתרה בך  :יש'ר בוקי צ"ד

   .אחרי זה תקבלי עונש, הוא מתרה בך  :אורן כהן

אני ,  לא שואלתתשאה אני מבינ ... הפרטזכויות.. אני מקווה ש  :קהל

  . הבנתי, סתם אזרח פשוט

איזה חומרים תעשייתיים מגיעים , אני רציתי לדעת איזה שפכים  : לויאהוד יובל

,  הנושא של גולדה.אין תשובה? י איזה היתר"עפ, ביוב בכפר סבאל

 איזה אני רוצה תשובה. הנושא של מקומות אחרים לא הסתיים

איזה חברות , יוב בכפר סבאשפכים תעשייתיים מותר להזרים לב

אם . ואיזה חומרים מסוכנים, יש להם אישור לחומרים מסוכנים

נקבל את , אז תודה רבה לכם, אתם לא מסוגלים להגיד לי את זה

  . זה במקום אחר

ואני . אני רוצה במיוחד להתייחס בקטע שלי להפקת לקחים  :אל- אתי גן

מול , םההוריחושבת שהדבר הכי חשוב בהתנהלות הזו מול 

אני לא , תראו, ואנשי המקצוע, מול אנשי המקצוע, המורים

אני לא אדבר כשמתרחקים , אני נורא מצטערת, אדבר

  . ישיבהר ה"ובטח לא יו, בפלאפונים

  . דברי, אני לא מפריע לך  :יהודה בן חמו

   .זה מפריע לי  :אל- אתי גן

  . יש לך בעיה, מפריע לך  :יהודה בן חמו

  . סליחה, ם אליךהדברים ה  :אל- אתי גן

  . אני לא מפריע לך מילולית  :יהודה בן חמו
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  ,זה לא מכובד שאתה, יהודה  :אל- אתי גן

  .זה נכון, לא מכובד. זה משהו אחר  :יהודה בן חמו

, יש פה קהל, כשיושב פה קהל, ר הישיבה הזו"יו, כראש העירייה  :אל- אתי גן

  . לפחות תשמש דוגמא, ה צעירים'הזמנת חבר, הבאת

  , הרגע הוא אמר תסתום את הפה ואת לא אומרת כלום  :כהןאורן 

  , לואמרתי   :אל- אתי גן

  '? לא מכובד'ואת אומרת לו   :אורן כהן

  . אמרתי לו, אל תדאג  :אל- אתי גן

  ? אמרת לו, אה  :אורן כהן

מותר לה להגיד מה שהיא , היא בזמן שלה. עזוב, אורן, אורן  :יהודה בן חמו

  . רוצה

  .  הזמן הזה אני מקווה שאני אקבלאת, לא  :אל- אתי גן

  . את מקווה  :יהודה בן חמו

, הסיפור הוא ההתנהלות מול כל אנשי המקצוע. אני מקווה, כן  :אל- אתי גן

ואחת הדוגמאות באמת שהעלה כבר יובל ואמר . מול ההורים

אף , ההתנהגות בישיבת המועצה הקודמת שלא הורשה אף הורה

, עכשיו. ולהשתתף בישיבהלהיכנס , הורה בלי יוצא מן הכלל

בקיץ החליט ראש העיר שהוא מחזיר את , ההתנהלות בכלל

אז ההורים מדברים . לא משנה מה יהיה, הילדים לבית הספר

מעניין מה היה קורה אם לראש העיר היה ילד . וההורים מודאגים

אי אפשר להבין את ההורים שהם . מה היה קורה, או ילדה שם

  .יך אפשר ככה לזלזל בהםא? שהם מוטרדים, דואגים

זה נדחה ואני יודעת שזה נדחה לסוכות לא בגלל שראש , עכשיו  

 - יותר מאוחר . אלא בגלל שביקשו והוא נעתר לזה, העיר רצה

אחרי שיש את כל . תמיד הוא נעתר. תמיד ראש העיר נעתר

אחרי זה הוא , אחרי שלעיר זה הוצאות מעל ומעבר, הבלגנים
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  . נעתר

  .  דקות2.5וד ע  :אבי בן חמו

  . אוקי  :אל- אתי גן

  ? 2.5איך עוד   :גיא בן גל

  .5  : לויאהוד יובל

  ,  שכולם יראווןעפעם אחת ולתמיד תשים את הש, אבי  :גיא בן גל

  . 5.  אבי5  : לויאהוד יובל

  . 6.24הם על ,  דקות במצטבר10יש   :גיא בן גל

  . 19.27- הם התחילו ב  :אבי בן חמו

  .5  : לויאהוד יובל

 החליטו או .החליט ראש העיר בסוכות להעביר את בית הספר  :אל- גןאתי 

מקלט . ככה? למה. שהמקלט יהיה סגור, החליט ראש העיר שוב

בטח הוא מסתיר שם , אוי ויי, מה חושבים הורים לעצמם. סגור

איפה שיקול ? איך מעבירים בית ספר? איפה פיקוד העורף. משהו

 הולכים מהר ומנקים את אבל פתאום באמצע החג. לא היה? הדעת

מלכתחילה הייתם עושים את אבל אם . הוא יצא בסדר. המקלט

  . הכל היה בסדר, מלכתחילה היו הצעדים האלה, זה

 או לא ידעתי אם לצחוק. ה אחתקואז הגיעה פתאום איזו בדי  

 עם לוקחים וחוסמים אותו, לבכות על בור שיוצאים גזים באוויר

ואת זה רואים גם . בתוך הזההגזים ייקלטו . פלסטיק ירוק

מה , אנחנו לא ממשיכים'אומרים ההורים . 2בטלוויזיה בערוץ 

אז הוא . להורים יש גם את איש המקצוע שלהם, עכשיו. 'לעשות

, לא מנסים לדבר איתו, לא מנסים למצוא שפה משותפת. לא חשוב

ההורים אומרים , ואז מגיע תחילת הלימודים. כי הוא לא משלנו

מה אכפת לראש , עכשיו.  לא נותנים את הסכמתםלו כי הם

אני הגביר של , אני ראש העיר'הרי הוא מסתובב ואומר  ?העיר
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לי ,  הצלחה80%-70%אני קיבלתי , אני זה שמחליט, העיר הזו

לא . 'זו החברה הפרטית שלי, מגיע לעשות מה שאני רוצה בעיר

  . לא חשוב, חשוב מה קרה עם ההורים

ואני רוצה , ההורים מתארגנים, מסתובביםים ואז שבועיים הילד  

מלוא השבח על שפה מגיע לוועד ההורים את  להגיד לכם

כי הורים אחרים עם ועד אחר לא היה נותן . ההתנהגות שלהם

אלא גם לא היה נותן לו לישון על , לא רק לא לעבוד, לראש העיר

ותגידו לי שכמה ,  ילדים500. יד הבית שלו על מה שהוא עשה

  .  ילדים הגיעו30, נכון? עוהגי

  . יש לך עוד דקה  :אבי בן חמו

  . חלקם כנראה בהוראה  :אל- אתי גן

  . או ילדי פנימייה  : לויאהוד יובל

 וזה ממשיך הסיפור מי מוריד למי .וכל ההוראות, או ילדי פנימייה  :אל- אתי גן

יהודה בן ? איפה לראות איך עובדים? איפה הפקת לקחים. ידיים

ככה לא . אתה אחראי לכל התושבים. נהל עירייהאתה מ, חמו

. בסוף התעשתת,  צעד נוראי במיוחד כשבסוףככה זה. מתנהגים

ועדיין , גם עם היועץ שלך, התיישבת גם עם היועץ של ההורים

לא התביישת , בישיבה שישבת עם שני האנשים האלה המקצועיים

 , לא מקצועיים.להגיד שעכשיו יושבים משיקולים פוליטיים

הכל מסתובב סביב . הכל פוליטיקה, מה לך ולמקצועיות. חלילה

  . אז די עם זה. פוליטיקה

  . נגמר הזמן  :אבי בן חמו

  , אני מקווה שתמשיך לנהל את העיר משיקולים ענייניים  :אל- אתי גן

אני מבטיח לך שאני אקבל את הרצפט ממך איך . תודה רבה  :יהודה בן חמו

. ט הזה אחד לאחד אני אעבודובהתאם לרצפ, מנהלים את העיר

  . בבקשה



    11.11.2009  30  מועצה מן המניין 

  . אנחנו סך הכל רוצים לטובת העיר. לא היה מזיק לך להקשיב  :אל- אתי גן

  . להתייחסאני רוצה   :אבי בן חמו

התושבים . אנחנו בעד התושבים. אתה תופס אותנו שאנחנו נגדך  :אל- אתי גן

  . הצביעו בעדנו

  . תודה רבה  :יהודה בן חמו

  .י רוצה להתייחסאנ, אתי  :אבי בן חמו

  ?מה אתה תתייחס, סליחה  : לויאהוד יובל

  ,  אתה רוצה כבוד, כי הזלזול שלך, לא  :אל- אתי גן

  . תודה רבה  :יהודה בן חמו

  . אבל אתה לא יודע להחזיר את הכבוד, אני נותנת לך את הכבוד  :אל- אתי גן

  . אבל אני בזכות דיבור להתייחס  :אבי בן חמו

אתה לא בעד , אתה לא חבר מועצה, ה לא בזכות דיבוראת, לא  : לויאהוד יובל

  . עם כל הכבוד? מי אתה. ואתה לא נגד

  . בשבילך, ל העירייה"אני מנכ  :אבי בן חמו

  ? אתה עונה בעד או נגד  : לויאהוד יובל

  . אני לא צריכה עזרה, יובל  :אל- אתי גן

 נתן לי זכות ,ר"ויש פה יו.  בינתיים, ל העירייה בשבילך"אני מנכ  :אבי בן חמו

  . אז אני אתייחס, דיבור

, או זה שדובר בעד או שכנגדאבל לפי התקנון אתה צריך להיות   : לויאהוד יובל

  ? בתור מה אתה מדבר

  . תודה רבה  :יהודה בן חמו

  . אני קיבלתי זכות דיבור ואני אתייחס  :אבי בן חמו

  ?בתור מה  : לויאהוד יובל

  . ל העירייה"בתור מנכ  :אבי בן חמו

  . הוא מדבר כרגע. נו באמת, נציג הירוקים מתבקש לשבת בשקט  :יהודה בן חמו

  ?נציג המה  :גיא בן גל



    11.11.2009  31  מועצה מן המניין 

  . חשבתי אתה מהירוקים, אה? אתה לא מהירוקים  :יהודה בן חמו

  .לא למדו צבעים' כיתה ט  : לויאהוד יובל

  ? ...מעוף או עם יואל... אתה  :גיא בן גל

  . א זוכרבאמת אני ל, לא יודע  :יהודה בן חמו

  . קשה לעקוב  :גיא בן גל

  . קדימה  :אל- אתי גן

 שקצת מבלבלים קודם כל נאמרו פה הרבה מאוד דברים, תראו  :אבי בן חמו

כפי , קודם כל. אבל אני אתייחס לכמה מהם, בין העובדות

התבקשנו להציג מסמכים וניירת ובדיקות , ההצעה לסדרשהוצגה 

ר להציג לכם את כל  אפש.אז יש את הכל כאן, תכנית ניטורו

ר "גם נציג התושבים קיבל את זה וגם ד, גם אצלי כרגע. הדברים

  , עכשיו אני רוצה לבוא ולהזכיר לכם דבר אחד. שמואל ברנר

לבית המשפט זה לא הוגש בהסכמת ההורים או שזה הוגש   : לויאהוד יובל

  ? בהסכמת הורים

  ? אני הפרעתי לך  :אבי בן חמו

  . אותך שאלהשאלתי   : לויאהוד יובל

  ? הפרעתי לך  :אבי בן חמו

  . תענה לי קונקרטית  : לויאהוד יובל

  ?הפרעתי לך  :אבי בן חמו

  . שאלתי אותך שאלה  : לויאהוד יובל

  ? הפרעתי לך  :אבי בן חמו

  . אני לא רוצה שתטעה, אתה אומר משהו, לא, לא  : לויאהוד יובל

  ? אני הפרעתי לך  :אבי בן חמו

  . פרעת ליה. כן  : לויאהוד יובל

  . אתה לא תפריע לי, אני אתייחס, לא  :אבי בן חמו

איך זה הוגש . עכשיו אני שואל אותך שאלה. הפרעת לי, שאלת  : לויאהוד יובל
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  ?לבית המשפט

וגם פה חבל שנותנים , נאמרו פה כל מיני דברים על בית המשפט  :אבי בן חמו

כי השופטת רובינשטיין שופטת , קצת לבלבל את העובדות

צריך , ח של ועדת מרינוב"שראל אחרי שסקרה את כל הדובי

ועדה שעבדה גם .  חודשים8להבין שהוועדה הזאת פעלה במשך 

, גם נציגות ההורים, גם נציגי משרדי ממשלה, עם נציגי העירייה

לא התערב לרגע ראש העיר . פעלה אך ורק בהיבטים המקצועיים

גביל בשום שלם בלי להונתן מנדט , אחד ממה שנעשה בוועדה

חלק מחברי . הוועדות היו פתוחות. בשום משאבים, הוצאות

ואפילו ניתנה להם , המועצה שגם יושבים פה גם היו בוועדה

ח מקיף שהוצג לשופטת "ואחרי דו. ההזדמנות לשאול שאלות

עם כל האישורים של משרדי , רובינשטיין עם על הפעולות שנעשו

אני מניח .  להימחקהיא קבעה שהעתירה הזאת אמורה, הממשלה

  . זה אומר איזשהו משהו, שאם שופטת בישראל קובעת דבר כזה

, שהבדיקות שנעשו בבית ספר גולדה, אני רוצה רק להגיד לכם  

הבדיקות שנעשו בכל המתחם , הבדיקות שנעשו בשכונת אלרם

בשום מקום . רץלמיטב ידיעתי לא נעשו בשום מקום בא, הזה

   .בארץ לא נעשו הבדיקות האלה

  . אין בעיה כזאת  :אל- אתי גן

 שיושבים שם פקידים שהם לא עובדי עירייה במשרדי הממשלה  :אבי בן חמו

גם , הם עובדים של ממשלת ישראל, ולא עובדים של ראש העיר

ר " ממנהל המחוז ודשהיו פה כל הבכירים, משרד להגנת הסביבה

 ר" דואם זו הרופאה המחוזית, ל המשרד"דרך מנכ, דורון פינקל

אם זה אתי בורלא מהנדסת המחוז במשרד , עופרה חבקין

העירייה היתה פה , אחרי שביקשו, כולם אחרי שבדקו, הבריאות

לא .  את כל הבדיקות האלהלםהגוף שבסך הכל הכללי שי
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. ואם צריך לחסוך, התערבנו ולו לרגע אחד באיזה בדיקות יעשו

שו זה  מה שהם ביק.לא חסכנו שקל, הזה אני מודיע לכםבקטע 

  . מה שהם ביקשו, באזור, בגדלים, בכמויות. מה שעשינו

גם של , אחרי שבעצם עשו את כל הבדיקות והגיעו לסיכום אחד  

, ועדת מרינוב שהסתמכה על האישורים של משרדי הממשלה

, שהאזור נקי, שבית הספר יכול להיות פתוח, הגיעו למסקנה אחת

ראש העיר נעתר , ןנכו, ולמרות זאת. שאין שום סכנה בריאותית

כשהוא נעתר לבקשת ועד ההורים , דרך אגב. בקשת ועד ההוריםל

לא כי המקום , הוא נעתר רק בגלל שיקולים התארגנות, והמנהלת

   - לא כי, לא היה בטוח

  , לא כי מדינת ישראל לא היתה בטלוויזיה, לא כי לא היו שם גזים  : לויאהוד יובל

  , לא כי לא היו אישורים  :אבי בן חמו

  . אתה חי באשליות, אתה פה, תגיד לי  : לויאהוד יובל

עד היום , דרך אגב. היו את כל האישורים. לא כי לא היו אישורים  :אבי בן חמו

  ,  שבית הספריש את כל האישורים

  . זה עוד יותר בושה  : לויאהוד יובל

צריך , עכשיו.  ואין שם שום דברוכל השכונה וכל האזור נקיים  :אבי בן חמו

סוג הגזים האלה או סוג . הבין משהו שאני למדתי בוועדה הזאתל

נמצאים בקרבנו בכל ,  סוג הערכים או סוג הדבריםהבדיקות או

נמצאים בכל , נמצאים במשרדים, נמצאים בבית שלנו. מקום

זה נובע מכל מיני חומרים כמו פלסטלינה וטושים כי . מקום

ם לערכים וכל מיני דברים כאלה שגורמי, ודבקים וצבעים

אנחנו מלווים גם במשרדי הממשלה וגם , למרות זאת. מסוימים

  .ויש לנו כרגע את כל האישורים ,בצוותים הכי מקצועיים

מכשיר ניטור אחד .  יש שני מכשירי ניטור- לגבי מכשירי הניטור   

מכשיר הניטור נותן . ומכשיר ניטור אחד בגן חרצית, ...ב
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ויש מכשיר , סים כל חצי שעהיש מכשיר אחד שנותן פול. בפולסים

 הפולסים האלה בעצם מקבלים . דקות5אחד שנותן פולסים כל 

  ...והם אלה שנבדקים בהתאם לוועדת , דגימות וערכים

גם עכשיו כשהוחלט לאתר לבקשת ההורים ולעבוד יחד עם   

ולהמשיך לעשות , ההורים ולהחזיר אותם לבית ספר השרון

ובשבוע הבא , ר לא היה לצדנומזג האווי. בדיקות באותם פתחים

יערכו הבדיקות בדיוק בהתאם למה שסוכם עם כל הצוות 

וגם אותו מתווה שגם סוכם על דעת יועץ התושבים  ,המקצועי

  .ר שמואל ברנר"ד, שהיה איתנו בישיבה

מה , אתה יכול להגיד למועצה איזה מכשירים, לגבי המכשירים  : לויאהוד יובל

או ? צוא את החריגות האלה או לאהם מסוגלים למ, הרזולוציה

  ?איזה רגישויות, איזה דגם, 20היא פי רגישות שלהם שה

אבל , אני לא מומחה למכשירים האלה, המכשירים האלה  :אבי בן חמו

המשרד י "י היחידה האזורית וגם ע"המכשירים האלה נבדקו גם ע

הם אלה שראו את , הם אלה שבדקו אותם. להגנת הסביבה

  . לה המכשירים שקיימיםוהם א, התקנון

ההורים הביאו מומחה שאמר שהמכשירים האלה ברזולוציה שלא   : לויאהוד יובל

  . יכולה למצוא את החריגות האלה

  .  אני סיימתי את ההתייחסות שלי  :אבי בן חמו

אני רק מבקש להוריד את ההצעה מעל סדר , אני לא מחווה דעה  :יש'ר בוקי צ"ד

  . היום

  . ירים את ידו? בעד להסיר את ההצעה מסדר היוםמי   :יהודה בן חמו

  ? אפשר רק לשאול שאלה  :גיא בן גל

  . בבקשה, אנחנו בהצבעה  :יהודה בן חמו

  ? אפשר לשאול עוד שאלה  :גיא בן גל

  ? מי בעד להסיר  :יהודה בן חמו
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   ,עמירם, יהודה, בוקי, אברהם, צביקה, אורן  :אבי בן חמו

את הקואליציה שלה עוד הרבה ,  המועצה הזאתהבושה תרדוף את  : לויאהוד יובל

  . שנים

  , איתן, מנשה, יאיר  :אבי בן חמו

  . תתביישו  : לויאהוד יובל

  . אני נמנע  :ד איתן צנעני"עו

  , שלי, יאיר. סליחה  :אבי בן חמו

 אמהות בחוץ ואתם מתביישים לדבר על הבושה 350החזקתם   : לויאהוד יובל

  . תתביישו. שלכם

  . תקרא לנורית בבקשה, סליחה  :יהודה בן חמו

  . בבקשה, אני רוצה משפט  :יאיר אברהם

  . אנחנו בהצבעה, רק נגמור את ההצבעה, רגע, בבקשה  :יהודה בן חמו

תאמין לי שגם בלי נורית יש לך רוב , יהודה. סיימנו את ההצבעה  :גיא בן גל

  .  מה שאתה רוצההסירל

למרות שהיא , תף בישיבה פריבילגיה לפחות להשתניתן לה  :יהודה בן חמו

  . ירים את ידו? מי נמנע. ירים את ידו? מי נגד. מאוימת

  . אנחנו נגד מן הסתם? נגד להסיר מסדר היום  :גיא בן גל

  , נפתלי, גיא, אתי, יובל  :אבי בן חמו

אתם יכולים לפחות להגיד מה הצפי של העירייה מבחינת חזרה   :גיא בן גל

  ? לבית הספר

  . זכות דיבור. בבקשה, ריאי  :יהודה בן חמו

  ? אתה נותן ליאיר זכות דיבור בנושא הזה  :גיא בן גל

  . אני נותן ליאיר  :יהודה בן חמו

  . אז אני מבקש אחריו  :גיא בן גל

  . אני לא נותן  :יהודה בן חמו

  , אתה נותן ליאיר לדבר. סליחה, אז או שיש דיון או שאין דיון, לא  : לויאהוד יובל
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   - הוא אומר ש, לא דיוןזה   :יהודה בן חמו

  , או שהוא עומד ומביע דעה ומצביע. אבל היתה הצבעה אדוני  : לויאהוד יובל

  . תודה  :יהודה בן חמו

  . או שיש סדר יום או שלא, סליחה  : לויאהוד יובל

   - תשאיר את זה לישיבה, יאיר  :יהודה בן חמו

  . יובל צודק  :עמירם מילר

  הצבעה  

אברהם , צביקה צרפתי, אורן כהן, ארנון לוי, איציק יואל: בעד

, מנשה אליאס, עמירם מילר, יהודה בן חמו, ש'בוקי צי, מולה

  . בוזגלו- שלי עמרמי, יאיר אברהם, איתן צנעני

  נפתלי גרוס, גיא בן גל, אתי גן אל, יובל לוי: נגד

  

ס "מחליטים להסיר את ההצעה לסדר בדבר תנאים לחידוש פעילות בי :126 ' מסהחלטה

  .מסדר היום, גולדה
  

  . הצעה לסדר הבאה  :אבי בן חמו

אתם לא מסוגלים להגיד , תסתכלו לתושבים בעיניים, רבותיי  : לויאהוד יובל

  , מכשירים שלא מגליםלהם שאתם מביאים 

  ...  יושר בכלהלוואי והיתה בכלל מילה של  :יאיר אברהם

  ,  מתיאתה לא מוכן להגיד, יהודה  :גיא בן גל

  .  על יושריזהר כשאתה מדברת  : לויאהוד יובל

  ) מדברים ביחד(

. יאיר, תיזהר. תיזהר, כשחבר קואליציה מדבר על היושר שלי  : לויאהוד יובל

  . אתה תתנצל, אתה לא תעיר על היושר שלי

  . הלוואי  :יאיר אברהם

כדאי לך עכשיו . עכשיו. אתה לא תעיר על היושר שלי בלי להתנצל  : לויאהוד יובל
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עכשיו . זה יעלה לך ביוקר, יר על היושר שליאתה תע. להתנצל

  . חוצפן. תתנצל

  . בוקי, הצעה לסדר הבאה, יובל  :אבי בן חמו

  

בנושא , ד איתן צנעני"עו, עמירם מילר, יש'ר בוקי צ"דהצעה לסדר של : ד  

, אפשרות התקנת מערכות קליטה פוטוולטאיות על גגות מבנים עירוניים

  .25/10/09- הוגשה ב

  

להכביר במילים על חשיבות הפקת אנרגיה חליפית אין צורך "

נמצא בתקופה של , כל העולם כולל ישראל. לשיטות הנהוגות כיום

חיפוש כל דרך אפשרית להחליף את הדלק ואת הפחם במקורות 

אחד המשאבים הנמצאים . אנרגיה אחרים לשימוש יומיומי נרחב

נרגיית היא א, בשפע במדינת ישראל וכמובן שגם בעירנו כפר סבא

בשנים האחרונות הולכת ומתקדמת הטכנולוגיה של . השמש

 .שימוש בתאים פוטוולטאים ליצור אנרגיה מקרני השמש

שדות של משטחי תאים , במדינות רבות יש כבר היום שדות

שכאלו אשר הופכים את קרני השמש בעיקר לאנרגית חשמל 

עיר "היות כפר סבא  .או תעשייתית/לשימוש צריכה ביתית ו

המקדמת כל נושא בר קימה רק הגיוני הוא כי העיר " רוקהי

הצעה  .תבדוק אפשרות מעשית של ייצור אנרגיה חליפית בשטחה

עירית כפר סבא תיכנס לתהליך של בדיקת התכנות    :לסדר

לשימוש כל הגגות שעל הבניינים הציבוריים בעיר כולל נכסים של 

ליטה לשם הנחת מערכות ק, מפעל המים והחברה הכלכלית

עיריית כפר  :פרטי ההצעה  .פוטוולטאיוות ליצירת אנרגיה

תערוך סקר שיכלול את כל המבנים , סבא או מי מבאי כוחה

האם מיקומם  :בסקר ייבדקו .הציבוריים והאחרים שבבעלותה
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האם הגגות  .מתאים להנחת מערכות קליטה) כיווןה(הגיאוגרפי 

ייעת להנחת  האם המדינה מס.מערכותהמתאימים פיסית להנחת 

  " .מערכות קליטה בהיקף של עיר שלמה

   .נו יאללה, פה אחד  :ר אמיר גבע"ד

   .'ייתכנות וכו  :יש'ר בוקי צ"ד

  . קדימה, פה אחד  :ר אמיר גבע"ד

   ".המועצה תטיל על החברה הכלכלית"  :יש'ר בוקי צ"ד

  .  דקות10- חבל על ה  :ר אמיר גבע"ד

   - אני לא יכול להציע ול. אבל יהודה צריך לשאול  :יש'ר בוקי צ"ד

, מגישים הצעות לסדראנחנו עוד לא מורגלים שחברי קואליציה   :גיא בן גל

  . חלקןבהגם שהם מצוינות 

  . מה, הצעה טובה, כן  :ר אמיר גבע"ד

 משפטים 4 לא שמעתי אותו אומר ,יש'בוקי צאני חייב לברך את   : לויאהוד יובל

   - העוד מלפני , רצוף

  .די מספיק.  גאון הדור?יך לפגוע בכולם כל הזמןאתה צר  :איציק יואל

  . אני רק רוצה משפט אחד  :אל- אתי גן

יש , אני לא נותן זכות דיבור כרגע. אני סיימתי. יש הצבעה, רגע  :יש'ר בוקי צ"ד

  . ר לישיבה"יו

  , אני רק מקווה דבר אחד  :אל- אתי גן

  . תבקשי, לפני שאת רוצה, סליחה רגע  :יהודה בן חמו

  . אתה היית שם, אני ביקשתי, יהודה  :אל- אתי גן

ותדברי אחרי שתקבלי , לפני שאת מתחילה לדבר את תבקשי  :יהודה בן חמו

  ?סיימתם את ההצעה לסדר. נכון, אישור

  . אתה תחליט שאתה יושב על הכסא  :אל- אתי גן

   ?לא, אמרת קודם שאני אגדיר, אני אגדיר ,אני ראש העיר  :יהודה בן חמו

  .לא ראש עיר, היא אמרה שאתה ראש העירייה  : לויאהוד יובל
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  . ירים את ידו, יש'מי בעד לקבל את הצעתו של בוקי צ  :יהודה בן חמו

  . או דיון או לא דיון, סליחה, לא  : לויאהוד יובל

  ? - מי בעד, סליחה  :יהודה בן חמו

לא או דיון או . אנחנו נדבר בדיון. או מקיימים דיון או לא, סליחה  : לויאהוד יובל

  , ההחלטה עכשיו או לקיים דיון. זו ההחלטה עכשיו, דיון

   ?מה אתה רוצה, מקבלים את ההחלטה  :יהודה בן חמו

  . יש עכשיו פה סדר, לא, סליחה  : לויאהוד יובל

  . אנחנו בהצבעה, ירים את ידו ?מי בעד לאשר את ההצעה  :יהודה בן חמו

  . הצבעה לקיום דיון  : לויאהוד יובל

  . יהודה, ודהיה  :גיא בן גל

  , בוא נצביע על קיום דיון  :עמירם מילר

סליחה , ואחרי זה תהיה הצבעה על ההצעה. ואנחנו נדבר בדיון  : לויאהוד יובל

  . אדוני

אתה רוצה שנשתמש . לפחות, יש אפשרות למתנגד אחד לדבר  :גיא בן גל

  ? ההתנגדות להצעה בסמכות

  ? יש פה מישהו מתנגד  :יהודה בן חמו

  . אתה תעלה את ההצעה לדיון, סליחה  : לויאהוד יובל

יש פה מישהו שרוצה להביע . אני שואל פה שאלה, סליחה רגע  :יהודה בן חמו

  ? התנגדות ויציג את עמדתו

  . יש לי להוסיף להצעה  :גיא בן גל

  ,  לדוןאנחנו רוצים  : לויאהוד יובל

  . מדבר על התנגדותאני , לא  :יהודה בן חמו

רוצה להשתמש לכן אני , ה כמו שהיא כרגע אני מתנגדלהצע. כן  :גיא בן גל

  .  דקות10- ב

  . בבקשה  :יהודה בן חמו

אני ישבתי אני . אנחנו מברכים עליה,  ההצעה היא מצוינת.תודה  :גיא בן גל
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בה בעצם בישיבת ועדת משנה לתכנון ובנייה ש, חושב איתך בוקי

אחד מתושבי העיר ביקש לאשר מתקן פוטוולטאי על בניין 

  . בבעלותוש

  .גג שבבעלותו  :עמירם מילר

הסימפטיה של כולנו היתה , והבחור. בניין משרדים, גג שבבעלותו  :גיא בן גל

נתן את כל , השקיע ממרצו, השקיע מזמנו, כי הבן אדם בא, איתו

נוסף לכל זה . המסכת של הייסורים התכנוניים שהוא נאלץ לעבור

כי , נגד לבקשה שלועוד היה מישהו בבניין שהחליט שהוא גם מת

הוא החליט שהוא מפחד מהפוטנציאל ההשפעה החשמלי שיכול 

, באמת, והתחיל לספר כל מיני דברים. להיות למתקנים האלה

באמת איפה , ואנחנו העלינו שם להזכירך. שגובלים במעשיות

  . אנחנו יכולים לשחרר חסמים

ובטח בטח , אני חושב שגם יובל לוי, אז קודם כל אנחנו קטגורית  

הסיבה שבכל זאת . בעד כל מה שאתה מציע, סיעת הירוקים

לא לסתור אותה או להתנגד , ביקשתי להגיב להצעה ולהוסיף עליה

איפה , זה שגם מעבר לבדיקה המבורכת שתבוצע, לה חלילה

ניתן להסיר , ובוועדת משנה לא נתנו לנו תשובה ברורה בעניין הזה

י גופים "וגשות עככל האפשר חסמים תכנוניים לבקשות שמ

ואני חושב שכדאי , זה לא מופיע כאן. ותאגידים בעניין הזה

אני יוצא , זאת אומרת. להוסיף את זה ברמה של בדיקת היתכנות

מנקודת הנחה שהאוריינטציה של המציעים היא לעודד את 

בואו נראה איפה אפשר לשחרר . השימוש בתאים פוטוולטאיים

  . ת זה להצעה פשוטעוד חסמים בירוקרטים ולהוסיף א

  . אני אענה לך  :עמירם מילר

  , עמירם מחילה, סליחה  : לויאהוד יובל

  . שנייה רגע אחד  :עמירם מילר
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  , או שיש דיון או שהוא מעלה את הנושא לדיון. לא  : לויאהוד יובל

  . הוא כבר פתח דיון  :עמירם מילר

ו מאשרים או והנוהל הוא שעכשיו א, אני הגבתי כמתנגד. לא, לא  :גיא בן גל

  . מקיימים דיון ומעבירים לוועדהמתנגדים או 

  ? - מי בעד לאשר. תודה  :יהודה בן חמו

  . זו השאלה, לקיים דיון  : לויאהוד יובל

  ?למה, לא  :יהודה בן חמו

   .אני מבקש אבל להוסיף את התוספת שלי  :גיא בן גל

  . או לקיים דיון או לא לאשר דיון. אתה לא יכול  : לויאהוד יובל

  . לאשר ללא דיון  :עמירם מילר

  . יש לי זכות דיבור,  לא.אין דבר כזה  : לויאהוד יובל

  ? - מי בעד לאשר את ההצעה  :יהודה בן חמו

או שאתה פותח . יש תקנון, אתה לא יכול. אתה לא יכול, סליחה  : לויאהוד יובל

או שאתה מוריד את . דיון או שאתה לא פותח דיון ואז אין הצעה

  . איפה היועצת המשפטית, סליחה? איפה אלון בן זקן. ןזה בלי דיו

  ?- מי בעד  :יהודה בן חמו

  .הוא צודק, יהודה  :גיא בן גל

  . אתה כזה, תלמד. אתה לא יכול לקיים הצבעה  : לויאהוד יובל

או לא לכלול את הנושא או להוסיף את הנושא או להעביר , יהודה  :גיא בן גל

   .ההצעה לדיון בוועדהאת 

גם את זה אתה יכול להגיד . תשנה את צורת הדיבור, חביבייא   :רפתיצביקה צ

יושבים . באמת, אתה עובר פה על גבול. לא בצורה כזאת, אחרת

   .אבל אתה עובר את הגבול, בשקט

  , או שהוא יעבוד לפי התקנון. הוא עובר את הגבול, סליחה  : לויאהוד יובל

  . ראתה עובר את גבול הטעם הטוב כב  :צביקה צרפתי

   .אז ממשיכים הלאה, אבל אם הוא לא מדבר ככה  :נפתלי גרוס
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  . נפתלי, הוא לא מדבר ככה, טוב. הוא עובר את גבול הטעם הטוב  :צביקה צרפתי

אבל , אני לא מצדיק את זה, אני אומר. זה אין ברירה לפעמים, לא  :נפתלי גרוס

  . אין ברירה לפעמים

או שאתה עובד , יש תקנון, שפטי שקיבלתיי ייעוץ מ"עפ. יש תקנון  : לויאהוד יובל

כמו שאתה רוצה זה . לפי תקנון או שאתה עובד כמו שאתה רוצה

  . לא יהיה פה

  . ירים את ידו? מי בעד להעביר לדיון ועדת הכספים, חברים  :יהודה בן חמו

  ? למה בוועדת הכספים? למה להעביר לדיון  :גיא בן גל

  . תודה רבה, בבקשה  :יהודה בן חמו

   ?למה לא פה  :א בן גלגי

  , איציק, נורית, שלי  :אבי בן חמו

  ?למה בוועדת כספים אבל  :גיא בן גל

  , אורן  :אבי בן חמו

  ? מה זה שייך לוועדת הכספים  :אל- אתי גן

  , יהודה, בוקי, אברהם, צביקה  :אבי בן חמו

  ?אין לנו דיון  : לויאהוד יובל

   .כי לא רוצים שתדבר על זה  :גיא בן גל

  , יאיר, איתן, מנשה  :חמואבי בן 

  . ערימת ליצנים  : לויאהוד יובל

  . תסבירו לנו? מה הרלוונטיות של ועדת הכספים לעניין  :גיא בן גל

  ? אז בשביל מה הצעתם הצעה בכלל  :נפתלי גרוס

  . ירים את ידו? מי נגד  :יהודה בן חמו

  ? למה הבאת הצעה  :גיא בן גל

  ? למה הבאתם הצעה בכלל  :נפתלי גרוס

  . ירים את ידו? מי נגד  :ודה בן חמויה

  ? למה הצעתם את ההצעה  :נפתלי גרוס
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  . תודה רבה, אם אין  :יהודה בן חמו

של הצעה לסדר תפוס מכסה ל? למה הצעתם את ההצעה  :גיא בן גל

   ?יכול להיות שזאת הסיבה? לאופוזיציה

  ... הסעיף הבא זה   :אבי בן חמו

  ? למה הצעה לסדר היתה פה, ירםעמ? למה הצעתם הצעה לסדר  :נפתלי גרוס

  ? מה הבעיה  :עמירם מילר

  . אני לא מבין, לא  :נפתלי גרוס

  , אישור פרוטוקול ועדת כספים  :אבי בן חמו

  ? מה זה קשור לוועדת כספים בכלל  :נפתלי גרוס

  . זו הוועדה התפעולית של העירייה  :עמירם מילר

   .איזה שטויות  :נפתלי גרוס

  , דת שמותגם לווע  :ר אמיר גבע"ד

  . אפשר גם לוועדת שמות, כן  :נפתלי גרוס

  .ועדת שימור אתריםלו  :ר אמיר גבע"ד

 זה לקבור. ר שלה"שזה יהיה בוועדה שיהודה בן חמו יואני מציע   :גיא בן גל

  . בוועדה... 

  ) מדברים ביחד(

  . יהודה, בוועדהלקבור נושא זה כבר נותן משמעות חדשה למושג   :גיא בן גל

  ...הוא הציע וגם את מה שהוא הציע הוא לא רוצה  :סנפתלי גרו

  . תתבייש?  לדון בהצעה של עצמךאתה מפחד, מה  : לויאהוד יובל

  הצבעה

אברהם , צביקה צרפתי, אורן כהן, ארנון לוי, איציק יואל: בעד  

, מנשה אליאס, עמירם מילר, יהודה בן חמו, ש'בוקי צי, מולה

  .לוי- נורית חסון, בוזגלו- שלי עמרמי, יאיר אברהם, איתן צנעני
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מחליטים להעביר את ההצעה לסדר בדבר התקנת מערכות קליטה  :127 ' מסהחלטה

  .פוטוולטאיות על גגות מבנים עירוניים לדיון בוועדת הכספים
  

  .28/10/09אישור החלטות ועדת כספים מישיבתה מיום   .3

  

. 28.10.2009מישיבתה מיום  ועדת הכספים החלטותאישור   :אבי בן חמו

וגם חלק מהחברים היו פה , להראות לכם את הפרוטוקול שמצורף

  . בוועדת כספים

  . בבקשה, אתי גן אל  :יהודה בן חמו

אני חוזרת על ,  העברות מסעיף לסעיף- אחד . אני רוצה שני דברים  :אל- אתי גן

, וכנראה שבסוף נצטרך גם חוות דעת משפטית, זה השכם והערב

אנשי העירייה בשום מינהל תקין שלא ייתכן . לצערי הרב

  , מחליטים להעביר מסעיף לסעיף

  . ל והגזבר"רק המנכ  :אבי בן חמו

  . ל והגזבר"המנכ  :אל- אתי גן

  . אל תפריע לה. בבקשה. היא מאמינה לעצמה, תן לה  :יהודה בן חמו

לא יכול להיות דבר . מעבירים מסעיף לסעיף ללא הגבלת סכום  :אל- אתי גן

זה מייתר , כי יש לקואליציה רוב, עצה פה אישרהגם אם המו, כזה

לא יכול . ממספרים, מספרים, זה עושה בדיחה מתקציבים, את זה

  , יושבים אנשים שסך הכל יש להם שיקול דעת. להיות

  . צודקת  :יהודה בן חמו

 או על 5,000 אליכם ויגיד על אף אחד לא יבוא. וקצת מבינים  :אל- אתי גן

שמחר , היות שתהיינה העברות בלי הגבלהאבל לא יכול ל, 10,000

ולכן אני אמנם .  מסעיף לסעיףבבוקר גם מיליון אפשר להעביר

למחרת גם קיבלתי חלק מההעברות , אחרי שעברנו על הסעיפים

  , שביקשתי
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  . את כל התשובות  :אבי בן חמו

  . תן לה, תן לה  :יהודה בן חמו

  , תאמין לי שאני, אבי  :אל- אתי גן

  . היא יודעת הכל, תן לה  :יהודה בן חמו

  , בניגוד לאחרים יודעת להגיד גם מילים טובות  :אל- אתי גן

  ...זה באמת מסכם את הנושא  :יאיר אברהם

  . זהלעשות את אין לי שום בעיה   :אל- אתי גן

  . בהגינות  :יאיר אברהם

  .לא להפריע לה, יאיר  :יהודה בן חמו

אבל אני חוזרת ואומרת . תהעברו... אני בעד מה שנעשה, ועל כן  :אל- אתי גן

  גבוהותתבאינסטנציו, ואני אמשיך עם זה לצערי, לא יכול להיות

   - כדי שתהיה

  ?  זהו. תודה  :יהודה בן חמו

זה . זה הסעיפים האלה של העברה מסעיף לסעיף. זה אחד. רגע  :אל- אתי גן

  ,היה סעיף אחד, עכשיו. בסדר

? מה היא לא צודקת, א לא צודקתאני אגיד לה שהי, נו מה, צודקת  :יהודה בן חמו

  . צודקת

  ? אתה הגעת לשלב שאתה מדבר לעצמך כבר  :גיא בן גל

  . אתה יכול גם להגיד שאני לא צודקת  :אל- אתי גן

  . אני אמרתי שאת צודקת. צודקת  :יהודה בן חמו

  . אפשר להגיד שאת עקבית  :יאיר אברהם

  . נתת לעצמך זכות דיבור  :נפתלי גרוס

  . נפתלי לא להפריע לאתי. בבקשה, כן  :יהודה בן חמו

  , היות ומאשרים את כל הפרוטוקול, יש סעיף אחד  :אל- אתי גן

  ... אם לא, תאמין לי  :נפתלי גרוס

  . נו מספיק, אני מבקש לא להפריע לאתי  :יהודה בן חמו
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  .תפתיעי אותנו? מה מספרו של הסעיף  :איציק יואל

  . התקלת אותי  :אל- אתי גן

  . ומרת יש אחדאת א  :איציק יואל

אישור ערבות להלוואה להפועל כפר סבא לכדורגל על סך , 4סעיף   :אל- אתי גן

, רק לסבר את אוזניכם. אני הייתי היחידה שהצבעתי נגד. 150,000

אני עוד ידועה מזה שנסעתי .  הכדורגלנגדאני אני האחרונה ש

נסעתי באוטובוס עם הפועל כפר , כצעירה כשהייתי עוד בתיכון

  . סבא

  . מה את אומרת  :יהודה בן חמו

  . אני גם לא אגלה לכם שהיה לי חבר כדורגלן  :אל- אתי גן

  . כמה נעים להיזכר  :יהודה בן חמו

  ) מדברים ביחד(

  . עכשיו אתם יודעים את הגיל שלי  :אל- אתי גן

  . אבל היא התחתנה עם כלכלן  : לויאהוד יובל

  .יאז גם לא נתנו הלוואות לכדורגל לדעת  :גיא בן גל

  . אבל היו חתיכות שהלכו עם כדורגלנים  :יאיר אברהם

  . מספיק, אתי בזכות דיבור, חברים  :יהודה בן חמו

. וזה חבל, אני חושבת שמה שקרה עם הכדורגל זה רע מאוד  :אל- אתי גן

מכל למרות שאני חושבת שהוא ספורט אחד , ספורט זה טוב

במקום ולכן אי אפשר לשים את כל המשאבים . הדברים האחרים

ודה עכשיו ני מקווה שהאגא. אבל זה כבר ויכוח אחר, אחד

 אנשים 10- אולי יביאו יותר מ, והאנשים שעומדים בראשה

  . אולי, שיבואו לצפות במשחקים

  . אלפיםכמעט , יש כמה מאות  :איציק יואל

סיפרתי לה , תאמין לי שהלכתי לאחד המשחקים עם הנכדה שלי  :אל- אתי גן

זה רע . זה היה מלא ואיך זה נראה היוםאת הסיפור כמה פעם 
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שיהיו , הלוואי איציק וזה יהיה כמו שהיה פעם. מאוד וזה עצוב

אז . בגלל זה בנו אצטדיון גדול כי השני היה קטן מלהכיל. אלפים

  . סליחה

  . 1,500היה , הייתי השבוע, אתי  :צביקה צרפתי

  ,אנחנו מקבלים מסמך, מה שקרה, עכשיו  :אל- אתי גן

  ? בתיה, כמה זמן מותר לכל אחד לדבר  :ן חמויהודה ב

  .  דקות5  :ד בתיה בראף"עו

  .  דקות2אז יש לך עוד   :אבי בן חמו

  .  דקות5זה , חבל על הזמן  :יהודה בן חמו

  . אני מבקש לדבר אחריה  :גיא בן גל

  . כמה שרוצים  : לויאהוד יובל

ת עברת את  א.10לא ,  דקות5אבל להזכירכם זה , אתה תדבר  :יהודה בן חמו

  .תתמצתי בבקשה, הזמן

 ערבותהחליטו לתת .  המסמך כמו שהוא הוגשהסיפור הוא  :אל- אתי גן

יהודה אני מצטערת שאני ? מה התכניות? למה דווקא לזו, לקבוצה

  . סת'כל הזמן מנג

  . את בסדר גמור את, סת'את לא מנג  :יהודה בן חמו

שנדע , מה לסיף וכמה זהכמה לכדורסל וכ, כמה לכדורגל, תכניות  :אל- אתי גן

  . מקבלכמה כל אחד 

  . אין בעיה  :יהודה בן חמו

וכתוב ,  ככה150,000אבל פתאום פה החליטו לתת ערבות של   :אל- אתי גן

מביעה את הסכמתה שהסכום , תקשיבו טוב, שהפועל כפר סבא

ל יקוזז מתקציב התמיכה של עיריית כפר סבא בעבור מועדון "הנ

  .2010הכדורגל לשנת 

אז תתכנסי . אבל לא נורא, 5לא ,  דקות10... , תתכנסי, אתי  :ודה בן חמויה

  . בבקשה
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  , האגודה כבר מראש מודיעה שהיא כנראה לא תשלם, קודם כל  :אל- אתי גן

  . לא בטוח  :אבי בן חמו

  . והיא נותנת את הסכמתה  :אל- אתי גן

  . אתי, תודה  :יהודה בן חמו

, 2009לא מהתמיכה של , החוק מזלקזז יותר רהסכמתה   :אל- אתי גן

שמו חישוק לעיריית כפר סבא ,  זאת אומרת.2010מהתמיכה של 

  . לא פחות. 150,000- שהתמיכה תהיה לא פחות מ

  . חרגת, אני מבקש, אתי  :יהודה בן חמו

  . ככה לא מתנהגים. על זה התנגדתי  :אל- אתי גן

  . גיא בבקשה, תודה  :יהודה בן חמו

  . לצאת מהדיוןאני רוצה , שנייה  :אורן כהן

  . צא מהדיון כבר  :יהודה בן חמו

ולהגיד לפרוטוקול שבשל מעורבותי בהפועל כפר סבא אני לא   :אורן כהן

  . משתתף

  . תודה רבה  :יהודה בן חמו

  . זה לא כבוד גדול היום  :נפתלי גרוס

  , לפחות אתה לא אומר שצעקו עליך  : לויאהוד יובל

  . קח זמן  :יהודה בן חמו

  ) מדברים ביחד(

  . שיהיה פה שקט  :גיא בן גל

  . תשתיק את החברה שלך לידך  :יהודה בן חמו

אל . והוא ניסה להעיר, הוא רק אמר, הוא נשאר בישיבה, סליחה  :אל- אתי גן

  , כשאני אומרת. תגיד

  . גיא מדבר, תפסיקי להפריע, אתי  :יהודה בן חמו

  ,  של אתי גן אל עמיתה לסיעהאני שותף לעמדתה  :גיא בן גל

  . הלא המפתיעה  :הודה בן חמוי
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  . למרבה הפלא  :עמירם מילר

אני מזהה אותה כבר מהקדנציה . שיש בעייתיות שחוזרת על עצמה  :גיא בן גל

עקביות באופן זה והיא חוזרת על עצמה ב. לצערי, הקודמת

, אותן אגודות ספורט ומספרן מצומצם מאוד, שבאופן לא מפתיע

הן אלה שזוכות לכל מיני , אפשר לספור אותן על פחות מיד אחת

פחות בעדינות הייתי אומר , איך נגדיר אותם. תנאים כספיים

שאני לא מבין למה . יותר בעדינות תנאים חריגים, אקזוטיים

למה תמיד זה הפועל יואב , תמיד זה הפועל כפר סבא בכדורגל

באה , אותן אגודות שחלקן הוכיחו כשל פיננסי מתמשך. בכדורעף

אחרי פעם מוכיחה שהיא מבית הלל ולא מבית העירייה ופעם 

ובמקום להגיד אחת ולתמיד . והיא מקלה עליהם כל הזמן, שמאי

השחור של התנהלות פיננסית לא ראויה של אגודות ... אנחנו לא ה'

מה גם שפה לא מדובר באיזה מועדון אזוטרי שאין לו . 'ספורט

  .  שהוא לא יכול להתמודד בכוחות עצמו, גיבוי ארצי

  . צודק  :יהודה בן חמו

  , אני לא מבין על סמך איזה קריטריונים  :גיא בן גל

  . האמת שאתה צודק  :יהודה בן חמו

, פעם אחר פעם העירייה נותנת יחס שאני חושב שהוא יחס מועדף  :גיא בן גל

אני לא בטוח שהדברים האלה יעמדו . ומפלה כנגד עמותות אחרות

  , ותות ספורט אחרותאני לא משוכנע שאם עמ. במבחן משפטי

  .יקבלו? לא יקבלו, יפנו  :עמירם מילר

  .זו אגודה. זו לא עמותה, לא, לא  :אל- אתי גן

  , יש כאן אפליה שהיא אפליה  :גיא בן גל

  . תן להם, העובדות מבלבלות אותם  :יהודה בן חמו

זה שלעירייה יש קריטריונים מפוארים לקביעת תבחינים   :גיא בן גל

ודרך התבחינים האלה היא יודעת , יפהבתמיכות בספורט זה 
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אבל . לחלק יפה מאוד את התקציב הציבורי שמיועד לספורט

הן ניתנות בצורה . י כל מיני הלוואות"ע? איך, עוקפים את זה

אלא כצורה , אני לא יכול להגדיר את זה אחרת, שלדעתי

  . מפוקפקת

  . ערבות. לא הלוואה. זו ערבות, אגב  :איציק יואל

כי הם כבר מודיעים , אתה ראית כבר שזה לא רק ערבות, לא משנה  :גיא בן גל

 ערבות הזאת כבר מקוזזת מכספי התמיכה הבאים so called- שה

אתי גן , מאשרים פה רק ערבותכל מי שחשב שאנחנו . שהם יקבלו

זו כבר ערבות שהולכת .  שזו לא רק ערבותם מצויןכאל המחישה ל

   ,זה כבר כסף. להיות מקוזזת דפקטו

  . תתכנס, גיא  :יהודה בן חמו

  . 3ויש לי עוד ,  שניות9-  דקות ו2כי דיברתי , אני לא צריך להתכנס  :גיא בן גל

  .  דקות2עוד   :יהודה בן חמו

   . המצב חמור3 ועוד 2אם אתה לא יודע כמה זה . 5 כי יש לי 3עוד   :גיא בן גל

   . ומעלה150,000- אני יודע מ  :יהודה בן חמו

י חושב שכדאי שתירגעו מהאובססיה הזאת ללחוץ את חברי אנ  :גיא בן גל

, אנחנו יודעים לדבר יפה מאוד. האופוזיציה בזמנים כל הזמן

אני לא . תעירו לנו, וכשאנחנו חורגים ממסגרת הזמנים הכוללת

כשאני . צריך לדעת כל דקה כמה דקה דיברתי וכמה נשאר לי

  ? אפשר. תביא את זה לתשומת לבי,  דקות5- אחרוג מ

  . 5- אבל עובדה שאתי חרגה מ  :אבי בן חמו

אני גם לא מבקש שתחזיר את הזמן ? אפשר לבקש את הבקשה  :גיא בן גל

  . שאני אומר כרגע

  . אבל עובדה שאתי חרגה  :אבי בן חמו

, אז עובדה שאני מבקש ממך לא להגיד לי מתי דיברתי ומתי לא  :גיא בן גל

  . אני יודע לשלוט
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   . נו,  דקות2עוד , אוקי  :יהודה בן חמו

אני לא משלה את עצמי ואני יודע .  שניות ליתר דיוק11-  דקות ו2  :גיא בן גל

י העירייה או "בין אם ע, שכנראה העמותות שזוכות ליחס מועדף

ועמותות שזוכות לאפליה . ימשיכו לקבל אותו, על ידך באופן אישי

שללא , יש עמותות כמו עמותת הכדורסל של מכבי. גם ימשיכו

כלים משפטיים היא בחיים לא היתה מקבלת את מה שמגיע לה 

והיא קיבלה מהעירייה כסף . והיא ניצחה בבית המשפט. י דין"עפ

  .כספים שהיו מגיעים לה בדין. בכוח

כנראה תמשיך להתנהל בצורה לא שוויונית אז עיריית כפר סבא   

ולתת הלוואות לפי תבחינים שממש לא ברור מה הקריטריונים 

יכול להיות שיהיו אנשים . רים שעל פיהם הם ניתניםהמסוד

ספק הלא חוקי שעל שיעמידו במבחן את הפרמטר החוקי או 

בכלל אני חושב שזה לא תפקידה של . בסיסו ניתנה הערבות הזאת

מה שזה , לאגודות ספורט, עירייה לתת ערבות לעמותות ספורט

ם זה מפעל פע, פעם זו החברה הכלכלית, פעם זו העירייה. לא יהיה

אני חושב שזה . היה עידן שגם מפעל המים רצו שיהיה. המים

. ומהטעם הזה אני מתכוון להתנגד, אני חושב שזה מגונה. פסול

של הערבות אלא אם תהיו מוכנים לפצל את הסעיף הספציפי 

  , לשאר

, דיברת בשם הסיעה. אני ברשותכם רוצה לומר, חברים. תודה  :יהודה בן חמו

  ? לא

  .הוא דיבר בשם עצמו. לא  : לויבלאהוד יו

   .שכחת את הבדיחה הזאת כבר  :גיא בן גל

  . בבקשה  :יהודה בן חמו

  . לא בשם הסיעה. אגב, כל אחד מדבר בשם עצמו  :ר אמיר גבע"ד

  .  דקות5, בבקשה  :יהודה בן חמו
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  . בניגוד לסיעה שלך יש לנו יותר מדעה אחת בסיעה  :גיא בן גל

  , הסיעה שלי חושבת, סיעה שלהםבניגוד ל  : לויאהוד יובל

  .גם בסיעה שלך יש יותר מדעה אחת  :גיא בן גל

  . גם אתה מדבר בשם עצמך  :ר אמיר גבע"ד

  . יש חילוקי דעות בסיעה  :יש'ר בוקי צ"ד

אז אני . הוא הצליח ליצור פיצול בסיעת יחיד. יהודה אלוף בזה  : לויאהוד יובל

, יה וסיעתם וביניהםשבניגוד לחברי האופוזיצ, רוצה להגיד לכם

  , הסביר לנו

  . בניגוד לשניים מהם תגיד  :ר אמיר גבע"ד

ל שלעירייה יש חבילת "הסביר לנו המנכ, בניגוד לשניים מהם  : לויאהוד יובל

דווקא היה צריך לנצל אותה ,  במצב כזה חבל.ערבויות לא מנוצלת

 כשיש מישהו שמוכן לתת .ולא להגיע למצב שכל כך מעט מנצלים

שבמידה ולא תוחזר הוא יחויב בזה , ת אישית להלוואהערבו

אני בדעה שעדיף שיבואו , בן אדם שמוביל ציבור מסוים, אישית

כשיש בן . למועצה ויבקשו אישורים להלוואות בערבות העירייה

שלוקח לא בתוך כוונה לעשות איזה פולישטיק ובסוף אדם פרטי 

ונה שזה באמת אלא מתוך כו. 2200להגיע ולקזז את זה מתקציב 

. ושיהיה להם בהצלחה, ה'יעזור להפעיל פעילות ונוער וחבר

. יש בעיר הזאת אנשים שיודעים להרוס מהר מאוד. להרוס הכי קל

שיהיה , אז אם פעם אחת נותנים פה יד לבנות משהו. לבנות קשה

  . בהצלחה

יש פה עדיין , בשאר הנושאים שישיבת ועדת כספים דנה בהם  

זאת . שעד היום לא הגיעו, ויות לספק מסמכיםפירוט של התחייב

להגיד דבר אחד ושייכנס לפרוטוקול ולממש את זה , אומרת

צריך לזכור דבר הציבור . זה דבר ממש בלי קשר, ולהביא לי את זה

  , אחד
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  ? איזה מסמכים לא קיבלת  :אבי בן חמו

   ...אם זה, פרוטוקול  : לויאהוד יובל

  , זה כתוב פה בפרוטוקול ,כל מה שאני ביקשתי  :אל- אתי גן

  . בדרכך לשוקי עמרמי תקבל את הכל  :יהודה בן חמו

  ) מדברים ביחד(

  ?אני אשכנע אותו שהוא קיבל, עזוב אותו  :יהודה בן חמו

  . מה שאני ביקשתי לא קיבלתי  : לויאהוד יובל

  ? אני אשכנע אותו, אם הוא לא משכנע את עצמו  :יהודה בן חמו

  . קיבלתי, שתימה שאני ביק  :אל- אתי גן

קשה לדבר עם ? נכון, היה לך קשה לשכנע את עצמך אתמול בלילה  : לויאהוד יובל

  , יש שמאל, יד ימין. עצמך

  . יש לך דקה וחצי  :אבי בן חמו

 שיחד עם מאזן יינתנו גם אני מצפה. שימשיך להיות לך קל בחיים  : לויאהוד יובל

א של חברי הבעיה המרכזית הי, כמו שאתי אמרה. דפי ביאורים

אתה מפריע לי ואחרי , אתה מדבר בזמן שאני מדבר. הקואליציה

   .זה אתה מתפלא כשהתוצאות הן לא נעימות

אני לא יודע אם זה חוש הומור או שאתה מתכוון ברצינות למה   :יאיר אברהם

אני אפילו .  אני מצטער.כאילו, סלח לי שצחקתי. שאתה אומר

  . מתנצל

  .  מפחד ממך כברנראה לי שיאיר  :גיא בן גל

  . עדיף לצחוק, כולנו צוחקים, הכי חשוב  :אל- אתי גן

  .זה מבלבל. אני לא יודע כאילו איך להגיב  :יאיר אברהם

  . ךכההשפעות של הגזים גורמות ל  : לויאהוד יובל

  . יש לך דקה, יובל  :אבי בן חמו

ני כשא, כשאני מבקש פירוטים.  שנה לא על חשבונך120יש לי   : לויאהוד יובל

לא , כשאני מבקש שיהיו ביאורים. לא קיבלתי, מבקש דפי אקסל
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חות של "כשאני מבקש שדברים מסוימים שקשורים לדו. קיבלתי

יש מטרה שנוכל בתור אנשי אופוזיציה בסך הכל , ועדת כספים

 קשה לראות את .לצעוקועל דברים גדולים , לראות, להסתכל

 הזה באה חברתי לעניין. אותה אנשי כספיםהדייסה כשמבשלים 

אתם ביטלתם את המעמד , הקואליציה, רבותיי'אתי ואומרת 

מתי , אתם נתתם שיק פתוח להעביר מה שרוצים. זכותכם, שלכם

כחבר . 'זכותכם לבטל את עצמכם. שרוצים תשלום בדיעבד

לא לראות , לא לביקורת. אופוזיציה אני לא מוותר על הזכות שלי

כמו שיקפוץ תכף , ביקורתלא ל. את זה ולא להיות נוכח שם

   .אלא בתור איש אופוזיציה, המבקר

  . זה קשור למינהל תקין. זה לא קשור לאופוזיציה, יובל  :לוי- נורית חסון

  .תודה רבה  :יהודה בן חמו

  . הזמן שלי לא נגמר, הפרעת לי  : לויאהוד יובל

  ? יש עוד מישהו. תודה  :יהודה בן חמו

אני , אתם הפרעתם לי, לא, לא. יהודה, לא נגמרהזמן שלי , סליחה  : לויאהוד יובל

  . בודק פה את הזמן

  . אמיר בזכות דיבור כרגע  :יהודה בן חמו

  ,  שהתחייבתםאם אתם מבקשים להעביר את המסמכים  : לויאהוד יובל

   .תקבל את כל המסמכים, הבנו. מספיק, יובל. תודה  :יהודה בן חמו

  . אתה מפריע, יהודה  : לויאהוד יובל

  . בבקשה, אמיר  :ה בן חמויהוד

פעם שלישית אני מתרה . אתה מפריע פעם שלישית. אתה מפריע  : לויאהוד יובל

  . בך

  . בבקשה, אמיר  :יהודה בן חמו

  ? למה אתם משתפים פעולה עם הצחוקים הטיפשיים  :לוי- נורית חסון

   .הייתי בוכה, אם זה לא היה עצוב. זה מצחיק? מה אני אעשה  :יהודה בן חמו
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  . אני מתפלאת עליך, די. זה לא מכבד אתכם גם  :לוי- ית חסוןנור

  . אני משועשע באופן כללי ממה שקורה  :גיא בן גל

  . בבקשה, אמיר  :יהודה בן חמו

אם היית מתייחסת בכבוד , אם היה לך עמוד שדרה ציבורי  : לויאהוד יובל

  , לבוחרים שלך

  . בבקשה בזכות דיבור, אמיר  :יהודה בן חמו

  .חבל מאוד. חבל. חבל שהסלידה שלך היא חד כיוונית רק  :סנפתלי גרו

  , כמי שהסיק מסקנות אישיות  :ר אמיר גבע"ד

  . הוא מדבר כרגע. אתה כרגע לא בזכות דיבור, סליחה  :יהודה בן חמו

אולי הראשון והיחידי בתולדות הדירקטוריון של החברה   :ר אמיר גבע"ד

ר מדירקטוריון מתפט, כמי שהסיק מסקנות אישיות, הכלכלית

שהחברה , החברה הכלכלית בגלל תמיכות שנראו לו לא סבירות

, הכלכלית נתנה למועדון שכשל בתכניות הבראה שנה אחר שנה

והחברה הכלכלית בדירקטוריון , שנה אחר שנה, שנה אחר שנה

  , פעמיים, בהסכמת אתי אגב,  נתנהשלה למורת רוחי

  . לא  :אל- אתי גן

ואני  ,ופעם שנייה הלוואה בערבות העירייה,  הלוואהפעם אחת  :ר אמיר גבע"ד

אני מוכרח להגיד לכם , התנגדתי והתפטרתי מהחברה הכלכלית

. כפר סבא כדורגל הוא שונה לחלוטיןשהמקרה הפעם של הפועל 

 שנים בתהליך ההפרטה של 10- במקרה הייתי מעורב לפני כ

שיו את לא נשפוט עכ, הבאנו בן אדם שלטוב או לרע. המועדון הזה

  . הוא החזיק את המועדון הזה שנים 10אבל , אלי טביב

  . קצת יותר  :יהודה בן חמו

בטח לא , ובאותם שנים המועדון הזה כמעט לא קיבל. קצת יותר  :ר אמיר גבע"ד

בסוף , השיג פחות, השיג יותר. קיבל כספים עודפים מהעירייה

דון מוע, אבל באמת בשנים האלה. הלך הביתה בצורה די לא יפה
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 לא קיבל מהעירייה , הכדורגל שסוחף באמת יחסית הרבה אוהדים

נוצר מצב באמת קיצוני ושונה בתהליך הזה שהוא . כספים עודפים

אני הייתי , וניסו להעביר את הקבוצה. בעצם נטש את הקבוצה

לא הצלחנו למצוא . ביקשו את עזרתי וכן הלאה, קצת מעורב

שבאמת בסופו של  ן הזהשייקח את המועדו, זאת עובדה, מישהו

,  יש לנו אצטדיון נהדר.דבר הוא מועדון הספורט המרכזי של העיר

לא הצלחנו למצוא . יש קהל ויש אוהדים שאוהבים את המועדון

זה חזר . כושלמישהו שייקח את הקבוצה במצבה הכלכלי ה

 את זה לא מכיוון שאנחנו כולנו התלהבנו להחזיר, דור לשאולי

  . היתה ברירת מחדלמכיוון שזו , אליו

  . נכון  :יהודה בן חמו

  , זה חזר למי שהעביר את זה לאותו יזם  :ר אמיר גבע"ד

  . בית המשפט החליט? היתה לך ברירה? מה זה חזר  :יהודה בן חמו

  . גם זה קרה. בדיוק  :ר אמיר גבע"ד

  , נלחמתם בדוד  :???

  .אני לא נלחמתי באף אחד, לא נלחמנו  :ר אמיר גבע"ד

אתי אמיר , כרגע אמיר גבע, עם כל הכבוד. סליחה, מנשה ואתי  :חמויהודה בן 

  .  מדבר

  , כרגע התארגנה קבוצה  :ר אמיר גבע"ד

   - כמה ערבויות הם  :אל- אתי גן

  . די מספיק נו  :יהודה בן חמו

  ? כמה כסף  :אל- אתי גן

אני מצטער שאני צריך להגן עליך . אמיר גבע כרגע בזכות דיבור  :יהודה בן חמו

  . חברי האופוזיציהבפני 

  . אני מדבר כחובב כדורגל, אין פה קואליציה ואופוזיציה  :ר אמיר גבע"ד

  .בבקשה אמיר. אבל דווקא חברי האופוזיציה מפריעים, כן  :יהודה בן חמו
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הביאו , התארגנה הנהלה חדשה לטוב או לרע בתקציב אפסי  :ר אמיר גבע"ד

  , תשבאמ, מדינת ישראלבן של מאמן לאומי של , מאמן

  . אפילו משלם לנו ארנונה  :יהודה בן חמו

ובתקציב עירוני , הקימו קבוצה באמת מאפס. וכן הלאה  :ר אמיר גבע"ד

שאולי אחר כך , חצי יזם, הגיע איזשהו יזם. מאוד נמוך- מאוד

וכל מה , לכת באיזשהו מהלךיוביל איזשהו מהלך ואולי אפשר ל

 כשל של תכניות ינתנו אחר, וכדורעף אני אומר עוד פעם, שביקשו

ופה עוד לא היה . שכל פעם הצילו,  שנים רצופות10הבראה במשך 

לא הוגשה אף . עוד לא היתה תכנית הבראה שלא הצליחה. כשל

  , לא נכשלה תכנית הבראה, פעם תכנית הבראה

  . לא התבקשה  :עמירם מילר

   . אף פעם תכניתלא ביקשו, אמיר  :אל- אתי גן

  ?אז מה ביקשו. כנית הבראהלא התבקשה ת  :ר אמיר גבע"ד

  , יש הבדל בין אנשים  :אל- אתי גן

אני לא . אני לא זוכר שאמיר גבע הפריע לך אבל. אתי, נו באמת  :יהודה בן חמו

  . אבל הוא לא הפריע לך,  הסכים איתךבטוח שהוא

  , אמרתי גם בוועדת הכספיםאת מה שאני אומר עכשיו , מצטער  :ר אמיר גבע"ד

   ?אז מה. נכון  :אל- אתי גן

  . וגם שיפרתי את ההצעה  :ר אמיר גבע"ד

  . מותר לה לחשוב אחרת :ד מנשה אליאס"עו

  . תפסיקו להפריע לו, מנשה  :יהודה בן חמו

היא , אני חושב שזה לגיטימי לחלוטין שכל מה שהעירייה עושה  :ר אמיר גבע"ד

שזה  ₪ 150,000נותנת ערבות להלוואה שהיזמים או מקבלים 

שהמועדון מקבל בכל מקרה ש מהמימון השנתי סכום שהוא כשלי

  , משנה לשנה

  . כולל הנוער  :עמירם מילר
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, נכון שבהצעה המקורית אפילו לא היתה הגבלה של זמן בערבות  :ר אמיר גבע"ד

  . והיא התקבלה, ואני דרשתי שהערבות תוגבל בזמן

  .  והעמדה שלך לא התקבלה2010ביקשת שזה יובא עד סוף שנת   :גיא בן גל

  . כן התקבלה  :ר אמיר גבע"ד

  ? כן התקבלה  :גיא בן גל

  .כן  :ר אמיר גבע"ד

  . זה לא רשום בהחלטה  :גיא בן גל

  . אמיר, ישר כוח  :עמירם מילר

אני חושב שצריך לעודד את , אני לא רואה שום בעיה, באמת  :ר אמיר גבע"ד

סכום זה . האנשים האלה שמנסים לקדם את מועדון הכדורגל

כי במקרה הכי גרוע . כון של העירייה הוא אפסהסי, קטן, אפסי

 ?אז מה קרה, נדרש לשלם אז זה יופחת, לא נקבל את הכסף

  , אלוהים אדירים

   .השקיע המון עבודה בזהושאולי דור   :עמירם מילר

אבל זו , אני ממש לא רואה סיבה וחבל שלא תיאמנו עמדות מראש  :ר אמיר גבע"ד

  . דעתי

  . בבקשה, איציק יואל. תודה? ת אמירסיימ. תודה  :יהודה בן חמו

 לא אני רוצה. אני מצטרף כמו הרבה פעמים למה שאמר אמיר  :איציק יואל

   . איתך עם כל דברלומר שאני מסכים,  דקות5- לבזבז את כל ה

  .  מתנהתראה מה קיבלת  :יהודה בן חמו

 .אולי להוסיף על מה שאמיר אמר כאן, אני רוצה לומר יותר מזה  :איציק יואל

היו תקופות של בעלים . צריך להבחין בין התקופות, קודם כל

מדוע ואם היא נדרשה היו טענות ,  ואז העירייה לא נדרשהפרטיים

צריך לעזור לאדם פרטי שהוא בעצם בונה פה קריירה ובונה 

הגורם הזה כבר לא . קרה מה שקרה. כספים בסיכומו של דבר

פילו ממה שאנחנו ופה הנקודה שצריך להשקיע יותר א, נמצא פה
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זה אומר לבנות תשתית שתוכל להיות מספיק . מציעים פה היום

ייקח וישדרג אותה , כדי שמישהו עם הרבה כספים יבוא, כלכלית

, מפני שכרגע בעיריית כפר סבא תומכים בספורט הזה. יותר

 ביחס למועדונים, בצורה מזערית ביחס לערים אחרות, כדורגל

כאן בעיר כפר סבא בהקשר גל ביחס לעידוד לכדור, אחרים

  .לפעילויות אחרות

 שהיא אלא נותנים ערבות,  אפילו כסףמלוויםלא , דבר נוסף  

היא מכניסה אותם אפילו , ואתם יודעים מה. מאוד ברורה- מאוד

אם , 2010-  שינתנו התמיכות ב2010שהם אומרים שעד , לסד קשה

ן אני לכ. הם צריכים לנכות את זה מהתמיכות, הם לא מחזירים

הלוואי  - שלוש .  זה לא יספיק- שתיים .  שזה מזערי- חושב אחד 

, יש הישגים גבוהים, ואגב. ויצליחו עם זה להרים את הקבוצה

  . ולא כסף גדול, ורואים את ההישגים עכשיו

, ואני מסכים לחלק מהדברים, דבר נוסף אני רוצה להעיר לך אתי  

אנשי , כל מקוםכמו ב, כמו בממשלה. אבל אני רוצה להעיר לך

גם בגלל בעיות , המקצוע חושבים נקודתית להעביר מסעיף לסעיף

 זה מגיע .לא רואיםוגם בעיות שהם רואים שאנחנו , אד הוק

. אבל יש הצבעה, לשנותועדת הכספים סוברנית . לוועדת הכספים

מביאים אותם , הדברים מתקבליםואחרי זה . יש מיעוט. יש רוב

  . כאן לאישור

  , לתקן, יואל  :אל- אתי גן

  . את לא בזכות דיבור, סליחה אתי. תודה רבה  :יהודה בן חמו

  ... בדיעבד אחרי ש  :אל- אתי גן

זה לא אומר . תודה רבה? מה זה. את לא יכולה, עם כל הכבוד  :יהודה בן חמו

  . שאת צודקת

    ) מדברים ביחד(



    11.11.2009  60  מועצה מן המניין 

  . תודה רבה  :יהודה בן חמו

  ... ה אנחנו רוצים' ואומרים חבר,זה לא שונה מוועדת הכספים  :אל- אתי גן

  . תודה, תודה  :יהודה בן חמו

  ... זה עושה פתיחה מהכל כולל. זה מייתר. בדיעבד. זה בדיעבד  :אל- אתי גן

ברשותכם כמה משפטים לפני , חברים. תודה רבה. כל הכבוד, יופי  :יהודה בן חמו

אחד , אני רוצה לומר לכם, קודם כל. שאנחנו עוברים להצבעות

אים שהם דוגמא קלאסית כמה שהיינו יכולים להתאחד הנוש

לקבוצת , באמירה, לא בכסף, השולחן הזה ולהביע באמירה

אנשים שלקחו על עצמם לנסות ולשקם את קבוצת הפועל כפר 

, מצב שנקלענו אליוה, י אמיר"וכפי שנאמר פה קודם ע. סבא

ל לא כי עיניהם ש, וזה הזמן יותר מתמיד. נקלענו אליו בעל כורחנו

מעט אנשים נשואות אלינו לראות מה האמירה שלנו בנושא של 

וכפי שנאמר פה , התמיכה בקבוצת הפועל כפר סבא כדורגל

י "התחבר לדברים שנאמרו פה עאני שמח ל, וסליחה שאני חוזר

הפועל כפר סבא הוא אחד בהחלט . אמיר וחלק מהחברים

והוא נמצא ,  כולוהמועדונים המרכזיים לא בכפר סבא אלא באזור

ואנחנו מקווים שבשנה . ירדנו ליגה. לא בהצלחה מזהירה כרגע

לבוא ולהצביע אוטומטית בלי אפילו לבוא ולשאול . הבאה נעלה

ואם , או להביע דעה כזו נחרצת, או להתעניין במינימום של פרטים

אנחנו שותקים יש איזושהי הבנה לאחד או שניים פה שכאילו כל 

. אני חושב שמכאן היא הדרך והלאה, מה שהם אמרו הם צודקים

אני גאה לעזור , חד משמעית אני אומר את זה בקומה זקופה

אני גאה לעזור לעמותת . לעמותות הספורט של כפר סבא בכלל

זו העמותה שעושים מאמצים להעביר ,  לא האגודהווז, הכדורגל

 את הקבוצה הזאת לידיים פרטיות ויש ,אותה לידיים פרטיות

ואני לא מדבר על לתת , וככל שנקל עליהם. ניינתקבוצה שמתע
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לבוא ולומר . אני מדבר על אמירה,  מתנות שלא בדיןלהם חלילה

כי כמו . לא יותר מזה, להם את המילה הטובה בשם הנהלת העיר

ואת יודעת , הערבות הזו היא ערבות שממילא, שנאמר פה קודם

זה לא שהם ,  רק לא יודע למה נתת לזה פרשנות,את זה טוב מאוד

שאנחנו מאבטחים , אלא מה. כבר מודיעים מראש שהם לא יחזירו

את עצמנו לא ניתן לעולם ערבות מעבר לגובה התמיכה לאף 

  . עמותה ועמותה

שאם חלילה יקרה משהו , ולכן אנחנו מבטיחים את עצמנו  

אנחנו כספנו , לעמותה כזו או לאדם כזה או לאגודה אחרת

ני לא יודע על מה יוצאת פה המהומה א, על כן אני חושב. מובטח

אני לא הזמנתי את . לתת את הערבות לקבוצת הפועל כפר סבא

  , אתי גן אל, ה הצעירים האלה'החבר

  .אתה הזמנת אותם  :אל- אתי גן

  . אני לא הזמנתי  :יהודה בן חמו

  ?איך הם ידעו? איך הם ידעו פתאום  :אל- אתי גן

  .אני לא הזמנתי אף אחד  :יהודה בן חמו

  .local-  בהם קראו  :מירם מילרע

  ? ...הם קראו ב  :אל- אתי גן

  .local- בקראו   :עמירם מילר

אבל ישנם פה . אני לא מזמין אף אחד לישיבות מועצת עיר  :יהודה בן חמו

  , צעירים

  ) מדברים ביחד(

  . אני לא הפרעתי לך  :יהודה בן חמו

   ?כל פעילי מעוף באו באופן ספונטני  :גיא בן גל

  . אני לא הפרעתי לך  :חמויהודה בן 

  ? אל תשקר אבל  :גיא בן גל
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  ) מדברים ביחד(

  .הזמנת אותם וטוב שהזמנת אותם  :גיא בן גל

  , יש להם הרגשה  :יהודה בן חמו

  . בואו תראו  :אל- אתי גן

  . אנחנו שמחים שהם פה  :גיא בן גל

  , יש לכם הרגשה  :יהודה בן חמו

תהיה גאה בזה ? מנת אותםלהגיד שלא הז, למה לבייש אותם  :גיא בן גל

כל , הם עושים עבודה מסורה בתור אוהדים. שהזמנת אותם

  .הכבוד להם

בשכונות שמי שבועט הכי יש לכם הרגשה כמו בקבוצות כדורגל   :יהודה בן חמו

לא מי שצועק הוא . גבוה הוא הקפטן או שמי שצועק הוא הצודק

  . צודק

. ים בשבועיים האחרוניםבינתיים אתה בעטת כמה גולים עצמי  :גיא בן גל

  .עדיף שתיזהר עם אנלוגיות של כדורגל

, זה ששתקנו פה ונתת איזה נאום חוצב להבות, אני בא ואומרולכן   :יהודה בן חמו

  , אתם רחוקים מהאמת. זה לא אומר שאתם צודקים, את וגיא

  ...  צודקאומר שאתהזה   : לויאהוד יובל

אה מאוד שמועצת העיר כפר סבא תיתן  ולכן אני ג.כצפון ממערב  :יהודה בן חמו

מי בעד לאשר את . תודה. את הערבות הזו גם בניגוד לדעתכם

  ? החלטות ועדות הכספים

  ) מדברים ביחד(

אף ,  שנים הקבוצה היתה באדמה15. לא ביקשו ממנו כל השנה  :אל- אתי גן

   ... בכדורעף ישבו לה, בכדורסל. אחד לא ביקש ממנה

  ? - שרמי בעד לא  :אבי בן חמו

   ? מפרוטוקול ועדת הכספים1מי בעד לאשר את סעיף . תודה  :יהודה בן חמו

לוקחים את הילדים של , הלוואי והיו לוקחים את הילדים  :אל- אתי גן



    11.11.2009  63  מועצה מן המניין 

  ...הכדורגל ו

  . ירים את ידו? מי בעד, 1.6.09 ח כספי רבעון"דו  :יהודה בן חמו

, עמירם, יהודה, בוקי, אברהם, צביקה, ארנון, איציק,  נורית,שלי  :אבי בן חמו

  . אמיר, יאיר, איתן, מנשה

  . ירים את ידו? מי נגד  :יהודה בן חמו

   .נפתלי ואתי, גיא, יובל  :אבי בן חמו

מי בעד . לא רק את זה? סעיף- סעיף, מה, מי בעד לאשר. תודה  :יהודה בן חמו

  ? לאשר את שאר הסעיפים מפרוטוקול ועדת כספים

  . אין דבר כזה,לא, לא, לא  : לויאהוד יובל

  . 1את סעיף , לא  :יהודה בן חמו

  . אז תבטלו את מה שהיה  :אל- אתי גן

  ? מי בעד לאשר את הפרוטוקול. ח רבעוני"דו  :יהודה בן חמו

  . הפרוטוקול לא מועמד לאישור. אין דבר כזה  : לויאהוד יובל

אז תבהיר על מה , כשאתה מצביע על הפרוטוקול במלואו...  :גיא בן גל

   ,ההצבעה

  . אין הצבעה על פרוטוקול  : לויאהוד יובל

  ) מדברים ביחד(

להבין מדברי ראש העיר שמצביעים על פרוטוקול ועדת ...   :גיא בן גל

  .הכספים כמקשה אחת

 של פרוטוקול ועדת 1מי בעד לאשר את סעיף . סליחה, סליחה  :יהודה בן חמו

  ? ח הכספי"הכספים אישור דו

  . פה אחד  :אבי בן חמו

  . על זההמועצה גם אתה לא צריך אגב את אישור   : גלגיא בן

  . פה אחד  :יהודה בן חמו

  . לא. לא, סליחה  : לויאהוד יובל

  . זה מיותר להעמיד את זה להצבעה  :גיא בן גל
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  . ירים את ידו? מי בעד. צודק  :יהודה בן חמו

ח רבעוני לא "דו. אתה לא צריך להביא את זה להצבעה, יהודה  :גיא בן גל

  . הוא מובא רק לידיעה, אישור מועצת עירצריך 

  . ירים את ידו? מי בעד  :יהודה בן חמו

  . אני מסביר לך, אין לך מה להצביע על זה  :גיא בן גל

  . ירים את ידו? מי בעד  :יהודה בן חמו

  , ארנון, איציק, נורית, שלי  :אבי בן חמו

  ? יש לך עודף זמן, מה אתה  :גיא בן גל

  , עמירם, יהודה, בוקי, רהםאב, צביקה  :אבי בן חמו

   - זה מובא רק, ח רבעוני"אין חובה לאשר דו  :גיא בן גל

  , מנשה  :אבי בן חמו

  . אמיר גם  :יהודה בן חמו

   ,אתי, איתן,יאיר ,אמיר  :אבי בן חמו

  . זהו  :יהודה בן חמו

  .מה להצביע בעדעל אבל אין לנו . אנחנו גם בעד  :גיא בן גל

  .  יובל לוי- ד  נג.נפתלי ,גיא  :אבי בן חמו

  . לא צריך לאשר  :אל- אתי גן

  הצבעה

אברהם , צביקה צרפתי, אורן כהן, ארנון לוי, איציק יואל: בעד  

, מנשה אליאס, עמירם מילר, יהודה בן חמו, ש'בוקי צי, מולה

אמיר , גיא בן גל, .בוזגלו- שלי עמרמי, יאיר אברהם, איתן צנעני

  .לוי- ןנורית חסו, אל- נפתלי גרוס ואתי גן, גבע

  יובל לוי: נגד  

 בפרוטוקל ועדת כספים 1סעיף , 096-1/מאשרים הדוח הכספי רבעוני  :128 ' מסהחלטה

  .ב" המצ28/10/09מיום 
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   - מי בעד. תודה  :יהודה בן חמו

  . ריך לאשר את זהלא צ  : לויאהוד יובל

  . תלמדו את החוק, תעשו שיעורי בית אבל לפני שאתם  :גיא בן גל

העברות ,  לפרוטוקול ועדת הכספים3-  ו2מי בעד לאשר את סעיף   :יהודה בן חמו

העברות מסעיף . 2009 תקציב שוטף לשנת 2מספר , מסעיף לסעיף

  . ירים את ידו? 2009רים לשנת " תב2לסעיף מספר 

  .פה אחד  :אבי בן חמו

  . תודה  :יהודה בן חמו

 2009 שוטף לשנת  תקציב2' פה אחד העברות מסעיף לסעיף מסמאשרים  :129 ' מסהחלטה

בפרוטווקול , 3, 2 סעיפים – 2009 תברים לשנת 2' והעברות מסעיף לסעיף מס

  .ב" המצ28/10/09ועדת הכספים מיום 
  

אישור ?  לפרוטוקול ועדת הכספים4מי בעד לאשר את סעיף   :יהודה בן חמו

?  150,000₪על סך ערבות להלוואה להפועל כפר סבא כדורגל 

  . ם את הקהלתספור ג. ירים את ידו

, יהודה, בוקי, אברהם, צביקה, ארנון, איציק, נורית, שלי, יובל  :אבי בן חמו

  . אמיר, יאיר, עמירם

  ? נפתלי לא  :עמירם מילר

  . ירים את ידו? מי נגד  :יהודה בן חמו

  . אתי ונפתלי, גיא  :אבי בן חמו

  ? - מי בעד לאשר. תודה  :יהודה בן חמו

  ?נמנעמי , רגע, מי נמנע  :נפתלי גרוס

  . ואיתן מנשה  :אבי בן חמו

   ? נמנעים. סליחה, אה  :יהודה בן חמו

  . ואיתן מנשה  :אבי בן חמו
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  הצבעה

אברהם , צביקה צרפתי, אורן כהן, ארנון לוי, איציק יואל: בעד  

שלי , יאיר אברהם, עמירם מילר, יהודה בן חמו, ש'בוקי צי, מולה

  .ובל לויי, לוי-  נורית חסון,אמיר גבע, בוזגלו- עמרמי

  .איתן צנעני,  מנשה אליאס:נמנע  

  .גיא בן גל, אל- אתי גן, נפתלי גרוס :נגד  

  

 4' ס,  150,000₪ס "סבא כדורגל ע-ערבות להלואה להפועל כפרמאשרים  :130 ' מסהחלטה

  .ב" המצ28/10/09בפרוטוקול ועדת הכספים מיום 
  

אישור , פים לפרוטוקול ועדת הכס5מי בעד לאשר את סעיף   :יהודה בן חמו

  . ירים את ידו? לקבלת תרומה לבית ספר כצנלסון

  . פה אחד  :עמירם מילר

 בפרוטוקול 5סעיף , פה אחד קבלת תרומה לבית ספר כצנלסוןמאשרים  :131 ' מסהחלטה

  .ב" המצ28/10/09ועדת הכספים מיום 
  

  ) מדברים ביחד(

. הקדים אותול, 5אני מבקש לאשר את סעיף , ברשותכם, חברים  :יהודה בן חמו

  , כמובן שרק אם זה יעשה פה אחד של החברים

  . שני שליש,  צריך פה אחד מספיקלא  :ד בתיה בראף"עו

  ? להקדים אותו, אפשר לאשר את זה פה אחד. שני שליש  :יהודה בן חמו

  .אין מניעה  :גיא בן גל

אולי אחר . 4 לפני סעיף 5פה אחד אושר להקדים את סעיף . תודה  :יהודה בן חמו

  .כך נקדים עוד משהו

  .5הקדמת דיון בסעיף מאשרים  :132 ' מסהחלטה
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    .מינוי דירקטורית לחברה הכלכלית  .5

   

. את הגברת ענבר רשף הכטר, ית לחברה הכלכליתמינוי דירקטור  :יהודה בן חמו

  .  שלום לך?נכון, נמצאת איתנו פה

   .שלום, שלום  :ענבר רשף הכטר

אבל .  עצמך בכמה משפטים לטובת הפרוטוקולבואי תציגי את  :יהודה בן חמו

  .תודה. תשבי ליד יאיר, בואי תצטרפי אלינו

אני מהנדסת תעשייה וניהול עם תואר , ר רשף הכטרשמי ענב, כן  :ענבר רשף הכטר

  , אני חושבת שאת קורות החיים שלי יש לכם. שני במינהל עסקים

  . יש לנו  :יהודה בן חמו

בשנים האחרונות היה .  בהיי טק בניהול פרויקטיםבעברי עבדתי  :ענבר רשף הכטר

. זהו. לי עסק עצמאי בכפר סבא לחוגים ופעילויות לילדים

הציבור י יאיר לבוא ולייצג את "הוצע לי ע, נתבקשתי

   .אני אשמח לעשות את זה, כדירקטורית בחברה הכלכלית

  ? מי בעד. תודה רבה. תודה  :יהודה בן חמו

והניסיון , ענבר עבדה שנים בקומברס,  קודם כל.שני משפטים  :יאיר אברהם

 והעסקי שלה עומד פה לזכותה כשהיא באה לעסוק המקצועי

 אכן ביקשתי מענבר גם בגלל .של החברה הכלכלית בעניינים

אכן לתפוס את המשבצת של , לא רק בגלל אבל גם, היותה אישה

לאחר שהניסיון שלנו למנות את . צ בחברה הכלכלית"נציגת מר

והוא נכשל , ב גלילי שהיתה ברשימה שלנו למועצת העיר נכשלעינ

ופחות , סיבות משפטיות ואחרות, עוד פעם, ממה שאני קורא

, מכיוון שהיא היתה ברשימה למועצת העיר. מסיבות מהותיות

 או כישורים מיוחדים היא נדרשה מה שנקרא לכישורים עודפים

, אויה ממנהלא פחות רענבר מועמדת . כדי לאשר את מועמדותה

אני מודה לך פה על כך שהיא נעתרה לקחת על עצמה את התפקיד 
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ואני בטוח שהיא תוכל לעשות עבודה מצוינת במהלך , הזה

  . הקדנציה הקרובה

 בעקבות מה שמוצג בפנינו .אני מבקשת להעיר הערה לפרוטוקול  :לוי- נורית חסון

זהות מוצג בפנינו גם תעודת , כקורות חיים של הגברת ענבר רשף

אין לזה , אין לזה עניין. אני לא חושבת שזה רלוונטי. עם הספח

אין צורך , אותי לא מעניין אם את נשואה ליפתח הכטר. משמעות

אז אני מבקשת להסיר את האופציה . זה מיותר וזה לא מכבד, בזה

   .הזו בפעם הבאה

  . תודה  :יהודה בן חמו

שתי מועמדות הצעתי  ,האני מצטערת שכבר בחודש פברואר השנ  :אל- אתי גן

בחברה בעלות שיעור קומה ושהן מתאימות להיות נציגות ציבור 

  . אין להן שום שייכות פוליטית. הכלכלית

  . גם לגברת רשף הכטר אין שום שייכות פוליטית  :יאיר אברהם

אני . לא צריך להעיר באמצע, תאמין לי. חכה רגע עד הסוף, יאיר  :אל- אתי גן

בדירקטוריון לא מהיום ולא היות ואני . מציעה לך עד הסוף

ואולי יש כאלה , והייתי נציגת ציבור, בחברה הכלכלית, מאתמול

אני יודעת מה עושה החברה , שמצטערים שאני נציגת ציבור

. כשאחת מהן פרופר בתחום הזה, שתייםהצעתי . הכלכלית

כשהאישה היתה בין השאר מנהלת מחלקת תכנון שוטף של מנהל 

מנהלת מדור תכנית אב ומתאר . יית תל אביבההנדסה בעיר

היום . במחלקת תכנון ארוך טווח מנהל הנדסה עיריית תל אביב

היא סגנית מנהלת תכנון אסטרטגי מנהל הנדסה בעיריית תל 

היא בוגרת הטכניון בתכנון ערים ואזורים בפקולטה . אביב

  . לארכיטקטורה של הטכניון בהצטיינות

  . לא פחות... , אבל אתי  :לוי- נורית חסון

  , השנייה היתה  :אל- אתי גן
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  , סליחה עם כל הכבוד, אבל זה כישורים מקצועיים מאוד  :עמירם מילר

  ? עמירם, למה אתה קוטע אותה  :גיא בן גל

  . צרים  :עמירם מילר

  . ועמירם, גיא  :יהודה בן חמו

  . אם אתה לא מגן על זכותה  :גיא בן גל

  . בבקשה אתי.  עמירם.אני מגן אז אל תגן  :יהודה בן חמו

אלא גם , לית לא רק של חברת היי טק"והשנייה היתה גם כן סמנכ  :אל- אתי גן

של כל , מאוד גדול- של גוף מאודמנהלת אגף מערכות מידע וארגון 

הן , הן היו נשים,  אבל שתי אלה לא היו מתאימות.מדינת ישראל

בגלל שאני . י ראש העיר בגלל שאני הצעתי"נפסלו ע

  .בגלל שאני הצעתי, יציהמהאופוז

  . איזה שטויות. יו. יו. יו. יו. איזה שטויות  :יהודה בן חמו

  , וכאשר מסתכלים על החברה הכלכלית  :אל- אתי גן

  . איזה שטויות  :יהודה בן חמו

  , אתה יכול להגיד עוד מאה פעם, שהיום  :אל- אתי גן

  , השטויות האלה  :יהודה בן חמו

  ?אבל למה בזה,  בהכלושים אותאבל אפשר להא, לא  :יאיר אברהם

  , אל תגיד, רגע  :אל- אתי גן

   ?מה זה קשור  :יאיר אברהם

  . זה לא היום  :אל- אתי גן

   ...הזה מקום שמגיע לי כחלק מההסכם   :יאיר אברהם

חברה הכלכלית שב, זו הצרה , ציבוריכנציג. ... סליחה, סליחה  :אל- אתי גן

  ...  מבחינה כלכליתשמתנהלת

   ?אתה לא משתלט על הקואליציה, יהודה  : לויאהוד יובל

  ? מה אתה מוסיף עכשיו, יאיר, יאיר, יאיר  :יהודה בן חמו

  ?  את הקואליציהמשסהמה אתה   : לויאהוד יובל
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צריך פה לנהל במאות מיליונים אם דבר כלכלי פרופר שולתוך   :אל- אתי גן

, אני חושבת שלא היה צריך לחתום. הכניסו נימה פוליטית, רוצים

. על נציגי ציבור, עם אף אחד לא היה צריך, א איתך ולא עם אורןל

לשים אנשים ,  לשים בגוף עסקי כלכליזו ההזדמנות היחידה

  . כנציגי ציבור שהם תרומתם היא פרופר מקצועית

ואני מאוד שמחה , למרות כל זה ובגלל שאני בעד הנשים, עכשיו  

אבל זה .  בעדךאז אני אצביע, שתהיה סוף כל סוף עוד אישה לידי

ואני ,  זהאני לא הכרתי אותך דקה קודם לפני. לא היה משהו אישי

   - לא

  . תודה  :יהודה בן חמו

   , כישורים טובים וניצל אותם לקחאני כועסת על ראש העיר שלא  :אל- אתי גן

אני . בדיוק אותו הדבר,  בדיוק להצעתיהצעתך משולה. תודה רבה  :יהודה בן חמו

י מבקש עכשיו לקבל את הפרטים של אנ. מזדהה עם הצעתך

  . אחד מהשתיים, האישה שייצגת שם

  . קיבלת אותם  :אל- אתי גן

הנה , אני מבקש לקבל את הפרטים. תקשיבי, תקשיבי עד הסוף  :יהודה בן חמו

נשים אותה במקומך , אני מתחייב פה קבל עם ועדה מוקלט

  . בחברה הכלכלית

   - אני יודעת שאתה מת  :אל- אתי גן

  .  על חשבון אחריםנדבניתאת , לא  :בן חמויהודה 

   - אני, אתה לא יכול  :אל- אתי גן

  . על חשבון אחרים נדבנית את  :יהודה בן חמו

   ...אני יודעת שאתה  :אל- אתי גן

  .  לרגע חשבתי שתציע שהיא תחליף אותך  :גיא בן גל

  ) מדברים ביחד(

, תראה מה זה. נות נדב איזה,נדבנותאיזה ? אפשר להצביע על זה  :יהודה בן חמו
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  . מה אתה, נו? אתה בעד,  איציק.איזה נדבנות

  . אתה לא נפטר מחברי סיעת הירוקים כל כך מהר, יהודה  :גיא בן גל

   .נדבנות. הנדבנות הזו, לא. תודה  :יהודה בן חמו

  . אני חושבת שאתה צריך להתבייש, יהודה  :אל- אתי גן

אני גאה . למה שאני אתבייש, תתתביישי א, תודה. יובל, בבקשה  :יהודה בן חמו

  .במה שאני עושה

זו לא פעם ראשונה שיש לך את הקריאה , כי אני יודעת. כי ככה  :אל- אתי גן

  . שאתה רוצה לסלק אותי משם

  ? אני  :יהודה בן חמו

אני מקווה שלא יתנו הלאה דריסת רגל לעבוד . כי שם עובדים נכון  :אל- אתי גן

לא ,  מקבלים ניירות,בודקים, עובדים. כמו שאתה רוצה

  . מעבירים

  . אבל לשיטתך לא צריכים להביא נציגי ציבור, לא  :יאיר אברהם

  ? מה  :אל- אתי גן

  ,שאין מקום לנציגי ציבור, מה שאת אומרת, תביני  :יאיר אברהם

  . נציגי ציבור  :אל- אתי גן

  ... שמשקפים את  :יאיר אברהם

  , נציגי ציבור שהם מקצועיים. לא, לא  :אל- אתי גן

מה זה ? מה זה המילים האלה. תגידי לי ?מה זה מקצועיים  :יאיר אברהם

   ?המילים האלה

  ...אני חושבת שלא היה , אני אמרתי לך ?מה אתה קופץ  :אל- אתי גן

  ) מדברים ביחד(

   ?- מי בעד לאשר את מינוי. תודה  :יהודה בן חמו

  . סליחה, רגע  : לויאהוד יובל

   ?של ענבר רשף רכטר  :יהודה בן חמו

  . תקשיב, הגיל עושה טוב לאוזניים  : לויאהוד יובל
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   ?מה, מה  :יהודה בן חמו

תפתח את היכולת , תקשיב לאחרים, הגיל צריך לעשות לך טוב  : לויאהוד יובל

אם הוא עדיין מרשה לי , וכמו שידידי, אני אתחיל בברכה. הזאת

אני שמח לראות גברת . האני אסיים בברכ, לקרוא לו ידידי

  ,  אלינושמצטרפת

  . היא לא מצטרפת אליך  :אל- אתי גן

  . היא מצטרפת לדירקטוריון החברה הכלכלית  :ר אמיר גבע"ד

  , אני שמח לראות גברת שמצטרפת  : לויאהוד יובל

  . לתרומה הציבורית  :ר אמיר גבע"ד

לראות מישהי שקראנו בקורות החיים שלה . לתורמים לציבור  : לויאהוד יובל

ואני , יש לה מסורת של חברה בינלאומית. שהיא ניהלה פרויקטים

מקווה שחלק מהכללים האלה יקבלו את הביטוי שלהם בעבודה 

 אני הייתי הרבה יותר .רצינית, ית נחרצתבתור דירקטור, שלה

שמח אם החברה הכלכלית שמתעסקת הרבה מאוד בנושאים של 

יכנסו אנשים , ואנחנו גם נראה פה עוד נושא בנייה, בנייה ואחרים

שהם באים לנושא של , זאת אומרת. מבינים את המטריה מהביתש

דירקטורים בעלי הבנה . שהם מבינים את עולם הבנייה, בנייה

  . בתחום

שמי שמבין במשהו , טרף למה שאמרה חברתי הגברת גן אלאני מצ  

המגרעה היחידה שלו . לא יכול לשרת במשטר מסוים כי הוא מבין

  , הרבה כוחות טובים, יםהרבה אנש. וזה עצוב. שהוא מבין

  . לא הבנתי  :נפתלי גרוס

  . עזוב  :יהודה בן חמו

זה אנשים שיש להם כישורים רלוונטיים לתחום לא יכולים   : לויאהוד יובל

אני מקווה שהדירקטורית החדשה בחברה הכלכלית . להיכנס

תתרום מהניסיון שלה בתוכנות ובכלי הניהול הממוחשבים שיש 
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והרבה דברים שעד לא , רות וחובות וגבייהובממשק בין חב, היום

 וחברה שמבינה קצת .והם לא זרמו, היה להם ביטוי טוב

עם הניסיון שלה היא תוכל , בדברים אחרים, בחיוב, במערכות

הערפל שמתלוננים עליו כל לתרום בחברה הכלכלית להסיר את 

 חובות לעל גיו, חות שקראתי" בדוכך הרבה רואי חשבון ואחרים

אני מקווה שאת כל .  אני מאחל לך בהצלחה.רים אחריםועל דב

אז לפחות , הניסיון שלך תצליחי להביא לביטוי לא בעולם הבנייה

  . ובהצלחה שיהיה לך. שם בעולם התוכנות

מי בעד לאשר את ענבר רשף הכטר כדירקטורית . תודה רבה  :יהודה בן חמו

  . בבקשה? בחברה הכלכלית מטעם הציבור

  .  אחדפה  :אבי בן חמו

  ? איציק אתה בפנים, רגע  :יהודה בן חמו

  . כן  :איציק יואל

  . תודה רבה, פה אחד? אתה בעד, מכרנו את אגד  :יהודה בן חמו

 או בהקשר לדירקטור? ידידתי, אני יכול להעיר משהו לאתי  :איציק יואל

 לא היה פה במקום - מושלמת פחות , דירקטורית המושלמת יותר

   .לנו הולכים לאשר אותהשיושבת מועמדת אחת שכו

  . האבל מישהו גרר אות  :???

  . לדעתך  :גיא בן גל

  . היא ביקשה, לא גררו אותה  :איציק יואל

   . גרר אותה, גרר אותה  :???

אני מברכת את ענבר שיש לה גם היכולת הפיננסית הכלכלית   :לוי- נורית חסון

  . והאימהית להכיל את כל הדברים

אנחנו מאחלים לך בהצלחה בשם כל חברי , נברע. תודה רבה  :יהודה בן חמו

  . המועצה

  . פה אחד לאשר פה זה לא בא ברגל, תאמיני לי  :גיא בן גל
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הכטר כדירקטורית לחברה - פה אחד את מינוייה של ענבר רשףמאשרים :133 ' מסהחלטה

   .הכלכלית מטעם הציבור
  

  ?שלי, מה רצית  :יהודה בן חמו

כדי שאריאל , 4 לפני 6לדעת אם אפשר לקדם את סעיף רציתי   :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  . יוכל ללכת הביתה

  ? מי זה אריאל  :יהודה בן חמו

  . איש מחשבים  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  . אנחנו אין לנו מניעה  :גיא בן גל

  . בבקשה, תודה  :יהודה בן חמו

  

  . פעילות מועצת נשים–דיווח   .6

  

  . תציגי את הנשים שלך,  שלי.בקשהב, שלי עמרמי, 6סעיף   :יהודה בן חמו

 וניכנס אני מאוד אשמח אם אנחנו נשנה פה קצת את האווירה  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

בפברואר אנחנו התחלנו את הפעילות . לממלכה של מועצת נשים

בחלק .  חודשים האחרונות בוצעה המון פעילות8- ב. 2009של 

, אתי, גיא, צביקה, בוקי, נורית, חלקכם השתתפומהפעילות 

וכמובן יהודה . למשפחת גבע יש מקום של כבוד במועצת נשיםו

  . שמלווה אותנו בכל האירועים שלנו

  . אשתו של אמיר  :לוי- נורית חסון

  . אמרתי שיש לו מקום של כבוד  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  . אני אוהב נשים,איןאני מודה שלא , שלי. היא אמרהמשפחת גבע   :יהודה בן חמו

ואחר כך , ראות לכם קליפ קצר של הפעילויות שלנואני רוצה לה  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  .נעבור לאיזושהי מצגת

  ***הקרנת קליפ *** 
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  .למי שלא יודע, יש יום האישה הבינלאומי בשבוע הבא  :יאיר אברהם

  . זה עדיין חודש הקשיש הבינלאומי  :לוי- נורית חסון

  ? מה עם הקשישה  :גיא בן גל

  . מתאוששת, מתקששת  :לוי- חסוןנורית 

  . תראו הכנסות, מספרים  :ר אמיר גבע"ד

המתנדבות .  מתנדבות פעילות100מועצת נשים מורכבת מעל   :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

חסר פה , זו רשימת הפורומים שיש פה, מחולקות לפורומים שונים

, בדק את המטרה שלו, כשכל צוות ישב בתחילת הדרך. עוד אחד

מה עם רוצים לערוך לטווח הארוך ולטווח , היעד שלואת קהל 

שאף פורום לא יושב על משבצת של גוף כשהרעיון הוא  ,הקצר

אנחנו לא מנסים לגעת , למשל בפורום נוער.  בעיר שלנואחר

אנחנו בודקות איך . זה מחלקתה נוער, זה לא התחום שלנו, בנוער

צעדים שלנו יכולות לתרום ולעשות את ה, כנשים, אנחנו כאמהות

. ואת התרומה שלנו לשיפור ולשינוי במהלכים שונים לגבי הנוער

תי רק פורום אחד שרצי, יש פורומים רבים, כפי שאתם רואים פה

זה . שזה פורום שקם במקרה, לספר לכם עליו זה פורום מרגלית

זה סיוע לאמהות חד , פורום שאני אישית מאוד מחוברת אליו

, צוות של אמהות מתנדבות שקמנוזה . הוריות גמולות מסמים

יש בשבילן . ואנחנו ציוותנו כל מתנדבת לאחת מהגמולות

, אני חושבת שאחרי התקופה שאנחנו ביחד. יש להן סיוע, אירועים

נוצרו . כבר לא יודעים מי עוזר ומי מקדם יותר אחד את השני

  .מאוד יפה-  והפורום הזה עובד מאודחברויות נפלאות

אבל , אני לא אעבור אתכם על הכל, נשיםמועצת המטרות של   

ולענות על צרכים של קהל כמה , אנחנו מנסות למצוא מה הצרכים

אני אמשיך אחר כך בשאר . שיותר רחב וכמה שיותר מגוון

אחת . דרכי היישום שלנו של הדבר הזה הן בכמה דרכים. המטרות
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אירוע יום האישה , למשל.  זה בדרכים של אירועים עירוניים- 

פרסנו את זה ,  אירועים3בחודש מרץ כלל תקיים הנלאומי שהבי

היה מופע מחול בהיכל התרבות של רקדניות . על גבי חודש שלם

היה .  נשים ששילמו עבור זה500האולם הכיל ,  ומעלה70בנות 

.  נשים150שהגיעו אליו אירוע של עיתונאיות מסקרות מציאות 

 וחוץ מזה  נשים100היה יום עסקים בבית הסטודנט שהגיעו אליו 

סך הכל בחודש .  בהיכל התרבותשהיתה תערוכה של תבשילי חיים

.  נשים1,000- מרץ נחשפו וצרכו את השירותים של מועצת נשים כ

יש מקום לפעילות ויש הרבה נשים , שיש צורך, זאת אומרת

  . שרוצות את הפעילות

 . אירועים גדולים בפארק3היו , בלילות קיץ ספורטיביים למשל  

והאירוע של , ספינינג ואירובי דאנס, היה אירוע של ריו אביירטו

היה אירוע .  גברים30 נשים ועוד 400הריו אביירטו רקדו בפארק 

.  נשים100באירוע דאנס היו עוד ,  נשים100של ספינינג שבו היו 

וזה רק פורום ספורט של מועצת ,  נשים בחודש יולי600, כלומר

  .רט כדי לקדם גם ספורט וגם בריאותעשו פעילות של ספו, נשים

התארח פה פרלמנט נשים . אנחנו גם מעורבים באירועים ארציים  

שוק יד שנייה שהיה . ון נשיםהשתתפנו בטריאתל. בנושא פמיניזם

ואז עשינו  , השוק הצליח מאוד. בקניון היתה יוזמה של פורום נוער

ים בבית ודרך נוספת זה האירועים שאנחנו עוש. עוד שני שווקים

כדי שיהיה , למרות שבאתי עם רעיון הזוי ליהודה. מועצת נשים

הוא הלך איתי ופתחנו בית מקסים שפועל , בית למועצת נשים

גם זה מקום מפגש , אנחנו גם עושים שם קורסים. יום- יום

אנחנו גם . לנשים שקוראות תהילים, לקבוצות נשים בספורט

וכל מיני אירועים , נשייות של תרבות כמו שישי עושים שם פעילו

  .אחרים
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יש לכם . הקורסים שנמצאים כרגע בית מועצת נשים הם בפניכם  

 8- בבתוך התיקיות שחילקתי לכם את כל הפעילות שאנחנו עשינו 

כולל פרוספקטים שנשלחו כדי שתדעו בדיוק , חודשים האחרונים

אחד הדברים שמאוד . כי אני ככה עוברת רק בקיצור, כל מה שהיה

הדרך של .  חשובים לנו זה להשתלב בתוך המערך העירונימאוד

אחד . זה הדבר שעובד, שיתוף פעולה עם האגפים והמחלקות

השילובים החשובים ביותר שלי ושל מועצת נשים זה עם יועצת 

השותפות  .נסיה שטרסבורגעם , ראש העיר לקידום מעמד האישה

עלות ביחד פו, אנחנו עובדות ביחד. היא שותפות לכל אורך הדרך

והמודל הזה של מועצת נשים שפועלת בשיתוף , למען אותה מטרה

לא מקובל , לצערי. לקידום מעמד האישהעם יועצת ראש העיר 

  . ברשויות אחרות כל כך

כל המחלקות שמצוינות , אלה הפעילויות שלנו עם שאר המחלקות  

. אני רק אדבר על הנושא של חינוך, פה אנחנו עובדים באופן שוטף

ואנחנו , נחנו עובדים על הנושא של קידום השוויון המגדריא

אנחנו מתחילים השנה פרויקט בגנים . מתחילים את זה כבר מהגן

אנחנו עובדים על זה עם משרד החינוך עם . בנושא של שוויון

בבתי . זה בגנים. המחלקה לשוויון בין המינים של משרד החינוך

 של  למלחמה בסמיםהספר היסודיים יש פרויקט יחד עם הרשות

בחטיבות הביניים יש לנו פרויקט ששנה . אמהות ובנות מצווה

. קידום של בנות במדעים, שנייה כבר רץ של בנות במדעים

חלק מפרויקט שיתוף עם מחלקת הנוער ועם ובתיכונים אנחנו 

 נערות מקדמות - ש "זה פרויקט נמ, הרשות למלחמה בסמים

  . שינוי

נו לקדם נשים בעסקים בכפר סבא לא פחות חשוב ל, כמו כן  

נטוורקינג , אנחנו עושים את זה בעזרת ימי עסקים. בעיקר
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)Networking( ,והרעיון שלנו הוא . יש קורסים והרצאות

מי שעושה , כלומר. שלמועצת נשים באים גם לתרום וגם להיתרם

מצדי שכולם ירוויחו על מועצת , קורס וסדנאות ומרוויחה מזה

שאיתם , וסדנאות למועצת נשיםומה הרצאות נותנת בתר, נשים

וזה עובד , אני יכולה להשתמש עבור נשים שלא יכולות לשלם כסף

  .בצורה מצוינת וכולם מרגישים מאוד טוב עם זה

לאירוע שאנחנו אני רוצה להזמין את כולכם ביום שני , לסיום  

 זה היום שהוכרז 25.11החודש זה . 'נורות אדומות'עושים שנקרא 

. ם כיום המאבק הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים"האוי "ע

ואני מאוד אשמח אם כולכם , אני חושבת שזה נושא מאוד חשוב

. תגיעו לאירוע שצריך להיות אירוע מעניין ומכובד בפני עצמו

ניפגש בשנה הבאה . זהו. לכולכם יש הזמנה בתוך התיקיות שלכם

  . תודה רבה. עם שאר הפעילויות

  . תודה רבה  :עמירם מילר

לציין את זה שאני אישה ולהגיד לחברתי שבלי ספק מאז אני רוצה   :לוי- נורית חסון

מועצת נשים זה כבר דבר שאי אפשר , שאת במועצת נשים

וזה דבר שהשווה את עצמו לרשויות שיש שם , להתעלם ממנו

ולך ולנסיה . לפחות בהיקף הפעילות, מינהל נשים כמו הרצלייה

  . רבהתודה 

  . בבקשה, אמיר. תודה  :דה בן חמויהו

בוא נגיד על סמך ידיעה וראייה . גם אני רוצה לומר כמה מילים  :ר אמיר גבע"ד

אני חושב , והבנה וגם הניסיון שהיה לנו בקדנציה הקודמת

שמועצת הנשים של הקדנציה הזאת באמת עושה עבודה יוצאת מן 

וצאת מן באמת נעשית פה עבודה י, שאני שומע ורואהממה . הכלל

  . ומברוק, הכלל בראשותה של שלי

.  שאתן עושותשלי ונסיה על העבודה המדהימהברכות , קודם כל  :יאיר אברהם
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שהולך , אני רוצה להתייחס לאירוע שאתן מתכוונות לעשות

נגעתי במשך תקופה מסוימת בנושא של . להיות בשבוע הבא

בד ראיתי פעילויות גם במרכז הסיוע שעו, אלימות נגד נשים

ואני רוצה להגיד לכם מה שנקרא , ברעננה שהוא מרכז סיוע אזורי

נושא הזה של שהתפקיד שלנו ב, כגבר אל גברים וגם אל נשים

  , מניעת אלימות

  ? אתה כבר בטוח שאתה גבר  :יהודה בן חמו

. הוא משמעותי, התפקיד שלנו הוא קריטי. אני גם אוהב נשים  :יאיר אברהם

 מהטרדות מיניות דרך אלימות בתוך אני מדבר החל, הנושא הזה

הוא נושא שנשים נאבקות בו לאורך שנים באופן , המשפחה

לא נוטלים חלק במאבק הזה עומדים וגברים שכמובן , מסורתי

ואני אומר שלנו יש תפקיד מכריע בטח כאנשי , ומתבונניםמנגד 

שאם אתם קצת זו תופעה . להילחם בתופעה הזאת, ציבור להתריע

היא הרסנית . לא פחות מזה, תדעו שהיא הרסנית, תלמדו אותה

גם לילדים וגם לילדות בגיל מאוד צעיר שנחשפים לאלימות מכל 

וזה משפיע , וכמובן בשלב יותר מאוחר כנשים בוגרות, מיני סוגים

גם התפקוד בחיי המשפחה וגם בחיים . לאורך כל התפקוד שלהם

אבק הזה אנחנו כגברים שותפים למ, ואני אומר שוב. בכלל

תודה רבה על היוזמה ועל העבודה , ושוב. וצריכים להיות ערים לו

  .שלכן

  . צביקה, תודה  :יהודה בן חמו

לקחה על , ואת שלי במיוחד, אני רוצה לברך את נסיה ואת שלי  :צביקה צרפתי

ואני קצת מלווה אותה , איזשהו פרויקט חודשים 8עצמה לפני 

לוקחת . את אישה כלבבי, ךושלי אני חייב להגיד ל. בעניין הזה

, כמו שצריך, ף עד תו על חשבון הבית"מרימה אותו מאל, משהו

  , כמו שאוהבים
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  . על חשבון הבית זה לא כמו שצריך  :לוי- נורית חסון

. ואני כגבר אומר כמו שצריך, תאמיני לי כמו שצריך, כמו שצריך  :צביקה צרפתי

ואני חייב . תאישה צריכה לעשות דברים נוספים מלבד להיות בבי

במיוחד כשאת מתחברת להגיד לך שההתחברות שלי אליך היא 

לא חוכמה להתחבר לקהילה שיש . לקהילה שצריכה את העזרה

ואני רוצה להגיד לך שמועצת נשים כפר סבא , לה והיא יודעת

באיזשהו שלב והרבה ערים אחרות ייקחו דוגמא ואת המודל 

  . יישר כוח. שאתן בונות

  . גיא, תודה  :יהודה בן חמו

  . אתי גן אל ביקשה לפניי  :גיא בן גל

  . אחר כך גיא, אתי  :יהודה בן חמו

  , אני בניגוד לכל  :אל- אתי גן

   ,לא ראיתי, זה טעות, שלא רציתי אותך בכלכלית...   :יהודה בן חמו

  . לא אמרתי  :אל- אתי גן

  . חשבתי, לא  :יהודה בן חמו

  . אל תחשוב  :אל- אתי גן

  . תתרגל, א יצא לך טובל  : לויאהוד יובל

  , הן עושות אותואני חושבת שכנשים לוקחות על עצמן משהו   :אל- אתי גן

  . אני עוד מותר לי להגיד. לא כולן  :יהודה בן חמו

  . אני מפרגנת לכולם  :אל- אתי גן

  .ולא מתכוון אליך. אני יכול להעיד שלא כולן. אל תעשי הכללה  :יהודה בן חמו

   ,שות טוב יותריש כאלה שעו  :אל- אתי גן

  . עכשיו את מדברת אליי  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

באמת שלא היה לי ספק שבאמת את תקדמי את . עכשיו אני אליך  :אל- אתי גן

הייתי מצפה . אין ספק שזה שראש העיר נותן לך גב זה נהדר .זה

  , על התרומה ועל כל מה, שהוא ימנה אותך כסגנית ראש העיר
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  . ראש העירמשנה ל  :ר אמיר גבע"ד

כי מגיע לה ואני רואה את , אין לי שום התנגדות, שתהיה משנה  :אל- אתי גן

אבל אני חושבת שזה שנסיה בדרך כלל מאחורי . הפוטנציאל

זה עוזר , עושה את העבודה השחורה, איך אומרים, הקלעים

ומה . ונמשיך, זו עשייה יוצאת מן הכללוהצמד שלכן יחד . הרבה

    . ואני מקווה שגם הגברים, נעזור לכםשתבקשו כנשים אנחנו 

קצת נחשפתי לרצינות שמאפיינת את אני . אני מצטרף לברכות  :גיא בן גל

ורק אתמול היא זאת , בוועדת הביקורתשלי במסגרת עבודתה 

הגיעה הכי . שעשתה שיעורי בית הכי טוב מכל חברי הוועדה

, בסיפוקאני יכול לציין . כיאה ליסודיות שמאפיינת אותה, מוכנה

שאני הייתי שותף מאוד זוטר וצנוע בקדנציה הקודמת יחד עם 

שלקחה על , ר טל קוגמן"עם ד, הקודמת של קודמתך בתפקיד

ויחד איתה אפילו הגשתי הצעה לסדר . עצמה את המשימה הזו

ומאז , בנושא של קידום תעסוקתי של נשים במועצה שהתקבלה

. לא רואים בכל עירצוות שהוקם בזכות זה אנחנו עדים לדברים ש

שמודעות דרושים של עיריית כפר סבא מנוסחות בלשון , למשל

 במדינת 2010דבר שהוא לא מובן מאליו בנובמבר , זכר ונקבה

  . ישראל

  . זה החוק מחייב  :יהודה בן חמו

מבקש להצביע על משהו שאני אני עדיין , אבל לצורך העניין, בסדר  :גיא בן גל

, כל מה שקשור לשוויון של נשיםמזהה בתור הבטן הרכה של 

שזה אלימות בנשים , מעבר כמובן לתופעות שאנחנו כולנו מגנים

שאנחנו אני רוצה להאמין חשופים אליהם פחות , וסחר בנשים

וזה משהו שלעירייה יש השפעה ישירה וזה נושא , ברמה העירונית

 שאין מספיק אנחנו עדיין חיים בעידן. של קידום תעסוקתי

וכמעט ניצחה , מדינה ואין מספיק צרות בממשלהמחוקקות ב
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ויש נשיאה לבית המשפט העליון וטוב , מועמדת לרשות ממשלה

נשים הן , אבל עדיין מבחינת הפרופורציה. ר כנסת"שכך והיתה יו

נשים הן מחצית מהאוכלוסייה והן עדיין מפגרות , לא מיעוט

גור מפגרות לא מבחינת חלילה שהן לוקות באיזשהו פי, לצערי

אלא מבחינת הפיגור הסטטיסטי שלהן ביחס , מכל סוג שהוא

  . לחלק היחסי שלהן מהאוכלוסייה

היא לא שונה לצערי באופן מהותי . הוא הדין גם בעיריית כפר סבא  

ככל שאנחנו עולים במדרג ההיררכיה . מערים אחרות בעניין הזה

תסתכלו רק בדרג . אנחנו מוצאים פחות ופחות נשים, העירונית

מניין הנשים לא , כמעט הבכיר ביותר של מנהלי האגפים, הבכיר

  , משקף

  . 2יש   :לוי- נורית חסון

בלי , אני באמת. לשמחתייש לנו יועצת משפטית . לא משקף נאמנה  :גיא בן גל

אני חושב שגם אם היו יותר נשים , להטיל בך דופי בהקשר הזה

נראית גם אולי הדינאמיקה המוניציפאלית היתה , ראשי ערים

רק נתניה . יש בכל מדינת ישראל שתי ראשות ערים. אחרת

  .והרצלייה

  .נתניה ומצפה רמון, הרצלייה  :לוי- נורית חסון

שתי ראשי ערים דפקטו יש רק  .מצפה רמון זו מועצה מקומית  :גיא בן גל

לך אני לא צריך , ושלי, בעניין הזה לטעמי, ולכן יהודה. נשים

יש עוד , טוב יותר מכולנו לדעתילהגיד כי את יודעת את המצב 

 התחלתי בכיוון חיובי במועצה היה ניסיון. הרבה מה לעשות

  ? הצעה לסדר שהגשת יחד עם בוקיי " עהקודמת

  . כן  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

שעניי עירך קודמים לפני שהולכים , שאנחנו הצבענו בצדק  :גיא בן גל

. לית וטוב שכךהיום אישרנו אישה נוספת לחברה הכלכ. לעמותות
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  . לפחות אישה אחת תאושר הערב, תקוותי היא שהמועצה הדתית

  ? ...אתה לא הצעת  :יהודה בן חמו

  . נכון. אני לא  :גיא בן גל

  ? למה  :יהודה בן חמו

  , 3- כי המועמד שלי נותן מענה ל  :גיא בן גל

  . 2לא היית נותן לנו   :אל- אתי גן

  . 2אני אתן   :יהודה בן חמו

  ?2יתן לנו ת  :אל- אתי גן

  ) מדברים ביחד(

אז ,  הנציגים מטעם מעוף הם גברים2למיטב ידיעתי גם , יהודה  :גיא בן גל

  . אני יכול גם אליך להפנות את השאלה

  . ותוסיף עוד אישה לחברה הכלכלית, תהיה גבר  :אל- אתי גן

  ... אנחנו ננתח  :יהודה בן חמו

זה לא מתאים לדיון , וזהאני חושב שההומור של לנתח שינוי מין   :גיא בן גל

ר מועצה " ודווקא אתה מינית אישה ליו.עם כל הכבוד, כרגע

אחר כך לא הסתדרת איתה . הראשון בהיסטוריה, דתית

אבל לפחות אני . והיא התפטרה באופן הפגנתי, והסתכסכת איתה

ולא רק רצית את , מניח שהכוונות שלך היו בהתחלה טובות

אז . ה פעם ראשונה בהיסטוריה של מינוי אישהגימיק התקשורתי

. אפשר, גימיקים כמו שאתה עושה הרבה פעמים עם העיר הירוקה

גבוהה כמה זה חשוב וכמה זה -  גם אפשר לדבר גבוההבנושא נשים

 מבחן התוצאה הוא כזה שאם עיריית כפר סבא תוכיח הלכה .נכון

 זה, זה יבוא לידי ביטוי במכרזים, למעשה שהיא מקדמת נשים

. ויש מקום להעדפה מתקנת, ידי העדפה מתקנת לנשיםיבוא על 

. אני מאלה שסבורים שאפילו צריך לשריין נשים בפוליטיקה

 שנה 20שוודיה הוכיחה שכשעושים את זה ומרגילים את הציבור 
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בהתחלה שנעשה לצרכים טכניים ומרגילים את , שהשריון לנשים

ם את אחרי שביטלו ש, הציבור להבין שהן מחצית מהאוכלוסייה

המשיכו להצביע לנשים כמניין מחצית גברים , ההעדפה המתקנת

  , ושם בעצם עברו תהליך, המועמדות

  ...  :עמירם מילר

כנראה אתה ראש המייפניקי שלך קשה להרגיל , בסדר עמירם  :גיא בן גל

   .לנורמות האלה

  ? בירוקים יש ייצוג לנשים, גיא  :יאיר אברהם

  , יעה אישה אחתבירוקים יש לפחות בס  :גיא בן גל

   .פה בכלל, לא, לא  :יאיר אברהם

  . למיטב ידיעתי לא? במפלגת הירוקים  :גיא בן גל

  . גם ילידת שוודיה, גם אישה, אתה לא תאמין  :אל- אתי גן

אני . יישר כוח, שלי, ובאמת. אנחנו הבאנו שוודית לרשימה. בדיוק  :גיא בן גל

 העיר מקווה שבאמת הגיבוי החד משמעי שאת מקבלת מראש

במונחים תקציביים ובמונחים לא , במונחים אפקטיביים, ימשיך

  . רק דקלרטיביים אלא מעשיים

  . בבקשה, מנשה. תודה רבה  :יהודה בן חמו

נדמה לי , אבל מהמצגת שראינו, אני כמו כולם מצטרף לברכות :ד מנשה אליאס"עו

  . שיש חוסר של שיתוף נשים דתיות

   .מאוד  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  . אירועים שלא מתאימים לנשים הדתיות, כל האירועים שהיו :ד מנשה אליאס"עו

  . כי זה לא יכול להיות מצולם ביום שבת  :לוי- נורית חסון

  . זה לא בשבת :ד מנשה אליאס"עו

  . היו לכם  :לוי- נורית חסון

וד לא  ע, מספיקאבל אין לי, יש לנו נשים דתיות רבות שמשתתפות  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  .מצאתי מישהי שתייצג
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קהל נשים , האם הפרסומים מיועדים רק לקהל מצומצם :ד מנשה אליאס"עו

  ? מצומצם

  . לכל העיר, לא, לא  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  ? יש שיתוף פעולה, השאלה היא, זהו :ד מנשה אליאס"עו

נמצאות בתוך ויש נשים דתיות ש, זה לכל העיר מופנה. יש, לא  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

ואפילו יש קבוצה שקוראת תהילים אצלנו בבית , מועצת נשים

אני רציתי , אין לי מספיקאבל . שמתחילות השבוע, מועצת נשים

לא הצלחתי למצוא מישהי . לפתוח פורום גם שקשור לנשים ודת

  , ואני מאוד אשמח, שתחבר אותי

  . אירועים שישתתפו גם נשים דתיות :ד מנשה אליאס"עו

  . כן, זה אחד הנושאים שאנחנו מאוד רוצות להתחבר אליו  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  . נסיה, השם שלה מחייב :ד מנשה אליאס"עו

גם על פעילות מועצת , אני מצטרף לכל הברכות שליהרי , מנשה  :יאיר אברהם

אבל . תמיד כשיש לנו בעיה היא תמיד עוזרת לנו, נשים וגם בכלל

תה אליי בעבר לעשות פעילות לנשים אני חייב לומר שהיא פנ

  . זה לא הסתייע, ניסינו לרתום את אמונה לעניין, דתיות

  . בפלייר אין פרסום  :ד אלון בן זקן"עו

אבל לזכותה ייאמר שהיוזמה לשתף את . אנחנו נשמח לפרסם  :יאיר אברהם

   . זה לא הסתייע אבל כוונה טובה היתה לה,הציבור הנשי הדתי

  . אני בדיוק בבעיה הזאת. שאלה לגמרי נכונה  :וזגלוב-ד שלי עמרמי"עו

  . תן לה עוד,  חודשים8זה רק , בסדר  :לוי- נורית חסון

לא הייתי מודע לפעילות הנרחבת אני מודה שראיתי את המצגת ו  :עמירם מילר

שהעלתן , לשתיכן, ואני קודם כל מודה לכן, של כל מועצת הנשים

פינו צמחה לה תנועה ת לאוהנה מתח. את זה בפני מועצת העירייה

  , טובה ונחמדה

  . חיובית  :לוי- נורית חסון
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 ממבט חטוף אני .ואני מודה לכם על כל העבודה. ובהחלט ראויה  :עמירם מילר

, כל הנשים צעירות, יכול להתרשם שאין מספיק נוכחות לנשים

, אבל לנשים קצת יותר מבוגרות שבגיל הפנסיה או משהו כזה

ואני בטוח שתתקני את , נוכחותם כאןשנדמה לי שלא מספיק 

  . העניין אם זה נכון

  . אפילו הרוב, יש לנו הרבה מאוד נשים  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

מועדונים , אבל מועדוני הפנסיונרים מלאים בפעילות בלאו הכי  :לוי- נורית חסון

   - וזה נורא קשה ל, עירוניים

  , יםיש לנו המון נש, לא, לא  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  . אברהם מולה. תודה? סיימת עמירם  :יהודה בן חמו

שעשיתם כל כך על הפעילות , הייצוגאני שמח על קודם כל באמת   :אברהם מולה

אבל אני רוצה גם להגיד . אני מצטרף לברכות כמו כולם, באמת... 

היא . תודה גם לאנשים שנמצאים פה על מעשים שעזרתם לי

. ם שהיו לנו במשפחותעשתה מעשים באמת מעשים קריטיי

באמת אני מודה לך על העבודה . בהתערבותה המשפחות הסתדרו

בפעילות שאת עושה , גם אני רוצה, ומעבר לזה. הנפלאה שעשית

אני יכול , וגם אני רוצה שתצרפי אולי כמה עולות, היומיומית

  .  גם עולות חדשות,יכול גם לפנות לבנות, לתווך

  . ה רבהבשמח  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  . תודה. לעולים מאתיופיה אבל גם לעולים אחרים, לא משנה  :אברהם מולה

  ? האם באמת נשים אתיופיות גם פעילות במועצת נשים  :ר אמיר גבע"ד

  . אחת שהיתה פעילה והיא עזבה אותנוהיתה , לא  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  , אבל בוועדי ההורים הנשים מיוצגות באופן  :עמירם מילר

  . לגשר, אני מוכן לתווך, אמרתי  :ם מולהאברה

  . כן, אני אצטרך את זה  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  . בבקשה? עוד מישהו. אברהם, תודה רבה  :יהודה בן חמו
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אני , נסיה. מברך את חברתי שלי, אני מבקש את מועצת הנשים  : לויאהוד יובל

  , בהזדמנות הזאת להזכירמבקש 

  . מרהוא לא קיבל חו  :עמירם מילר

  . החומר שאנחנו מתחלקים בינינו אני לא אספר למועצה  : לויאהוד יובל

  . פעם הייתי נותן איזו שאכטה ככה. הלוואי  :עמירם מילר

מציע שמועצת הנשים תיקח איזה , אני מבקש ממועצת הנשים  : לויאהוד יובל

ולקחתי אותו על , נושא שבעבר חשבתי שהוא יהיה מאוד פשוט

אבל לשלי יש הרבה השקעה , הוא מאוד לא פשוטעצמי ואני יודע ש

הרבה נשים צעירות , יש נשים בעיר. זה מוכח, והרבה יכולת

יש נושא של גני ילדים שהרבה פעמים דיברנו על זה , עובדות

אני חושב שאין גוף כמו . שאפשר להביא גני ילדים עד שעה חמש

הנשים שמתאים עם יכולת מוכחת שיש לו את הכוח מועצת 

 גנים עד שעה חמש 3,4,5- להתחיל ב, רתם לטובת נשים צעירותלהי

להישאר , שאמהות צעירות יוכלו לעמוד בזה, במחירים סבירים

אבל . וגם מדי פעם ליהנות מהפעילויות שהן כיף נטו. בעיר

, הנה את, הקשריםיש את , זה מוכח, למועצת הנשים יש את הכוח

הירתם לטובת נשים ויש את האפשרות ועכשיו זו גם חובה שלכן ל

, נשים שרוצות להישאר במעגל העבודה, נשים עובדות, צעירות

צריך למצוא להן , ף בית שהן יוכלו להישאר במעגל העבודה"שאל

ם לא משכנתא  הזה אין לה1,000- ובלי עוד ה. סידור טוב לעוד ילד

כל הדברים . ולא כל הדברים האלה, ולא שלושת רבעי משרה

שזה , ף בית"ת הם מגיעים אחרי שהאלשהופכים להיות מותרו

הכוח , המעמד שלכן, המצב שלכןוהיום . משפחה, ילדים, בית

  . שלכן חייב להיות רתום לטובת הדבר הזה

  ? רצית להגיד עוד משהו  :יהודה בן חמו

, ותודה רבה מאוד ענקית לנסיה, רציתי להגיד תודה רבה לכולם  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו
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  . אין סוף,  בוקר ולילהשאנחנו עובדות יחד

אני , קודם כל. כמה מילים לפני שנעבור לסעיף הבא. תודה רבה  :יהודה בן חמו

חושב שראינו פה דוגמא מקצת מהדוגמאות הרבות של פעילות 

דוגמא קלאסית לעשייה של . שלי כחברת מועצה, ברוכה של שלי

גם אני למרות שאני . בשקט- חברת מועצה שיכולה גם בשקט

, מהכמות, מופתע מהעוצמה, לא מעט מהאירועיםמופיע ב

מהיכולת לעגם קבוצות נשים תחת הכותרת או הבית , מהאיכות

להוקרה , הפעילות הזו ראויה להערכהובהחלט , של מועצת הנשים

לבין שלי ששיתוף הפעולה בין נסיה , כמובן. ולהמון המון ברכות

ן עסוק אמנם אני בזמן האחרו, ובכלל כיועצת למעמד ראש העיר

בהחלט תחת הכובעים האלה אנחנו אבל , בדברים אחרים לגמרי

שרואים שנשים מסתדרות , רואים שיתופי פעולה טובים שמניבים

  .ובהחלט מבורך, אז האחד ועוד אחד נותן יותר משתיים

סתם להפריח סיסמאות באוויר , לפעמים להגיד. הערות, רק שוב  

 52%- וזן יותר מרק בשביל לסבר את הא. מאוד קל- זה מאוד

  . מהמנהלים והמנהלות בעיריית כפר סבא הן נשים

  . לא בכל הדרגים  :גיא בן גל

 .בלשכת ראש העיר יש ראש עיר אחד. בראש העיר אין נשים. נכון  :יהודה בן חמו

  , בהגדרה, המנהלות. סגן ראש העיר זה סגן ראש העיר

  , סטטיסטיקות אפשר, יהודה  :גיא בן גל

  . הגדרה של מנהלותב  :יהודה בן חמו

  . אתה צודק, ברמה של סגניות מנהלות מחלקה  :גיא בן גל

   ?ניסחתי את זה נכון? בסדר. בהגדרה של מנהלות מחלקה וצפונה  :יהודה בן חמו

  . נשמח לראות  :גיא בן גל

  . אתה תשמח לראות  :יהודה בן חמו

  , ואני חושב, אני מכיר את הנתונים גם לא רע  :גיא בן גל
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  . לכן לבוא ולהצהיר פה שעיריית כפר סבא ועיריית כפר סבא  : חמויהודה בן

  . 52- יותר מ.  אבל לא הבנתי52- מה זה יותר מ  :נפתלי גרוס

  . 52%  :יהודה בן חמו

  ?52.5%? כמה זה. 52%- אמרת יותר מ  :נפתלי גרוס

  . 52.2%. 52%- יותר מ  :יהודה בן חמו

  . הוא מבין בפסיקים  : לויאהוד יובל

  .עכשיו הבנתי  :נפתלי גרוס

רציתי שתלמד איך , של עשייהכשהתכוונתי לדוגמא , נפתלי  :יהודה בן חמו

  , עושים

  . 'יותר'לא הבנתי מה זה ', יותר'המילה   :נפתלי גרוס

חשבתי שאולי תלמד , כשאמרתי ששלי מהווה דוגמא לעשייה  :יהודה בן חמו

  . לעשות משהו

  . לא ממך  : לויאהוד יובל

אני חושב שבהחלט יותר ממה שהעגל , ושא של הציבור הדתיולנ  :יהודה בן חמו

לא מעט פעילויות הופנה לציבור . רוצה לינוק הפרה רוצה להניק

כשאני נפגש גם עם אמונה וגם עם כל פורום . של הנשים הדתיות

ופה אין איסור , מאוד רוצות- הן מאוד, אני מעלה בפניהן, שהוא

מקום כך שגם יש . בדלהשתתף בפעילויות האלה כי זה נשים בל

תעזרו , ובהחלט. אפילו לנשים חרדיות לבוא ולקחת פעילויות

כי הן מעוניינות לצרף נשים מכל , בנושא הזה לשלי ולנסיה

ואני מאמין שאם . מכל האוכלוסיות ומכל הגילאים, הרבדים

נשפיע , כמי שנחשפים יותר לקהלים רחבים, אנחנו כחברי מועצה

הם יצליחו להרחיב את , איתם בקשרעל הקהלים שאנחנו באים 

. אני מברך אתכן ומאחל לכן המשך הצלחה. מעגל הפעילות

אז אני אמשיך לתמוך , וקיבלתי היום רוח גבית מהאופוזיציה

  . תודה רבה. בכן
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  ? למה אתה חייב לקלקל  :גיא בן גל

  . 4סעיף   :יהודה בן חמו

  ? המה קר? מה קרה? למה? למה? למה, למה יהודה  :גיא בן גל

  . יש לכם הרבה מה לעשות, תעיינו בזה בערב  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  

בהתאם לחוק , אצילת תפקידים וסמכויות של ראש הרשות למר איציק יואל  .8

בין , 1975-ה"תשל, )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(הרשויות המקומיות 

  .חמו-ש במקומו של אבי בן"ר המט"השאר כיו

  

אני רוצה ברשותכם , 7-  ו4 ואלון יערכו להציג את סעיף נורמןשד ע  :יהודה בן חמו

אצילת : 8לאשר את סעיף מספר . 8להציג את סעיף מספר 

בהתאם , תפקידים וסמכויות של ראש הרשות למר איציק יואל

, )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(לחוק הרשויות המקומיות 

  , ש"ר המט"בין השאר כיו, 1975- ה"תשל

  ? ש"מה זה מט  :אל- ןאתי ג

 מי בעד לאשר את .חמו- במקומו של אבי בן, מכון טיהור שפכים  :יהודה בן חמו

  . ירים את ידו? 8סעיף 

  ?מה האצלת הסמכויות, רגע  :נפתלי גרוס

   ?ש"רק מט  :אל- אתי גן

  . נמשיך את המשפט אחר כך, פרה- פרה  :יהודה בן חמו

אנחנו ? ויות בהצבעהלפצל את אצילת הסמכ, מה אתה רוצה  :גיא בן גל

  . מנסים להבין מה אתה עושה

  . שאל. שאל  :יהודה בן חמו

אתה מאציל לאיציק . לא בקשה לזכות דיבור, יש לי שאלת הבהרה  :גיא בן גל

יש לך התנגדות לפרט את כולן במקשה . יואל הערב כמה סמכויות

  ? אחת ואז להצביע על זה
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על . אם יהיה עוד אני אוסיף. ש"טאני מצביע עכשיו על נושא המ  :יהודה בן חמו

  .ש אני מצביע"המט

  ? יש נושאים נוספים שאתה מתכוון להאציל את סמכותו  :גיא בן גל

  . לא במסגרת מועצת העיר  :יהודה בן חמו

  . אז אני מבקש לדבר, לא  :גיא בן גל

  . בבקשה  :יהודה בן חמו

שכהן כסגן , ד עמוס גבריאלי"אני רוצה לצטט משפט של עו. תודה  :גיא בן גל

במקרה היה גם עמיתו של איציק , ראש העיר בקדנציה הקודמת

". ממשנה למשנה קואליציה נבנית: "והוא אמר, יואל בסיעה

אני חושב שהיא משקפת נאמנה מעשה פוליטי , אמירה יפה

, הוא ניצל את מכסת הסגנים שיש לו. לגיטימי שראש העיר עושה

בוקי . ר וסגן אחד בתואר סגנים בשכ2י חוק מותר לו למנות "עפ

כי ראש העיר החליט למנות רק סגן אחד , יש הוא סגן בשכר'צ

ועכשיו יש לנו גם כמובן . שני הסגנים האחרים הם בתואר. בשכר

אני , למי שהספיק לשכוח, שהוא משנה לראש העיר, את אורן כהן

  . בטח לא

צת העיר יש עוד אחד משנה לראש העיר שהוא בכלל לא במוע  :ר אמיר גבע"ד

  . אחראי לקליטה. הבנתי

  ? הגדירו אותו גם כן משנה  :גיא בן גל

   - ר צוות"הוא יו, ר ועדה"הוא לא יו  : לויאהוד יובל

. אז יש לנו קטגוריה של משנה מכהן כחבר מועצה ומשנה לא  :גיא בן גל

מהטעם , עכשיו אני לא רוצה להביא את הדברים לידי גיחוך

 הערב הוא אדם שאני מאוד הפשוט שהאדם שעומד לבחירתנו

 איציק .גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית, מחשיב אותו

יואל ברמה המקצועית היתה לי בעיקר עבודה מולו בפריזמה של 

בתקופה שהוא כיהן , חברותי בוועדת הביקורת של מפעל המים
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 הרבה מאוד פעמים אני לא .במהלך קדנציה שלמה, ר"כיו

ו ויכוחים נוקבים מאוד בעניינים היו לי אית. הסכמתי איתו

שנוגעים לאופן שבו מפעל המים נוהל ולגבי , מקצועיים גרידא

 שנות כהונתי 5מעולם במהלך . תהליכי קבלת החלטות שהתקבלו

מעולם . כחבר ועדת ביקורת לא הטלתי דופי ביכולות הניהול שלו

לנהל ביד רמה את , נהפוך הוא, לא טענתי שאין לו את הכישורים

, ואמרתי את זה גם בפעמים קודמות, אגיד של מפעל המיםהת

שאני לא , מבלי כמובן להיכנס לאיכויות של מי שהחליף אותו

אבל אני חושב ואני . מוריד ולא מוסיף מאיכויותיו של מר צרפתי

סבור שאיציק יואל עשה עבודה טובה מספיק לכל הדעות במפעל 

אור הניסיון על מנת שאפשר היה לאפשר לו במיוחד ל, המים

  , לאו, קרה מה שקרה .להמשיך בתפקיד, שהוא צבר

בשביל לעשות את האווירה יותר , מצטער להפריע לך במשהו  :איציק יואל

עסקנו בשאיבה ובחלוקת . זה עדיין מתעסק עם המים, טובה

   - כשיו מקבליםע, המים

. ת דקו2 ניצלתי רק .אז אני רוצה להמשיך להגיד לך בהקשר הזה  :גיא בן גל

אתה הבן אדם הראשון בקואליציה שהסכים לקחת על עצמו את 

כולם אמרו . למיטב ידיעתי, זה הוצא לרבים לפניך. ש"נושא המט

ואני אומר לך כנציג . אף אחד לא רצה להתעסק עם הביוב. 'לא'

  , הירוקיםסיעת 

  .גם פה אתה טועה  :יהודה בן חמו

  . זה הוצע ליותר מאדם אחד לפניך  :גיא בן גל

  . גם פה אתה טועה  :הודה בן חמוי

  ?זה לא הוצע לאף אחד לפניו  :גיא בן גל

  . אני אומר לך שאתה טועה  :יהודה בן חמו

אנשים מסוימים לא . אוקי? לא? זה לא הוצע לאף אחד לפניו  :גיא בן גל
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  . אם ככה, אמרו לי אמת

   -  וגםהיה גם עמירם. זה לא נכון, לא  :ד אלון בן זקן"עו

, וגם אם לא.  לפני איציק יואלמיטב ידיעתי זה הוצע לאנשיםל  :גיא בן גל

לעניות , גם אם הוצע לפניך וגם אם לא. ותסייגו אותי בסוף דבריי

. י אנשים שיושבים פה בחדר הזה שזה הוצע להם"דעתי נאמר לי ע

  . אם הם ירצו להכחיש אז יכחישו

  . לא הבינו  : לויאהוד יובל

לא , י יהודה"הוצע לי ע'רם כשהם אמרו לי דבריהם הוצאו מהקש  :גיא בן גל

  . כך זה נאמר לי', רציתי את זה

  ?' הוצא לנו ביוב? 'אז מה הם אמרו לך  :לוי- נורית חסון

 דווקא כנציג של .ש"ר המט"הוצע להם להיות בתפקיד של יו. לא  :גיא בן גל

' א. סיעת הירוקים אני אומר לכם שהתפקיד הזה הוא חשוב מאוד

ט שהוא גם משיק לעבודה מאוד חשובה מול העיר  מהטעם הפשו- 

התאגיד הזה הוא בבעלות משותפת עם בעלות . השכנה הוד השרון

התאגיד הזה מגלגל . דומיננטית של כפר סבא יחד עם הוד השרון

וכרגע ממחזר הלוואות ממנהלת הביוב בהיקפים של עשרות 

 הוא מתמודד עם קשיים לא פשוטים של מפגעי. מיליוני שקלים

מהטעם הפשוט , ריח שקיימים יותר בשטח השיפוט של הוד השרון

 ולנו יש את האחריות המקצועית לטפל .שפיזית הוא ממקום שם

זה , אני גם מכיר מצוין את המקבילה בהוד השרון. בדברים האלה

  ', אביאל אברמוביץ, סגן ראש העיר מטעם הירוקים

  . והוא עשה משהו שם  :יהודה בן חמו

  , אתה יודע, יהודה, שאני כבר אומר לך  :גיא בן גל

  ? הוא עושה  :יהודה בן חמו

  .  שנים גם אתה באופוזיציה עשית יפה מאוד10  :גיא בן גל

   - הוא עושה שם, סליחה  :יהודה בן חמו
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  . הוא עושה עבודה נהדרת  :גיא בן גל

  . נכון  :יהודה בן חמו

ה במשרה לבן אדם הזויש לך מקבילה מקצועית שרק מחכה   :גיא בן גל

, בתפקיד פורמלית החזיק אבי בן חמו, אגב, לפניך. מלאה שיעבוד

אבל טוב שאדם מקרב . ואני יודע שהם מלאי שבחים לגביך גם

בלי עין הרע יש לך הרבה , ל העירייה"אבי אתה מנכ, מועצת העיר

טוב שיהיה אדם כמו איציק יואל שיהיה לו את , במה להתעסק

  .אבי זמן להתעסק בעניין הזה זמן או הרבה יותר מש100%- ה

בלי קשר לגחמות הקואליציוניות של עוד , ובאמת, מהטעם הזה  

התחלת את הקדנציה , משנה או פחות משנה או אני לא יודע מה

עכשיו אני מניח , היה לך איזשהו חצי צעד לאחור, בתפקיד אחד

אני עד עכשיו . שאתה ממסד מחדש את יחסיך עם הקואליציה

אני מאחל , ואני בטוח שתמשיך להיות אדם ענייני, החשבתי אותך

לא רק שלא , ואני סבור שאין מניעה שסיעת הירוקים. לך בהצלחה

  . אלא אפילו תתמוך בו, תתנגד למינוי שלך

פה אחד של  ? פה אחד8אפשר לאשר את סעיף . תודה רבה  :יהודה בן חמו

  . תודה רבה. החברים

תפקידים וסמכויות של ראש הרשות למר פה אחד אצילת מאשרים  :134 ' מסהחלטה

 בחירת ראש הרשות וסגניו(בהתאם לחוק הרשויות המקומיות , איציק יואל

  .חמו-ש במקומו של אבי בן"ר המט"בין השאר כיו, 1975-ה"תשל, )וכהונתם
  

, ואין לי ספק שהוא יצליח, אני קודם כל מאחל לאיציק יואל  :יהודה בן חמו

 שאיציק יואל נכנס בראש ש להודיע אני מבק.המון הצלחה- המון

אבי ממשיך להיות . ש במקום מייק קיסוס"ובראשונה כחבר המט

זו , כמו כן. ש"ר של המט"ואיציק כמובן יהיה היו, ש"חבר במט

אני שמח שאיציק יואל יהיה משנה לראש , זו לא הצבעה, הודעה
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והוא יהיה ממונה על הפיתוח העסקי ופיתוח הנכסים של ,העיר

מערכות היחסים ו, אני יכול לומר בהיכרי את איציק. ההעיריי

אני בטוח שבמהלך הקדנציה הוא , שגם עבדנו בקדנציה הקודמת

על מנת גם להקל על המערכת , עוד ייקח עליו תפקידים נוספים

  . המון הצלחה- המון. שלנו

  . רגע, רגע  :אל- אתי גן

  . זה לא להצבעה  :ר אמיר גבע"ד

    ?מה הוא לוקח היום, געתחזור ר, רגע  :אל- אתי גן

  , לכן אני מאחל הצלחה רבה  :יהודה בן חמו

  , יהודה  :אל- אתי גן

   ?אולי שיסבירו לנו במה מדובר  :נפתלי גרוס

יואל וזה לא , עם כל הכבוד, עסקי אני חושבת יהודהפיתוח , רגע  :אל- אתי גן

   .בשביל זה יש חברה כלכלית, אישית נגדך

  , סליחה  :יהודה בן חמו

  ? - אתה עושה, מה  :אל- גןאתי 

  . מה את עכשיו זה  :יהודה בן חמו

  . הוא ממשיך להיות דירקטור אבל בחברה  :גיא בן גל

החברה הכלכלית זה , אתם לא רואים, אבל פיתוח עסקי, לא  :אל- אתי גן

  . לירות לעצמנו ברגל

   ?איציק יואל ממשיך להיות דירקטור בחברה הכלכלית, יהודה  :גיא בן גל

  , נוציא אותו, את השם של האישהאתי תביא אלא אם כן   : חמויהודה בן

  .אל תוציא במקום, אני אביא לך  :אל- אתי גן

  ? אה, אתה על חשבונך לא מוכן  :גיא בן גל

  . על חשבונכם. לא  :יהודה בן חמו

  .אין בעיה.  תוסיף עוד אישה,לא. אל תוציא במקום  :אל- אתי גן

   ?את יוצאת? מה  :יהודה בן חמו
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  . תוסיף  :ן גלגיא ב

  . אתה מת שאני אצא  :אל- אתי גן

  ? את לא יוצאת  :יהודה בן חמו

  . לא  :אל- אתי גן

  . תודה רבה  :יהודה בן חמו

  

  .הזמיר' ד ברח" יח7מכירת   .7

  

   .4סעיף   :יהודה בן חמו

אם אתה מתכוון , אבל עדיין אני חושבת שפיתוח עסקי, לא  :אל- אתי גן

  , ברצינות

  . 7סעיף   :יהודה בן חמו

  ? 4 או 7  :גיא בן גל

  ? מי מציג את זה,  יחידות דיור7  :יהודה בן חמו

לעירייה נשארו , במסגרת פרויקט כפר סבא הצעירה. אני אציג  :אבי בן חמו

 יחידות דיור נמצאות על 7.  יחידות דיור7זכויות במקרקעין של 

. זכויות הקרקע בסמיכות לקרקע של מינהל מקרקעי ישראל

שניסינו לרכוש את , יסיון של למעלה משנתייםהמינהל אחרי נ

שאלה ,  יחידות דיור14הקרקע על מנת להקים שם מבנה נוסף של 

המינהל החליט בלי לשאול אותנו , בפרויקט מבניםהיו רוב ה

 יחידות דיור של 7למכירת , להוציא מכרז לפני כחודש וחצי

₪ ון  מילי4.3שהמציע שזכה עמד על ,  מציעים56היו שם . המינהל

מבחינה כלכלית עשינו בדיקה .  יחידות דיור זכויות בקרקע7עבור 

 יחידות 7להקים עוד , ואין היתכנות כלכלית אם אלה המחירים

. ואנחנו ממליצים לעיריית כפר סבא למכור את המקרקעין, דיור

 4.3-  בטווח של היש שמאות שצורפה כאן שמדברת על מחירים
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  .  למעשה לאשרוההחלטה המתבקשת היא, ₪מיליון 

  . במכרז  :עמירם מילר

  . הכל כמובן במכרז  :אבי בן חמו

במשפט וחצי לפני שאני מעביר את ? סיימת. איזו שאלה. במכרז  :יהודה בן חמו

מאוד טובה - כמובן שהמינהל עשה לנו עבודה מאוד, זכות דיבור

אני מאמין , גם את האומדן וגם את המחיר הגבוהכי , מקדימה

יותר מאשר המינהל בגלל כמה ,  מחיר יותר גבוהשנקבל גם אנחנו

כמובן שהנושא הזה . וכמה נסיבות שקשורות לקונים הקודמים

י הנהלים של "הכל עפ, ייצא למכרז בכפוף לאישור משרד הפנים

  . מכירת נכס

מדי פעם , מ"רון סגל השקעות בעחוות הדעת של אתם סומכים על  :ד מנשה אליאס"עו

אם לא כדאי השאלה , ת של החברה הזואני רואה את חוות הדע

כי לפעמים אחידות היא . להשתמש בשירותים של שמאים נוספים

אותו שמאי שיהיה . לא כל כך מועילה לעירייה ולחברה הכלכלית

  . תמיד

  , אני לא יודע אם אלון, האומדן היה  :יהודה בן חמו

  , האומדן במקרה הזה נבנה, לא :ד מנשה אליאס"עו

  .האומדן היה נמוך מאוד  :יהודה בן חמו

. הוא נבנה בהסתמך על המכרז שהיה. אני יודע, בסדר, לא, לא :ד מנשה אליאס"עו

זה מה שאני ? להסתמך על אותו שמאיאבל השאלה אם תמיד 

  . רואה

  , האומדן של השמאי למינהל הוא היה נמוך מאוד, לא  :יהודה בן חמו

  . תמיד באותו שמאילהשתמש למה , השאלה שלי. אני הבנתי :ד מנשה אליאס"עו

  . אתי. תודה  :יהודה בן חמו

אבל אני , אני לא יודעת איזה משא ומתן התקיים עם המינהל  :אל- אתי גן

  , מה שיש, לקחת את שני המגרשיםשזו היתה הזדמנות חושבת 
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  . לא, הם לא הסכימו  :יהודה בן חמו

   . בר השגה דיור לזוגות צעיריםולבנות שם  :אל- אתי גן

  . הם לא רצו  : בן חמויהודה

 12אני יודעת שהסיפור עם פרויקט האוניברסיטה נמשך , תראה  :אל- אתי גן

שנים עד ששכנעו את הוועדה המחוזית וייקנו את זה זוגות 

כי לא , אני חושבת שפה זו היתה הזדמנות פז של העירייה. צעירים

, מוכרים אדמות. לא הכל זה הכסף, אני נורא מצטערת, הכל

  , למה שהעירייה.  מחלקים,לוקחים

  .  יחידות דיור7  :יהודה בן חמו

  . אמרתי לעמירם, עמירם, הרי אני יודעת שזה נגד, עמירם  :אל- אתי גן

  ? אני נגד מה  :עמירם מילר

אני חושבת שזו היתה הזדמנות פז ללכת גם לוועדה המחוזית   :אל- אתי גן

  , ולהוסיף את כמות היחידות

  . יור יחידות ד7  :יהודה בן חמו

. ולעשות יחידות קטנות יותר ולתת דיור בר השגה לעוד כמה זוגות  :אל- אתי גן

 3- אם אתה שואל אותי אם שווה ה. אני לא מזלזלת גם בקטע הזה

לעומת לתת פתרון לעוד כמה זוגות ,  מיליון4- מיליון שנקבל או ה

לא כל דבר . אני בעד זה, ה פה בכפר סבא'צעירים שיישארו חבר

אני . הכל הולך דרך הדבר הזה. ורטים את זה לכסףפ, מוכרים

  . זו היתה הזדמנות פז לעשות גם את זה, נורא מצטערת

  . בבקשה? מי עוד. תודה רבה  :יהודה בן חמו

  ?הזכויות בנייה במגרש הזה הן סופיות  : לויאהוד יובל

זה שאלות ששואלים למי  ?אתה מתכוון לגשת למכרז או מה  :יהודה בן חמו

  . אבל לדעתי כן. כרזשניגש למ

  , השאלה אם יבואו אנשים למכרז, לא  : לויאהוד יובל

   .כן, לדעתי  :יהודה בן חמו
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  . אפשר לשאול אותם, יםיש פה אבל את הגורמים המקצועי  :גיא בן גל

  . אין פה  :יהודה בן חמו

  ? הם לא יודעים, היועץ המשפטי פה  :גיא בן גל

אבל אין אפשרות  ?ברה הכלכליתע בח"הם מכירים את התב  :יהודה בן חמו

  . אין. להוסיף יחידות

  . ע הנוכחי"לפי מצב התבהוא מוכר  :ד מנשה אליאס"עו

  . גם שאלו מהמינהל .אין אפשרות, אין  :יהודה בן חמו

  . אז, אם יהיו שיפורים, ע נוכחית"המינהל מוכר לפי תב :ד מנשה אליאס"עו

  . כולל הכל, עזוב. לל הכלכו, זה כולל שבס, אין אפשרות  :יהודה בן חמו

  . לא שמעתי את התשובה שלך. יהודה, לא שומע  : לויאהוד יובל

  ? מה היתה השאלה  :יהודה בן חמו

 אני בדעה שחבל .אם תהיה אפשרות בעתיד להוסיף עוד בנייה  : לויאהוד יובל

העיר הזאת מוכרת נכסים ומוחקת נכסים אחד . למכור נכסים

, לעוד כמה שנים, לדור הבא,  הבאלראש העירהכסף . אחרי השני

  . יבואו לקופה ריקה

  .שלא מניב כלום? מה, מגרש ריק עדיף :ד מנשה אליאס"עו

  ,  שנים6בעוד ,  שנים5בעוד , עדיף שבעוד שנה. כן  : לויאהוד יובל

  . הוא אומר להשאיר את זה ככה :ד מנשה אליאס"עו

  . סליחה, מנשה .תודה  :יהודה בן חמו

תעשה , תבנה, 4.3- אתה שם לב שמכרו כזה דבר ב, ל אתה קבלןאב  :איציק יואל

,  מיליון דולר1.2,  מיליון דולר1.1תקבל תגמולים של , הכי יפה

  . מפסידים פה כסף

  ? למה לא מקימים בית כנסת שם, יהודה סליחה :ד מנשה אליאס"עו

  . נקים, נקים  :יהודה בן חמו

   , תושבים20,000. באמת, לא :ד מנשה אליאס"עו

  ) מדברים ביחד(
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 אני רוצה שתקשיבי ,אני חושב דווקא בניגוד למה שאמרה אתי  :אברהם מולה

בגלל המבנה , אני גר במקביל לרובע זמיר, בניגוד למה שאמרת. גם

אני , יש שם יחידות דיור,  קומות7ה אני לא יודע איך יקימו הז

יש לה , אני חושב דווקא אם העירייה יכולה. יש פרסום, ראיתי

אני הייתי רוצה שיעשו שם בית כנסת או משהו , אפשרות עדיין

  ,  יחידות דיור נראה לי זה לא7. יותר רלוונטי

  . זה לא שטח חום  :יהודה בן חמו

  ,  אני לא יודע כמה מכם  :גיא בן גל

  . הוא עוד לא סיים, רגע  :יהודה בן חמו

י גם יש אול. תקשיבו קצת, תנו לי קצת, עד שנזכרתי לדבר  :אברהם מולה

אין ,  יחידות דיור יהיו שם בסביבה7אני חושב , אפשרות לעשות

  . ואולי לעשות מרכז מסחרי, לנו מרכז מסחר

  . זה שטח למגורים בלבד. אין. זה לשטח מגורים בלבד  :יהודה בן חמו

  . הכל אפשר לעשות כשרוצים  :אל- אתי גן

  . הכל אפשר לשנות  :נפתלי גרוס

העמידו את הבית באמצע . הכל אפשר לעשות. תהכל אפשר לעשו  :אל- אתי גן

  , שילך ויטייל בשכונה ויראה, מי שלא היה. לכו תראו. השכונה

  . אני גר שם  :אברהם מולה

לא , לא הצד של האוניברסיטה. אני אומרת לכם את הגועל נפש  :אל- אתי גן

צפיפות . תראו בית בתוך בית, הצד השני. הזוגות הצעירים

  , אי אפשר לעשות. החניות למעל. נוראית

, אני לא מבין מה את מתלהבת, אבל את לא בזכות דיבור עכשיו  :יהודה בן חמו

מה את . גיא בזכות דיבור עכשיו? מה את מתלהבת. יאללה

   .אני מניח שאת תשכנעי את עצמך בסוף? מתלהבת

אני לא יודע כמה מכם ביקרו , דווקא בהמשך לדבריה של אתי  :גיא בן גל

  .  האוניברסיטה בכפר סבא הצעירהבפועל במתחם
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  . בוא נצא לסיור  :לוי- נורית חסון

רמת , אני בכל זאת חבר בוועדת משנה, אני יכול להגיד לכם  :גיא בן גל

. שהיא גבוהה מאוד, הצפיפות שם היא כזו כמו שאתי מציינת

והתחושה הכללית שם , דיברתי עם אנשים שרכשו שם דירות גםו

הם רכשו דירות במחירים ,  העירוניזה שאולי לפחות בפרויקט

אבל . וזו היתה אחת המטרות, אטרקטיביים למטה ממחירי השוק

לשטחים , לריאות הירוקות, למפרט השכונהבכל מה שקשור 

, זאת אומרת. האיזון שם הוא לא איזון טוב בכלל, הציבוריים

במתחמים שלמים שם רואים שדריסת הרגל שניתנה לקבלנים שם 

,  האפשריתום בחלק המאוד גבוה של התקרהסקמבחינת המי

. פשוט עשו אותו באופן המכסימלי ביותר לדעתי שהיה ניתן

אני ישר , להעביר או להמיר שטחכשאומרים לי אי אפשר , עכשיו

אחת האופציות שאפשר היה . מתעניין מה כן אפשר לעשות

זה כן לייעד , לאור הצפיפות המאוד אדירה שקיימת שם, לעשות

יש מי שיגיד בית .  כזה או אחר הזה לצורך ציבוריאת השטח

יש מי שיגיד אולי איזו ריאה , יש מי שיגיד מעון לגן ילדים, כנסת

זו קרקע 'אז יגידו לי ישר . ירוקה אחת מסכנה שכן תהיה שם

יש מקרים שאם לעירייה . לא נכון. 'אין לנו שיקול דעת, פרטית

ציבורי כזה או את השטח שם לצורך היה מספיק חשוב לייעל 

, היא היתה מוצאת את הדרך להגיע להסכם עם בעל הקרקע, אחר

עושים את זה בהרבה מאוד . לקבל זכויות בנייה במקום אחר

אז אני לא . אפילו עשו את זה בכפר סבא בכמה מקרים. מקומות

מבחינת המוטיבציה , מבין מה הטירוף שאוחז לצורך העניין

הרי , הזה עוד בניין ועוד מבנהלבנות על כל קרקע פנויה במתחם 

רק לפני זמן לא רב התקבלה התנגדות של תושבים במתחם הזה 

שהיזם בתכנית המקורית אמר שהמבנה שישמש , לתכנית בנייה
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היזם כבר תוך כדי . יהיה מבנה מסחרי לטובת תושבי השכונה

לשנות את כבר מגיש בקשה , הבנייה עוד לפני שהתכניות יבשו

עיריית כפר , הם הגישו ערר.  גם את המתחם הזה...התכנית כדי ל

והערר של  ,נתנה לו את היד החופשית לבנות, סבא לא עצרה אותו

אז . הוועדה המחוזית הצליח לתקן במעט את מה שרצו לעשות שם

בין , כגורם מאזן פה, יהודה, אני לא רואה העירייה עם כל הכבוד

נות כמה שיותר מצד אחד אינטרס לגיטימי של יזמים וקבלנים לב

לבין אינטרס של תושבים לחיות , דירות ולמכסם את הרווח שלהם

  . ברמת חיים ובאיכות חיים סבירהבמקום 

אני מציע שתבדוק את היחס בין שטחים ציבוריים פתוחים לבין   

, הצעירה לעומת שאר כפר סבאמבנים בשכונה של כפר סבא 

שהיחס שם ,  בזהירותמתנבאאני , למרות שמדובר במתחם חדש

צריך לעבור שם ולראות את הדברים . הוא פחות טוב מבשאר העיר

לא צריך להיות מומחה לתכנון . פיזית בעין כדי להבין את הדברים

יכול , עכשיו. סביבתי אדריכלי כדי להבין שהאיזון שם הופר

מה אפשר לתקן פה עם איזה 'אתם תגידו , להיות שזו טיפה בים

, הנה', למה אתם קטנוניים, דות דיור יחי14, 7, מתחם אחד קטן

, יש הזדמנות של מגרש ריק שאפשר לעשות בו שימוש ציבורי ראוי

עיריית . למה לא להפוך כל אבן ולנסות למצות את האופציה הזאת

ראש העיר ישר . כפר סבא אפילו לא ניסתה את האופציה הזאת

ו אף אחד אפיללדעתי , אני אומר לכם באחריות. 'לא ניתן'אומר 

רק , ישר הלכו לאופציה הזו. לא ניסה לבדוק את האופציה הזאת

מנסים לתחום . רק היא מונחת לאישורנו, היא מונחת לפתחנו

 בקיה ואי אפשר אותה בגבולות גזרה מוגדרים שאין ביניהם שום

אז מי שרוצה שיבדוק . לא כך היא, אני אומר לכם, לפרוץ אותם

, ט ולהגיד אין ברירהמי שרוצה להצביע באוטומ. את העניין
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  . שיבושם לו

 אציגאני , אל תדאג.  העובדות לא יבלבלו אתכם כרגיל.תודה רבה  :יהודה בן חמו

הדילמה בכלל על מגרש שכזה . לך את העובדות ונראה מה תגיד

או ,  הדילמה האחת.אין יותר דילמות, היא אחת מהשתיים

. ת הקרקעאו שאנחנו מוכרים א, יוצאים לפרויקט לבדנו, שעושים

, אם אנחנו בונים לבד, אם אנחנו בונים בתחשיב הכלכלי שעשינו

 7וזה סך הכל , עם כל האחריות. ספק, ספק אם אנחנו מגיעים

, איזו הגרלה אתה עושה,  יחידות דיור7ולך תריב על , יחידות דיור

כמובן שכל זוג צעיר הוא . יירשמו לך מאות אנשים או משהו כזה

ט עם זוגות צעירים זה הדבר המרכזי שמונח כמובן שפרויק. חשוב

האם . אבל צריך לבוא ולהיות ריאליים. על שולחן הנהלת העיר

,  יחידות דיור לפרויקט של זוגות צעירים7להוציא קרקע של 

אני מעריך כמי שליווה קצת . כך הרבה מתחים שאתה תיצור כל

 7 איש על 200-250יירשמו לפחות , את הזוגות הצעירים בעיר

  . יחידות דיור הללו

אם מישהו לא מכיר את , הדילמה פה קודם כל, זאת אומרת  

אני , אני אשאל, אני לא מכיר, תשמע'אז יותר יפה להגיד , הנושא

קודם , אבל לבוא ולדבר ואחרי זה. 'אולי אני אדבר בסוף, אתעניין

המכירה וגם ההמרה גם , אתה לא יכול בשום קונסטלציה, כל

אתה יודע בכלל מה . פוף למשרד הפניםתמיד זה יהיה בכ

המדיניות של משרד הפנים להמרה של שטחים חומים לבנייה או 

  ? - אתם יודעים מה המדיניות של ירוקים להפוך? ההפך

  ) מדברים ביחד(

  , זה לא אומר שהסכמתי איתך. לא הפרעתי לך  :יהודה בן חמו

  . וזית תספר לנואתה תהיה נציג ציבור וועדה המח, יהודה  : לויאהוד יובל

  . אבל לא הפרעתי לך  :יהודה בן חמו
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כשתהיה נציג ציבור בוועדה המחוזית תוכל . אבל תספר לנו  : לויאהוד יובל

  ? נכון, לעשות את זה

הדילמה היא האם אנחנו לוקחים את זה על , לכן אני בא ואומר  :יהודה בן חמו

שוק לבוא ולבנות ב, גם אם לא לזוגות צעירים, עצמנו לבנייה

, לבוא ולבנות לבד עם כל האחריות.  או למכור את הקרקעהחופשי

, ועם כל ועם כל ועם כל. שילווה את זה עד המפתח, עם כל הליווי

לבין לבוא ולמכור את הקרקע באומדן שהמינהל עשה לנו הרבה 

לפחות ההערכות של , וסביר מאוד להניח, מאוד מהעבודה

זה , גם אם לא, ים מזהרועהמקצועניים שנקבל מחירים יותר ג

כמובן שזה גם כפוף לאישור משרד הפנים . המחיר המינימאלי

  ? מי בעד לאשר. ולכן אני מעמיד את זה להצבעה

לצרכי לא ברור לי הנושא הזה של ההמרה של הקרקע , תסביר רגע  :יאיר אברהם

  ? מה המשמעות של זה או מה התהליכים, ציבור

   - רה משטח חום לשטחהוא מתכוון להמ  :לוי- נורית חסון

  .זה שטח בנייה  :יהודה בן חמו

  ) מדברים ביחד(

  . ק גדול כדי לשאול את השאלהאני ילד מספי, ה'חבר  :יאיר אברהם

  . לא בונים שם גני ילדים, יאיר  : לויאהוד יובל

  . תן לי רגע לשאול  :יאיר אברהם

  . מילא היו לוקחים את הכסף לבנות גן ילדים  : לויאהוד יובל

. ירים את ידו? 7מי בעד לאשר את סעיף . אני אענה לך, יאיר  :ה בן חמויהוד

  . תספור את הקולות

  , צביקה, אורן, ארנון, איציק, וריתנ, שלי  :אבי בן חמו

  . אני נמנע  :יאיר אברהם

  . איתן,  מנשה,עמירם, יהודה, בוקי  :אבי בן חמו

  ) מדברים ביחד(
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על סמך ? מך מה אתה אומר את זהעל ס? שאין אפשרות להמרה...   :גיא בן גל

מר , על סמך מה אתה אומר שאין אפשרות להמרה, ברצינות, מה

  ?על סמך מה אתה אומר אתה אומר את זה? בן חמו

  . כי הוא לא רוצה  :אל- אתי גן

על . את זהתגיד . לא מעוניין שיהיה שם שום דבר חוץ מבנייהאתה   :גיא בן גל

 אתה מטעה פה את ?הסמך מה אתה אומר שאין אפשרות להמר

אולי אתה מבין יותר מחבר המועצה , עם כל הכבוד. חברי המועצה

אני . אבל אתה עדיין לא מבין יותר טוב מגורמי המקצוע, הממוצע

ואתה לא גורם מקצועי עם כל , לא שמעתי פה גורם מקצועי

אולי זה לא כדאי . שאומר שלא ניתן לבצע המרה שם, הכבוד

  , כלכלית

  , אתה מפריע, גיא  :ויהודה בן חמ

  . אנחנו בהצבעה  :אבי בן חמו

אשר את מי בעד ל.  אנחנו חוזרים על ההצבעה בבקשה?מי בעד  :יהודה בן חמו

  . תודה רבה. ירים את ידו?  ככתבו וכלשונו7סעיף 

, יהודה, אברהם, בוקי, צביקה, אורן, ארנון, איציק, נורית, שלי  :אבי בן חמו

  . איתן, מנשה, עמירם

  ? מי נגד  : בן חמויהודה

  . נפתלי, גיא, אתי, יובל  :אבי בן חמו

  ?מי נמנע  :יהודה בן חמו

  - אמיר ו  :אבי בן חמו

   .ההצעה התקבלה. תודה רבה  :יהודה בן חמו

  .אברהם מולה נמנעגם   :גיא בן גל

  . אברהם היה בעד  :יהודה בן חמו

  ? הצבעת בעד, אברהם  :גיא בן גל

  . 4סעיף . תודה  :יהודה בן חמו
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  ,לא ראינו שזה  :נפתלי גרוס

  ) מדברים ביחד(

הצביע חבר המועצה אברהם כיצד אני מבקש לפרוטוקול לדעת   :גיא בן גל

  . מולה

  . הוא לא הצביע? אתה מצביע במקומו  :נפתלי גרוס

  .  תימנע.תימנע... לא יזיק לך פעם אחת   :אל- אתי גן

  . נמנע. נמנע  :ר אמיר גבע"ד

  .  פהיש לו, ה'חבר  :נפתלי גרוס

  . אני יודע להסתדר מצוין, תעזבו, ה'חבר  :אברהם מולה

לא ראיתי אותך . אני רק רוצה לדעת איך הצבעת? איך הצבעת  :גיא בן גל

  . מרים את היד כשכולם הצביעו ביד

   .אז אני חוזר בי ואני מצביע בעד, אם לא ראית  :אברהם מולה

  . תודה רבה  :יהודה בן חמו

  הצבעה

אברהם , צביקה צרפתי, אורן כהן,  ארנון לוי,איציק יואל: בעד  

שלי , עמירם מילר, יהודה בן חמו, ש'בוקי צי, מולה

איתן , מנשה אליאס, לוי- נורית חסון, אמיר גבע, בוזגלו- עמרמי

  .צנעני

    .יאיר אברהם, אמיר גבע: נמנע

  .גיא בן גל, אל- אתי גן, נפתלי גרוס,  יובל לוי:נגד

  

   .הזמיר'  יחידות דיור ברח7רת  מכימאשרים :135 ' מסהחלטה
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  .הסכם צפון בן יהודה  .4

  

   .4סעיף   :יהודה בן חמו

. בין עתודות הקרקע האחרונות של העיר, צפון בן יהודהתכנית   :אלון וינגרטן

אנחנו ממליצים למעשה לעשות הסכם בין העירייה לחברה 

ותציג בפני כל , ע"שהחברה תוביל את קידום התב, הכלכלית

מים המקצועיים את מספר האלטרנטיבות לבנייה במתחם הגור

  . הועברו לכולם ההסכם. שם

  ? לא, זו היתה עתודה לדורות הבאים  :ר אמיר גבע"ד

  . הדורות הבאים הגיעו  :יהודה בן חמו

בדירקטוריון , כמו שכולם יודעים, אני רק רוצה לציין, בנוסף  :אלון וינגרטן

גם המבקר ,  מהנדס העירגם, נמצאים גם הגזברבחברה כלכלית 

  , וגם אנוכי

  . המבקר כמבקר. המבקר לא  :יהודה בן חמו

גם אנוכי וגם מהנדס העיר הם חברים , אנחנו. נכון, כמבקר  :אלון וינגרטן

אנחנו בעצם מלווים . ממלא מקום מהנדס העיר, בוועדת המכרזים

, גם בנושא הזה בפרט. כל הנושאיםבצמוד את החברה הכלכלית ב

בצורה הרעיון הוא בעצם לנסות לקדם את זה . ע" התבבקידום

 זה הכל כמובן ביחד ובשיתוף גורמי העירייה ,המהירה ביותר

   . המקצועיים

ד בתיה כיועצת "האם וזה אני חושבת שעו, זו השאלה היחידה שלי  :אל- אתי גן

ע מקדם "אני יודעת שעד עכשיו את התב. משפטית צריכה להגיד

  . עירמהנדס ה, אדריכל העיר

   .איזו שאלה  :ד בתיה בראף"עו

  . אני אתייחס לזה  :יהודה בן חמו

  . זה בסדר, אין בזה התנגשות  :אל- אתי גן
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אני אגן , לשם שינוי שאלת נכון. נכונה דווקא, אתי. אני אתייחס  :יהודה בן חמו

  . עליך

  . כאילו עד עכשיו לא שאלת נכון, לשם שינוי שאלת נכון  :גיא בן גל

  ? סיימת  :ויהודה בן חמ

  . אני רק רוצה לדעת. שאלתי שאלה, כן  :אל- אתי גן

  ) מדברים ביחד(

   - היא לא יועצת משפטית של  :נפתלי גרוס

  ,סליחה, עם כל הכבוד. היא יועצת משפטית של העירייה  :אבי בן חמו

  .בשום אופן לא  :נפתלי גרוס

  . המינוי שלה פג תוקף  : לויאהוד יובל

,  בתיה בראף.אתה לא בזכות דיבור, כל הכבודעם , סליחה  :יהודה בן חמו

  . בבקשה

  ) מדברים ביחד(

ממלא המקום , קדמי בחופשת הריון? למה אלון בן דוד לא פה  :גיא בן גל

  , שלה הראשוני זה אלון בן זקן

  . אתה לא בזכות דיבור  :יהודה בן חמו

  ? למה הם לא פה אבל  :גיא בן גל

  . אתה לא עכשיו, וררשמתי אותך לזכות דיב  :יהודה בן חמו

אבל היא לא היועצת , ד בתיה בראף"אנחנו מכבדים את עו  :גיא בן גל

  . המשפטית הרשמית של עיריית כפר סבא

  . אין כאן ויכוח, סליחה  :ד בתיה בראף"עו

  . משרד הפנים אמר שהמינוי שלך פג  : לויאהוד יובל

  . ממךאני לא מחכה לתשובה. אני שואל שאלה פשוטה מאוד  :גיא בן גל

  , אני מיופת הכוח של עיריית כפר סבא  :ד בתיה בראף"עו

  . לא במועצת העיר, בבית המשפט  :גיא בן גל

 ולתת ייעוץ ,בשמה של עיריית כפר סבא הליכים משפטייםלנהל   :ד בתיה בראף"עו
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   .בכל הנושאים שמועברים לטיפולי, משפטי לעירייה

  . חיצוני  :גיא בן גל

 החלטה במועצת תקבלבטרם , ת משפטית אמורה להינתןהתיחסו  :ד בתיה בראף"עו

  , ובעיקר לאור העובדה שלא קיים כאן יועץ משפטי, העיר

   ?סליחה  : לויאהוד יובל

ות שצריכה לקבל החלט, עיריית כפר סבא היא גוף מנהלי  :ד בתיה בראף"עו

כדי שהיא תגיע להחלטה ב . שיקול דעתהפעלת על בסיס מושכלות 

כל הנושאים הרלוונטיים כדי לקבל בפניה היות צריכים ל, שקולה

שיש שאלה , אז מן הראוי הוא שכשיש נושא. את ההחלטה שלה

 שייתן עליה  חוות הדעת, משפטית שאתם צריכים להחליט לגביה

מי שיש לו את הכישורים לתת , מבין בנושאמי שוסקירה על ידי 

  . חוות הדעת

של אלון  קדמי כיועצת משפטית או את פוסלת בכישורים של קרן  : לויאהוד יובל

  .אני שואל? סליחה, בן זקן

   ) מדברים ביחד(

אלון בן ד "ד קרן קדמי או עו"תמיד בנוסף אליך היתה כאן או עו  :גיא בן גל

  , והיום, זקן

  ? מה אתה מפנה אליה את השאלה  :יהודה בן חמו

  . לא אליה  :גיא בן גל

  . אני אענה לך  :יהודה בן חמו

  . השאלה היא למה  :גיא בן גל

  . אני אענה לך  :יהודה בן חמו

לפי עצה משפטית שהיא אומרת , היא מורידה מהמעמד שלהם  : לויאהוד יובל

  , חוק הייעוץ המשפטי

  ? שהיא אמרהזה מה שאתה שמעת  :???

  . נו באמת, תן לו  :יהודה בן חמו
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 שעצה מקצועית היא תבוא לספק את העצה אני שמעתי  : לויאהוד יובל

אני חשבתי שהיועצים המקצועיים של העירייה , ועיתהמקצ

אמר , עצם המינוי שלה, עכשיו. יכולים לתת את העצה המקצועית

אנחנו מביעים , ל משרד הפנים"יש חוזר מנכ, ד גרוס"חברי עו

תמיהה שהיא עדיין כאן בתפקיד או מתיימרת להיות בתפקיד של 

י "נתנו עפמכיוון שלהב, יועצת משפטית לצד עיריית כפר סבא

אם תענו לנו על כל . ל משרד הפנים המינוי פג תוקף"חוזר מנכ

אנחנו יודעים שהגברת היא בעלת . השאלות האלה אנחנו נשמח

אני גם ראיתי אותה בבית המשפט , רמה מקצועית גבוהה מאוד

איך המינוי או , יש שאלה.  אין ספק בנקודה הזאת.פעמיים

ן " בנושא עסקאות נדללמה, המעמד שלה בישיבה הזאת מופיע

היא זאת שתתבטא ולא האדון אלון בן זקן שהוא היועץ המשפטי 

   .אני רוצה להבין את הדברים האלה לפני שנמשיך. ממלא המקום

  . בבקשה,  מנשה?בבקשה, מי עוד רוצה להתייחס. תודה רבה  :יהודה בן חמו

 זה מחובר אני אם. מציגים בפנינו הסכם בלי לציין גושי חלקה :ד מנשה אליאס"עו

אפשר כל , אבל אם אנחנו נאשר הסכם שאין בו גוש וחלקה, מבין

  , גוש וחלקה אחר

  . כל צפון בן יהודה  :יהודה בן חמו

  . אז לא כתוב פה כלום :ד מנשה אליאס"עו

  ) מדברים ביחד(

בינתיים עד , תשב ליד נורמן, תחפשו שם, אלון. כל צפון בן יהודה  :יהודה בן חמו

, 4כמה מילים לגבי סעיף . כמה מילים למשוך זמןשאני אגיד 

נושא צפון בן יהודה אכן אמר אמיר .  בנושא של צפון בן יהודה

  ,  במשך שנים, נכון

  . העתודה לדורות הבאים  :ר אמיר גבע"ד

', העתודה לדורות הבאים'במשך שנים השתמשנו בביטוי וזה נכון   :יהודה בן חמו
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ההחלטה , חנו מגיעים למצבאנ. שהדורות הבאים מלבינים כבר

, לבוא ולהתחיל לתכנן את צפון בן יהודה באה משני מקומות

.  השאיפה שלנו כרשות מקומית להתפתח לכיוון צפון- מקום אחד 

בדיאלוג שקיימנו עם , ובזמנו כשהתחלתי את הקדנציה הקודמת

י מי שישב בראש "י השרון וגם ע"אכן נאמר גם ע, דרום השרון

שיהיה סביר מאוד ונכון יותר , השופט סטרשנוב, ועדת החקירות

. בכדי שנוכל לדבר על בית ברל, למכסם את עתודות הקרקע שלנו

 כשאני - שתיים . עד שנגיע לבית ברל, אפילו גם דרומה לבית ברל

,  שנים האחרונות6- מסתכל על ניהול עיר והניסיון הנצבר של ה

ני לא רוצה א. שימו לב מה קורה בכפר סבא לעומת ערים אחרות

רק תנו לי לסיים את . אני לא עשיתי כלום. כרגע לדבר כאילו אני

  .כי הדברים  יכולים להישמע לא נכון, הדברים

, כפר סבא היא העיר היחידה לא רק באזור אלא בארץ כולה  

  . 60/80-  של ה יחידות דיור5,000ע כזו גדולה של "שמפתחת תב

  . גם יבנה  :אל- אתי גן

 יחידות דיור 5,000ע "פר סבא היא העיר היחידה שמפתחת בתבכ  :יהודה בן חמו

 לכן אני בא ומסתכל על .ואני אומר את זה כעובדה ,בשתי שכונות

התכנון של צפון בן יהודה .  שנים10,12,15עיר איפשהו שם בעוד 

 14-  ל12 לקחה בין 60/80ע של "שהתבכפי . הוא לא מהיום למחר

  , צפון בן יהודה גם היאכך אני מעריך שהתכנית של , שנים

  . לשתי הקדנציות הבאות  :ר אמיר גבע"ד

אני מדבר , אני בא ואומר בכל קונסטלציה. לא מחייב שאני אהיה  :יהודה בן חמו

כשאני מסתכל על העיר . עיר. אמיר, כרגע על פלטפורמה של עיר

 מהבנייה 80%-70%בהנחה שאנחנו ממצים את ,  שנים12,14בעוד 

 אומרת העיר הזאת תהיה מצויה במצב של זאת, 60/80- של ה

תראו . לעוגנים כלכליים שימשיכו לפתח את העיר הזוחוסר יכולת 
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. את העצירה בתנופת הבנייה וכן הלאה, מה קורה בערים האחרות

אנחנו . לכן הגעתי למסקנה שזה יהיה טוב ונכון להתחיל לתכנן

ת יודעים טוב מאוד איך רשויות התכנון הארציות והמחוזיו

ועל כן אני ביקשתי בחודשים , הן עובדות בעצלתיים. עובדות

  . בנושא הזהקיימנו מספר דיונים , האחרונים

הקמנו צוות . ע"לכן אתי שאלת שאלה נכונה בנושא של התב  

אנחנו נותנים לחברה . שיעסוק בנושא של תכנון צפון בן יהודה

 יאיר הוא יהיה גם, הצוות שיכלול בתוכו. הכלכלית לנהל את זה

איפה , גם ארז אייזנר כמהנדס הרשות, גרול כאדריכל העיר

אבל גם ארז אייזנר כמהנדס . הוא היה קופץ עכשיו? נפתלי

  . הרשות

  . כממלא מקום מהנדס העיר  :אל- אתי גן

  ,  כממלא מקום מהנדס העיר.כמהנדס הרשות  :יהודה בן חמו

  ? הוא מאז המיועד, יהודה  : לויאהוד יובל

  .זה מעניין, שאתה רואה בו מהנדס העירייה ... ?וא המיועדה  :גיא בן גל

  .תחזור בבקשה, זה יהיה נפלא. תגיד המהנדס המיועד, לא  : לויאהוד יובל

יהיו הצעות גם , כולל הצעות, ולכן הצוות הזה שוקד לא לבד  :יהודה בן חמו

. ייתכן שתהיה תחרות בין משרדים מסוימים. ממשרדים פרטיים

, כהתנעה ראשונית, אבל כסטארט, ו את הקונספטעדיין לא גיבשנ

אנחנו מבקשים לתת לחברה הכלכלית לנהל את הפרויקט הזה 

אנשי וגם , שאנחנו מאמינים גם בחברה הכלכליתמתוך ראייה 

כל הצוות הם חלק בלתי נפרד מצוותי החשיבה , החברה הכלכלית

וגם מהעומס שיש היום על אגף , שלנו וגם מיכולת הניהול

  . כמויות הללו יוכלו לעמודשאני לא סבור שב, סהההנד

בהחלט שאלה מאוד , באשר לשאלה המרכזית של צפון בן יהודה  

אלון בן זקן ביקש . מרכזית בנושא של למה אלון בן זקן לא פה
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אז . ל להשתחרר בגלל אירוע משפחתי ולכן הוא לא פה"מהמנכ

  ? נכון, אתם בעד צפון בן יהודה עכשיו

למה אין , לא, לא, אנחנו שואלים למה אין פה חוות דעת משפטית  :י לואהוד יובל

היא היתה צריכה להיות בכתב , פה חוות דעת משפטית על הסכם

  . שמלווה כל הסכם שיש בו התקשרות כספית

תבקש גם את , אמרניאני מניח שאתה תהיה בדרכך לשוקי   :יהודה בן חמו

  .אל תדאג, תקבל אותם שם, האישורים האלה

הסכם כזה צריך , אני שואל עכשיו בישיבה, לא, לא, לא, סליחה  : לויד יובלאהו

הסכם שיש בו חיובים , י החוק מלווה חוות דעת בכתב"להיות עפ

, זה הסכם שבהכרח יהיו בו חיובים כספיים, עכשיו. כספיים

אי אפשר ? למה אין חוות דעת בכתב, המהות שלו חיובים כספיים

  . לדון בו

  . בבקשה, מנשה. תודה  :יהודה בן חמו

  . אתה לא יכול להתעלם מהאמירה הזאת, יהודה  :גיא בן גל

  , למה אין. אתה לא עונה לי, לא, לא  : לויאהוד יובל

  . בבקשה, מנשה. אני אענה לך  :יהודה בן חמו

למה לא , שאלה אחת בהמשך לשאלה של אתי גן אל. שתי שאלות :ד מנשה אליאס"עו

בשביל מה , מחלקה משפטיתיש ? הלהשתמש בכוחות של העיריי

והחברה באמצעות האורגניים המוסמכים , 3.2לקחת את סעיף 

למה לא להשתמש במחלקה ? רואי חשבון, תבחר בעורכי דין

ההסכמים האם היא לא מסוגלת בעצמה לנהל את , המשפטית

כתוב בכפוף להוראות , וגם התקשרות עם אותם עורכי דין? הללו

 י מכרז ולא יבחרו עורכי דין"יהיה עפאני מקווה שזה , הדין

   .לא בקדנציה הזאת, כפי שהיה במקרים אחרים, מסוימים

  . מנשה, לא שמעתי את השאלה הראשונה  :יהודה בן חמו

? השאלה הראשונה למה לא להשתמש בכוחות שיש לעירייה :ד מנשה אליאס"עו
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  , המחלקה המשפטית תשמש ותייעץ, כלומר

  .ליתהחברה הכלכ  :עמירם מילר

  . החברה הכלכלית  :יהודה בן חמו

 אומר 3.2סעיף . 3.2תקראו את סעיף , 3.2אבל סעיף , לא :ד מנשה אליאס"עו

. יועצים ועורכי דין, מתכנניםשהחברה הכלכלית תתקשר עם 

  . זה מה שאני שואל? בשביל מה עורכי דין חיצוניים

  . כנדרש. רשום כנדרש לצורך הביצוע, מנשה  :אלון וינגרטן

,  להתקשר לעורכי דין חיצונייםאבל אתם מקבלים כוח, בסדר :ד מנשה אליאס"וע

  , למה לא להשתמש

   ?- אתה חושב שהם ישתמשו בכל ה  :יהודה בן חמו

  ) מדברים ביחד(

  ? רצית לומר משהו, בבקשה אתי  :יהודה בן חמו

  . קודם כל לא קיבלתי את התשובה. כן  :אל- אתי גן

  ? על מה  :יהודה בן חמו

של החברה הכלכלית לבין  קורהסי בין שאלתי אם אין התנגשות  :אל- גןאתי 

  . הגופים של העירייה

   .אאמרתי של  :יהודה בן חמו

  . זה חוות דעת משפטית, אני נורא מצטערת יהודה  :אל- אתי גן

  . אני רק אמרתי את העובדות, לא ניסיתי לשכנע  :יהודה בן חמו

כי עובדות ייתן יועץ משפטי , אתה לא אומר את העובדות, לא  :אל- אתי גן

  . ד"עו

   ?שמה  :יהודה בן חמו

ואני , אין לי כל ספק, עכשיו מנשה רק להגיד לך. שאין התנגשות  :אל- אתי גן

אין לי כל ספק שהחברה ,  אישימדברת עכשיו באמת מתוך ניסיון

, היא תמנף את זה מהר, הכלכלית כשהיא תקבל את זה לביצוע

אי אפשר לשכוח שהחברה . ובהבצורה הכי יעילה וט, טוב
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אין ספק בזה והיא עושה . הכלכלית היא בעצם הזרוע של העירייה

  . את זה טוב מאוד

  . לא שאלתי למה החברה הכלכלית, לא :ד מנשה אליאס"עו

בעלי המקצוע . אני אגיד לך עוד, אני אהיה כנה, אתה יודע מה  :אל- אתי גן

 5- לית לפחות בי החברה הכלכ" עשנבחרו עד היום בפרויקטים

ואני לא בטוחה בכלל , אין ספק שהם טובים, שנים האחרונות

שהאנשים שמטפלים בזה בתוך העירייה מסוגלים לעשות את זה 

  .  ויותר נכוןיותר יעיל, יותר טוב

  . זה השמצה  :עמירם מילר

  . עזוב, עזוב  :יהודה בן חמו

  , אני לא יודע  :עמירם מילר

  . אבל עזוב  :יהודה בן חמו

  ) דברים ביחדמ(

כלכלית תקבלו  מה זה הם יושבים בחברה ה.בעירייה... ש, סליחה  :עמירם מילר

   ? בסדר, יותר טובים

   ?למה אתה צועק  :גיא בן גל

  ? אתי, על מה את מדברת  :עמירם מילר

  - ד"אני פניתי לעו? מה אתה רוצה ממני, תגיד לי  :אל- אתי גן

  . את דירקטורית שם  :עמירם מילר

יהודה , אני מה, אתה בא אליי, אז מה אתה אומר שאין עשייה  :אל- אתי גן

' קח מהנדס א'ירשה לי לקחת מישהו אם אני אבוא ואני אגיד לו 

  ''?ב

  ?  איזה שאלה  :יהודה בן חמו

  . ודאי  :עמירם מילר

  . איזה שאלה, אני מתחנן שתגידי. רק תגידי  :יהודה בן חמו

  . תר זהיו, בעלי המקצוע יותר טובים  :עמירם מילר
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  , אני נורא מצטערת. נכון  :אל- אתי גן

אני כל בוקר מגיע . את יודעת שאת לא בסדר, את לא בסדר  :יהודה בן חמו

ואת לא מציעה '? מה אתי הציעה לי היום'למשרד שואל את רונית 

  . זה לא בסדר, לי

  , כי אתה. נכון  :אל- אתי גן

  ? מה זה  :יהודה בן חמו

  - תבקש? אתה רוצה  :אל- אתי גן

  , זה לא בסדר, באמת  :יהודה בן חמו

  - אתה תבקש  :אל- אתי גן

  . באמת, במקום שתציעי לי איך לנהל את העיר  :יהודה בן חמו

   .אני אציע לך דברים רק טובים  :אל- אתי גן

  . נו באמת, אני כל כך מתוסכל מזה  :יהודה בן חמו

משפטי לא עדיין הייעוץ ה. עדיין לא ענית על השאלה שלי, יהודה  :אל- אתי גן

  . 'לא תהיה פה סטטוטורית איזושהי התנגשות'אומר חד משמעית 

  , אבל הרשות התכנונית של העירייה  :עמירם מילר

  ? את הבנת את השאלה  :יהודה בן חמו

  , הרשות התכנונית של העירייה. אני עונה לך  :עמירם מילר

  . ףבתיה ברא, בבקשה. אני לא הבנתי? את הבנת את השאלה  :יהודה בן חמו

  . סליחה, רגע, רגע  : לויאהוד יובל

  . שנייה רגע  :יהודה בן חמו

  . יש לי עוד שאלה. יהודה, לא, לא  : לויאהוד יובל

  . בתיה בראף תענה לאתי גן אל  :יהודה בן חמו

החברה הכלכלית לא באה חס , אני חושבת שיש כאן חוסר הבנה  :ד בתיה בראף"עו

שהיא היא , ית כפר סבאושלום להחליף את רשות התכנון של עירי

כמובן , היחידה שיכולה לתכנן תכניות ולהעביר אותן אחר כך

אין כאן שום כוונה . תכניות שדורשות אישור של הוועדה המחוזית
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שגוף אחר  כי אין סמכות בכלל ,לגזול מסמכויות גופי התכנון

כל מה . יעשה את זה מלבד גופי התכנון של עיריית כפר סבא

 זה שהחברה הכלכלית תנהל את קידום  לומרשההסכם הזה מנסה

  , הפרויקט בשם העירייה

  . 60/80- כמו ב  :ר אמיר גבע"ד

  .בדיוק  :יהודה בן חמו

אבל לא במקום או בנעלי גוף . לרבות את קידום הנושא התכנוני  :ד בתיה בראף"עו

לכן אני . כי אין צל של ספק שזה לא יכול להיעשות כך, תכנון

  .סבורה שזה חוסר הבנה

  . גיא. אנחנו מתכנסים להצבעה, חברים  :יהודה בן חמו

בחוק רשויות '  ב3סעיף . שאלה שאני רוצה לקבל עליה הבהרה  :גיא בן גל

לא תתקשר רשות : " קובע75מקומיות ייעוץ משפטי משנת 

אלא לאחר שקיבלה חוות דעת משפטית , מקומית בחוזה בכתב

יית כפר סבא יש לנו פה התקשרות של עיר". בכתב על העסקה

. לא הוצגה בפנינו חוות דעת משפטית, בכתב עם החברה הכלכלית

אני חושב שיש טעם לפגם שהיא לא תוצג בפני . אני מניח שיש כזו

  . חברי המועצה טרם אישור העסקה

 היא למעשה חברת החברה הכלכלית. אני אתייחס ברשותך, גיא  :אבי בן חמו

ההסכם הזה , אני בא ואומרעכשיו . זה לא איזשהו גוף חיצוני, בת

זה הוא , זאת אומרת. את אלון בן זקן היועץ המשפטינבנה בעבר 

  . אין לנו כרגע כאן חוות דעת. שבנה את זה

  ?  שלולמה אין חוות דעת  : לויאהוד יובל

  . תן לו לסיים, שנייה רגע יובל  :גיא בן גל

  . נמציא חוות הדעת לאחר הזה, הוועדה...   :אבי בן חמו

  ?לפני ההצבעה  : לוייובלאהוד 

,  אומר לכם שההסכם הזהאבל אני כן. אין לנו כרגע חוות דעת פה  :אבי בן חמו
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ההתקשרות הזאת בין העירייה לבין החברה , החוזה הזה

  , הכלכלית

  . זו היד הארוכה שלה  :ר אמיר גבע"ד

שאני באתי ואמרתי שאנחנו דירקטורים , וזו זרועה ארוכה שלה  :אבי בן חמו

זה , שבאתי ואמרתי שאנחנו גם חברים בוועדת המכרזים שם, שם

 אבל תרצו .כאילו שאנחנו מתקשרים עם עצמנו פחות או יותר

שההסכם , אני אומר לך. נמציא חוות דעת בכתב, חוות דעת בכתב

עבר את הייעוץ המשפטי . י הייעוץ המשפטי שלנו"הזה נבנה ע

 את כל גורמי עבר, עבר את הגזבר, עבר את מהנדס העיר, שלנו

  . המקצוע לפני שהוא בא לכאן

אחרי כל המשוכות , ועדיין לא בכדי, אני כמובן מאמין לך  :גיא בן גל

ואני חושב שיש מקום , שתיארת וציינת זה בא לאישור הסופי כאן

, שטרם זה יובא לכאן זה יראה לנו לא רטרואקטיבית אלא לפני כן

וד לא הוצגה חוות ואני לא רואה את עצמי מחויב להצביע כל ע

    .דעת

אני . תודה רבה. אני מוריד את הסעיף הזה מסדר היום, תודה רבה  :יהודה בן חמו

  . מבקש להביא אותו לישיבה הבאה

החוק מאוד , עירונית או לךבין אם זו יחידת סמך , להבא, ואגב  :גיא בן גל

  .כל חוזה מחייב חוות דעת בכתב, ברור

  . תודה רבה  :יהודה בן חמו

  .הנושא יורד מסדר היום ויובא לדיון בישיבה הבאה, לבקשת ראש העיר :137 ' מסלטההח
  

  . 9סעיף   :יהודה בן חמו

  , בשולי הדברים, יהודה  : לויאהוד יובל

  , אין שולי, 9סעיף   :יהודה בן חמו

  , סליחה, לא, לא, לא  : לויאהוד יובל
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  . 9סעיף   :יהודה בן חמו

נניח שאתם תביאו את . אתה תלמד להקשיב. אתה תקשיב גם  : לויאהוד יובל

אתם תצטרכו להסביר איך זה , חוות הדעת של הגברת בתיה בראף

  . יועצים משפטיים חיצוניים... ל"מסתדר עם חוזר מנכ

  . מסתדר, מסתדר  :עמירם מילר

  

  .אישור מועמדי הרשות המקומית למועצה הדתית  .9

  

כי אני אפילו , מועצה הדתיתעכשיו תיווכח שלא עסקתי בכלל ב  :יהודה בן חמו

  . לא יודע את השמות של המועמדים

  . בכלל לא נגעת בנושא  :גיא בן גל

  . בוא תיווכח עכשיו  :יהודה בן חמו

  ? אתמול דיברת עם שמעון פרץ על מה  :גיא בן גל

  . אני לא דיברתי עם שמעון  :יהודה בן חמו

  .  אוקי?לא, אה  :גיא בן גל

  . יג לנותצ, בוא חזי  :יהודה בן חמו

  ) מדברים ביחד(

סעיף אחרון נושא . אנחנו מתכנסים לסוף, חברים קצת שקט. חזי  :יהודה בן חמו

  .המועצה הדתית

להעביר את נציגי  היום מתבקשיםאנחנו , כמתחייב בחוק, טוב  :חזי ברזני

לכהונה במועצה , למועצה הדתיתהסיעות של מועצת העיר 

לכם שהיה איזשהו רצון למעט לומר , לא אאריך בדברים. הדתית

המועמד . להכניס מועמד אחר במקום מועמד של כפר סבא בתנופה

קורות החיים , הנוסףהמועמד . ברגע האחרון ביטל את מועמדותו

  , שלו

  ? של כפר סבא בתנופה? המועמד של מי  : לויאהוד יובל
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  . של כפר סבא בתנופה  :חזי ברזני

  ? בוטל  : לויאהוד יובל

  . יובל אל תבלבל. סליחה, לא, לא  :יאיר אברהם

  . הוא אמר  : לויאהוד יובל

  , נציג של מעוף  :יאיר אברהם

  . הוא אמר, יש הקלטה, סליחה  : לויאהוד יובל

  . סליחה, סליחה, סליחה  :יהודה בן חמו

  . אני רוצה להבין מה הוא אומר  : לויאהוד יובל

   .נו באמת, עזוב מה הוא מנסה  :יהודה בן חמו

  ... היה ניסיון להביא את, הוא אומר  : לויאהוד יובל

  ) מדברים ביחד(

  .אז אני אתקן, שנייה  :חזי ברזני

  . תנו לבן אדם לדבר, ה'חבר  :ד איתן צנעני"עו

  . היתה הקלטה, חזי  : לויאהוד יובל

  . אני אתקן, היתה הקלטה. אז אני אתקן, בסדר, שנייה  :חזי ברזני

  , ל"היה מועמד של המפד  : לויאהוד יובל

תגיד . תגיד במי אתה תומך, תסיר את המסכה מהפרצוף שלך, יובל :ד מנשה אליאס"וע

  . תסיר את המסכה מהפרצוף שלך, במי אתה תומך

  .תירגעו, תירגעו  :אל- אתי גן

 דקות 5לפני , זו פעם ראשונה שאני מדבר במועצה, איתן בבקשה  :חזי ברזני

  , וףמועמד מסיעת מע. אז שנייה, ידעתי שאני עושה את זה

  . האמון שלי בכך עבר...  מקודםלא אמרת. ל"אין חבר של המפד  : לויאהוד יובל

  .בשם אפי בן אהרון  :חזי ברזני

  ,  לפני רגע. לא, מועמד של מעוף  : לויאהוד יובל

  . די כבר יובל  :אורן כהן

  ) מדברים ביחד(
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  . ד איתן צנעני אמר לי עד עכשיו שזה לא שלו"עו  : לויאהוד יובל

  . אבל לא בזה, יתך אני נהנה להתנצחא  :???

  . תן לו לסיים, באמת יובל, לא  :אורן כהן

  ?מי המועמד שלך שמעון פרץ, יובל  :ד מנשה אליאס"עו

  .אדון חזי, אתה תתנצל... סליחה  : לויאהוד יובל

  ?אתה תומך בשמעון פרץ. מגן השחיתות... :ד מנשה אליאס"עו

  . תחזור בך?  פרץ זה שחיתותאתה אומר ששמעון, רגע  : לויאהוד יובל

  . לא :ד מנשה אליאס"עו

אתה משחק משחק כפול זה מה שאנחנו , כי אתה לא הגון, לא  :ד איתן צנעני"עו

  . אומרים

  ? נה'בוא? מה קרה לכם, חברים  :יהודה בן חמו

  . יובל מספיק  :אורן כהן

  . אני לא מבין  : לויאהוד יובל

  .  באמת זה מספיק,יובל, די, אבל תן לו לדבר  :אורן כהן

  . תירגע, אורן  : לויאהוד יובל

  . מספיק אבל, לא  :אורן כהן

   - הוא אמר שירד מועמד של  : לויאהוד יובל

  .אז די, אבל הוא התנצל  :אורן כהן

  . אבל איתן אמר לי שזה לא מועמד כפר סבא בתנופה  : לויאהוד יובל

  . תן לו לסיים, אבל הוא התנצל  :אורן כהן

  . הוא לא התנצל  : לויאהוד יובל

  . הוא תיקן את עצמו, הוא לא התנצל  :גיא בן גל

  . הוא לא צריך להתנצל  :אל- אתי גן

  . הוא תיקן את עצמו  :גיא בן גל

  . סליחה, ברוב חוצפתו הוא גם מתקיף אותי  : לויאהוד יובל

  . בואו, נו, יאללה, ה'חבר  :ר אמיר גבע"ד
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  . כל הכבוד לך  : לויאהוד יובל

  . תאמין לי, אתה מנהל את הישיבה, יובל :ליאסד מנשה א"עו

  . תודה רבה  : לויאהוד יובל

  . זה מה אני רואה :ד מנשה אליאס"עו

  ? אפשר לבקש מההתחלה בשקט, חזי  :אל- אתי גן

  .תודה אתי, תודה  :חזי ברזני

מי , עובר את השעה עשראפשר להחליף את היום ולהחליט שזה   :לוי- נורית חסון

  . רוחת בוקר לכל אחדשגורם לכך יעשה א

לסיעת , שהמועמד של סיעת מעוף, שאני מנסה להגידהדבר היחיד   :חזי ברזני

  ,  מועמדים2מעוף יש 

  ? שמי הם  :אל- אתי גן

נמצא ששון טרבלסי שהוא מועמד שיובא להצבעה ? שמי הם היו  :חזי ברזני

. ואפי בן אהרון שהסיר את מועמדותו היום אחר הצהרים, הערב

החליטה , נופה במקום לבקש את מועמדה מהשרכפר סבא בת

קורות החיים . לבקש את המועמד שלה ממועצת העיר היום בערב

  , שלו מחולקים לכם

  ?מה שמו  :יהודה בן חמו

אם . מה שלא פורסם עם הזימון אתה לא יכול להכניס עכשיו, חזי  : לויאהוד יובל

  , הכנסת שם יחד עם הזימון

  . עם החברה הכלכליתזה יבוא יחד   :יהודה בן חמו

  . אין בעיה  :חזי ברזני

  . זה יבוא בהסכמה של פה אחד של כל מי שיושב פה בישיבה  : לויאהוד יובל

  . אוקי  :יהודה בן חמו

  .הלאה, הלאה  :עמירם מילר

  ... הוא לא, ואם אני לא אסכים  : לויאהוד יובל

  . 2יש לנו   :עמירם מילר
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  . תילפי ייעוץ משפטי שקיבל  : לויאהוד יובל

 להביא אחד שלא פורסם עם . חייב להיותפה אחד. הוא צודק  :יהודה בן חמו

  .מה לעשות. הוא צודק, הזימון

  ?  מועמדים חסרים או לא2אז   :ר אמיר גבע"ד

  . בואו תקשיבו עד הסוף תבינו. מועמד אחד  :יהודה בן חמו

, אנחנו מתבקשים לאשר את מועמדותו של מר ששון טרבלסי  :חזי ברזני

, יהודית אדלמן גרין' את הגב.  למועצה הדתיתעמד סיעת מעוףמו

מועמד , ומר גרגורי קוטלר. צ למועצה הדתית"סיעת מרמועמדת 

  .הירוקים למועצה הדתיתסיעת 

  . תודה לחזי על העבודה הברוכה והנאמנה  :יהודה בן חמו

  .לא ראיתי פה אף אחד מהם של סיעת העבודה  :עמירם מילר

קודם כל אני רוצה להעמיד את הדברים , חברים. אל תדאג, היהי  :יהודה בן חמו

  . על דיוקם

  . רק אם אפשר את קורות החיים להעביר באמת  :גיא בן גל

, חברים. שנייה, המועצה הדתית כל כך מעסיקה אתכם? מה קרה  :יהודה בן חמו

אי אפשר . אני רוצה לחזור קודם כל על ההערה של יובל לוי

כפר סבא בתנופה אם לא יאשרו את זה להעלות את המועמד של 

 שעות 48כי לא פרסמנו את שמו , פה פה אחד שמעלים אותו לדיון

  ? אני רוצה להבין האם יש פה פה אחד. לפני כן לחברים

לפני שנחליט אם זה פה אחד או , בוא נראה את קורות החיים שלו  :גיא בן גל

  . בוא נראה,  מה שאתה באמת רוצה שנאשר.לא

אנחנו לא קופצים ככה להרוס , אנחנו רוצים לצאת להתייעצות  : לוילאהוד יוב

  . ולקלקל

בבקשה תעבירו את . כשאתה צודק אתה צודק, יובל. בבקשה  :יהודה בן חמו

   .קורות החיים

  .מינהל לא תקין...   :ד איתן צנעני"עו
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 דבר מסתבר שאמרת לי בבוקר. אתה אמרת דברים שהם לא אמת  : לויאהוד יובל

 אמרת לי דבר מסוים שהתברר .עכשיו אומרים לי הפוך, מסוים

  .בהקלטה... אני . איתן, שהוא לא אמת

  . מספיק, אתה לא צודק אבל, איתן  :יהודה בן חמו

  ... מדווח לי דברים שלא, בבוקר אמרת לי בטלפון  : לויאהוד יובל

 לאור, איתן? יש למישהו הכרות אישית עם המועמד הזה. אולי די  :גיא בן גל

אתה , לרובנו לראשונה, שקורות החיים מוצגים לכולנוהעובדה 

מה הזיקה שלו , מה הרקע שלו, יכול בכמה מילים לתאר מי האיש

מדוע בעיניך הוא מועמד ראוי או לא למועצה , למועצה הדתית

  ? הדתית

דמות , תושב שכונת מזרחי, מדובר בבחור צעיר. בהחלט, כן  :ד איתן צנעני"עו

   ,גבאי בבית כנסת, עילהדמות פ, מוכרת

  . שומר שבת  :עמירם מילר

  . גם שומר שבת  :ד איתן צנעני"עו

  . תהיה רציני, עמירם  :גיא בן גל

 ,זכיין דואר בשכונת אליעזר. אפילו אתה מכיר אותו, עמירם  :ד איתן צנעני"עו

, גם בקהל וגם במועצת העיר, דמות מוכרת לרוב היושבים כאן

הוא יכול לתרום רבות לפעילות הדתית ואני חושב ש. דמות מוכרת

  . ולמועצה

, זה בסדר, אתה יכול לציין שהוא גם מוריד את ממוצע הגילאים  :יהודה בן חמו

  .צעיר

  . אז יש לי עוד שאלה  : לויאהוד יובל

הוא גם אמר שהוא מתחרה על , אם יורשה לי, יתרה מזאת איתן  :חזי ברזני

  . הנהיגה במועד החתונה שלך

  . זה אני, לא  :מויהודה בן ח

אני חושבת . אני מכירה אותו, אני רוצה להגיד גם כן כמה מילים  :אל- אתי גן
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, אני לא יכולה לבוא ולהגיד על הצד הדתי. שהבחור מאוד איכותי

  , אם הוא נוסע בשבת או לא נוסע

  .הוא לא מחלק דואר בשבת. אוי ואבוי  :עמירם מילר

   .באמת, איש טוב לב. וליטיקאיאני מקווה שהוא עדיין לא פ  :אל- אתי גן

  .פה אחד. מצוין  :עמירם מילר

  , האם אפשר להעלות את שמו של מנחם. תנו לי, רגע. תודה רבה  :יהודה בן חמו

אני רוצה לשמוע שתי מילים על , קודם כל. אני מבקש שני דברים  : לויאהוד יובל

  . על הרב טרבלסי, אדון טרבלסי

  , קשוראבל זה לא , רגע  :יהודה בן חמו

  , אני אחרי זה רוצה.  דקות5תרשו לי   : לויאהוד יובל

, אין לי בעיה. תן לי. אני לא אקטע אותך אבל רק תקשיב רגע, רגע  :יהודה בן חמו

האם אפשר את ליאור מנחם קודם , אני שואל לגבי ליאור מנחם

אחרי זה תעיר על ששון . זה מה שאני שואל, כל להכניס לפול

  . ועל אשתוטרבלסי ועל אחותו 

בואו נשמע שתי מילים על ששון , אמרתי. ואני הצעתי סדר הפוך  : לויאהוד יובל

  , אחרי זה, טרבלסי

  . שים את ההסכמה שלו הרי פה אחד  :גיא בן גל

  . נדחה את הכל לשבוע הבא, אם לא. לא  :יהודה בן חמו

  . לא תדחה  :גיא בן גל

  . אנחנו לא דוחים, לא, לא  :אל- אתי גן

  . תאמין לי אפשר. אפשר יהודה  :לגיא בן ג

  . אני רוצה לשאול לגבי המועמד טרבלסי  : לויאהוד יובל

  ? לא, קיבלת קורות חיים של ששון טרבלסי  :יהודה בן חמו

 דקות 5אחרי השאלה הזאת אני מבקש אם אפשר , יש לי שאלה  : לויאהוד יובל

 אני. אולי אני מסכים על אדון מנחם, ואחרי זה אני אגיד לכם

, שמעתי טענות בציבור שהרב טרבלסי הוא בן אדם שגר בבני ברק
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שמעתי טענות . מרכז החיים שלו בבני ברק, הילדים שלו בבני ברק

  , אני מבקש לדעת ממי שיכול להגיד לנו עכשיו. שונות

נדחה את , כי אם לא, תן לי רגע, אני רוצה להבין, סליחה יובל  :יהודה בן חמו

תן . אני מעלה את הכל כמקשה.  לי בעיהאין. הישיבה לשבוע הבא

אם אין לך . דבר איתי על ליאור מנחם, קודם כל. אל תפריע לי, לי

  , התנגדות

  .  דקות5  : לויאהוד יובל

אני . גם שעה,  דקות10מצדי תדבר גם ,  דקות5זה לא , שנייה, רגע  :יהודה בן חמו

מכיוון שליאור מנחם לא נשלח אליכם , בא ואומר דבר אחד

מבקש איתן , ובא ואמר חזי שהיום התפטר אפי בן אהרון, ביתהה

, אתי מכירה. שאלו פה שאלות. צנעני להעמיד את ליאור מנחם

, אני שואל את חברי המועצה עכשיו, האם אפשר. גיא שאל שאלות

   ?את ליאור מנחם אפשר

  ? דקות לשאול את השאלה5אפשר עוד   : לויאהוד יובל

  ) מדברים ביחד(

אם אתה מכניס ליאור . שואל שאלה פשוטה, לכן אני בא ואומר  : חמויהודה בן

  . ששון טרבלסי, נדון, לפול

  . אחד- אחד  :גיא בן גל

  . אחד- אחד, כן  :יהודה בן חמו

  ,  דקות5אתה מוכן לחכות   : לויאהוד יובל

  ) מדברים ביחד(

ט אני לא להו. אין לי בעיה, אני אדחה את הסעיף הזה, חברים  :יהודה בן חמו

אני , אתה לא רוצה. אני רוצה שזה יעבור כדת וכדין. אחרי זה

  . אעביר את זה לישיבה הבאה שבוע הבא

  ?  דקות2יש לך אפשרות לחכות   : לויאהוד יובל

נמשיך , אם לא. לא בשביל זה, אני מבחינתי שואל שאלה פשוטה  :יהודה בן חמו
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 שבוע מבחינתי אני אעביר.  להעביר אותו היום...לי אין. הלאה

ן ישיבה שלא מן המניין אני אזמ. ר לחשובאפש? מה יקרה, הבא

  . מה. לשבוע הבא

רוצה כן לנצל את ,  דקות זמן הפציעות שיובל מבקש2במסגרת   :גיא בן גל

,  הנציגים4העובדה להגיד שאני חושב שאם היום כן יאושרו 

הוא נציג שאחד המועמדים , אנחנו כן ניצור תקדים פה במובן הזה

  ,אחת המועמדות, קהילה רפורמיתשל 

  . איזה שטויות  :יהודה בן חמו

  , עם כל הכבוד, יהודה, זה לא שטויות  :גיא בן גל

  .י החוק"אבל אני מעדיף שהכל יעבור עפ  :יהודה בן חמו

אחת המועמדות היא גם לצורך . תן לי להגיד אבל את מה שעל לבי  :גיא בן גל

נציגה של הקהילה העניין נותנת ייצוג הולם לנשים והיא 

ואני יודע שלא כל הנציגים הדתיים בהכרח . הקונסרבטיבית בעיר

יוכלו מבחינה ציבורית לתמוך בשתי ידיים ובנפש חפצה בעובדה 

שיש ייצוג פעם ראשונה לדעתי בתולדות העיר כפר סבא אם אכן 

  , גם לזרם הרפורמי בעיר וגם לזרם הקונסרבטיבי, זה יאושר

  . איזה שטויות אלה?  הם לא בני אדםהרפורמים, למה  :???

ואני אומר את זה כאדם שלא מאמין , אני כן רוצה להזכיר לכם  :גיא בן גל

שלדעתי כולנו , שלתורה שבעים פנים,  ולא ירא שמייםבאלוהים

במובן הזה אני חושב , הפלורליסטי של היהדותמאמינים בערך 

ה אולי פעם ראשונה בצור, אם אנחנו נוכל להתאחד, שכן

  ואני קורא לנציגים הדתיים.קונסנסואלית על העובדה הזאת

ואני יודע את הקושי , מאחר ושוחחתי אתכם בעניין הזה לא אחת

כלפי , תגלו אומץ לב ציבורי. הציבורי שיש לכם בעניין הזה

אני יודע שיש אנשים בחוגים דתיים שרואים , הציבור גם שלכם

, אני מכיר אנשים, שהואיזבתנועות הרפורמיות והקונסרבטיביות 
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או ' כיבוד של היהדות'שמשתמשים במושגים של , בטח לא אתם

אני . אני לא רוצה להיכנס לוויכוח. גרסה לא אותנטית של היהדות

וככזה יש , רוצה לכוון למכנה המשותף המינימאלי של כולם

מועצה דתית שאמור לשתף את כל הזרמים ואת כל העדות ואת כל 

איזון שמנסים לעשות אותו ברמה , הפוליטיתהן ברמה , הסוגים

   . וגם ברמה של הייצוג לכל הזרמים,הפוליטית

  , אני רוצה להוסיף ולומר. תודה  :יהודה בן חמו

  . אני לא רוצה להוסיף אותו  : לויאהוד יובל

  , חברים, אני רוצה להוסיף  :יהודה בן חמו

צה לקבל את קורות אני רו. אני לא רוצה להוסיף אותו היום  : לויאהוד יובל

  . החיים

שבוע . אני מוריד את הסעיף הזה מסדר היום, חברים. בבקשה  :יהודה בן חמו

ששבוע הבא , שחסרה פה כרגעחלק מהאינפורמציה הבא ממילא 

  , ממילא אנחנו

  , אפשר לקבל פירוט על המועמד שלכם  : לויאהוד יובל

  , עזוב  :יהודה בן חמו

  ) מדברים ביחד(

על  גיא אמר דברים שזו הזדמנות חד פעמית להתכנס ,ה יודעאת  :יאיר אברהם

 אתה פשוט לא .זה אתה מטרפד  וגם את.רחבהאיזושהי הסכמה 

  . פשוט לא יאומן. יאומן

   ?למה הורד. אני שאלתי שאלה... קיבלתי צעקות, שאלתי שאלה  : לויאהוד יובל

. אל תתבייש, ציבורתגיד ל?  שמעון פרץ,מר יובל, במי אתה תומך :ד מנשה אליאס"עו

  . סוף את האמת שלך- תחשוף סוף

  . אני נפגעתי מאיתן  : לויאהוד יובל

  ? ממה נפגעת  :ד איתן צנעני"עו

  ) מדברים ביחד(
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זה איש , אפי בן אהרון זה לא האיש שלנו. אתה טועה ומטעה  :ד איתן צנעני"עו

  , אתה מנסה להסית. אתה טועה ומטעה. מעוף

  . סליחה, נקרא אותך בתמליל, תךשמענו או  : לויאהוד יובל

שבוע הבא אנחנו מתבקשים להתכנס שוב לצורך המלצה , חברים  :יהודה בן חמו

דרישה של סיעות נוספות וכן . על השלמת הרשימהבפני השר 

  ,שבוע הבא אנחנו נעלה. ממילא אנחנו נפגשים. הלאה

  ? איפה אנחנו נפגשים  :אל- אתי גן

  . לא מן המנייןתהיה ישיבה ש  :ד איתן צנעני"עו

  . לא הבנתי את השאלה  :יהודה בן חמו

  ?אנחנו נפגשים רק בשל כך  :לוי- נורית חסון

  . נו מה  :יהודה בן חמו

  , אז אני חושבת שזה קצת  :לוי- נורית חסון

  ) מדברים ביחד(

  ? 3האם יש מניעה לאשר לפחות   :גיא בן גל

  . אנחנו נאשר מקשה. לא  :יהודה בן חמו

  ) מדברים ביחד(

   .כולם  :מירם מילרע

  , יובל  :ר אמיר גבע"ד

  .תחשוב טוב מה שאתה עושה :ד מנשה אליאס"עו

   .ביקשתי להודיע הודעה אישית, יהודה, הישיבה לא נעולה, יהודה  :גיא בן גל

  .בוא תשב יש הודעה אישית, עמירם  :יש'ר בוקי צ"ד

 עצמכם תשריינו את, הסעיף הזה יורד מסדר היום. תודה רבה  :יהודה בן חמו

אז , יש עוד ישיבה. לשבוע הבא לישיבה שלא מן המניין בנושא הזה

  .  ישיבות רצוף3נעשה כבר 

  .הנושא יורד מסדר היום ויובא לדיון בשבוע הבא :138 ' מסהחלטה
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  ) מדברים ביחד(

  . בבקשה  :יהודה בן חמו

 אל תשאל אותי שאלות, עזוב, אני שאלתי אותך מה הרווחת פה  : לויאהוד יובל

  ? עשית טובה, ביקשו ממך טובה. כאלה

  ? אפשר לדבר  :גיא בן גל

  .הודעה אישית של גיא, בבקשה  :יהודה בן חמו

  , אני ביקשתי  :גיא בן גל

אז אתם לא יודעים , אם מישהו מכם נתקל פעם מה זה הרבנות פה  :אל- אתי גן

  . מה זה

  ? מה זה קשור עכשיו :ד מנשה אליאס"עו

  . תושבים סובלים בעיר. אומר כל עכבהכי אתה , לא  :אל- אתי גן

  . דברי עם יובל, תשבי עם יובל :ד מנשה אליאס"עו

  . אני מדברת איתו  :אל- אתי גן

  ? אז למה את לא פונה אליו.  את זההרי הוא טרפד :ד מנשה אליאס"עו

הוא , תסתכלי לו בעיניים. הוא טרפד את זה? למה אני טרפדתי  : לויאהוד יובל

   .ם בבוקר כשהוא דיבר איתיהיו. טרפד את זה

 לתקנות העיריות 39י סעיף "אני ביקשתי לממש את זכותי עפ  :גיא בן גל

קצרה מן ואני ברשותכם אקרא הודעה , להודיע הודעה אישית

ודיע הודעה אישית בהמשך לבקשתי לממש את זכותי לה: "הכתב

להלן ,  בנובמבר11, במסגרת ישיבת המועצה המתקיימת הערב

בישיבת המועצה האחרונה שהתקיימה . תי האישיתתוכן הודע

התפתח דין ודברים בין חבר מועצת העיר , 21.10.2009בתאריך 

שבמהלכו אמר מר לוי . לבין ראש העיר יהודה בן חמו, יובל לוי

אל תדבר עם , אל תרים יד, אל תרים עליי יד'לראש העיר כך 

מר לוי למר ציטוט של ' הוא מדבר עם ידיים בתוך העיניים, ידיים

נאמרה על ידי , במענה לכך.  לפרוטוקול119מתוך עמוד , בן חמו
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הם מדברים עם , הוא מרוקאי'האמירה הבאה לעברו של מר לוי 

על  הואיל ומספר חברי מועצה בחרו להגיב.  ציטוט שלי,'הידיים

, אמירתי זו ולייחס משום מה לנאמר בה הקשר שלילי או מעליב

יהודה בן . ה היתה כוונתי באמירתי זוברצוני להבהיר בדיוק למ

יהודה בן חמו בן העדה . חמו דיבר למר לוי באמצעות ניפוף ידיו

. יהודה בן חמו הוא מרוקאי שדיבר בידיו, אשר על כן. המרוקאית

כל מי שבחר לייחס לאמירה מרוקאים מדברים עם הידיים כל 

שמרוקאים , קרי. "מנשה, ובמיוחד אתה, "פירוש מעבר לנאמר

, נוהגים לדבר עם ידיהם, כמו מרבית היהודים על שלל עדותיהם

עשה זאת מתוך הוצאת הדברים , כפי שאני עושה ברגע זה ממש

בחוסר הבנה בסיסי של , ככל הנראה,  ולוקה לצערימהקשרם

 הבנת המשמעות העובדתית שעל פיהן נאמרה הלכה למעשה

ל כך שיש הוא להביע פליאה ותמיהה ע, כל שנותר לי. אמירתי זו

 דופי אוכדי להטיל בי , מי שבחר לעשות שימוש באמירה שולית זו

 כי היה באמירתי זו כדי לזלזל, לרמוז באופן מרושע ונבזי בעיניי

שכן , או להביע זלזול כלשהו או פגיעה בבני העדה המרוקאית

  ." הדבר רחוק מרחק מזרח ממערב מן האמת

נפגעת באופן אישי שאם אתה , ואני אוסיף בעל פה מר בן חמו  

להתנצל על כך , במידה ותציין שנפגעת, אני אפילו מוכן, מדבריי

  . בפניך

  ? רצית לומר משהו, יאיר. תודה רבה  :יהודה בן חמו

ואני רוצה באמת , הנושא הזה הטריד אותי מאז שהוא נעשה. כן  :יאיר אברהם

לא , בפעם הקודמת שנפלת. להגיד לך משפט אחד בהקשר הזה

אני , אלא סביב הסיפור הזה שהתפרסם בשדה התעופה, בלשונך

באופן אישי חשתי כמי שצריך לצאת להגנתך כדי שלא ינצלו את 

. הסיטואציה שנוצרה כדי לתקוף אותך ולהטיל בהתנהגותך דופי
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גם כאדם שאני מעריך , אני מודה שציפיתי וחשבתי באמתוהפעם 

.  הפשוט.שתאמר את הדבר הפשוט הזה, אותו וגם כמורה ומחנך

ואני מאמין שאתה כן נוטה ככה לחשוב שזה לא , באמת אני אומר

נפלתי קצת , בצורה מאוד פשוטהלהגיד . דבר שהיה צריך להיאמר

  . זה דבר שקורה, בלשוני

  . ממש לא  :גיא בן גל

קורה גם לכל אחד , קורה גם לראש העיר, קורה גם לך, קורה גם לי  :יאיר אברהם

מישהו מהנוכחים או , ם מישהו נפגעולומר שא. מחברי המועצה

שערה , והאמן לי, להגיד אני חוזר בי מדבריי, ראש העיר בפרט

  , משערך

  , יאיר  :גיא בן גל

  . אל תענה, גיא, גיא, סליחה, סליחה  :יהודה בן חמו

  , אני אומר לך  :יאיר אברהם

  ? מה המוצא שלך  :גיא בן גל

  . בן העדה התימנית  :יאיר אברהם

  ... ם תימניםג  :גיא בן גל

למה , אני אומר לך, אני אומר את זה, תקשיב, אני אומר לך, גיא  :יאיר אברהם

דווקא מתוך , דווקא מתוך זה שאני מעריך אותך, ביקשתי להגיב

  , שנייה אתי, זה שאני מאמין

  ) מדברים ביחד(

 אחרת ,שאין לו שום כוונה, דווקא מתוך זה שאני מאמין, אתי  :יאיר אברהם

כי המסר , ואני אומר לכם למה. ייחס לזה בביטולהייתי מת

  ... שזה קרה , החשוב שגיא יכול להוסיף

בחר לתת , הוא בחר לעשות מזה עניין, עם כל הכבוד, אני מבקש  :גיא בן גל

מששלח אותו בצורה מגמתית לתקשורת , פומבי למכתב שנשלח

  , ובחר לעשות סיפור מהעניין הזה
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  . מסכים איתך  :יאיר אברהם

  .על זה אני מדבר  :יא בן גלג

  . מסכים איתך  :יאיר אברהם

לקחת את המילה שנאמרה כאמירת אגב ולהוציא אותה , עכשיו  :גיא בן גל

 ובאיזה הקשר זה כשלמעשה מה בסך הכל נאמר פה, מפרופורציה

  . נאמר

  . דווקא בגלל זה  :יאיר אברהם

  , אבל בדיוק, וקאני הבהרתי בדי. זכותו, מי שבוחר להיעלב מזה  :גיא בן גל

  . וגם עכשיו לא חזרת  :יאיר אברהם

  . לא השארתי שום מקום לטעות למה הכוונה  :גיא בן גל

  . תודה. תודה  :יהודה בן חמו

  .שלו בלבד. זו הבעיה שלו, מי שבחר עדיין להיעלב מזה  :גיא בן גל

  . בבקשה שלי, סליחה, אני רוצה לומר שאני בהחלט. תודה  :יהודה בן חמו

אחר כך . זה לא היה פרטי יובל, אני שמעתי את זה שם כשזה היה  :בוזגלו-לי עמרמיד ש"עו

. כל פעם בדקתי אם הוא מדבר עם הידיים, רצתי הביתה לבעלי

אסור לנו , אנחנו אנשי ציבור, אנחנו חברי מועצה, זה לא, באמת

  , להשתמש בדברים האלה

  . אל תפריע, סליחה, רגע  :יהודה בן חמו

  . אפילו לא בצחוק  :בוזגלו-מיד שלי עמר"עו

  , עם כל הכבוד  :גיא בן גל

  . אתה תגיב אחר כך  :יהודה בן חמו

דיון הוא לא פורום של פתיחת  ...פורום של הודעה, כל הכבודעם   :גיא בן גל

זו לא . פרטי בארבע עיניים איתך דיון מוכן לקייםאני . בעניין

  , אני מבקש. זה לא הפורום, הבמה

  . באמת, גיא, ונ  :יאיר אברהם

  - אני אשמח,  יש לך מה להוסיף...באני מבקש שתסתפקו   :גיא בן גל
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. שלי בזכות דיבור ואני רוצה גם להגיב על הדברים שלך. תודה  :יהודה בן חמו

  . בבקשה שלי

  . אין פה עכשיו אנשים מבחוץ  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  . לא קשור  :גיא בן גל

כי יש , ה שלנו פה של מועצת העיר בואו לא נשתמש בזהבמשפח  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

לא צריך להתעסק עם הדברים . לזה הרבה כוח לכל הדברים האלה

  . האלה

  , האני רוצ. תודה רבה  :יהודה בן חמו

  , שלא על כל מילה אתם תופסים ואתם הולכים... , אבל שלי  :אל- אתי גן

  ?אנחנו פותחים עוד דיון, יהודה  :גיא בן גל

  . אני רוצה להגיב  : בן חמויהודה

  , אין מישהו בתל אביב שמשום מה קרא את העיתונות  :אל- אתי גן

  . אל תעזרי לי, רגע אתי שנייה, מאחר והדיון  :גיא בן גל

  .זה לא מה שאני מדברת  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

אני , אמירה שאני אמרתיל היתפסמאחר וכל אחד פה בוחר ל  :גיא בן גל

  . יב לכל אחדארגיש צורך להג

  ,אני רוצה לומר, אני מבקש, סליחה  :יהודה בן חמו

הדברים נאמרו ביחס לצורת ידיים שאתה , אז אני מבקש ממך  :גיא בן גל

אז אם אתה . אתה בן המוצא המרוקאית שאליו התכוונתי, עשית

  , אל תיתן. תגיב אתה, רוצה להגיב

מר את הדברים הבאים אני רוצה לו, אני מבקש. אני לא נותן  :יהודה בן חמו

אני בהחלט מצר על כך שכל העניין קשור . בהקשר למה שגיא אמר

אתה נוהג לקחת לכיוון של עלבונות . לתפקידך כחבר מועצה

אתה . אלא בציבור שלם, ולא רק בי. אישיים ופוגעניים, אישיים

, אשר אינה הולמת חבר מועצה, רד לרמות מילוליות ופוגעניותיו

אני בהחלט חושב . רה ומורה לאזרחותובטח ובטח לא מו
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גם של חברי המועצה , שמהתגובות ששמעתי מחלק מהאנשים

ד מנשה אליאס שביקש ממך לחזור בך "ובמיוחד עו, קודם כל

 אני חושב שפגעת באופן ישיר בחברי מועצה .מהדברים וסירבת

אפילו ביישת את ישובי השולחן כאן . שחלקם גם פנה אליי

, הגיע לכדי כך שביישת גם תושבים רביםואפילו זה . מסביב

סיפרו לי חברי מועצה . לא רק אליי, והתגובות לא איחרו להגיע

ואני , אני לא השתמשתי בשום מכתב. שתושבים רבים פנו אליהם

זה נכתב . לא מכיר מישהו שיושב כאן שהשתמש במכתב

גם פה . ראוי שתתנצל, ראוי במקומות שאתה מכפיש. בעיתונות

  . ומע התנצלות וחזרה מהדברים שלךאני לא ש

  . דיברת בידיים שלך ואתה מהעדה המרוקאית. ציינתי עובדה  :גיא בן גל

אני יכול לומר לך שאינני מוכן להבליג על ההתנהגות הוולגרית   :יהודה בן חמו

  , ואני שומר את זכותי, שלך

  . בית המשפט קרא לך וולגרי עד היום  : לויאהוד יובל

  . הישיבה נעולה, תודה רבה. זה מה שאני רוצה. לפנות לערכאות  :יהודה בן חמו

  

  

  

  

  

  

  

  

 חמו- אבי בן
 ל העירייה "מנכ

 חמו- יהודה בן 
 ראש העיר 
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  09/1111/ריכוז החלטות מועצה מיום 
  
  
  

מחליטים להסיר ההצעה לסדר בדבר הפסקת הקלטת ישיבות המועצה  :124 ' מסהחלטה

  .מסדר היום, י ראש העיר"ע
  

, מחליטים להסיר ההצעה לסדר בדבר חידוש הרכב המועצה הדתית :125 ' מסלטההח

   .מסדר היום
  

ס "מחליטים להסיר את ההצעה לסדר בדבר תנאים לחידוש פעילות בי :126 ' מסהחלטה

  .מסדר היום, גולדה
  

מחליטים להעביר את ההצעה לסדר בדבר התקנת מערכות קליטה  :127 ' מסהחלטה

  .גגות מבנים עירוניים לדיון בוועדת הכספיםפוטוולטאיות על 
    

 בפרוטוקל ועדת כספים 1סעיף , 096-1/מאשרים הדוח הכספי רבעוני  :128 ' מסהחלטה

  .ב" המצ28/10/09מיום 
  

 2009 תקציב שוטף לשנת 2' פה אחד העברות מסעיף לסעיף מסמאשרים  :129 ' מסהחלטה

בפרוטווקול , 3, 2 סעיפים – 2009 תברים לשנת 2' והעברות מסעיף לסעיף מס

  .ב" המצ28/10/09ועדת הכספים מיום 
  

 4' ס,  150,000₪ס "סבא כדורגל ע-ערבות להלואה להפועל כפרמאשרים  :130 ' מסהחלטה

  .ב" המצ28/10/09בפרוטוקול ועדת הכספים מיום 

  
  

ל  בפרוטוקו5סעיף , פה אחד קבלת תרומה לבית ספר כצנלסוןמאשרים  :131 ' מסהחלטה
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  .ב" המצ28/10/09ועדת הכספים מיום 

  
  

הכטר כדירקטורית לחברה - פה אחד את מינוייה של ענבר רשףמאשרים :133 ' מסהחלטה

   .הכלכלית מטעם הציבור

  
  

פה אחד אצילת תפקידים וסמכויות של ראש הרשות למר מאשרים  :134 ' מסהחלטה

רשות וסגניו בחירת ראש ה(בהתאם לחוק הרשויות המקומיות , איציק יואל

  .חמו-ש במקומו של אבי בן"ר המט"בין השאר כיו, 1975-ה"תשל, )וכהונתם
  

   .הזמיר'  יחידות דיור ברח7 מכירת מאשרים :135 ' מסהחלטה

  
  

  .הנושא יורד מסדר היום ויובא לדיון בישיבה הבאה, לבקשת ראש העיר :137 ' מסהחלטה

  
  

  .לדיון בשבוע הבאהנושא יורד מסדר היום ויובא  :138 ' מסהחלטה

  


