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האצלת סמכויות לצביקה צרפתי מ"מ וסגן ראש העיר כדלקמן:
א( האצלת סמכות לחתום על מסמכי תשלום כמשמעם בס'  191לפקודת העיריות,
לרבות סמכות לחתום על מסמכים שיש בהם התחייבות כספית מטעם העירייה לפי
ס'  203לפקודת העיריות.
ב( האצלת סמכות לחתום על הסכמים על פי ס'  195לפקודת העיריות.
ג( האצלת סמכות בנוגע לפיקוח על התקשרויות העירייה עם יזמים ,נותני
שירותים ,ספקים ,חוזים ומכרזים ,לרבות סמכויות לפי ס'  148לפקודת
העיריות לעניין מכרזים.
ד( האצלת סמכויות לחתימה על אישורי חיים למקבלי קצבאות מחו"ל.

.6
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.7
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אבי בן-חמו.
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ערב טוב לכולם  .אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה מן המניין
לחודש מרץ  .על סדר היום שאילתות .

.1

שאילתות.

א  :שאילתא של ד " ר בוקי צ ' יש בנושא בנושא תכניות אב עירוניות  ,הוגשה
ב. 23/02/2010 -

" ב –  4השנים האחרונות רבו תוכניות האב אותן מובילה עיריית
כפר סבא  .לדוגמא  :תוכנית אב אסטרטגית לעיר  ,תוכנית אב
לחינוך  ,תוכנית אב לתנועה  ,תוכנית אב לפינוי אשפה  ,תוכנית אב
לפריסת אנטנות סלולריות ובעתיד גם תוכנית אב לספורט ) ע " פ
דברי מחזיק התיק (.
ע ד היום ככו ל הידוע לי ) היות שרב הנסתר על הגלוי (  ,לא הובאה
ולו תוכנית אחת לדיון או אישור במועצה  .גם לא זו של החינוך
שאותה החזקתה במגרת משרדך  11חודש ועכשיו העברת אותה
לטפול בוועדה .
לאור האמור לעיל רצוני לשאול :
 . 1האם מתקיימות " תוכניות אב " נוספות לאלו המוזכרות
בפתיח דבריי ?
 . 2מדוע אינך דורש ממכיני התוכניות לסימן ולהעבירן אליך
במהרה ?
 . 3האם יש בכוונתך להביא בזמן הקרוב את התוכניות לדיון
ואשור במועצה ?
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 . 4מדוע זה שכבה תוכנית האב ) דו " ח לכל היותר ( לחינוך 11
חודש במגירתך עד שהגיעה לידיעת הציבור ?
 . 5מי הן החברות  /הגופים המנהלים את תוכניות האב השונות
עבור העירייה והעיר ?
 . 6מה היא העלות אותה שילמה  /משלמת הקופה העירונית עבור
כל אחת מתוכניות האב המבוצעות בימים אלו ? "
תשובת ראש העיר :
" תוכניות האב נועדו לתכנן ולמקד את עבודת העירייה  .עם זאת ,
למותר לציין כי בעצם בניית תוכנית אב חוקרים את כל הנעשה
בעיר ובעירייה  ,את מכלול הצרכים על מנת לתכנן ולגבש יעדים
להמשך הפעילות  .רק לאחר גיבוש התוכנית ע " י הצוות המקצועי
מובאת התוכנית לאישור המועצה " .
ד " ר בוקי צ ' יש :

שאלת המשך  .לאחר כל התשובה הסתמית הזאת  ,מה בקשר ל6 -
השאלות הספציפיות  ,איפה אפשר לקבל את התשובות עליהן ?

י הודה בן חמו :

זו התשובה .

ד " ר בוקי צ ' יש :

מי משלם ?

יהודה בן חמו :

עיריית כפר סבא .

ד " ר בוקי צ ' יש :

מי מנהל ? מי הם הגבולות ? מי הם הגופים שמארגנים את השאלות
האלה ? כמה הן עולות ?

יהודה בן חמו :

עיריית כפר סבא .

ד " ר בוקי צ ' יש :

והעלות ?

יהודה בן חמו :

עיריית כפר סבא משלמת .

ד " ר בוקי צ ' יש :

כמה ?

אבי בן חמו :

אני יכול להגיד  .כל תכניות האב בעצם מאושר ו ת במסגרת תקציב
המועצה וגם תקציב הפיתוח  .אם זה מעניין  ,לדוגמא  ,תכנית האב
האסטרטגית שאושרה דאז  ,תכנית שטרם הסתיימה  ,האישור
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שלה של התכנית הוא  2.2מיליון  . ₪כרגע נכון להיום הוצאנ ו
 , ₪ 973,482כמובן הכל מקרנות הרשות  .תכנית אב לתחבורה 574
אלף  330 . ₪אלף  ₪ממשרד התחבורה  244 ,אלף  ₪מקרנות
הרשות  .מערכות מידע  300אלף  , ₪נכון להיום הוציאו  186אלף
 ₪מקרנות הרשות  .אנטנות סלולאריות  60אלף  . ₪נכון להיום
הוציאו  ₪ 25,987מקרנות הרשות .
ד " ר בוק י צ ' יש :

תודה .

ב  :שאילתא של גיא בן גל בנושא ריכוז ומעקב אחר החלטות מועצת העיר ,
הוגשה

ב. 24/02/10 -

" בתאריך  7.4.2009נדונה הצעה לסדר של סיעת הירוקים בדבר
ריכוז ומעקב אחר החלטות המועצה  .בעקבות הדיון התקבלה
החלטת מועצה מספר  74אשר קבעה כי :
" מחליטים לקבל את ההצעה לסדר בדבר מעקב החלטות מועצה .
בתחילת כל שנה יופץ דוח ביצוע החלטות המועצה לחברי
המועצה ".

לאור האמור לעיל רצוני לשאול :
 . 1מדוע לא הוגש בתחילת שנת  2010דו " ח ביצוע בהתאם
להחלטה שהתקבלה ?
 . 2מתי בכוונת עיריית כפר סבא להביא להפצת דו " ח ביצוע
החלט ות המועצה לשנת " ? 2009
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מה שרשמנו  ,מצורף בזאת ריכוז החלטות מועצת העיר גיא  ,לשנת
 , 2009ויש שם קובץ מאוד -מאוד מסודר .

גיא בן גל :

כן  ,אני רואה .

אבי בן חמו :

אני רק רוצ ה להוסיף משהו בעל פה  ,כמובן כל הפרוטוקולים
שנמצאים באתר העירוני  ,בסוף כל פרוטוקול יש את החלטות
המועצה  ,וזה דף שאנחנו מרכזים  .מי שמרכז את זה  ,זה בלשכת
מנכ " ל  .מרכזת את זה מיכל טל עוזרת המנכ " ל  .ויש שם קובץ
שבנינו אותו ב WORD -אבל הוא גם נמצא באתר העירוני .

גיא בן גל :

בסדר גמור  .השאילתא הזו הוגשה  ,כי פשוט החלטת המועצה
מחודש אפריל אמרה בצורה מאוד ברורה שבתחילת כל שנה יופץ
דו " ח ביצוע מסוכם  .אז אנחנו מודעים לעובדה שיש בסוף כל
ישיבה  ,זה גם היה קיים הרבה לפני שההצעה לסדר הזו שהגשנו
נדונה ואושרה  ,ואנחנו בחודש מרץ  3 ,חודשים אחרי תחילת
השנה  ,ולא היה סיכום  .עכשיו כשהוגשה השאילתא יש סיכום ,
ואנחנו מבר כים על כך  .אנחנו רק מצפים שבינואר  2011יהיה
סיכום בלי שנצטרך להגיש שוב שאילתא בחודש מרץ , 2011

יהודה בן חמו :

יש לך הזדמנות להגיש  ,מה אתה רוצה ? אני נותן לך במה ,

גיא בן גל :

לא  ,תראה יהודה  ,בניגוד לקואליציה שמגישה הצעות לסדר רק
לצורך הגשתן  ,לנו יש כוונה אמי תית מאחורי הדברים .

יהודה בן חמו :

נו  ,באמת .

גיא בן גל :

אז מה לעשות .

יהודה בן חמו :

נו  ,באמת  .בבקשה  ,תקריא את השאילתא .

גיא בן גל :

אנחנו מגישים דברים בגלל שיש מאחוריהם תוכן ענייני .
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ג  :שאילתא של אהוד יובל לוי בנושא העברות בין סעיפים 2010-2009-2008
ושיפ וצים בתב " ר בית ספיר  ,הוגשה ב. 26/01/10 -

יהודה בן חמו :

תקריא את השאילתא של יובל לוי  ,בבקשה  ,למרות שהוא לא פה .

עמירם מילר :

לא הגיע .
" בישיבות המועצה האחרונות התהדרת כי הפרוייקט המכונן ,
שיפוץ בית ספיר  ,עומד להסתיים תוך ימים ספורים  .ציינת כי
לא תהיה חריגה נוס פת מתקציבו החורג שהוגדל ל – 48,000,000
 , ₪ארבעים ושמונה מיליון . ₪
הגם שתקציב התב " ר

החורג ) מוגדל ( הסתיים זה מכבר ,

נחתמים לכאורה חוזים חדשים ללא כיסוי תקציבי והם אף זכו
לכאורה לסיווג " חוזים לתב " ר עתידי " בפי מנהלי העירייה .
לכאורה עומדת ההוצאה הנוכחית לפרוייק ט זה מעל הסך של
 ₪ 48,000,000ויש סברה שאף שלכאורה הגיע התקציב בפועל
לסך של . ₪ 56,000,000
אודה על כן לתשובותייך :
 . 1כמה חוזים  ,עם מי ובאיזה כיסוי תקציבי נחתמים ההסכמים
שחורגים ממסגרת התקציב שנקבעה לתב " ר זה 48,000,000 ,
.₪
 . 2מי הנושא באחריות האישית לאישור התחיבו יות כספיות
שחורגות מהסכום שאושר לפרוייקט ?
 . 3מהו הבסיס החוקי לתקצוב חורג כ " תב " ר עתידי " שלכאורה
נהוג בפרוייקט זה ?
 . 4לאיזה תב " ר הועברו הוצאות ומהם הסכומים ששימשו את
הפרוייקט של בית ספיר ונירשמו לכאורה על חשבון תב " ר
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אחר מהת " בר המשמש לפרוייקט זה ?
 . 5מתי יובא לאישור ה מועצה ה " תב " ר עתידי " שאליו הופנו
לכאורה החריגות ?
 . 6מהו סכום הפרוייקט המעודכן שמופיע בדו " ח המנהל
החיצוני של הפרוייקט ?
 . 7מהו הסכום שאותו דורש המנהל החיצוני לסיום הפרוייקט ?
 . 8האם יסתיים הפרוייקט בפחות מ – ? ₪ 56,000,000
עפ " י סעיף  148א ' אבקש לקבל את כל הדוחות והתכתוב ות של
מנהל הפרוייקט החיצוני והעירייה בפרוייקט זה ".
תשובת ראש העיר :
 . 1לא נחתם אף חוזה מעבר למסגרת התקציב .
 . 2מאחר ואין חריגה הרי שאין גם אחריות אישית .
 . 3כאמור בס '  , 2 , 1אין תקצוב חורג .
 . 4כל ההוצאות שהוגדרו כחלק מפרוייקט השיפוץ נכללו בתב " ר
המתאים לשיפוץ בית ספיר .
 . 5א ין תב " ר עתידי .
 . 6לא ידוע .
 . 7הפרוייקט צפוי להסתיים בתקציב המאושר בסך 48,168,000
.₪
 . 8הפרוייקט יסתיים בתקציב שנקבע .
עו"ד מנשה אליאס :תיקון קטן  ,בתכנית הפיתוח אתם ציינתם שקריית ספיר זה
 48,168מיליון . ₪
עמירם מילר :

גם פה .
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הצעות לסדר .

גיא בן גל :

אמרנו שיש א יזשהו שינוי בסדר היום ?

אבי בן חמו :

כן  .הצעה לסדר אחת ירדה לבקשתו של יובל לוי  ,והצעה לסדר
שנכנסה היא של איתן צנעני .

יהודה בן חמו :

טוב  ,תשאיר אותה כי גם יובל לוי גם רוצה להשתתף  .אז תתחיל
מהצעות לסדר אחרות  .הוא התקשר אליי  ,אמר לי שהוא רוצה ,
חיכיתי לו  .אתה י כול להתחיל .

אבי בן חמו :

הצעה לסדר ראשונה  ,שמעון פרץ .

א  :הצעה לסדר של שמעון פרץ  ,בנושא מועצה דתית כפר סבא  ,הוגשה
ב. 23/02/10 -

 " . 1בשבח לאל בורא עולם מונה זמנית ראש מועצה דתית ,
יהודה כהן  ,מטעם משרד הדתות לעיר כפר סבא  .כידוע  ,מזה
שנים מספר שתפקוד הדת בכפר סב א בכלל ותפקוד המועצה
הדתית בפרט  ,התדרדר מדחי אל דחי  ,ולא כאן המקום לפרט
את הדברים  ,להודיע סיבתם או לחילופין להטיל אשמה .
 . 2ומאחר ויו " ר המועצה הקודם  ,בכור ועקנין  ,שלדעת הח " מ
לא פעל לטובת ה ציבור וכילה את ימיו ואת תקציב המועצה
הדתית על התקוטטויות  ,מריבות  ,מדון ו דיונים משפטיים ה '
ישמרהו ויחייהו בביתו ) ורק שם ( .והיות שיו " ר המועצה
הנוכחית  ,איש מפד " ל אומנם  ,אך שורשי ומעמיק  ,מראה
סימנים של רצון לשפר את מתן השירות בכפר סבא  ,ולשקם
את חורבות הדת בעיר .
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 . 3וישאלו השואלים מדוע זה " התעוררתי " אך עתה  ,כאשר לא
נותרה אבן רוחנית אחת בעיר כפר סבא שניתן לייסד עליה
דבר מה  ,הרי הקדמתי בדבריי ואמרתי שלאחר שביערנו
החמץ מן הבית  ,ויש שיתוף פעולה הרמוני והוליסטי בין כל
הנוגעים בדבר ) עירייה  ,רבנים  ,ראשי מחלקות  ,ראשי
מפלגות ( הרי שזוהי שעתה של הצעה זו  ,ויפה שעה זו משע ה
קודם .
 . 4אבקש מכל חברי המועצה ) אופוזיציה וקואליציה ( לבוא
לעזרת יהודה כהן בגיבורים  ,לתת לו את המנדט הראשוני
לביצוע שיפוץ והצלה רלוונטים ולהתאחד פה אחד בהצעה זו .
להלן הצעתי :
הקמת ועדה שתורכב ממנכ " ל העירייה  ,ע  /ראש העיר  ,גזבר
העירייה ומהנדס העירייה .
הוועדה תבחן את תקציב המועצה הדתית לצורך פעילות
) ופעילות בלבד (.
ועדה זו תתן המלצותיה בתוך שישים יום ליישום מלא ופעיל עוד
בשנת הכספים הנוכחית " .

שמעון פרץ :

כן  .אני אתן שני נתונים במקום  10דקות  15 ,שניות  ,אני אסבר
קצת את האוזן  .שתי הנקודות שאני רוצה לתת  ,זה מתי ש מר
יהודה בן חמו נבחר  ,לפני כ 6 -שנים  6.5 ,שנים  .בזמנו  ,אני זוכר
שהיה גירעונות בעירייה  ,היה הרבה בלגן בעירייה מבחינת
תקציבית  ,ו קיזזנו לכולם תקציבים  ,הורדנו את זה  ,הגענו ל330 -
מיליון  ₪תקציב עירוני  .לאחר  6.5שנים  ,אנחנו מגיעים היום
ברוך השם ל , 480 -כמעט  478,480מיליון  . ₪אני מאמין שזה
ייגמר ב 490 -מיליון  ₪בסוף השנה  ,ואני חושב שזה אומר הכל
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לגבי שירותי הדת בכפר סבא  ,שמאז שהורדו באותה השנה מ7.1 -
מיליון  ₪שהיה כלל תקציב המועצה לכמעט  5מיליון  , ₪מאז לא
רק שלא עלה  ,אלא עוד נגרע ממנו וירד  .וכמו שהוא נתן עכשיו
קרית ספיר ששמעתי  48מיליון  ₪שיפוץ  ,אחד מתו ך כל מבני
העירייה שיש פה והמבנה שיש פה ליד העירייה שעשו אותו גם כן
חדש  ,זה צריך להגיד הכל לגבי המבנה שיש לנו פה של הרבנות ,
שהוא נראה כמו בעזה באחת השכונות שם בפנים  .אני חושב
שכדאי שכולנו נתאחד לגבי ההצעה הזאת  ,זאת הצעת החלטה .
גיא בן גל :

מה נראה כמו עזה ?

שמעון פרץ :

המבנה של הרבנות  .גם בעזה אין מבנים כאלה .

גיא בן גל :

עוד העזתים יעלבו ממה שאתה אומר .

שמעון פרץ :

נכון  ,אבל מבנה כזה גם אין בעזה  .היום כבר אין גם את זה .
בבקשה .

יהודה בן חמו :

כן  ,בבקשה .

עו"ד מנשה אליאס :גם אם אני אשקול להצביע בעד  ,אני פשוט מבקש משמעון לחזור
בו מכמה משפטים שלא ראויים .
גיא בן גל :

בהחלט .

עו"ד מנשה אליאס :בסעיף  2יש מפד " ל אמנם  .האם זה נגע להיות איש מפד " ל ?
שמעון פרץ :

חס ושלום .

עו"ד מנשה אליאס :אז בבקשה תמחק .
שמעון פרץ :

גאווה להיות איש מפד " ל .

עו"ד מנשה אליאס :ובסעיף  , 3לא רוצה לה יות שותף שביערנו החמץ מן הבית  .איזה
חמץ ? פסח עוד לא הגיע  .למי אתה מתכוון ?
שמעון פרץ :

אני אגיד לך .

עו"ד מנשה אליאס :לא  ,סליחה  .זה לא ראוי להשמיץ אנשים בצורה אנונימית ,
ועירייה תיתן יד או תצביע בעד ,

מועצה מן המניין
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איפה ה דמוקרטיה ? אז תרשה לי ברשותי  ,אני אומר מה שאני ,

עו"ד מנשה אליאס :לא  ,בסדר  ,אז אני מבקש ממך או שתבהיר למי אתה מתכוון או
שתמחק את המילים הללו .
שמעון פרץ :

אני לא מוחק ואני לא מבהיר  ,וכולם יודעים למי הכוונה .

??? :

תיזהר בלשונך .

שמעון פרץ :

אני נזהר  .אמרתי  ,אני לא מוחק  ,אני לא מתחרט על מה שכתבתי ,
אנ י עומד מאחורי מה שכתבתי  ,ואני אמשיך לעמוד מאחורי זה עד
. 120

עו"ד מנשה אליאס :אז יש לי הצעה נגדית .
שמעון פרץ :

בבקשה .

עו"ד מנשה אליאס :הסתייגות  .תהיו מוכנים לדון בדבר כזה ?
יהודה בן חמו :

אני מוכן לדון .

עו"ד מנשה אליאס :לפני שדנים בכלל  ,מילים כאלה לא צריך להגיד ,
גיא בן גל :

כלומר  ,אנחנו מקיימים דיון ?

יהודה בן חמו :

סליחה  ,מנשה עם כל הכבוד ,

) מדברים ביחד (
יהודה בן חמו :

תציע לקיים דיון  ,אני חשבתי שאתה רוצה להוריד מסדר היום .
נקיים דיון  ,אתם מכירים את הנוהל  ,בבקשה  ,אתה רוצה לקיים
דיון ? אתה לא רוצה ? כי ביקשת ז כות הצבעה  .אם לא  ,אני אעלה
הצעה .

עו"ד מנשה אליאס :כן  ,אני מבקש לקיים דיון .
יהודה בן חמו :

בבקשה  ,מי בעד לקיים דיון בנושא הזה ? ירים את ידו  .תודה רבה .

אבי בן חמו :

שמעון פרץ  ,יאיר  ,יובל ,

גיא בן גל :

אה  ,כולם בעד .

יהודה בן חמו :

אני לא רואה שכולם בעד  .כולם ב עד ? פה אחד ?

גיא בן גל :

שווה דיון הנושא .

מועצה מן המניין
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פה אחד  ,בבקשה  .לאחר שמעון  ,מנשה הציג את הנושא  ,אתי
בבקשה .

החלטה מס'  :191מחליטים פה אחד לדון בהצעה לסדר – מועצה דתית בכפר-סבא.
אתי גן -אל :

טוב  ,אני לא  ,תודה לאל  ,לא שייכת לא לשם  ,לא למפד " ל  ,לא
כלום  ,ואני רוצה להגיד שכשקראתי את ההצעה לסדר  ,שמעון ,
התביישתי  .באמת שהתביישתי  .זו ההצעה לסדר הראשונה שלך .

גיא בן גל :

בקדנציה הזו .

אתי גן -אל :

בקדנציה הזו .

שמעון פרץ :

זה מה שחשוב לי ,

אתי גן -אל :

אני מדברת עכשיו  ,אני חושבת שזה ,

ד " ר אמיר גבע :

בקודמת הוא הציע להפ וך את יום שלישי ליום רביעי .

שמעון פרץ :

זה בקדנציה הקודמת  .לא  ,אמרתי יותר נכון שאם יהודה יקבע
שהיום יום רביעי והוא יום שלישי  ,זה יעבור ,

גיא בן גל :

יש לזה סיכוי לעבור פה  ,ההצעה הזאת  .אנחנו מפריעים לאתי .

שמעון פרץ :

מצדי שלא תעבור .

יהודה בן חמו :

חברים  ,אתי בזכות דיבור  ,תנו לה לדבר  .אמיר לא להפריע לה .

אתי גן -אל :

גם לי הפריע שכתבת " איש מפד " ל אמנם "  ,אז טוב ש זה לא איש
הירוקים  ,ש זה בכלל אמנם  ,ואתה אומר " מראה סימנים של רצון
לשפר את מתן השירות "  .עם כל הכבוד  ,הבן אדם שבוע ימים ,
שבוע ימים  ,איך אתה יודע שהוא כבר מראה רצון ? הוא ראה אותך
במשפט אחד ודיבר  .זה אחד .

שמעון פרץ :

הוא  ...כפר סבא .

אתי גן -אל :

עזוב ,

יהודה בן חמו :

חברים  ,בואו ,

אתי גן -אל :

אתה הקראת  ,אני אומרת מה שלי מפריע  .אני כחברת מועצה
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אמרתי  ,התביישתי  .אחד  -הבן אדם עוד לא נכנס ואתה כבר יודע .
כבר  ,משהו  ,רצון לשפר  .אני מאמינה בבן אדם ואני חושבת שכל
מה שהיה מגיע רצונו לשפר  ,כמו שאם אתה היית כנראה גם כן
היית רוצה .
עכשיו  ,הנושא הבא זה הסיפור של ההשמצה של היו " ר הקודם  .לא
עושים  .כשאתה מציע הצעה  ,מסתכלים קדימה  ,אומרים מה אתה
רוצה  ,אל תשמיץ כי אולי יודעים דברים אחר ים  ,אולי לא היה לו
גיבוי  .הבן אדם עבד בהתנדבות  ,לא עלה לעירייה אגורה ,
גיא בן גל :

בניגוד ליו " ר שכיהנו לפניו .

אתי גן -אל :

בניגוד לקודמים שהיו ,

גיא בן גל :

כולל מר פרץ .

אתי גן -אל :

אל תענה לי באמצע  ,באמת  ,תעשה לי טובה .

שמעון פרץ :

בהתנגדות  ,לא בהתנדבות .. .

אתי גן -אל :

אל תענה לי ,

שמעון פרץ :

בהתנדבות לא עובדים .

אתי גן -אל :

שמעון פרץ  ,זה לא דו שיח בינינו .

שמעון פרץ :

אבל הנה  ,היא מסתכלת עליי  ,אני מסתכל עליה  ,אני חייב לענות
לה .

אתי גן -אל :

אחר כך אתה תבקש את זכות דיבור  .אני נותנת לך כאחת
ש מסורתית הפריע לי  .אני פניתי כמה פעמים  ,לא היתה פה רבנות ,
לא היה פה רב  ,הכל דשדש  .אתם הייתם עסוקים במריבות  ,זה מה
שהייתם עסוקים ולכן זה היה המצב  .אני מקווה שלמרות כל זה ,
באמת שיבוא אדם חדש מבחוץ שיראה רצון טוב  ,כולכם תשתפו
איתו פעולה  ,כי כל הפלגים  ,כולם  ,כולל הלא דתיים  ,אני חושב ת
שהרבנות יותר חשובה ללא דתיים  .הרבה יותר חשובה  .אתם כל
אחד יש לכם רב והכל  .לנו אין  .וכשאני מפנה זוג צעיר ואומרים
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שאין רב  ,זה רע מאוד  .אז אני מקווה שתעשה קו על העבר ,
תסתכל על הקדימה  ,תסתכל איך אתה יכול לתרום להעלאת
והאדרת שמה של דת ישראל במדינה ובטח בכפר ס בא  ,ונעשה את
הכל .
יהודה בן חמו :

תודה  ,איתן בבקשה .

עו"ד מנשה אליאס :שאלה קטנה  .לא הבנתי מה זה " שיתוף פעולה הוליסטי "  ,לא
הבנתי מה הכוונה  .אולי תסביר לנו .
שמעון פרץ :

אני לא מבין מה שאני כותב  ,אני לא יודע  .אמרתי ,

עו"ד מנשה אליאס :לגופו של עניין  ,אני מתפלא  ,אני לא פוגע  ,מה זה הוליסטי ? מותר
לי להבין .
שמעון פרץ :

אני לא רוצה לענות  .אני לא יודע ,

גיא בן גל :

שמעון מודה שהוא לא יודע מה זה  ,מה אתה רוצה ?

שמעון פרץ :

בדיוק .

עו"ד מנשה אליאס :לגופו של עניין  ,במקום להקים ועדה  ,אם באמת המטרה שלך
להגדיל את תקציב המועצה ה דתית  ,היית מעלה הצעה להגדיל את
התקציב  .בשביל מה להקים ועדה  ,שהוועדה תמשוך את זה עוד
שנה ,
יהודה בן חמו :

תרשום לך את הדברים שתענה .

שמעון פרץ :

אני לא עונה .

עו"ד מנשה אליאס :עוד הערה אחת  .אתה מציע שעי " ן ראש העיר יהיה גם חבר
בוועדה  ,מכוח מה ? איזו סמכות ?
יהו דה בן חמו :

מכוח ראש העיר .

עו"ד מנשה אליאס :מכוח ראש העיר ?
יהודה בן חמו :

כן .

עו"ד מנשה אליאס :לא  ,באמת .
יהודה בן חמו :

אני מקווה שאתה מסכים לזה  .אני שואל  ,רק אם אתה תסכים אני
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אעשה את זה  .כן  ,סליחה ,
עו"ד מנשה אליאס :אני מכבד אותו אבל אני לא יודע מה המעמד שלו .
יהודה בן חמו :

איתן  ,בבקשה .

עו " ד איתן צנעני  :שמעון  ,קודם כל אני רוצה לומר שאני מסתייג מהסגנון
ומההכפשות האישיות שם  .אני מצטרף למה שאומר מנשה  ,כל
פעולה ,
יהודה בן חמו :

ולעצם העניין .

עו " ד איתן צנעני  :ולעצם העניין  ,כל פעולה שתגרום להגדלת תקציב המועצה הדתית
היא מבורכת  ,ולא משנה באיזו דרך ובאיזו שיטה  .ועדה כזאת ,
ועדה אחרת  ,החלטה להגדלת תקציב בלי ועדה  .אני רוצה רק
לציין שתקציב המועצה הדתית כבר  3שנים עומד על  1.8מיליון
,₪
שמעון פרץ :

 7שנים .

עו " ד איתן צנעני  :אני יודע על  3שנים  ,לא יודע מה היסטורית  .תן לי  ,אל תפריע לי
שמעון  ,שנייה  3 .שנים  1.8מיליון  . ₪סעיפים אחרים בתקציב
הלכו וגדלו  ,תקציב המועצה הדתית נותר על כנו  3שנים  .למיטב
זכרוני  ,בשנת  2000לשם השוואה  ,תקציב המועצה הדתית היה
 2.4מיליון  . ₪כלומר  ,התקציב הולך ועולה  ,במועצה הדתית הולך
ומתקצץ  .ולכן כל פעו לה שתביא להגדלת התקציב היא מבורכת .
תודה רבה .
יהודה בן חמו :

תודה רבה  .גיא  ,בבקשה .

גיא בן גל :

שמעון  ,לא בכדי כל קודמיי העירו לך על הסגנון  .ואני אוסיף
ואומר  ,שהאיש שכן בחרת להשתלח בו באופן אישי וגם ציינת את
שמו ב כ ור ו ע קנין  ,ואתה כותב כך  " :שלדעת החתום מטה "  ,שזה
אתה  " ,לא פעל לטובת הציבור וכילה את ימיו ותקציב המועצה
הדתית על התקוטטויות  ,מריבות  ,מדון ודיונים משפטיים  ,ה '
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ישמרהו ויחייהו הוא בביתו ".
שמעון פרץ :

אמן .

גיא בן גל :

אמן אתה יכול להגיד  ,כי זה ציטוט שמיוחס לך  ,שלדעתי הוא
מבייש ואני אגיד לך למה אני סבור כך .

שמעון פרץ :

אותך  ,לא אותי .

אתי גן -אל :

חבל שלא .

גיא בן גל :

היו לי כמה שעות בכור ועקנין בחיי  ,למעשה אני חושב שדיברתי
פה לא פחות אולי  ,ואולי יותר מרוב הנוכחים כאן  .מדובר באדם
ישר שלקח על עצמו משימה ציבורית שאפשר להתווכח עד כמה
הוא הצליח בה או לא  .על יושרו אי אפשר להתווכח .

שמעון פרץ :

בגלל זה אמרתי בביתו .

גיא בן גל :

אני אומר שעל יושרו אי אפשר להתווכח  ,ולכן גם להכפיש אות ו
זה דבר שהוא לא רלוונטי בכלל לעניין  .אני חושב שתעשה טוב אם
תחזור בך על ההשתלחויות האישיות בו  .ולא סתם כולם פה כמעט
מתקוממים על הסגנון שבחרת לנקוט בו .
לגופו של עניין  ,אתה בעצם מציע דבר שאני חושב שהרבה פה היינו
מסכימים לו  .שנושא שירותי הדת יהיה בעצם  , In houseבתוך
העירייה  ,יש הצעות על גבי הצעות שמתגלגלות  ,אני אומר שהיינו
רוצים  ,גם אתה היית רוצה  .אז חפץ הלב שלך  ,יהודה בן חמו ,
ושלי  ,חפץ לבו של כ ולנו מצוי בהצעת ההחלטה של שמעון  .הוא
רוצה שצוות עירוני של מנכ " ל העירייה  ,עוזר ראש העיר  ,גזבר
העירייה ומהנדס העיר הוא זה שיחליט מה קורה במועצה הדתית .

יהודה בן חמו :

לא .

גיא בן גל :

זה מה שהוא מציע .

יהודה בן חמו :

לא .

גיא בן גל :

שמעון  ,כיו " ר מועצה דתית לשעבר אתה יודע טוב מאוד איזה Say
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יש או אין לעירייה בענייני המועצה הדתית  .עכשיו  ,החטא היחיד
של האדם שאתה מנית בשמו  ,בכור ועקנין  ,אתה יודע מה הוא
היה ? שמעון  ,אתה יודע מה היה החטא היחיד של בכור ועקנין ?
שהוא נבחר ליו " ר המועצה הדתית על אפו וחמתו של יהודה בן
חמו  .בני גוד לרצונו של יהודה בן חמו  ,כשמועמד מטעמו של יהודה
בן חמו התמודד נגדו ולא הצליח  .מאותו רגע לא היה שיח לצערי ,
נורמטיבי  ,חיובי ותקין בין המועצה הדתית לבין הנהלת עיריית
כפר סבא  .עכשיו  ,מה לעשות שיהודה בן חמו נותר בתפקידו ,
ובכור ועקנין לא  .ואת בכור ועקנין ממלא אדם אחר  ,שגם לא
יהודה בן חמו בחר בו  .הוא הוצנח  ,תקן אותי אם אני טועה ,
בניגוד לדעתך  ,או לפחות ללא הסכמתך הראשונית  ,שרצית
להקים הרכב של מועצה דתית  .שאם לא כן  ,לא היית מביא את זה
פה לאישורנו .
שמעון פרץ :

גם בניגוד אליי .

גיא בן גל :

מועצה שמעון פרץ  ,שכל הנוכח ים פה הרכיבו על ההרכב שלה  ,חוץ
ממך  .זאת אומרת  ,אתה  ,אם אתה מתבלט במשהו פה לעומת
כולנו  ,זה שכולנו מפד " ל  ,ירוקים  ,מעוף  ,מי שאתה רק רוצה ,
מר " צ  ,ליכוד  ,כולנו הסכמנו על הרכב  ,אבל אתה לא  .ויכול להיות
שאתה ניצלת את הקשרים שיש לך או אין לך עם השר הממונה .
שורה תחתו נה  ,היום לעיריית כפר סבא אין מועצה דתית שהיתה
אמורה להיבחר עפ " י חוק שירותי דת יהודיים  ,שהיתה אמורה
לתת את המענה של הייצוג לכל הזרמים  .יש ממונה  ,כפי שאמרה
עמיתתי אתי גן אל  ,הוא זה אך נכנס לתפקידו  .אני חושב שאתה
מגיש את ההצעה הזאת  ,סלח לי שאני אומר לך  ,ממניע ים
פוליטיים גרידא  ,כדי להשיג איזה א תנן פוליטי בקרב הציבור
שלך  ,או להצטייר בתור מי שעושה למען המועצה הדתית ושירותי
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הדת  .אין בעיה  ,זה המנדט שלך  ,זה לגיטימי  .אבל היית יכול
לבחור שפה קצת פחות בוטה כלפי כל מי שהתייחסת אליו ,
וההצעה שלך היא פשוט לא ריאלית  .זה הכל .
יהודה בן חמו :

תודה  .כן  ,בבקשה יאיר .

יאיר אברהם :

שני משפטים  ,אני לא רוצה לחזור על דברים שאחרים אמרו  ,מר
פרץ  ,הלבנת פנים ביהדות היא חטא חמור  ,וכמי שחובש כיפה ,

יהודה בן חמו :

הרב יאיר  ,אני מבקש  ,דברי תורה אחר כך .

יאיר אברהם :

כנראה שאנחנו נאלץ היום לשמוע כמ ה דברי תורה  ,וזה יהיה מן
המבורך .

גיא בן גל :

יהודה  ,אתה דווקא בדרך כלל רגיש לדברים חריפים שנאמרים .

יאיר אברהם :

באמת  ,אני אומר ברצינות ולא בבדיחות הדעת  ,שהלבנת פנים
ביהדות היא חטא חמור  .ולכן אני באמת מציע שתקבל את הצעתו
של גיא בנוגע לאיש  ,גם אם אינך מסכים א יתו .
לעצם העניין  ,שירותי הדת כמו שאתי ציינה  ,הם מאוד -מאוד
חשובים  ,ואני מצר על כך שבשנים האחרונות שירותי הדת שניתנו
לאוכלוסייה החילונית  ,זו פשוט היתה בושה וחרפה מבחינת העיר
כפר סבא  .וכל צעד שיעשה על מנת לשפר את השירותים האלה ,
ובכלל זה הקמת ועדה  ,אני בהחלט אברך על זה .

יהודה בן חמו :

תודה רבה  .עוד מישהו מהחברים ?

אהוד יובל לוי :

מר פרץ  ,ידידי ורעי  ,אני קטונתי מלחנך אותך  ,כי רעיי שהם
יודעים פה יותר טוב ממני מה הם עושים  .למה לא נגיד ישר בוא
ניתן כסף למועצה הדתית  ,ונחליט שכל מה שעבר בתקציבי פיתוח
לדברים שאף אחד לא נהנה מהם ועדיין עומדים כאבן שאין לה
הופכין  ,יבואו לטובת מקוואות שכבר אין לנו  ,תלמודי תורה ,
דברים של תרבות  ,שהיא שונה מהתרבות החילונית  .בואו נקרא
לילד בשמו  .צריך להעביר כסף לסעיפים האלה  ,צריך לשפץ אם זה
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בתי כנסת  ,ואם זה מקוואות  ,ואם זה דברים שהתרבות או ה חיים
של הציבור הדתי נוגעים להם  .לא חייבים להעליב פה אף אחד  .גם
אם יש מפד " ל אמנם  ,בחור נחמד  ,אנחנו מקווים שיצליח  ,שיאריך
ימים בתפקידו  ,לא בבית אלא בתפקיד  ,במעמד  ,ואינשללה
שיצליח  .אם זה ימנע מאיתנו את כל השיחות שהיו פה במועצה ,
את כל הקשקושים  ,סליחה אם מישהו נעלב באופן אישי  ,אז
אנחנו נצא מורווחים .
אני אביא הצעת נגד  ,בואו נקבע תכלס להוסיף כסף למועצה
הדתית  ,ככה יהיה יותר בריא  ,יותר פשוט  ,וכולם יוכלו להתאחד
בתכלס .
גיא בן גל :

כמה כסף ? אם אתה כבר מציע .

אתי גן -אל :

אני מציעה שיתחילו לעבוד  ,יראו אם חסר ,

יהודה בן חמו :

תודה רבה .

אהוד יובל לוי :

חסר  ,חסר  ,אתי .

אתי גן -אל :

איך חסר ,

אהוד יובל לוי :

בואו נתחיל ב 10 -מיליון  . ₪סליחה  ,לעומת הנדיבות של תכנית
התקציבים שאת תראי תכף  ,בתכנית התקציבים הרב שנתית ,
התב " רים של עיריית כפר סבא  ,כל הפרסה שהיתה בוועדת
כספים  ,אני מציע לה תחיל בסכום מינימאלי של  10מיליון ₪
לטובת תב " רים לנושא התרבות  ,החיים האישיים של אותו ציבור
דתי  .נתחיל מזה ונעבור הלאה  .כל השאר יהיה בדיחה  .כל מה
שתגידו  ,בסדר  .שמעון  ,לא יפה לדבר ככה לאנשי מפד " ל  .אנשי
מפד " ל צודקים  ,אתם חובשים את אותה הכיפה .

יהודה בן חמו :

תו דה רבה .

אהוד יובל לוי :

רגע  ,נצביע להצעת הנגד  ,אני מבין ?

יהודה בן חמו :

כמה משפטים לגבי ההצעה לסדר של שמעון פרץ  .אני בהחלט
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חושב כמו חלק מהחברים שהייתי מוריד בהחלט כמה משפטים
שנכתבו פה  .אבל בהחלט לעצם העניין  ,לפחות מחברי המועצה
הוותיקים  ,כבר כולם ותיקים  ,המ בנה של המועצה הדתית
שמכהנת  ,לא את המועצה הדתית  ,את הרבנות מדובר פה  ,הוא
מבנה עירוני לכל דבר ועניין  .קחו את זה בחשבון שזה מבנה של
עיריית כפר סבא  ,שטח של עיריית כפר סבא ,
??? :

יש פסק דין שמוכיח את זה .

יהודה בן חמו :

ולכן המבנה הזה שייך לעיריית כפר סבא  .זה לא סוד שבשנים
האחרונות כל אחד ראה את הדברים  ,הדברים לא התנהלו
לשביעות רצון  .אמרה אתי בצדק  ,שירותי הדת בעיר הם לא
לציבור הדתי  .דתיים יודעים לשאול שאלות רב  ,יש להם בדרך
כלל את בית הכנסת שלהם  ,בקהילות שלהם  ,אנשים שהם יודעים
להתייעץ איתם כשהם צריכים להתייעץ  .הנק ודה היא  ,השירות
הזה הוא לא פחות חשוב לציבור הלא דתי  ,שבהחלט רוצה לקיים
אורחות חיים מסורתיים לפחות  ,או לפחות בצמתים חשובים
בחייו מילה  ,בר מצוה  ,חתונה ודברים שכאלה  ,לבוא ולהיוועץ ,

עמירם מילר :

לוויה גם .

יהודה בן חמו :

לוויות  ,נכון  .לא עלינו  ,גם  .ולכן אני חוש ב שהנושא הזה בהחלט
צריך לקבל כן קדימות  ,לא ברמה של להקצות כסף  .אני לא ממהר
לתת כספים  .אבל לעשות בדיקה מה כן אפשר  ,גם ברמה של
חיסכון בכסף  .מכיוון שהמבנה הנוכחי לא בנוי נכון  ,אפשר לעשות
בו שיפוץ אחר ואז לחסוך את כספי השכירויות שנותנים למועצה
הדתית  .ועל כן אנ י בהחלט כן מתחבר להצעה של שמעון  .אני
מודה ומתוודה שכשקיבלתי את סדר היום ראיתי וכבר היה
מאוחר להעיר לשמעון על הנוסח  ,כי הייתי מבקש ממנו כחבר
לשנות את הניסוח של הדברים  ,אבל בהחלט בסיפא של הדברים ,
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להקים צוות של מהנדס בראשותו של המהנדס  ,שיבדוק את
הנושא גם מבחי נה כלכלית  .לא סתם הגזבר נמצא פה  ,בכדי שגם
הגזבר ייתן דעתו על העניין הזה  .האם ה ' שיפטינג ' מול השכירויות
לעומת השיפוץ ייתן לנו כן חסכון או לא חסכון .
גיא בן גל :

יהודה  ,יש לך דו " ח מבקר של הנושא המועצה הדתית טרי יחסית ,
שנותן תמונת מצב די עדכנית על מה קורה שם .

י הודה בן חמו :

ולכן אני כן מציע לקבל את הצעתו של שמעון פרץ  .מי בעד לקבל
את הצעתו של שמעון פרץ ?

אהוד יובל לוי :

רגע  ,אבל מה עם ההצעה שלי ?

יהודה בן חמו :

תכף נצביע .

אהוד יובל לוי :

 10מיליון . ₪

יהודה בן חמו :

תודה  .מי בעד לקבל את הצעתו של שמעון פרץ ? ירים את יד ו .
בבקשה לספור .

אבי בן חמו :

יאיר  ,נורית  ,יובל  ,שלי  ,ארנון  ,אברהם  ,אורן  ,צביקה  ,יהודה ,
עמירם  ,מנשה  ,איתן ,

יהודה בן חמו :

רגע  ,רגע  ,הוא לא בעד  .אנחנו בהצבעה כרגע  .סליחה  .איתן  ,מנשה
לא בעד  .איתן אתה בעד ? איתן בעד  .מי עוד בבקשה ?

אתי גן -אל :

לא  ,אנחנו  ,אני רוצ ה  ,אנחנו נגד ,

יהודה בן חמו :

אנחנו בהצבעות כרגע  .אתם נגד  ,בסדר .

אתי גן -אל :

כי הוא לא מתקן ,

יהודה בן חמו :

מי נגד ? ירים את ידו .

אבי בן חמו :

אמיר  ,גיא בן גל  ,אתי ו-

ד " ר אמיר גבע :

קראת לאנשים להחליף את ההצעה לסדר לסגנון טוב  ,ו אז היה פה
אחד פה .

יהודה בן חמ ו :

לא .

ד " ר אמיר גבע :

סגנון כזה בושה להצביע  .אני אומר  ,אם היה מתקן את הסגנון  ,פה
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אחד היה עובר .
יהודה בן חמו :

אף אחד לא הציע את זה .

שמעון פרץ :

מקובל  .אני אקח את זה בחזרה .

יהודה בן חמו :

אני מקבל את ההערה שלך  .שמעון  ,רגע  ,שנייה  .שמעון  ,בנוסח של
הדברים אתה חוזר בך ? בסיפא של הדברים ,

שמעון פרץ :

חוזר בי מהדברים שכתבתי על-

יהודה בן חמו :

בבקשה  ,בסיפא להקים את הוועדה  .מקבל את ההערה שלך ,
אמיר .

אורן כהן :

מודה ועוזב ירוחם .

יהודה בן חמו :

תודה  .אפשר להתאחד פה אחד ? פה אחד  .תודה רבה .

גיא בן גל :

שמעון  ,אתה הוכחה שצדי קים מלאכתם נעשית בידי אחרים .

החלטה מס'  :192מאשרים פה אחד הקמת ועדה שתבחן את תקציב המועצה הדתית לצורך
פעילות  .המלצות הוועדה יובאו ליישום תוך  60יום ועוד בשנת הכספים
הנוכחית .חברי הוועדה :מנכ"ל העירייה ,גזבר העירייה ,מהנדס העירייה
וע/ראש העיר.
ב  :הצעה לסדר של גיא בן גל  ,אמיר גבע  ,אתי גן אל ונפתלי גרוס  ,בנושא גידור
חצרות וגינות  ,הוגשה ב. 04/03/2010 -

" רקע ודברי הסבר :
בשנים האחרונות התרחב ברחבי העיר  ,בבתים פרטיים  ,במבני
ציבור ושטחים פרטיים ריקים  ,הנוהג להציב גדרות או לעטוף
גדרות במגוון רחב של עיטופים  :מבדי יוטה  ,ניילונים  ,ברזנטים
ופלסטיקים  .בגדרות אלו אין אחידות לא של צבע ולא של צורה .
לאחר שימוש קצר היריעות מתבלות  ,נקרעות  ,מרוחות ,
מתפוררות מחום השמש או סתם נקרעות מסיבות אחרות .
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מצב זה מכער משמעותית את חזות העיר .
לאור האמור לעיל מוצע להביא בפני חברי המו עצה את הצעת
ההחלטה הבאה :
• להקים צוות מיוחד עליו יוטל לאתר ולמפות את כל הבתים עם
הגדרות מיריעות למיניהן בעיר  .הנתונים ייאספו ויעובדו תוך
 60יום מקבלת ההחלטה .
• להתקין חוק עזר עירוני אשר יחייב גידור שטחים בגדר
קשיחה  ,גדרות מאבן  ,עץ  ,מתכת  ,רשתות  ,במבוק ודומיו .
• כ ל המהלך צריך להתבצע תוך  90יום מתאריך אישור
ההצעה " .

אתי גן -אל :

אני חושבת שאני לא צריכה לפרט הרבה  .כולנו גרים בעיר שלנו ,
ולאט לאט משום מה  ,בשנים האחרונות הומצאו פה כל מיני
צורות של גידור של חצרות  .זה מתחיל מגידור של יוטות שזה בכל
מיני צבעים וניילונים  ,ופלס טיקים  ,והשיא זה שיש מקומות
שרציתי להביא לכם צילומים שראיתי כל מיני פלרינגים של
פרסומות  ,שהורידו את זה ועשו מזה גדרות  .אנחנו שקודם כל
אנחנו עיר ירוקה  ,וחוץ מזה שאני חושבת לכולנו פה מסביב
לשולחן מאוד אכפת האסטטיקה של העיר  .זה מתבלה מהר  ,זה
לא אחיד  ,זה לא יפה  .אין שום סיבה שאחד לא יהיה  ,אני לא
יודעת אם קוראים לזה ' תקן ירוק ' או ' תקן כחול ' ,אין ספק
שצריך להיות פה  ,ואני יודעת שכאשר בונים בתים  ,אז חד
משמעית דורשים לא רק איזה סוג גדר  ,אלא אומרים אפילו איזה
סוג של אבן רוצים שזה יהיה  .אז גם בזה אני חושבת שהגיע הזמן
ל קחת את הנושא הזה בידיים  ,ולשפר את חזות העיר  ,לפחות
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בתחום הזה .
יהודה בן חמו :

תודה רבה .

עו " ד איתן צנעני  :מי יממן את זה ?
עו"ד מנשה אליאס :אם העירייה תממן  ,אנחנו בעד .
עמירם מילר :

מה יש לממן ? יש חוק עזר ,

עו"ד מנשה אליאס :לא כולם עשירים כמו ,
גיא בן גל :

שאל תם ? תנו לה לענות  .אם שאלתם שאלה  ,תנו לה לענות .

יהודה בן חמו :

אני מבקש לא להפריע לאתי  .אתי  ,בבקשה  .עמירם יקירי  ,תן
לאתי  ,נו  .תמשיכי כמה דקות אני ,

גיא בן גל :

מי מנהל את הישיבה כשאתה לא פה ?

יהודה בן חמו :

אני פה  ,אני פה .

גיא בן גל :

אתה לא  .יהודה  ,תכף תגיד ש אתה גם מתחלק לשתיים .

יהודה בן חמו :

אל תפריע לאתי .

גיא בן גל :

אתה לא כל כך מכבד אותה כשאתה מדבר בטלפון .

אתי גן -אל :

האסטטיקה אני חושבת שהיא נר לרגלנו  ,של כולם  .להגיד לך
שאפשר לעשות גדר מבמבוק  ,שזה יותר זול ? אפשר עשרות הצעות .
קודם כל  ,אני חושבת  ,מה שהצעתי דבר ראשון אולי להתחיל
לפנות לאנשים עצמם ולהגיד ' תחליפו '  .אולי מבחינת רצון טוב .
יכול להיות שזה יעזור  .כי אני חושבת שאם ימפו ,

יהודה בן חמו :

את מזכירה לי את החבר ' ה בגדוד שהיו כותבים להם ' תשתדלו
להגיע למילואים ' ,הם השתדלו  ,הם לא הגיעו .

אתי גן -אל :

תראו  ,אתם צ וחקים ,

יהודה בן חמו :

לא  ,לא  ,חס ושלום .

אתי גן -אל :

מה לעשות  ,לי אכפת  .אם אני מסתכלת  ,אתה יודע מה יהודה ,
בכיכר העיר ליד הקניון  ,יש את הגדרות הכחולות  ,סליחה  ,זה
מפריע  .זה לא יפה  ,זה מכוער  ,זה מרכז העיר  .זה הפרצוף של
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העיר  .אם הייתם רואים את כל הזה  ,איך שזה נ ראה כשזה קרוע ,
ועשיתי סבב בכמה שכונות  ,זה נראה נורא  .לא מפריע לכם ? אתם
עושים צחוק  ,תעשו צחוק .
יהודה בן חמו :

צודקת  ,נו .

אתי גן -אל :

לכן אני אומרת מה שהצעתי  .אחד  -קודם כל לעשות מיפוי של כל
אלה  ,ובדרך גם להיכנס ולהציע לאנשים  ,ואני חושבת שדי הרבה
יסכימו  ,למרו ת שאתם קצת סקפטיים  ,וזה אפשר לעשות תוך 60
יום  .העניין פה הוא הזמנים  60 .יום למפות ובכל העיר  .אין שום
בעיה  ,יש פקחים  ,יש מנהלי פקחים  ,אפשר לעשות את זה  .שתיים
 היות ויש כאלה שאומרים שאין אולי רצון של התושבים  ,אזאמרתי אוקי  ,אז בואו נתקין חוק עזר עירוני  .ואנ י חושבת שעיר
שאומרת שהיא עיר ירוקה  ,תתקין חוק עזר עירוני שיחייב את כל
הדברים האלה  .ושכל המהלך  ,כדי שנראה תוצאות תוך  90יום ,

יהודה בן חמו :

תוך  90יום נחוקק חוק עזר עירוני .

אתי גן -אל :

לא  ,לא  ,תגיש את ההצעה  ,תגיש את החוק .

יהודה בן חמו :

תשובה  ,בבקשה  ,צביקה צרפתי .

צביקה צרפתי :

האמת שזו לא פעם ראשונה  ,אבל הפלא ופלא יש פה התפרצות
לדלת פתוחה  .אגף איכות הסביבה כבר עובד מזה כמה חודשים על
חוק עזר עירוני  ,ואני אתן לכם כמה נקודות כדי שתבינו שקלעתם
אולי ל דעת גדולים  ,אבל זה קיים .

ד " ר אמיר גבע :

מאיפה ננחש את זה ?

צביק ה צרפתי :

קודם כל בעניין של בתים חדשים אין בעיה  ,כמו איסוף טופס  4או
דברים כאלה  ,אז אין בעיה .

אתי גן -אל :

יש בעיה גם בזה .

יהודה בן חמו :

אתי  ,סליחה  ,אני הגנתי עליך  ,אז אני מגן עליו .

צביקה צרפתי :

ההצעה של המיפוי  ,יש חוק עזר עירוני שהוא כבר למעשה מוכן .
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יש אי זו בעיה טכנית שעדיין מונעת להביא אותו לאישור בדיוק
בנושא הזה .
גיא בן גל :

והיא ?

צביקה צרפתי :

והיא מאיר פה יכול ,

יהודה בן חמו :

חוק עזר עירוני לשים באנרים ירוקים .

צביקה צרפתי :

מאיר יכול להרחיב  ,אבל יש חוק עזר עירוני בדיוק בעניין הזה .

גיא בן גל :

מה מעכב א בל ?

צביקה צרפתי :

מעכב  ,מאיר תן ,

אתי גן -אל :

למה לא דיברת איתי ? למה לא הרמת טלפון ? הייתי מושכת את
ההצעה .

צביקה צרפתי :

לא  ,רציתי שהיא תהיה ,

עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו :אם יש משהו שאת יכולה ,
אתי גן -אל :

למה אני צריכה להרים אליו טלפון ?

עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו :הוא צריך להרים אליך טלפון על הצעה לסדר ?
יהודה בן חמו :

סליחה  ,שלי את צודקת במאה אחוז  ,תכף אני אתייחס לזה .

עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו :אנחנו מרימים טלפון ,
אתי גן -אל :

על מה להרים טלפון ?

עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו :לברר לפני שאתם עושים .
אתי גן -אל :

מה צריך לברר ?

יהו דה בן חמו :

גיא יגיד לך איך עושים את זה בכנסת  .בבקשה  ,מאיר אלקיים ,
תכף אני אתייחס .

גיא בן גל :

ביום שאתה תאמץ את הנורמות של הכנסת אנחנו נחיה בעולם
הרבה יותר טוב  .הרבה יותר טוב .

יהודה בן חמו :

אבל לפחות אתה יודע איך מגישים הצעה לסדר  ,תסביר לאנשי
הסיעה שלך  .ב בקשה .

גיא בן גל :

הם יודעים יפה מאוד  ,אני לא צריך להסביר .
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יהודה בן חמו :

אני לא רואה שהם יודעים .

גיא בן גל :

יודעים מצוין .

מאיר אלקיים :

קודם כל אני רוצה בנקודה שיש אגד חוקי סביבה שאושר והושם
ומופיע גם באתר העירוני  .אי אפשר עדיין להשתמש בו  ,בגלל
שבאותן עיר יות  ,צו העיריות עדיין לא פורסם  ,וכל זמן שהוא לא
יפורסם אני לא יכול להשתמש בו .

גיא בן גל :

זו הבעיה הטכנית ?

אתי גן -אל :

זו הבעיה .

יהודה בן חמו :

תנו לו לענות .

מאיר אלקיים :

אבל רגע  ,מבחינת החוק זה נותן מענה גם לבעיה שאת הצגת כאן .

) מדברים ביחד (
יהודה בן חמו :

הוא יודע שיש חוק עזר עירוני  ,בהנחה שהוא יודע .

גיא בן גל :

יהודה  ,צדקנות זו תכונה שאנשים לא אוהבים .

יהודה בן חמו :

בבקשה  ,מאיר תמשיך .

גיא בן גל :

לפעמים אגב  ,מתפרצים לדלת כזאת פתוחה שמכנסים ישיבה לפני
שאנחנו מספיקים לכנס אותה בעצמנו .

יהודה בן חמו :

בבקשה  ,מאיר אלקיים .

גיא בן גל :

עד כדי כך הדלתות פרוצות לפעמים .

נורית חסון -לוי :

מנהל אגף רוצה לומר לנו את דברו  ,בבקשה .

מאיר אלקיים :

יש חוק ש אני אקרא  " :איסוף נייר  ...וחפצים ושמירת חזיתות " ,
בסעיף  21בחוק הזה  ,שהוא בין היתר נוגע גם בעניין הזה  .הוא לא
מגדיר איזה סו ג גדר  ,האם זו תהיה יוטה  ,האם זו תהיה גדר כזו
או אחרת  .אבל יש דבר שאנחנו מתחבטים מה אנחנו קובעים ואיזו
גדר  ,כדי להגדיר את המדיניות  ,ועל זה אנחנו עובדים  .אני יכול
להגיד לכם זה עלה באחת השכונות  ,אנחנו יחד עם התובע העירונ י
ויחד עם אגף ההנדסה מאחר והנושא  ...שמה נדס העיר צריך לאשר
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את העניין הזה  .ככה הוא מופיע גם בחוק .
עמירם מילר :

עפ " י קביעת אדריכל העיר ...

מאיר אלקיים :

אני מסכים בעניין הזה  .אנחנו מנסים לאכוף את זה  ,אבל אני לא
יכול היום לבוא לתושב להגיד לו ' תשים את זה לא בצבע ירוק ,
בצבע כחול ' ,או ' תשים את זה בגדר ש ל במבוקים ' .

עמירם מילר :

או אל תשים בכלל .

מאיר אלקיים :

או ' אל תשים בכלל '  .לכן מה שאנחנו צריכים לעשות זה להגדיר
את הקריטריונים  .כלומר  ,מה אנחנו עושים  ,מה מותר ומה אסור .
ברגע שנגבש את העניין הזה  ,אנחנו נפרסם קודם כל בציבור  .יש
בעיה כאן  ,אי אפשר לבוא עכשיו ל בן אדם להגיד לו ' תשמע  ,תפרק
את הגדר ' ,יש בזה גם עניין כספי  ,אבל ברגע שיש לי חוק אני יכול
גם לאכוף את זה  .לכן יכול להיות שיש התפרצות לדלת פתוחה .
אני חושב שזה נכון אבל אנחנו נמצאים בעצם בתהליך .

יהודה בן חמו :

אני אהפוך את זה  ,אני אגיד שאתה כיוונת לדעת גדולים .

עמירם מילר :

בתיה  ,אין חוקים שמכסים את זה גם עכשיו ?

אתי גן -אל :

מקבלת .

יהודה בן חמו :

אה  ,מקבלת  ,הנה בבקשה .

גיא בן גל :

יהודה  ,לפעמים הסגנון משנה הכל .

יהודה בן חמו :

הערה אחת לסדר  .אין שום בעיה יצאה ברמת העיקרון היא נכונה .
אלא מה  ,ברמת המדיניות אם הייתם מבררים לפני אצל מחזיק
תיק איכות הסביבה  ,אתם לא רוצים לסגן ראש העיר ומחזיק תיק
איכות הסביבה ? חוק העזר העירוני רץ כבר כמה חודשים טובים ,
זה לא בחודש האחרון  .גם באופוזיציה יש מישהו שמבין באיכות
הסביבה ויכול היה בהחלט להגיד לכם שזה נמצא בצנרת  .לכן אני
מבקש להעמ יד את הדברים ,

עמירם מילר :

לפי דעתי יש היום פתרונות לכל הסיפור הזה  .חוקי עזר קיימים .
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יהודה בן חמו :

לא  ,לא  ,לא לכולם  .תודה .

אתי גן -אל :

יהודה  ,אני רוצה רק להגיד שאם זה יתבצע ויתבצע מהר  ,אז אני
סך הכל מברכת על זה .

ג  :הצעה לסדר של אורן כהן  ,בנושא פיקוס הש דרות  -הנזקים והטיפול בהם ,
הוגשה ב. 07/03/2010 -

" רקע ודברי הסבר :
פיקוס השדרות בפרט ועצי הפיקוס בכלל הם עצים מפוארים
ביותר  ,צמרתם שופעת צל  ,הם מרשימים ביופיים והטיפול בהם
הוא מינימלי ביותר  .אפילו מבחינת החיסכון במים הוא עץ
חסכוני ביותר מאחר והוא דואג לשלוח שורשים עד למקומות
שבהם יש מים וניתן לומר שהוא " מסתדר לבד ".
אך אליה וקוץ בה  -אפילו קוץ גדול מאד  .נזקי הפיקוס הם רבים ,
פוגעים באיכות הסביבה וחיי התושבים וגורמים לאנשים
להתרחק מאהבת הטבע הנוף והירוק בכלל .
נזקי הפיקוס :
 . 1הצמרת השופעת מפריעה לשדה הראיה בכבישים מסתירה
רמזורים ומהווה סכנה להולכי הרגל .
 . 2העצים הגבוהים מגיעים לכבלי חשמל ומהווים סכנה לפגיעה
בחשמל .
 . 3הפרי הבשל והעסיסי נושר על המדרכות והכבישים ומהווה
מטרד להולכי הרגל  -העיסה שנוצרת על המדרכות יוצרת
מראה לא נעים בהחלט  ,ומהווה אף סכנת החלקה .
 . 4בעת הבשלת הפרי  -עטלפי הפרות עטים על השלל  ,וגורמים
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ללכלוך עקב הפרשות
הלשלשת  -קירות בתים  ,ציוד שנמצא בחצרות  ,מכוניות ,
כביסה הכל מתלכלך ונוצר גועל נפש אמיתי .
 . 5שורשי העצים פוגעים במדרכות וחודרים עמוק עד לביובי
הבתים הסמוכים וגורמים לסתימות ביוב  .כמו כן פוגעים
במבנים ובקירות של מבנים וחצרות .
בשני מקרים עצי הפיקוס גרמו לביקוע קירות בריכות המים
בהרצל ובלמפרט .
 . 6התושבים עלולים להיגרר לטפל בבעיה בכוחות עצמם דבר
שיגרום נזק חמור לעצים ולסביבה .
רצ " ב המלצת חיים גבריאל  -אגרונום מאגף שפ " ע בעיריית תל
 אביב .חיים גבריאל אגרונום מאגף שפ " ע בעיריית תל -אביב :
טיפול בעצים קיימים על המדרכות סמוך לכבישים ובתים .
 . 1ניקוי הגזע וזרועות העץ עד לגובה  4מטר מפני הקרקע כדי
לאפשר מעבר כלי רכב ושדה ראייה בצורה מירבית .
 . 2הנמכת גובה העץ בלשבים עד לגובה  8-10מטר .
 . 3פעם בשנה מבצעים גיזום תספורת לשמירה על הגובה הרצוי .
) כשהפרי עדיין לא בשל (.
ההשלכות של גיזום תספורת :
מתקבלים עצים אחידים ויפים לאורך הרחוב .
העצים ממשיכים לתת צל לרוחב שטח המדרכה .
הפחתה משמעותית של הפרי וכמובן הלכלוך ומטרד העטלפים .
בשיטה זו שרשי העץ יתפתחו פחות ומפגע השורשים יצומצם .
הפחתת סכנת קריסת העצים .
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צמצום שלכת .
העצים ממשיכים בתפקידם החשוב  ,בויסות האקלים ובספיחת
פיח ועשן ותרומתם לאיכות הסביבה ואיכות חיי התושבים לא
נפגעת .
לאור האמור אבקש להציע בפני מועצת העיר :
יש להקים ועדה בראשותו של סגן ומ " מ ראש העיר מר צביקה
צרפתי  ,מחזיק תיק איכות הסביבה  ,שתבחן את הנושא ותמליץ
למועצת העיר על תוכנית רב שנתית לטיפול בנושא " .

אורן כהן :

אני רוצה להגיד רק שאת הרעיון הזה של הפיקוסים והתכנית של
הפיקוסים אני שמעתי לראשונה מתושב העיר  ,רחמים עדן שגם
נמצא פה בקהל  ,וזו ההזדמנות גם להגיד לו תודה שפתח את עיניי
בכל אופן  ,בהקשר הזה .
אני רוצה להגיד לכם שלפיקוסים יש באמת הרבה מאוד יתרונות .
גם מדובר בעץ יפה  ,גם עץ שנעים מאוד ימי הקיץ לחוס בצילו  ,עץ
שהוא שזור בהיסטוריה של העיר כפר סבא עם המסורת שלה ,
והוא באמת עץ שאנחנו ברובנו באמת אוהבים אותו  .יחד עם זאת ,
אי אפשר להתעלם מהחסרונות שיש לעצים האלה  .אני ככה מניתי
בהצעה כמה מהם  .אני אגיד ככה במהירות  ,גם שדה הראיה וכבלי
החשמל והפרי שעל המדרכות  ,שהוא גם לא אסתטי וגם גורם
לסכנות בטיחותיות  .הלכלוך  ,הבעיה של ה עטלפים  ,השורשים
שיש להם עוצמה גדולה מאוד והם יכולים לפגוע בקירות וביובים
וכו ' .
בהקשר הזה  ,כיום המדיניות של כפר סבא היא לעשות למיטב
ידיעתי פעילות מה שנקרא ספורא ד ית  .זאת אומרת  ,או פר קריאה
או פר איזושהי טענה שמחליטים לטפל בה באופן נקודתי  .ואני
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חשבתי לנכון בעזרתו של רחמים  ,שנכון הוא לעשות איזושהי
תכנית ולהשקיע איזושהי חשיבה בהקשר הזה  .תכנית ש לא חייבת
להיום בזבנג וגמרנו ולפתור את הבעיה  ,כי זה לא יהיה  ,יש לזה גם
משמעויות כספיות וגם משמעויות אחרות  .אבל בהחלט לעשות
איזושהי חשיבה  .ואני חשבתי להציע הצעה לסדר  ,שמחזיק תיק
איכות הסביבה יעמוד בראש ועדה של אנשי מקצוע  ,אולי אתה
אחר כך צביקה תגיד מי אנשי ה וועדה .
יהודה בן חמו :

עזוב  ,גורמים מקצועיים .

אורן כהן :

צביקה  ,אם תרצה תגיד את השמות  .הרעיון הוא  ,אני אקריא את
הצעת ההחלטה  " :יש להקים ועדה בראשותו של סגן ומ " מ ראש
העיר מר צביקה צרפתי  ,מחזיק תיק איכות הסביבה  ,שתבחן את
הנושא ותמליץ למועצת העיר על תוכנית רב שנתית לטיפול
בנושא " .

יהודה בן חמו :

סיימת ? תודה רבה  .גיא  ,רצית להגיש הצעה לסדר נגדית .

גיא בן גל :

במסגרת הזכות שלי להציע הצעה נגדית  ,אני מבקש להעיר את
ההערות הבאות  .חזקה למר עדן שהוא התעמק בנושא וכל יוזמה
שתושב עיר מגלה היא דבר מבורך  .אני לא יכול לבוא בטענ ות
אליו  ,אלא רק לברך אותו  .אבל דווקא את מה שהרגע  ,לפני דקות
ספורות האשימו את נציגי האופוזיציה שלא טרחו לבדוק את
הנושא לפני שהגישו נושא  ,בדיוק את אותו הדבר אני יכול לטעון
כלפיך מר כהן  ,ידידי היקר  ,שאתה מתהדר בתואר חשוב של משנה
לראש העיר  ,אז חזקה עליך שאתה א מור לדעת מה קורה בעירייה .
קודמו בתפקיד של בוקי צ ' יש כמחזיק תיק איכות הסביבה בני
כברה  ,למיטב ידיעתי  ,ואני לא אומר את זה על סמך שמועה  ,אלא
על סמך שיחות שקיימתי איתו בנושא הזה  ,עשה עבודת מטה
מסודרת בנושא הזה באופן אישי  .אני לא יודע אם הוא הקים ממש
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ועדה רשמית  ,אבל מאיר אלקיים  ,אני בטוח שיוכל לאשר שלא
התחיל הדיון בפיקוסים היום בערב ברגע שהעלית את הנושא
לדיון  .הבעיה הזאת קיימת שנים  .אגף איכות הסביבה שלא עומד
מן הצד  ,מן הסתם לא היה אדיש לתופעה וחשב על כל מיני
פתרונות  ,כולל מומחים שנשכרו לצורך העניין  .הבעיה היא הרב ה
יותר מורכבת ממה שנראה  .תושב רגיל  ,ואני לא אומר שמר עדן
הוא כזה  ,הרזולוציה שנכנסת אליה בהצעה בעזרתו מראה שהוא
עשה יותר מעבודה שטחית על העניין  .אבל תושב רגיל חושב
וואללה  ,יש כמה עטלפים  ,יש כמה פירות  ,מה הבעיה ? למה לא
פותרים את זה ?
זה הרבה יותר מורכב  .מדו בר בזנים שהם כבר עשרות שנים פה .
שאלה שנטעו אותם לפני עשרות שנים לא ידעו שבכלל זו תהיה
התולדה .
יהודה בן חמו :

הצרעה בכלל ,

גיא בן גל :

הצרעה הזאת בכלל הגיעה אחרי הרבה שנים  ,בתור מין לא אנדמי
בכלל לסביבה  .סיפור מורכב מאוד  ,שאם בא לך  ,תצלול אליו  .אני
רק אומר  ,אתם רוצים להקים ועדה ? על הכיפאק  .רק קחו בחשבון
שהרבה עבודת מטה כבר נעשתה  .כל מה שאתה צריך להשתמש
צביקה  ,ואני לא מתנגד שתקום ודעה  ,אבל יש המון מידע קיים
במערכת  .אחת התחלואות בשירות הציבורי זה שהדיסק כולו
נלמד  ,ולפעמים מחזיק תיק לא מעביר בצורה מסודרת את
הדבר ים לזה שאחריו  .אני מניח שבינך לבין בוקי צ ' יש לא היתה
חפיפה יותר מדי מסודרת  .יש להניח שגם בין צ ' יש לבני כברה  ,אני
צודק בוקי ? לא היתה חפיפה יותר מדי מסודרת  .ואז איפשהו
הדברים נמחקים ומידע חשוב שנאגר בשעות של עבודת מטה ,
ופגישות ואנרגיות  ,הרחמים שלי הם בעיקר ע ל הצוות המקצועי .
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כי כל פעם הם צריכים לעמוד מול איזה נציג פוליטי חדש  ,ושחושב
שהוא ממציא את התורה מחדש  .הם  ,גם מר וולשטיין וגם מר
אלקיים כבר הרבה שנים במערכת ועושים לכל הדעות עבודה
טובה ,
צביקה צרפתי :

אני יכול להגיד לך דבר אחד  ,אם יש חומר כתוב אני לא אתיש
או תם .

גיא בן גל :

אז אני כבר אומר לך  90% ,מהעבודה בוצעה  .מה שצריך זה
יישום  ,הקצאת משאבים והפתרון הוא לא פתרון פשוט  .אין פתרון
מגירה שאפשר ליישם אותו מחר בבוקר  ,כי סמוך עליהם  ,הם כבר
היו מיישמים אותו שלשום  ,לא היום  ,אם הוא היה קיים .

אורן כהן :

אני רוצה להגיד לך שאני נפגשתי עם מר וולשטיין שנמצא פה ,
ואנחנו יכולים לעשות שימוש  .זאת אומרת  ,כל מה שאמרת ,

גיא בן גל :

לא סותר  ,בסדר .

אורן כהן :

בדיוק  .אני לא מבין מה  ,אפשר להשתמש גם בידע בעבר וגם בידע
שהוועדה אולי גם תביא מומחים נוספים  ,וביחד אפשר להגיע  .זה
לא סותר שאין תכנית ,

גיא בן גל :

אורן אנחנו בהסכמה שהיא מדאיגה מאוד מרוב שהיא
קונצנזואלית .

אורן כהן :

אני רגוע עכשיו .

אתי גן -אל :

העטלפים באים הרבה לדקלים לפרי שלהם .

יהודה בן חמו :

תודה רבה .

) מדברים ביחד (
גיא בן גל :

אתה אולי תבחן את מסלול התעופה של העטלפים  ,כי אתה
בעני יני מטוסים .

יהודה בן חמו :

בהמשך לדברים שנאמרו  ,אני מבין שאפשר להתאחד  ,לא  ,אין פה
שום כוונה חלילה  ,שמבין הדברים לא יישמע שיש כוונה לגזום את
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העצים ,
גיא בן גל :

חס וחלילה .

יהודה בן חמו :

יש גם כמה תושבים כמו שהגדרת שקצת הפיקוסים מפריעים
להם  .גם לא הגיזום המא סיבי שאנשים מתכוונים .

ד " ר אמיר גבע :

זה עץ מוגן הפיקוס .

יהודה בן חמו :

הגיזומים שנעשים במתכונת המקצועית זה במקרים שהעל וו ת של
העצים הם גדולות מדי  ,והם עלולות להשפיע עליו להתמוטטות
ולעקירה מהשורש .

גיא בן גל :

נכון  .וזה מלווה בדרך כלל בחוות דעת של פקיד יערות .

יהודה בן חמו :

לכן גם כל הגיזומים שנעשו למשל ברחוב הרצל לפני  3שנים ,
שקיבלנו הרבה על הראש על הנושא הזה  ,עובדה שהגיזומים הללו
הוכיחו את עצמם והעצים הבריאו  ,והם פורחים  .לראות את
העל ו ות הצעירות והיפות שלהם  ,הם בהחלט הוכיחו שהגורמים
המקצועיים כן הצליחו לעשות עבודה יפה  .הרעיון הוא לבוא
ונסות לגבש את העבודה סביב נושא הפיקוסים  ,ברמת גם יידוע
חברי המועצה  -גיא ואמיר ואתי  .הקטע הוא שהרבה מאוד מחברי
המועצה נשאלים שאלות  .ובא אורן  ,כמו שרחמים עדן הפנה את
שימת לבו לנושא הזה  ,מפנים את שימת לבנו של הרבה מאוד
תושבים  ,וירכ זו את העבודה הזו  ,ותינתן פה סקירה על מנת
שחברי המועצה ישמעו אם זה מחזיק התיק הקודם -קודם  ,וגם
הקודם שבא אחריו  ,גם עשה עבודה מאוד חשובה בנושא איכות
הסביבה  ,נשמע אותה גם כן  .ומה שצביקה עוד לא עשה  ,גם כן .

גיא בן גל :

יהודה  ,משה אבן חן  ,נזמין את בני כברה לישיבה הבאה .

אתי גן -אל :

אבל למה ? למה שלי את לא אומרת ' לא בדקת את הקלסר '?

) מדברים ביחד (
יהודה בן חמו :

תודה  .מי בעד לאשר-
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עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו :הוא לא בא בטענות למה לא פנית אליי  ,הוא לא פנה אליו בטענות .
את פנית אליו בטענות ' למה לא אמרת לי '  .הוא לא פנה אליו
בט ענות  ,להפך .
יהודה בן חמו :

תודה  .מי בעד לאשר את הצעתו של אורן כהן ? ירים את ידו  .פה
אחד ?

אבי בן חמו :

שמעון פרץ  ,אתי  ,אמיר  ,איציק ,

יהודה בן חמו :

למעט מנשה  .אתה נמנע או בעד ?

עו"ד מנשה אליאס :לא  ,אני חושב שזה מיותר  .אני נגד .
אבי בן חמו :

פה אחד .

יהודה בן ח מו :

לא  ,מנשה מתנגד .
הצבעה
בעד  :יהודה בן חמו  ,צביקה צרפתי  ,עמירם מילר  ,איתן צנעני ,
אורן כהן  ,יאיר אברהם  ,אמיר גבע  ,גיא בן גל  ,אתי גן אל  ,נפתלי
גרוס  ,נורית חסון -לוי  ,איציק יואל  ,ארנון לוי  ,אברהם מולה ,
שמעון פרץ  ,בוקי צי ' ש  ,שלי עמרמי -בוזגלו  ,יובל לוי .
נגד  :מ נשה אליאס .

החלטה מס'  : 193מאשרים הקמת ועדת הראשותו של צביקה צרפתי ,מ"מ וס/ראש העיר
ומחזיק תיק איכות הסביבה ,לבחון את נושא עצי הפיקוס ולהמליץ למועצה על
תוכנית רב שנתית לטיפול.
ד  :הצעה לסדר של מנשה אליאס ואיתן צנעני  ,בנושא מרוץ כפר סבא  ,הוגשה
ב. 07/03/2010 -

" דברי רקע והסבר :
ביום שבת פרשת כי תשא  06/03/10כ ' באדר התש " ע קיימה
העירייה את מרוץ כפר סבא .
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יצוין כי העירייה מממנת את המרוץ בין היתר מכספי הציבור .
לצערנו  ,לא זו בלבד שהעירייה קיימה את המרוץ בשבת  ,אלא
שהשנה אף הגדילה לעשות וביצעה שורה של פעולות ומחדלים
בניגוד לדין  ,אשר העצימו את היקף חילול השבת שלא לצורך
בבחינת " עבירה גוררת עבירה ".
במה דברים אמורים ?
ראשית  ,העירייה ארגנה מופעים ואירועים שונים בתום המרוץ ,
דבר אשר היה כרוך בחילול שבת המוני ומקומם שאינו קשור כלל
ועיקר למרוץ עצמו .
יצוין כי על אף שה עירייה מגדירה את האירוע כמרוץ  ,בפועל עפ " י
פרסומי העירייה עצמה  ,מתקיימים גם מרוץ וגם צעדה עממית .
קיום המרוץ בשבת גרם לכך שהעירייה תעסיק עובדי עירייה
יהודים בשבת וזאת בניגוד לדין  .ככל הידוע לנו לא התקבל אישור
מאת שר הפנים להעסקת עובדי עירייה בשבת לשם קיום המרוץ
בנוסף  ,התירה העירייה לרוכלים למכור מרכולם בשבת בניגוד
לחוק העזר העירוני .
זאת ועוד  ,העירייה אף השתמשה בסמל מדינת ישראל ) משרד
התרבות והספורט (  ,ככל הידוע לנו  ,ללא הסכמת המשרד  .המשרד
לא נתן הסכמתו לפי הידוע לנו עקב העובדה שמדובר באירוע
הכרוך בחילול שב ת .
כמו כן פרסמה קופ " ח מכבי בעיתונות כי לא נתנה חסות לאירוע
וזאת בניגוד לפרסום הרשמי של העירייה .
הגדילה עיריית כפר סבא לעשות ופרסמה קריאה באמצעות מנהל
מחלקת הספורט ובו קריאה לציבור להשתתף בחילול השבת
ההמוני .
לא הסתפקה העירייה בכך ושיתפה את חב ' ברוקס בחי לול השבת

40

מועצה מן המניין

10.03.2010

ואף סימלה של חב ' פרטית זו מתנוסס ע " ג הלוגו של ההזמנה
למרוץ .
כללי :
ברוב הערים בארץ המרוץ מתקיים ביום חול ואין שום סיבה או
הצדקה שכפר סבא תשמש אות ומופת לחילול שבת המוני תוך
פגיעה בציבור הדתי -מסורתי שלא לצורך .
יצוין כי במידה והמרוץ היה מתקיים ביו ם חול חלק ניכר
מהתקלות  ,המכשלות והעבירות על החוק המפורטות לעיל  ,לא
היו מתבצעות .
יתר על כן  ,הסיכוי לקבל חסות מגורמים נוספים גדול יותר  ,שכן
נותני חסות רבים מעדיפים שלא לתת חסות לאירועים שאינם
מצויים בקונצנזוס רחב ו  /או חילול שבת .
יצוין כי בשיחות שקיימנו בע בר במטרה לקיים את המרוץ ביום
חול  ,על מנת לאפשר לציבור הדתי ומסורתי להשתתף בו נאמר לנו
כי מדובר במרוץ מקצועי .
אם אכן מדובר באירוע מקצועי  ,אין ספק כי קיום המרוץ ביום
חול לא יפגע במרוץ  ,שכן מדובר באצים מקצועיים שיגיעו למרוץ
בין אם יתקיים בשבת ובין אם יתקיים ביום חול .
לאור האמור מוצע להביא את הצעת ההחלטה הבאה :
מועצת עיריית כ " ס מחליטה כי המרוץ השנתי המכונה " מרוץ כפר
סבא " יתקיים החל משנת  ) 2011התשע " א ( באחד מימות החול
בהתאם לשיקול דעת מחלקת הספורט " .

עו " ד איתן צנעני  :אני לא רוצה לחזור על דברים על מה שכבר כתבנו בהצעה .
יהודה בן חמו :

תורה שבעל פה .

עו " ד איתן צנעני  :אני מבקש להוסיף מספר נקודות  .קודם כל  ,בעקבות ההצעה
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לסדר שלנו והמכתבים שכתבנו קודם לכן לראש העיר  ,עלתה נגדנו
טענה  .אמנם עדיין לא בפורום הזה  ,אבל בפורומים אחרים  ,טענה
כביכול על כפיה דתית  .ואני רוצה לומר  ,אנחנו הגשנו הצעה לסדר ,
ביקשנו לקיים דיון  ,ביקשנו לשכנע .
יהודה בן חמו :

מי טען ?

עו " ד איתן צנעני  :היו טענות בשיחות פרטיות עם חברי מועצה כנגדנו  .לא משנה .
יהודה בן חמו :

מטעם חברי מועצה ?

עו " ד איתן צנעני  :גם חברי מועצה ששוחחו איתי .
עמירם מילר :

אבל לא בקואלי ציה ?

עו " ד איתן צנעני  :לא משנה  ,שנייה תן לי .
גיא בן גל :

חוץ מלשאול אותו מי  ,שאלתם הכל .

עו " ד איתן צנעני  :בעיקר מהקואליציה .
גיא בן גל :

פשוט שאל אותו מי אמר לו אם זה כזה מעניין .

עו " ד איתן צנעני  :לא משנה  ,חברים תנו לי לסיים את דבריי .
גיא בן גל :

עוד מעט נשא ל אותו ' אמא של מי מחברי המועצה מדובר ' .

יהודה בן חמו :

בבקשה  ,איתן בזכות דיבור .

עו " ד איתן צנעני  :יש לי זמן מוגבל  ,אז תנו לי בבקשה לסיים את דבריי  ,אני אשתדל
לעשות את זה בקיצור  .כלומר  ,ביקשנו ישיבה  ,ביקשנו דיון ,
ביקשנו לשכנע  ,להסביר ובסופו של דבר לקיים הצבעה  .זו
דמוקרטיה במיטבה  .זו לא כפייה  .ולכן הטענה הדמגוגית של
כפייה דתית אין לה מקום  ,ומוטב שהיא לא תישמע  .השבת
מבחינתנו  ,היא מעל לפוליטיקה ומעל לתקציבים  ,ולכן ההצעה
שלנו היא הצעה ערכית ולא פוליטית .
אני יודע ש ציניקנים ישאלו ' מה ישתנה השנה משנה שעברה  ,למעט
העוב דה שאתם כבר לא בקואליציה '  .והתשובה לכך היא אנחנו
מרגישים וחשים  ,וזו לא רק תחושה אלא גם מציאות  ,של סחף ,
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של גל של חילולי שבת שחלה בשנה האחרונה  .דברים שלא היו
בעבר  ,בשנה האחרונה לצערי הרב  ,הלכו וגדלו מבחינת חילולי
שבת .
אני אתן מספר דוגמאות ברשותכם  .הנושא הר אשון זה הנושא של
המרוץ עצמו  .המרוץ עצמו בשנה שעברה לשם דוגמא  ,השתתפו בו
 1,000משתתפים  .השנה עפ " י פרסומי העירייה השתתפו בו 5,000
משתתפים  .כלומר  ,היקף המשתתפים גדל  .היקף הפעילות ,
ד " ר אמיר גבע :

זו הצלחה למרוץ .

עו " ד איתן צנעני  :תנו לי לומר את דבריי  .היקף הפע ילות  ,סוג הפעילות  ,דברים שלא
היו בשנה שעברה היו מתוכננים להתקיים השנה  .הפרסומים של
העירייה לקרוא לציבור להשתתף  ,להגדיל את חילול השבת ,
לשדרג את חילול השבת  .המרוץ השנה היה משודרג מבחינת חילול
שבת לצערנו הרב  .זו דוגמא אחת  .יש דוגמאות נוספות .
לדוגמא  ,קניון  ,מתחם  . Gבשנה האחרונה נפתח הקניון בשבת ,
חנויות שנפתחו בשבת  ,יהודים שמועסקים שם בשבת  .דוגמא
נוספת  -הפועל עליית כפר סבא שלאחר  15שנה חזרה לשחק
בשבת בשכונה  ,בשיכון עלייה  ,שזה שכונה דתית מסורתית  .כל
הדברים האלה ,
יהודה בן חמו :

אבל מה זה קשור לעירייה ?

עו " ד אית ן צנעני  :זה לא קשור במישרין לעירייה  ,אבל זה קשור יהודה לאווירה
הציבורית וזה קשור למציאות של חילולי שבת  .חלקם חילולי
שבת בתמיכת  ,עידוד ומימון העירייה  ,וחלקם לא במימון
העירייה  ,חלקם במימון עקיף  .וכל הדברים האלה יצרו את
האווירה ואת המציאות של חילולי שבת שהלכו וגדלו בשנה
האחרונה  .ואנחנו כנציגי ציבורי חייבים לעמוד על המשמר
ולהעלות את הדברים על סדר היום  ,על מנת שהדברים יהיו
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ברורים וידועים  .וגם אם צריך למחות  ,אז גם למחות גם עפ " י
ההלכה היהודית .
יהודה בן חמו :

אני לא יודע אם זה נכון  ,אבל אני מתחבר לדברים שלך .

עו " ד איתן צנעני  :לכן אני אומר  ,ההצעה שלנו היא הצעה שלא נובעת משיקולים
פוליטיים אלא שיקולים ערכיים  .אני רוצה להזכיר ולציין שגם
בהסכם הקואליציוני ז " ל שלנו ,
??? :

למה ז " ל ?

שמעון פרץ :

זצ " ל .

עו " ד איתן צנעני  :חברים  ,תנו לי .
יהודה בן חמו :

חברים  ,אני מבקש שקט  .צריך לקחת בחשבון שגם מנשה צריך  ,תן
לו זמן .

עו " ד איתן צנעני  :אני יודע  .המרוץ התחיל כמרוץ מקומי שהשתתפו בו מאות
אנשים  ,והוא הגיע למצב של  5,000אנשים  .ברוב הערים בארץ ,
לא ידוע לי על עיר אחרת שמקיימת מרוץ בשבת  .ולהערכתי  ,רוב
המשתתפים במרוץ  ,זאת הערכה ותקנו אותי אם אני טועה  ,לא
מגיעים מכפר סבא אלא מבחוץ  .כפר סבא שימשה אפסניה לכל
האנשים שרוצים לרוץ בשבת ואין להם ערים אחרות לעשות את
זה .
אני רוצה ל סיים  ,רב העיר ורבני השכונות פנו אליי  ,ביקשו ממני
להיות שליח שלהם ולומר את דברם  ,הם רוצים שקולם יישמע
בדיון הזה  .הם כתבו מ כתב  ,שאגב  ,נשלח לחברי המועצה וגם
נמסר בלשכת ראש העיר  .הם ביקשו ממני להקריא אותו  ,אני לא
אקריא את כולו  ,אני אקריא חלקים .
יהודה בן חמו :

קיבלנו אותו  ,איתן באמת  ,אתה גוזל את הזמן של מנשה  .די איתן ,
המסר מובן  .אני בהחלט מתחבר לדברים שאתה אומר  ,מכל הלב
אני אומר  .אתה תכף תסביר לי גם את התנ " ך  .אתה רוצה להסביר
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לי את התנ " ך ? מנשה  ,בבקשה .
עו"ד מנשה אליאס :אני פונה אליכם באמת לא כפנייה פוליטית אלא פנייה אישית  .אני
אומר לכם שראיתי את הפרסומים של העירייה  .יש חילול שבת
ויש חילול שבת להנאה  .השנה הזו חילול שבת היה חילול שבת
להנאה  .אדון שאול מיטלברג התראיין תחת כל עיתון רענן  ,קורא
לגברים  ,לנשים  ,לטף לבוא ולהשתתף בחילול השבת ההמוני  .מה
הטף קשור למרוץ ? האם הטף משתתף במרוץ ? אם זה מרוץ
מקצועי באמת כפי שאתם טוענים  ,מה יש לקרוא לכל הגברים ,
הנשים והטף לבוא ולראות את חילול השבת ? להגד יל את חילול
השבת ? למה נציג של העירייה היה צריך חוץ מהמודעה
שפרסמתם  ,בכל עיתון היה חייב להופיע  ,הוא הופיע גם ברדיו קול
ברמה  ,שח לפי תומו  ,לא יודע איפה הוא מתראיין  ,הגדיל והעביר
את המרוץ האדיר שעומד להיות  .זו נקודה ראשונה .
נקודה שנייה  ,ב 4.5.2009 -העירייה חו קקה חוק עזר עירוני
" איסור רוכלות ביום המנוחה " .רוכלים מכרו ביום המנוחה
בהסכמת העירייה  .דבר נוסף  ,מדוע העסקתם עובדי עירייה בלי
היתר ? עברתם על החוק  .יאיר  ,אל תפריע .
יאיר אברהם :

היו הסתייגויות גם בהצעה הזאת .

יהודה בן חמו :

יאיר  ,אני מבקש .

עו"ד מנשה אליאס :א ני מקריא לך מה שכתוב פה  .הנה בבקשה  ,ביצוע  4.5.09אישור
חוק עזר לכפר סבא בתוספת סעיף  ,שאני דיברתי עליו  ,האוסר
רוכלות בימי מנוחה  .עוד לא יבשה הדיו כבר אתם מחללים את מה
שחתמתם עליו ? לא נורא .
דבר נוסף  ,למה העסקתם עובדים יהודים בשבת בלי היתר ? אתם
שרוממות החוק בגרונכם מחללים את השבת  ,מוסיפים חטא על
פשע  ,מעסיקים עובדים בלי היתר ? עבירה על החוק  .מדוע אתם
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עוברים על החוק ? ודבר נוסף  ,מה כל ההופעות הנלוות לאחר
המרוץ ? קודם כל אני שולל בתכלית ,
יהודה בן חמו :

איך אתה יודע את כל זה  ,תגיד  ,היית ?

עו"ד מנשה אליאס :יש אריה ג ל  ,שיהיה בריא  ,הוא מצלם .
יהודה בן חמו :

הוא יהודי  .איך אתה מעסיק יהודי לצלם ?

עו"ד מנשה אליאס :אז אני אגיד לך .
גיא בן גל :

כי זה פיקוח נפש  ,כי זה למטרה טובה .

עו"ד מנשה אליאס :ינאי המלך באמת אמר לשלום ציון לפני פטירתו  ,קצת היסטוריה
לא תזיק .
יהודה בן חמו :

תן לו  ,תן לו .

עו"ד מנשה אליאס :יהודה  ,אל תהיה ציני  ,מספיק  .אתה שם כיפה במקום מסוים ,
מחלל שבת במקום אחר  .הצביעות זה הדבר הכי גדול .
יהודה בן חמו :

אני לא מת בייש בזה  .אני לא אדם דתי .

עו"ד מנשה אליאס :בא לבתי כנסת  ,מחבקים אותך  ,אתה הולך ומחלל בפרהסיה ,
בהנאה ג לויה  .פנו אליך  ,התחננו אליך  ,כתבנו לך מכתבים  ,מה
אנחנו אוויר ? למה אתה לא עונה ?
יהודה בן חמו :

ענינו .

עו"ד מנשה אליאס :ענית ?
ארנון לוי :

זה אני עניתי .

עו"ד מנשה אליאס :ארנון ענה  .אתה לוקח יהודי דתי שיענה לנו  ,שיצדיק ? מה הדברים
האלה ?
ארנון לוי :

מנשה  ,יהוד ה לא דיבר איתי מילה  .מילה הוא לא דיבר איתי .

יהודה בן חמו :

תן לו  ,ינאי המלך .

עו"ד מנשה אליאס :ינאי המלך  ,תמשיך ללגלג יהודה .
יהודה בן חמו :

נו  ,ינאי .

עו"ד מנשה אליאס :נו  ,מה ינאי ? הסבא שלך החרדי מה  ,הוא התהפך בקבר באותה
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שבת  .אתה יודע ? כל מקום אתה מזכיר את הסבא החרדי שלך ,
איפה הוא נרדם בשבת הזאת ? למה הוא לא עורר אצלך איזה רגש
רחמנות על הדתיים ? למה הוספת חטא על פשע  ,הבאת אמנים כדי
לפאר את שמך  ,לפאר את שם העירייה  ,מה הדברים הללו ? אני לא
שוכח  ,אל תדאג  .ינאי המלך אמר לשלום ציון המלכה לפחד
ולחשוש רק מן הצבועים  .ו הצביעות היא מקור אם כל חטאת ,
והיא הדבר הפוגע  .מדוע ? כי אתה מצטייר אדוני ראש העיר כאדם
שמופיע  ,כמסורתי  ,מופיע בבתי כנסת  ,בסיור מסכת  .אנשים
לדעתי הדתיים  ,שוגים בך  ,טועים בך  ,טועים בכוונות שלך ,
מחבקים אותך  ,ולכן אתה יכול לבוא ולחלל שבת  ,אתה מבין  ,ועוד
הדתיים יאמרו ' אבל הוא היה בסיום מסכת  ,הוא היה בשבת  ,הוא
בא לבקר '  .חלילה  ,אני לא נגד זה  ,אדרבא  ,תרבה  .אבל גם קצת
התחשבות בדתיים  .מותר לך קצת להתחשב בהם  .אנחנו לא
תושבים מסוג ג ' .
יהודה בן חמו :

לא להפריע חברים  ,נו מספיק .

עו"ד מנשה אליאס :דבר נוסף  ,לא הבנתי עד עכשי ו ולא קיבלתי תשובה מאף אחד למה
צריך את כל האמנים שהופיעו לאחר מכן ? אם כבר  ,אני בדיעבד
אומר  ,לכתחילה אני שולל מכל וכל  .ודבר נוסף  ,למה כפר סבא
צריכה להיות ייחודית בחילול השבת ? חוץ אולי מהרצליה  ,בכל
הערים בארץ העתיקו את המרוץ  .בטבריה  ,בירושלים  ,בתל אביב
העיר ללא הפסקה  ,גם שם לא מחללים שבת במרוצים  .המרוץ
מתקיים גם חצי מרתון ,
עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו :שבת לא מחללים שם .
עו"ד מנשה אליאס :העירייה לא מחללת בפרהסיה כמו שעשיתם  .זה ציבורי  ,אתם לא
מבינים את המשמעות  .סליחה  ,אם אדם רוצה לחלל שבת שיחלל ,
אני לא נכנס לצלחת של ו ולא נכנס לחילול השבת שלו  .אבל
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שעירייה כגוף ציבורי מארגנת חילול שבת  ,ויתרה מזאת ,
יהודה בן חמו :

מנשה  ,תתכנס .

עו"ד מנשה אליאס :אני מתכנס  .תן לי לסיים  .אתה יודע מה  ,תאמין לי שהעניין של
השבת יותר חשוב מכל השטויות שהיו קודם ,
יהודה בן חמו :

למה אתה אומר את זה ?

עו"ד מנשה אליאס :אם עוד  5דקות  ,אז תן לי לסיים  ,אתה מפריע לי כל רגע .
יהודה בן חמו :

 10דקות כבר עברו .

עו"ד מנשה אליאס :תתכנס  ,תתכנס  ,אני עוד מעט אתכנס  .למה אתם לוקחים את סמל
מדינת ישראל  ,תולים במודעה " המשרד לתרבות וספורט " .האם
המשרד לתרבות וספורט הסכים על חילול שבת ? ידע על חילול
השבת ? את זה אין לך תשובה  .האם קיבלת היתר משרת התרבות
להשמיע מוסיקה או לממן  ,האם היא מימנה חלק מן האירוע ?
למה אתם מתהדרים? -
יהודה בן חמו :

תודה .

עו"ד מנשה אליאס :רק שנייה  ,לא סיימתי .
יהודה בן חמו :

הלאה  ,תסיים בבקשה .

עו"ד מנשה אליאס :דבר נוסף  ,אתם לוקחים גוף מסחרי בשם חברת ברוקס  ,היא
מופיעה כמארגנת  .למה העירייה כגוף ציבורי משתפת גם חברה
פרטית או מסחרית שמייבאת ציוד ספורט  ,ופה צריך לבדוק את
הקשר אם היא זכתה באיזשהו מכרז  ,חברת אן רם או רם נדמה
לי  ,למה אתם משתפים אותה בחילול שבת ? ל מה החברה הפרטית
היא צריכה להיות מארגנת ? באיזו זכות היא מארגנת חילול שבת
המוני וציבורי ?
ונקודה אחרונה  ,השבת שמרה על עם ישראל אלפי שנים  .כל
יהודים שנמצא אפילו במקום הכי רחוק  ,באוקראינה  ,בפרס ,
בעירק  ,הוא ידע שהשבת מאחדת אותו  .אנחנו באים לארץ ישראל
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והנה עירי יה כגוף ציבורי  ,לא רק שלא מונעת חילול שבת ,
מדרבנת  ,מקימה ומחללת את השבת  .ועכשיו אם תבואו לעניין של
האינטרס הכלכלי  ,שזה אולי בראש השיקול לא להעביר ליום חול ,
גם הטיעון הזה אין לו רגליים ואין לו ידיים  .מדוע ? כי מה שלא
ראיתי שבערים אחרות משתתפים פחות אם זה מתק יים ביום
חול  .אם באמת המשתתפים הם רצים מקצועיים מבחוץ  ,גם אם
זה יתקיים ביום חול  ,אם הוא רוצה באמת להשתתף בתחרות ,
הוא יבוא גם ביום חול  .זה שאנשים לא יצפו בו  ,זה לא מונע ממנו
לרוץ טוב יותר או מהר יותר .
יהודה בן חמו :

תודה .

עו"ד מנשה אליאס :אני מסיים  .אל תאח זו בטענה שאין לה יד ורגל רק כדי לחלל את
השבת  ,ורק באמת להפוך את העיר לעיר חילונית .
יהודה בן חמו :

תודה רבה  .אני חושב שהנושא ,

עו"ד מנשה אליאס :לכן אני מציע להעביר את המרוץ  ,לקיים אותו ביום חול .
יהודה בן חמו :

כתבת  .כתבת .

עו"ד מנשה אליאס :עכשיו עוד נקודה א חת  .הטיעון שלך הוא למה באמת לא להעביר .
כשהעברתי את הצעדה הדתיים לא השתתפו .
יהודה בן חמו :

אני עוד לא טענתי כלום  ,למה אתה? -

עו"ד מנשה אליאס :אני יודע מה אתה הולך להגיד .
יהודה בן חמו :

מה ? הלאה  ,תודה רבה .

עו"ד מנשה אליאס :אני מסיים  ,רגע .
יהודה בן חמו :

מנש ה  ,עם כל הכבוד .

עו"ד מנשה אליאס :רגע  ,סליחה  .אם מישהו היה בא  ,עוד נקודה אחת .
יהודה בן חמו :

די נו  ,ינאי .

עו"ד מנשה אליאס :אל תיתפס לשטויות  ,באמת  .עם כל הכבוד לך יהודה  ,אתה עוד לא
גאון העולם ללגלג על אחרים  .תן לדבר  .למה הלגלוג הזה ? למה
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היחס הזה ?
יהודה בן חמו :

אתה מדבר כבר  20דקות .

עו"ד מנשה אליאס :אתה ראש עיר  ,תכבד את עצמך  .קצת תכבד את עצמך  ,זה לא
מספיק  .ונקודה אחרונה  ,בלבלתם אותי  ,שכחתי אבל אני אחזור
לזה  .אתה יודע מה  ,אתה נאנח פעם אחת  ,אני כל ליל השבת לא
ישנתי  .לא מצחיק  .חשבתי איך ראש עיר הולך לחלל שבת בצורה
כזאת ועוד הם מופיעים  ,הוא וסגנו  ,מתהלכים שם בזה  ,להראות
את גודל חילול השבת  .אבל נקודה אחרונה ,
יהודה בן חמו :

היו כמה נקודות כבר .

עו"ד מנשה אליאס :אני מסיים  .גם בתוך המרוץ אתם מבליעים  ,במודעה מופיע צעדה
של  6ק " מ  .אז יש לך גם צעדה  .אז הטיעון שלא באים דתיים בגלל
זה אתה חייב לקיים את המרוץ  ,מה  ,אתה מעניש אותנו ?
יהודה בן חמו :

תודה רבה .

עו"ד מנשה אליאס :על מה ? לא באים  ,לא רוצים להשתתף .
יהודה בן חמו :

אני חושב שהנושא הזה הוא בהחלט נושא שראוי לדיון  ,ולכן אני
מציע לפתוח אותו לדיון בפני כל חברי המועצה  ,לא רק בפני אלה
שהציעו אותו  .אני חושב שבהחלט ראוי שמועצת העיר תקיים
דיון  .מי בעד לקיים דיון בנושא ? ירים את ידו  .פה אחד של
החברים ? תודה רבה .

החלטה מס'  :194מאשרים פה אחד דיון בהצעה לסדר – מרוץ כפר-סבא
יהודה בן חמו :

לכן אני מבקש מהחברים  ,אנחנו נקיים דיון בנושא ש ל הצעדה .
אני מאוד מבקש מהחברים  ,יש סדר יום מאוד עמוס  ,תשתדלו לא
לחזור אחרי הדברים  .נקיים דיון  ,שכל אחד שירצה להתבטא
יתבטא  ,לאחר מכן נקיים הצבעה  ,ונמשיך בסדר היום  .בבקשה ,
מחזיק תיק הספורט לשעבר .
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ד " ר בוקי צ ' יש :

קודם כל אני מברך על זה שהבאתם את זה לדיון .

אהו ד יובל לוי :

וסגן ראש העיר לשעבר .

ד " ר בוקי צ ' יש :

אני מברך שהבאתם את זה לדיון במועצה  ,כי אני חושב שזה
באמת הצעד הנכון  .אני בהחלט לא שמח על ההמולה והמהומה
שהקמתם  3שבועות לפני המרוץ .

עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו 10 ? 3 :ימים .
ד " ר בוקי צ ' יש :

וגם כתבתי לכם וגם אמרתי לכם  ,דבר כזה צריך לידון שנה
מראש  ,חצי שנה מראש ,

עו"ד מנשה אליאס :שנה מראש  ,שנה הבאה נעשה .
ד " ר בוקי צ ' יש :

אבל אני גם יודע מה חוו אנשים שארגנו את זה עם הלחץ שנוצר
ב 3 -השבועות לקראת המרוץ  ,ואני מתקומם על הנושא הזה .
הנתונים שהצגת איתן הם לא מדויקים  .תמיד הי ו אלפי רצים .
בכפר סבא משתתפים אלפי ילדים במרוץ הזה  .זו ההזדמנות
היחידה  ,אחרת  ,אם מעבירים את זה ליום שישי  ,במקומות
אחרים  ,ברעננה רצים חיילים  ,אצלנו רצים הילדים  ,ואנחנו רוצים
שהילדים ימשיכו לרוץ פה  .וה 5,000 -איש שמשתתפים  ,יש בהם
את ה 1,000 -או  1,200רצים שרצי ם את ה 10 -ק " מ  ,יש שם את
ה 3,000 -ילדים שרצים את ה 2 -ק " מ  ,ויש עוד מספר אנשים
שהולכים  .ולכן הנתון שאמרת שהרוב באים מבחוץ הוא מוטעה
ומטעה  .רוב המשתתפים במרוץ  ,מה שנקרא מרוץ כפר סבא  ,הם
תושבי העיר או בני תושבי העיר  ,ולכן הנתון הזה שאמרת הוא לא
נכון  .זה לא המקום היחיד שמקיים מרוץ ביום שבת  .יש הרבה
מרוצים שמתקיימים בשבת  .מרוץ עין גדי מתקיים בשבת  ,אני לא
הכנתי את זה  ,אבל אני אסביר לך עוד  5,6,8מרוצים ,

עו"ד מנשה אליאס :הפועל מארגן את זה  ,לא העירייה  .הפועל מארגן .
יהודה בן חמו :

די  .חבר ' ה  ,אני לא אתן לכם להשתלט פה  .ת נו לו לדבר .
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גם בנס ציונה  ,יש הרבה מקומות שנערכים  .ואני גם טוען  ,אם
משחקים כדורגל והולכים  30,000לראות משחק כדורגל  ,אין שום
סיבה שירוצו פעם אחת בשנה  ,גם צעדה  ,גם מרוץ  ,גם ילדים וגם
הפנינג גדול  .דרך אגב  ,זה נותן אפשרות לאותם אלה שלא יכולים
להג יע בימי שישי ממקומות שונים ומכפר סבא כן לרוץ בשבת  .אני
לא יודע שהיו אירועים תרבותיים לאחר המרוץ  ,בדרך כלל לא
נהוג היה  ,אני לא יודע שהיו  .זה אני לא יודע  ,לא יודע מה שהיה
מתוכנן  .אבל אני אומר ,

עו"ד מנשה אליאס :בשביל זה יש את המודעה .
ד " ר בוקי צ ' יש :

כמו שאמר תי לך  ,אני לא קושר את חילולי השבת האחרים  ,זה לא
חילול שבת  ,זה  20שנה מתקיים  ,יש מסורת  .גם מסורת צריך
להחזיק  .מסורת זה לא דבר קל לבנות  ,ועוד לא פחות חשוב זה
להחזיק את אותה מסורת .

עו"ד מנשה אליאס :מסורת של  4,000שנה היא לא מסורת? -
ד " ר בוקי צ ' יש :

אנחנו במדי נת ישראל היום ,

יהודה בן חמו :

אומר לך מנשה ואיתן לשנה הבאה  ,לא חודש .

עו"ד מנשה אליאס 4,000 :שנה זה לא  20שנה .
ד " ר בוקי צ ' יש :

בסדר גמור  .בכל אופן  ,אני כמובן  ,אתנגד להצעה שלכם .

יהודה בן חמו :

תודה רבה  ,יאיר .

יאיר אברהם :

מנשה דווקא אני מאוד אשמח אם אתה תהי ה נוכח במה שיש לי
להגיד .

שמעון פרץ :

הוא לא רוצה .

יאיר אברהם :

תראו  ,אני מוכן לקיים דיון ערכי  .אתה אומר שהסיעה שלכם היא
לא פוליטית  ,היא ערכית  ,למרות שאני חושב שאתה כנציג ציבור
צריך לשמוח על זה שאתה איש פוליטי  ,אחרת על מה תדבר אם לא
תדבר על ערכים  .על מה נדב ר ? אז בואו נדבר על ערכים  .ובמכתב
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שפנו הרבנים הם מציינים את מעמד הר סיני  .עכשיו אני רוצה
לומר לכם  ,שמכיוון שאני התכוננתי לדיון הזה ואני גם קורא מדי
פעם את פרשת השבוע  ,אז בואו נדבר קצת על מעמד הר סיני .
פרשת " כי ת שא "  ,כתוב  " :ויעמוד משה בשער המחנה ויאמר  :מי
הש ם אליי  ,ויאספו אליו כל בני נביאים  ,ויאמר להם כה יאמר
השם אל אלוהי ישראל  ,שימו איש חרבו על ירכו  ,עברו ושובו
משער לשער במחנה והרגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את
קרבו " .זו פרשת כי ת שא  .אנחנו כשאנחנו דנים היום במה שהיה
פעם  ,ואני אומר לעצמי דברי אלוהים חיים  ,תורה  ,מן התורה  ,מן
ההלכה  .ואני שואל את עצמי מה דעתכם על הנוהג או על ההצעה
שעלתה אז ,
עו"ד מנשה אליאס :איזו הצעה ?
יאיר אברהם :

אז  ,אחרי מעמד הר סיני .

עו"ד מנשה אליאס :הוא מטעה את האנשים .
יאיר אברהם :

אני לא משנה לגבי העיתוי .

) מדברים ביחד (
עו"ד מנשה אליאס :איזה מעמד הר סיני ? אני יכול לצטט לך בעל פה .
יאיר אברהם :

מנשה  ,תן לי ,

עו"ד מנשה אליאס :מדובר על מעשה העגל  ,אל תטעה את האנשים .
גיא בן גל :

נציג מר " צ מצטט מהכתובים ,

אהוד יובל לוי :

" דברי אלוהים חיים ".

) מדברים ביחד (
יאיר אברהם :

אני יודע שזה קשה לכם ,

שמ עון פרץ :

מה קשה ?

עו"ד מנשה אליאס :אתה מורה  ,נכון ?
יאיר אברהם :

רק שנייה .
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עו"ד מנשה אליאס :אתה לא יודע ...
) מדברים ביחד (
יאיר אברהם :

רק שנייה  .מנשה  ,חבל שאתה מפריע לי .

עו"ד מנשה אליאס :זו לא שאלה של פרשנות  ,תדייק  .תביא ספר שמות .
יאיר אברהם :

רק שנייה  .אל ה דברי אלוהים חיים  .ובתורה כמו בתורה  70פנים
לה  ,נכון ? עכשיו  ,מה לעשות  ,אבל גם לי כיהודי יש מקום לקחת
את דברי התורה  ,לקרוא אותם בעיון רב ולחשוב מה הם אומרים
לגבי ימינו אלה  .מה אני אשתמש ? אני מבקש לא להפריע לי .

עו"ד מנשה אליאס :אני אוכל גזר  ,מה עשיתי ?
יאי ר אברהם :

כשאני שומע קריאות שומו שמיים לגבי חילול שבת המוני  ,או
לגבי עצם הזלזול בתרבותם של אחרים ובעונג שבת של אחרים  ,כי
זה בעצם מה שאתם אומרים  .מה הרי אתם אומרים ? אתם
אומרים כל זה  ,אלפי אנשים שעולים פה וצועדים או רצים וזו
פעילות משפחתית ופעילות תרבותית  ,של פני כמה שנים אתם
הפסקתם אותה  ,כולל צעדת כפר סבא  ,כאשר מדובר לא על חילול
שבת המוני במרכזה של העיר  .כאשר מדובר על תרבות  ,כאשר
מדובר על תרבות של משפחה  ,כאשר מדובר על הביחד  ,של
קהילות שנמצאות ביחד ומשפחות שנמצאות ביחד  .עכשיו מה
אתם אומרים ? אתם רוצים ואתם מאשימ ים אותי או אותנו  ,ומי
שמנסים לחולל פה מלחמת דעת  ,זה לא כזה הדבר  ,כי אתם
יודעים שזה לא ככה  .כי אני כל הזמן מושיט יד לאיזה סוג של
הידברות ולמצוא פתרונות  .והפתרון הכי לא סביר מצדכם שהוא
גם פוליטית לא נבון  ,זה להציע להעביר את המרוץ משבת ליום
חול  .תציעו הצעות ש מכירות בערכים גם של אנשים חילוניים ,
שמכירות בצורך של אנשים לעשות פעילות תרבותית בשבת ,
שמבינה ומגלה סבלנות גם כלפי אחרים  ,ואז נקיים דיון  .ואז גם
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נקדיש תשומת לב לאותה פגיעה שאולי המרוץ הזה פוגע בציבור
המתפללים  ,ואני האחרון שאנסה לפגוע בציבור מתפללים  .ואז
תעי רו הערות לגבי אם יש רקדניות ברזילאיות או לא  .ואני מוכן
לוותר גם על זה  .ואני מוכן לוותר גם על רמקולים  .אבל אל תזלזלו
בתרבותו של מישהו אחר  ,באורך החיים של אנשים שאינם
דתיים  .אוקי ? זה דבר אחד .
הדבר השני  ,ומבחינתי אני רוצה שתבינו לאן אתם מובילים  ,שזה
איזשהו ס וג של קנאות שהיא לא  ,שבמפורש היא אינה מאפיינת
את היהדות  .ולהגיע למצב שבו יש חילוקי דעות כל כך קיצוניים
בשם חילול השבת  ,לא בשם איזושהי אי הסכמה רחבה ,
יהודה בן חמו :

יאיר  ,תתכנס .

יאיר אברהם :

זה לא דבר שיעשה  .דבר אחרון שאני רוצה לומר  ,אפשר לקחת
ויכוחים כאלה ו לרדד אותם  ,ולהגיד שהחילוניים  ,הרי עגלת
החילוניים אמרו כבר היא כאילו ריקה  ,ואני טוען שהיא לא .
אנחנו שותפים להרבה מאוד ערכים  ,להרבה מאוד אמונות  ,רק
הדרך להשיג את אותו אורך חיים או את אותה שבת שאתם רוצים
להגיע  ,היא דרך שרק תיצור ריב ומדון  .זו לא דרך להגיע
לה סכמה  .תודה רבה .

יהודה בן חמו :

תודה  .שלי  ,בבקשה .

עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו :קודם כל מי שאמר לאיתן שזאת כפייה דתית זאת אני .
עו " ד איתן צנעני  :לא רק .
עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו :עכשיו  ,אני הייתי באמת מזועזעת ,
גיא בן גל :

שמה כפייה דתית ?

עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו :הניס יון שלהם להוריד לנו את המרוץ ביום שבת האחרון
באמצעות כל מיני דרכים נוספות מעבר למכתבים .
יאיר אברהם :

כולל לחצים במשרדי הממשלה .
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עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו :בדיוק  .זו לא כפייה דתית ? עכשיו  ,אני באמת הייתי ממש מופתעת
מהדבר הזה  ,מהניסיון  .קודם כל  ,המרוץ הוא לא הפתע ה  .כל שנה
יש מרוץ  .אבל  10ימים קודם אתם פתאום נזכרתם להתחיל עם
העניין הזה  .גם הפרסום היה קודם  .המרוץ  ,כל האירוע הזה היה
אירוע מדהים  ,אני בכלל חושבת שצריך לעשות את האירועים
האלה  3פעמים בשנה  .ואני חושבת שכמו שאני מצטרפת למה
שיאיר אמר  ,זה דבר תרבותי  ,ואותה ש בת הכי שבתית שאני
ראיתי פה בכפר סבא  .המכוניות לא נסעו  ,אנשים הלכו ברחובות
במשפחתיות  ,עם הילדים  ,יש המון טף  ,המון טף מנשה שמגיע ,
וזה יפה וזה מקסים וזה משפחתי  ,ואני מאוד מקווה שזה ימשיך .
הצעדה שהיתה בשבת נקברה ביום שישי  ,זה כבר לא אותו הדבר .
יש מרוצים גם במק ומות אחרים שהם בשבת  ,בהרצליה  ,ברמת
השרון  ,בנס ציונה  ,באבן יהודה  ,בבת חפר  ,בעין גדי  ,בעומר  ,איפה
שאתם רוצים  ,בהמון מקומות  .יש גם בימים אחרים  ,אבל יש גם
בשבת  .כפר סבא היא לא ייחודית  ,מנשה .
לגבי האווירה הציבורית  ,אני חושבת שהאווירה הציבורית צריכה
להיות אחרת לגמרי  .סוף -סוף יש פה אווירה שכולם קמים ביחד
למען בית ספר דתי  ,יש פעילויות של דתיים וחילוניים שאני
מברכת עליהם מאוד  .במועצת נשים אפילו התחלנו והרמנו את
הכפפה שזרקתם  ,אנחנו עושים פעילויות לדתיות וחילוניות ,
להפך  ,האווירה היא של כן רצון לגישור  .מי שעושה איזשהו קרע
זה אתם  .מותר פעם בשנה גם לנו ליהנות בשבת  .לא היו שם
אמנים  .היו שם משפחות שישבו והסתכלו על ילדים וילדות
שרקדו מחוגי בלט  ,זה היה מקסים .
עו " ד איתן צנעני  :בוטל בדקה ה 90 -מסיבות לחץ .
עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו :איזה אמנים ?
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עו"ד מנשה אליאס :טעות בהגהה  ,לא ראו את המודעה  .היה ובוטל  ,מה  .יש את
המודעה .
יהודה בן חמו :

לא אמרתי שלא  .אני אמרתי שלא ? אל תתפוס אותי במילה .

גיא בן גל :

יש לי נטייה לתפוס אותך במילה .

יהודה בן ח מו :

סליחה  ,שלי עמרמי בזכות דיבור .

עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו :אני נגד ההצעה הזאת  .אני חושבת שהמרוץ צריך להמשיך בשבת ,
ואני מברכת את כל מי שהיה שותף למרוץ הזה  ,שאול ואחרים ,
היה מדהים  ,היה יפה  ,שימשיך  .זה שהגיעו  5,000איש זה נפלא .
מה אתה רוצה  ,שאנחנו אולי נעשה את זה בסתר ? לא נפרסם ?
נעשה בסתר מרוץ שאף אחד לא יבוא ? לא  .שיבואו  ,שייהנו ,
שיהיה טוב  .זה לא נורא  ,לא קרה שום דבר  ,אנחנו לא מפריעים
לאף אחד .
יהודה בן חמו :

גיא  ,בבקשה .

גיא בן גל :

תראו  ,מנשה ואיתן ידידיי  ,ואני מכנה אתכם ידידיי לא בכדי .
כשאני מלמד על הנושא של ס טטוס קוו את תלמידי באזרחות ,

יאיר אברהם :

בכוונה השארתי לך את הקטע הזה .

גיא בן גל :

רובם לא יודעים מה זה סטטוס קוו .

יאיר אברהם :

בדיוק  ,תסביר את זה .

גיא בן גל :

והמעטים שיודעים שזה בא מהמושג בלטינית  ,לא יודעים מה
המשמעות  .והמשמעות לאלה מכם שלא יודעים זה שמי רת המצב
הקיים  .זה התרגום המילולי של סטטוס קוו .
אמרו פה בצדק לפניי שצעדת כפר סבא היא לא תופעה חדשה
בעירנו  ,אפילו סגרו שני עשורים  .מרוץ כפר סבא  ,סליחה  20 .שנה .
זו לא תופעה רגעית  ,זו לא תופעה שצמחה לפתע  ,היא הפכה לסוג
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של מוסד בעיר שלנו  .ואני אומר מנקודת מבט של חילוני גמור  ,אני
בעד שמירה על סטטוס קוו  .אני חושב שזה המתכון לשמירה על
יחסים תקינים וסימביוטיים בין דתיים לחילוניים במדינת
ישראל  ,ש בצד הגדרתה כמדינה יהודית מוגדרת כמדינה
דמוקרטית  ,ולא זה בעיניי יותר חשוב מזה  ,אני רואה פרופורציה
בין הדברים  .כך אנחנו אגב  ,מאותגרים .
יאיר אברהם :

תדגיש את ערך ההתמודדות .

אתי גן -אל :

יאיר  ,הוא יודע לדבר .

גיא בן גל :

יאיר  ,אתה הדגשת את מה שאתה הדגשת  ,אני בניגוד אליך-

יאיר אברהם :

איך מתמודדים עם חילוקי דעות ?

גיא בן גל :

אני לא אקרא מהמקורות  ,אבל אני אגיד לך מה תפיסת העולם
שלי  .ומאחר ואני באמת מתנגד לכל הפרה של סטטוס קוו  ,ולגישה
הזו שותפים כל חברי הסיעה שלי  ,אנחנו העלינו ביוזמתנו כנציגים
שמקיימים כולנו אורך חיים שהוא בעקרון חילוני  ,את ההפרה של
הסטטוס קוו בפתיחת קניון  Gבשבת  .ואתם עשיתם את הצעדים
שאתם עשיתם באותה התקופה  ,והבעתם את מורת הרוח שלכם
מהעניין  ,ובפועל ההפרה הזאת עד כמה שאני יודע  ,ברמה כזו או
אחרת נמשכת  .זאת אומרת  ,שאיפה שנוח לעיריית כפר סבא היא
ממשיכה את הסטטוס קוו  ,ואיפה שפחות נוח לה או איפה שיש לה
מניעים אחרים היא כן מפירה את הסטטוס קוו .
הרציונאל שלי לתמוך בסטטוס קוו כחילוני כאמור  ,זה כי בדיוק
בגלל שאני לא רוצה שמחר בבוקר יבוטל מרוץ כפר סבא בגלל
לחצים פוליטיים  ,בגלל רוב  ,בגלל השפעה מיניסטריאלית כזו או
אחרת  ,ובגלל שאני לא רוצה לחיות בעיר שיש זה כפייה דתית .
מאותה סיבה בדיוק אני רוצה לכבד את מה שכן השתרש פה  ,של א
ישונה גם לרעת הציבור הדתי  .ואיפה שכן היתה פגיעה  ,ובנושא G
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היתה פגיעה חד משמעית בציבור הדתי בכפר סבא  ,לא תמכנו
בזה  .זה דבר ראשון .
דבר שני  ,בואו ניגע קצת באופי המרוץ  .אגב  ,אני בקדנציה
הקודמת תמכתי  ,למרות שהיה מדובר בהפרה של ססטוס קוו ,
בהעברת צעדת כפר סבא מיום שבת  ,שגם הוא היה לאורך שנים
ביום שבת  ,ליום חול  .למה ? כי באמת סברתי שלאור האופי העממי
יותר של האירוע הזה  ,לא נכון לקפח את הציבור הדתי מלקחת בו
חלק  .המציאות הפרגמאטית הוכיחה לצערי  ,שברגע שהצעדה הזו
עברה ליום חול  ,המיזם הזה נקבר כאילו הוא לא היה  .במבחן
ה פרקטי  .מה לעשות  ,הכוונות היו טובות  ,היה פה רצון לבוא
לקראת  ,ובפועל הציבור הצביע ברגליים  ,כולל הציבור שלכם
שנעשתה עבורו מחווה יוצאת דופן  ,וגם הוא לא צבע במלוא רגליו
בנוכחותו את הצעדה שעברה ליום חול .
משה אבן חן :

לא נכון .

גיא בן גל :

אז גם אם  ,משה אבן חן ,

ד " ר בוקי צ ' יש :

הוא בכלל לא הגיע  ,משה  .הציבור הדתי לא הגיע .

גיא בן גל :

משה  ,אני מאוד מכבד אותך  ,היית שותף להחלטה הזאת  .אני לא
בדקתי בציציות כי אני לא מתעסק בציציות  ,אבל אני כן יכול
להגיד כך  ,אני אומר אדרבא מנשה  ,אם הנוהג הקיים בכפר סבא
הוא שלא מתקיימים משחק י כדורגל בשבת ויש מישהו שפועל
לשנות את הנוהג הזה  ,אני אתנגד לו  .ואם הנוהג  20שנה
שמתקיים מרוץ כפר סבא  ,אתה צריך באותה המידה להסכים
שהוא יימשך .
עכשיו  ,השאלה הגדולה  ,ועל זה עד כמה שאני מבין יצא השצף
והקצף שלכם במידה לא מבוטלת בצדק  ,אם לא באתם וטענתם
' התחיל ו לעשות משהו חדש ' ,אתם טענתם ' האופי של המרוץ קיבל
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ביטוי הרבה יותר גרנדיוזי ובומבסטי וגדול '  .את הדבר הזה די קל
לבדוק  .אני לא חושב שהטענה שלכם בדבר הגידול של היקף
המשתתפים היא טענה שיש לה איזשהו תוקף  ,כי אתה לא יכול
למדוד  ,אז מה  ,נקבור את האירוע ? נוציא פרסומ ות שמי שיגיע
יקבל עונש ? לא  .אתה מקיים אירוע במטרה שיגיעו אנשים  .אז
אתה לא יכול לבוא ולהגיד בגלל שהיו השנה  5,000ושנה שעברה
היו  , 3,000ברור שהוא מעשית היה חילול שבת יותר המוני
בראייה שלכם  .אבל לא את זה אתה צריך לתקוף  .אתה כן יכול
לבוא בטענה לעירייה אם וכאשר  ,והאינדיקציות הן שאכן
העירייה כן עשתה את זה  ,פעלה לשנות את האופי של המרוץ ע " י
הוספת אלמנטים שכרוכים בחילול שבת ובהעסקה של אנשים
נוספים  ,ובהבאה של אמנים  ,וכוונות  ,היו כוונות כאלה לבוא לתת
למרוץ אופי הרבה יותר בעייתי מבחינתכם  .אם בגלל הלחץ שלכם
ואם לאו  ,ואג ב הלחץ שמפעילים הוא לגיטימי  .זו פוליטיקה
ולגיטימי  .אני יכול להגיד לך שאם לי היו נציגים בממשלה או
אחרים והיו מנסים לשנות משהו שקשור לציפור הנפש שלי  ,יכול
להיות שגם אני הייתי מנסה להפעיל את ההשפעות הפוליטיות
הלגיטימיות .
אבל במובן הזה  ,אם העירייה אכן התקפלה ברגע האחרון  ,כפי
שאני מניח שהיא עשתה  ,כי הפרסומים של העירייה לא השתמעו
לשני פנים  .יהודה  ,זה כתוב שחור על גבי לבן  ,מה היה אמור
להיות אופי האירוע  ,פורסם  ,ומה היה האירוע בפועל ברמה
המוקטנת יותר גם היה בפועל .
יאיר אברהם :

זאת מחמאה אם ככה .

גיא בן גל :

אז רגע  .אז אני אומר  ,זו הודעה של העירייה  ,שהתכנון המקורי
שלה לא עלה בקנה אחד עם שמירת הסטטוס קוו  ,והאיומים או
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הבוקה ומבולקה שנוצרה ציבורית כתוצאה מההתרעמות
המוצדקת שלכם  ,הביאה להקטנת האירוע לפרופורציות הרגילות
שלו  .עכשיו  ,אם אנחנו חפצים  ,ובאמת  ,כפר סבא היא סמל של דו
קיום בין דתיים לחילוניים  ,להמשיך ולשמור על מערכת היחסים
התקינה  ,היכולת שלנו נמדדת ביכולת שלנו לשמור הלכה למעשה
את הסטטוס קוו .
אתה מדבר על חוק של איסור מכירה בשבת  ,מסכים איתך  .אתה
מדבר על העסקת עובדים יהודיים בשבת שמחייבים היתר  ,מסכים
איתך  .עמיתתי אתי גן אל בדקה בשעתו האם הפקחים שרשמו
דו " חות בשבת קיבלו היתר .
אתי גן -אל :

לא קיבלו .

גיא בן גל :

נבדקה הסוגיה הזאת באופן מעמיק  .לא היה לכם היתר  .אני שולח
לעברך  ,אבל תראה  ,אתה יודע שיש מנשה ואני לא בכדי אומר את
זה  ,יש בכפר סבא חוק עזר עירוני עתיק מאוד אבל הוא עד יין תקף
כאילו הוא נחקק אתמול  ,שאומר שאסור למכור חזיר בכפר סבא .
מוכרים חזיר בכפר סבא ? ועוד איך מוכרים  .אתה לא רוכש חזיר ,

אתי גן -אל :

על יד בית חב " ד יש .

גיא בן גל :

אני אומר למה מאותה סיבה שהנוהג ביום כיפור  ,בלי שחוק
מחייב לא לנסוע אף אחד בשבת הוא חזק יותר  ,הנוהג הוא חזק
יותר מהחוק בהקשר הזה  .אני כחילוני גמור למרות שאני לא צם ,
אני מכבד את אלה שכן ולא אוכל בפרהסיה  ,ולא נוהג ברכב  ,ויש
נורמה שמותר לי לנסוע באופניים  ,ואתה חי עם זה בשלום  ,ואני
מכבד אותך ואתה מכבד אותי  .מה שיש כאן זה ניסיונות הדדיים
לשנות את הסטטוס קוו  ,גם מצדכם וגם מצד הנהלת העירייה .
ולא היינו מגיעים לזה אם העירייה מלכתחילה לא היתה משנה
את המאזן החשוב הזה  ,ואתם לא הייתם מגיעים תגובת נגד אם
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לא היה משתנה המאזן הזה .
אז אני מציע בוא נחזור לאותה נקודת איזון  .זה לפעמים נורא
מלאכותי לדבר על סטטוס קוו  .ה מבקרים הגדולים של הסטטוס
קוו שבאים בדרך כלל מכיוונו של יאיר אברהם במר " צ אומרים
' צריך להתקדם עם המודרנה ' ' ,כל תקופה צריכה להתאים את
עצמה '  .יאיר  ,אני לא קטעתי אותך  ,אני לא התפרצתי לדברים
שלך כשדיברת  .יאיר ,
) מדברים ביחד (
גיא בן גל :

חברים  ,אני לא הפרעתי לאף אחד מכם לדבר  .אני בסיום דבריי ,
אני מסכם אותם  ,אם יאפשרו לי  .אני חוזר  ,סטטוס קוו  ,קרי ,
שמירת המצב הקיים יכול להיות סיסמא ריקה מתוכן  ,כפי שמדי
פעם בארצנו המטורפת כשיש שר פנים מש " ס אז הוא מושך
לאכיפת חוקי החמץ  ,וכשיש שר פנים משינוי אז הוא נותן פתאום
היתרים  .כ ל אחד מושך לכיוון  .אנחנו צריכים לגלות רמה יותר
גבוהה של ממלכתיות  .העיר הזאת לאורך למעלה מ 90 -שנה
הוכיחה שדתיים וחילוניים יכולים לחיות זה לצד זה  .אם כל צד
יכבד את מה שהתקיים פה ברמה די סבירה כל השנים  ,נוכל
להמשיך להתקיים יחד  .לכן אנחנו נתנגד להעברת המרוץ לי ום
חול .

יהודה בן חמו :

תודה גיא  ,איציק יואל .

איציק יואל :

דברי קודמיי  ,בסך הכל אני יכול ל התחבר לכל מה שנאמר פה
לפניי ולהסכים ולומר את הדברים בקיצור  ,אבל אני מתוך כבוד
ואמונה שהדברים שנאמרו פה ע " י נציגי המפד " ל ואחרים הם
באים ממקום ערכי ולא מקום פוליטי  ,ולכן הדברים שאני רוצה ,
להוסיף על מה שנאמר עד עכשיו  .ראשית באמת שלא יופתע  ,אני
לא אצטרף להצעתכם אלא אני אהיה בעד שמירת הסטטוס קוו
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כמו שנאמר כאן .
אבל אני רוצה להגיד דבר נוסף  ,כדי להיות פרקטי  ,ואני מחזיק
מכם

כאנשים

פרקטיים

מאוד .

אתם

משכילים ,

בוגרי

אוניברסיטאות ישראליות  ,אתם מחזיקים שניכם עסקים
שנותנים שירותים לכלל תושבי כפר סבא ואחרים  ,ובואו נהיה
פרקטיים  .האם ההחלטה שאתם מביאים פה להצבעה תתקבל ,
בהנחה שהיא תתקבל  ,האם לא יהיה חילול שבת של אותם 1,000
איש או  2,000איש ? כולם ימשיכו לחלל שבת  .ייסעו לטיול
בפארקים מחוץ לכפר סבא  ,ייסעו לפארקים ,
עו"ד מנשה אליאס :לא מדברים  , 50,000 ,אבל לא העירייה  .אתה לא תופס את ההבדל .
איציק יואל :

מנשה  ,אני תופס  ,תאמין לי .

) מדברים ביחד (
יאיר אברהם :

אתם מרחיקים אותם מהיהדות .

איציק יואל :

איתן ומנשה  ,אני תופס מה שאתם אומרים אבל אני לא סתם
אמרתי את הדברים  ,כי אני רוצה להאמין שהדברים באו ממקום
עמוק  ,ממקום מסורתי וחשוב  ,לכן אני בא ואומר ככה  ,אם הייתי
יודע שבהחלטה כזאת או אחרת שלא יהיה מרוץ יש  1,500או
 2,000איש במדינת ישראל  ,לא בכפר סבא  ,ששומרים שבת  ,אז אני
אתכם כי יש מנוחה ופחות תנועה ופחות עסקים ונחים  .אבל כל
ה 1,000 -או  2,000איש האלה כולל תושבי כפר סבא ,

עמירם מילר :

נוסעים לים .

איציק יואל :

ייסעו לים  ,לבריכה  ,לטיול  ,יעשו על האש  .אתה יודע מה  ,אם כן ,
אז עזוב ,

עו"ד מנשה אליאס :שיעשו  .אני לא מתערב אצל אחרים  ,אבל לא שהרשות מארגנת .
איציק יואל :

אני מבין שאתה לא מתערב  ,אבל אני רוצה להבין מה העומק
שאתה מבקש  .העומק שאתה מבקש כרגע לא פותר ברמה הערכית ,
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ברמה שאתה רואה ואתה רוצה לחנך את עם ישראל ואני מקבל
את זה  ,בעד שישמור שבת  ,אני חושב שבמקרה הזה לא הצלחת .
אי לכך  ,כאן בעיר כפר סבא כן  ,צריך להיצמד לסטטו ס קוו  .ואני
נולדתי כאן בכפר סבא  ,זוכר לאורך השנים את הססטוס קוו הזה ,
חי על פיו  ,מכבד אותו בצורה רצינית  .אני חושב שזה צריך
להישאר  ,ולא צריך להעלות בגלל שהשיווק יתר הרגיז או פתאום
יש יותר משתתפים  ,אז אנחנו אומרים ' רגע  ,אנחנו עוצרים  ,בואו
נעצור את זה לגמרי '  .שיווק חייב להיות כי זה טוב ובריא ונכון
לאותם כפר סבא 80% -בעיר כפר סבא שכן רוצים לעשות אירועים
בשבת  .במקרה הזה לשמור  ...ולא לפתח אותם  ,אבל לשמור על
מה שהיה קיים .
יהודה בן חמו :

תודה איציק  .אמיר גבע  ,בבקשה .

ד " ר אמיר גבע :

אני לא כל כך אוהב את המילה סטטוס ק וו  .זה משהו שבן גוריון
עשה ב 1948 -ומתווכחים על זה עד היום .

גיא בן גל :

.7

ד " ר אמיר גבע :

אבל אני חושב שבסך הכל כשחיים במשותף חילוניים ודתיים  ,אז
השיתוף דורש פשרות  .המקרה הכי קלאסי שאני מכיר זה זוג
חברים מאוד -מאוד טובים שלנו  ,ש היא שופטת מחוזית חשובה
שומרת מ סורת ודתייה  ,והוא פרופסור מומחה לניתוח מוח חילוני
גמור  .הם הזוג הכי מקסים שאנחנו אי פעם ראינו  .יש פשרות  .על
החינוך בבית ועל הכשרות בבית  .בדרך שלה היא נותנת לו מדי
פעם לצאת בשבת עם החבר ' ה ולהשתולל גם  .חיים משותפים זה
גם פשרות .
תראו  ,הנושא הזה של מרוץ ושל צעדה  ,קודם כל לא נתתם לנו
נתונים נכונים  .אני במקרה ביקרתי את שוקי דקל שבוע שעבר
ברמת השרון  ,הייתי ערב שלם שם  .שוקי דקל אגב  ,מכין עכשיו
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את תכנית האב לספורט של עיריית רמת השרון .
גיא בן גל :

הוא ראש מינהל הספורט היוצא  ,לא כולם יודעים מי הוא .

ד " ר אמיר גבע :

בן אדם שהיה שר הספורט של ישראל  ,באמת  ,עבר  10שרים
ממונים בנושא ספורט  ,הוא נשמר אצלם  .רק אחד מהמפלגה שלו
פיטר אותו בסוף  .איש מקסים  .ברמת השרון יש  4מרוצים ,

יהודה בן חמו :

איש מקסים ומשלם המון ,

ד " ר אמיר גבע :

 4מרוצים בשנה  3 ,מהם בשבת  .המרוץ שנכשל תמיד זה המרו ץ
של יום שישי  ,אמצע שבוע לא עושים מרוצים אז יום שישי או
שבת  .לעשות מרוץ ביום שישי זה שיבוש של כל חיי העיר  ,של כל
כלכלת העיר ושל ההכנות לשבת  .זה פשוט יום שאי אפשר לעשות .
זה לסתום עיר לחלוטין .

אתי גן -אל :

ברעננה עושים את זה וזה מצליח  .אז אפשר  .ברעננה זה מצלי ח .

יהודה בן חמו :

אתי  ,לא כל אחד שמדבר את יכולה להעיר .

ד " ר אמיר גבע :

אני חושב  .איפה באה הפשרה ? נגיד החליטו בזמנו שצעדה ,
העבירו צעדה משבת ליום שישי  ,ההיגיון גם היה אז ברור  ,אני
חושב שבאמת רוב החברים נטו לכיוון הזה שנתבקש ע " י משה
ואנשים אחרים  ,קיבלנו את זה  ,זה גרם נזק לצעדה ללא ספק
מבחינת ההיקף שלה  ,אבל ניחא  .אז זה עכשיו כבר במקובל .
המרוץ מתנהל בשבת  .אני חושב שהפשרה שהחילוניים צריכים
לעשות  ,חילוניים זה כולל העירייה  ,באמת לא קרנבל של ברזיל ,
לא צריכים את זה  .אין צורך  .באמת לא צריך את זה  .גם לא
רוכלות אם זה אסו ר  .אז אפשר שכל אחד יביא בקבוק מים מהבית
או שיהיו בקבוקים ,

יהודה בן חמו :

חילקו בקבוקי מים .

אתי גן -אל :

חילקו .

ד " ר אמיר גבע :

חסות של חברה עסקית מנשה  ,אם שאול הצליח להביא חסות של
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חברה עסקית  ,כל הכבוד והברכה לו  .אני חושב שהלוואי שבכל
תחום יהיה לנו את החסויות האלה  .בגדול  ,החלוקה הזאת של
צעדה באמצע השבוע ומרוץ בשבת  ,בלי הילולות גדולות מדי זו
הפשרה שאנחנו צריכים .
יהודה בן חמו :

אמיר תודה רבה  .אורן בבקשה  ,לאחר מכן עמירם .

אורן כהן :

ככלל אני רוצה להגיד שאני מאמין באמת גדול של חייה ותן
לחיות  .ואני אומר לך מנשה וגם לאיתן  ,אם אתם רוצים ללכת
בשבת לבית הכנסת אני מעריץ אתכם על זה  ,באמת  .הלוואי ולי
היו את כוחות הנפש לעשות את זה  .באמת  ,אני אומר את זה
אמיתי  .ואם מישהו רוצה ללכת לבית כנסת כל שבת שלישית  ,אז
זה גם מצוין  .אני לא רוצה להאריך בדברים כי הרוב כבר נאמר .
סך הכל אני ר וצה לברך את שאול על מה שעשית במרוץ  .היה מרוץ
של אפס תקלות וכל הכבוד על זה  .הניסיון שלכם להבעיר את
השטח על הרקע הזה הוא ניסיון פסול  .ודווקא אני רוצה להגיד
לכם שאני מצפה מכם ,

עו " ד איתן צנעני  :סליחה ? סליחה ?
אורן כהן :

כן  .כי כשאתם מת עוררים  10ימים לפני  ,עם כ ל מיני ,

יהודה בן חמו :

הוא מדבר איתך על שנה עכשיו מראש .

עו " ד איתן צנעני  :מדברים על שנה הבאה .
אורן כהן :

התעוררתם הפעם לפני המרוץ  ,יצרתם אנדרלמוסיה  .דווקא לכם
איתן  ,יש תפקיד מרכזי בכך שלעשות את הכל כדי לקרב את כולם
גם לדת וגם אליכם  ,ואני חושב שיכולתם לעשות את זה בצורה
אחרת  ,להגיע לפשרות שאמיר דיבר איתם ,

עו " ד איתן צנעני  :אתה תומך במרוץ במתכונת הנוכחית ?
אורן כהן :

אני תומך בהמשך הסטטוס קוו  ,כמו שאמרו  .ואני בהחלט חושב
שיש מקום לעשות פשרות פה ושם  .אם אתם הייתם מדברים על
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פשרות  ,אז מצוין  .אבל לשנות את הסטטוס קוו אני חושב שזה
ניסיון פסול .
יהודה בן חמו :

תודה  .סיימת ?

אורן כהן :

רגע  ,עוד דבר אחד .

יאיר אברהם :

עפ " י השקפת עולמו של אדם דתי אין פשרות .

אורן כהן :

אני בהחלט בעד להוריד הופעות אמנים וכו '  .דרך אגב  ,העלית את
הנושא של כמות הרצים  ,ואני אומר לך יותר מזה  ,כמות הרצ ים
היא מדד להצלחה של האירוע  .זה כי האירוע היפה הזה ככל
שיבואו אליו יותר  ,כך המדד להצלחה יהיה גבוה יותר וטוב שכך .

עו " ד איתן צנעני  :על זה אנחנו מדברים .
יהודה בן חמו :

אורן סיימת ? נורית  ,בבקשה .

איציק יואל :

אתה מזלזל בנו .

אורן כהן :

לא מזלזל .

נורית חסון -לוי :

אני באמת סבורה שלא כדאי לרדת לחקר מה היה  ,אלא איך
לעשות את זה נכון  .לדעתי  ,זמני הדלקת הנר הולכים ומתארכים
מחודש אפריל  ,אפשר להזיז את זה לחודש אפריל בימי שישי ,
לקיים את זה בימי שישי מהשעה  , 12:00זה יהיה מכובד דיו  .זה
יהיה פתרון מכבד גם לרצים  ,גם לקהל וגם לשומרי השבת  .וזה
מה שאני מציעה .

יהודה בן חמו :

סיימת ? ישר כוח  .עמירם  ,בבקשה .

עמירם מילר :

אני חייב לומר  ...ולעו " ד צנעני  ,אם אתם חושבים שהשבת או
ערכי היהדות לא נטועים מספיק עמוק בעם היהודי חילוניים
כדתיים  ,ואתם חושבים שהמרוץ ישבור את העניין הזה  ,אז אתם
טוע ים טעות חמורה מאוד  .המרוץ לא יפגע בשבת  ,לא יפגע בערכי
היהדות  .הדברים האלה הרבה יותר חזקים מתופעה כזאת או
תופעה אחרת  .ואם אתם חושבים שיעשו את זה ביום שישי אז זה
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לא יהיה חילול שבת  ,אז יגיעו הביתה בשמונה בערב  ,אז זה לא
יהיה חילול שבת ? ארגון עירוני  ,העירייה וא ני לפחות רואים
במרוץ תופעה תרבותית  ,ופעולות תרבות נהוגות בעיר הזאת
בשבתות מימים ימימה  .וזה לא משנה אם זה מרוץ או הרצאה של
מישהו ש בא לספר על נושא מסוים בשבת מטעם העירייה .
אני בהחלט מסכים שלא מוכרחים לצעוק את זה בראש חוצות  ,כי
גם לי כואב שאני רואה יהודי הו לך לבית הכנסת  ,והפיצוצייה
פתוחה  ,והמוסיקה רועשת  ,ואני בטוח שנחמץ ליבו כשהוא עובר
ליד פיצוצייה כזו  .פעם קרה לי מקרה שנסעתי בשבת וליד בית
הכנסת הגדול ראיתי את איתן  .תאמינו לי  ,אני התביישתי  .אני
אומר לכם את האמת  ,אני התביישתי  ,כי ידעתי שזה פוגע בו  .אז
אנחנו ל א צריכים ,
גיא בן גל :

זה באמת פגע בך איתן ? אני שואל אותך  ,לא  ,כי בעיניי מה שאתה
אומר לא נעים ללכת ליד אדם שהוא ...

יהודה בן חמו :

חברים  ,מה קרה ? עמירם בזכות דיבור .

עמירם מילר :

גיא  ,אתה יכול לא להתבייש  ,אני התביישתי .

גיא בן גל :

לא  ,כי אני זוכר אותך אומר לי שעדיף לי לא לשלוח מיילים בשבת
כי הם דתיים  .איפה הגבול עובר בין? -

יהודה בן חמו :

לא לשלוח להם  ,כן  .למה לא ?

עמירם מילר :

אני חושב שזה לא נאה לשלוח לבן אדם דתי מייל בשבת .

) מדברים ביחד (
עמירם מילר :

גיא  ,אני דיברתי על עצמי  .אבל למה אתה מתנפל ?

גיא בן גל :

כשאת ה אוכל סטייק לא כשר אתה גם מרגיש שאתה פוגע באיתן ?

עמירם מילר :

לא .

גיא בן גל :

וכשאתה זולל שרימפס אתה פוגע במנשה ?

יהודה בן חמו :

די  ,נו  ,מספיק .
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גיא בן גל :

אז המצפון שלך נגמר .

יהודה בן חמו :

מספיק כבר  ,נו  .בבקשה  ,עמירם  .אפשר שקט פה בבקשה ? די .

עמירם מילר :

אני מבקש מבן גל לאפשר לי לחיות את החיים שלי לפי הערכים
שלי  ,זה הכל  .ומה שמבייש אותי אני אומר שמבייש אותי  .ומה
שלא  ,לא  .זה הכל  .זו שיהיה לכם ברור  .אני חושב שאנחנו לא
צריכים  ,אני גם בזמנו השתתפתי בהפגנה ב כיכר העיר נגד פתיחת
הקניון בשבת  .התביישתי שבן אדם ייצא מבית הכנסת וטליתו על
כתפו  ,והוא צריך לראות שמוכרים מה שמוכרים  ,תחתונים
וחזיות באותה הזדמנות  .לא מוכרחים לעשות את זה בשבת  .לא
מוכרחים  .אבל את המרוץ אין אלטרנטיבה אחרת לעשות אם
רוצים אותו בלי לפגוע במערכות תחבורה סבוכות בכל מקרה
שישנם פה  ,ולאפשר למשפחות להש תתף בו  ,אין יום אחר מאשר
השבת  .דיברה שלי  ,וא ני חושב ש היא קלעה לנימה של הדברים ,
משפחה לפעמים  3דורות ראיתי שם רצים  ,רצים או הולכים לא
חשוב כרגע  ,משתתפים בעניין הזה  ,בעיניי זה דבר משובב נפש ולא
פוגע כפי שאמרתי בקדושה של השבת ובערכה של השבת לגבי העם
היהודי  .ו ישנן נשים נורית  ,שמדליקות נרות שבת ולמחרת בבוקר
יוצאות .

יהודה בן חמו :

תודה רבה  .יאיר  ,אתה לא חייב לכל אחד להגיב  .ארנון לוי ,
בבקשה .

ארנון לוי :

כמובן כמו שכולם יודעים  ,אני בחור דתי ואני חבר סיעת מעוף .
אבל גם אני איש ציבור  .ומכיוון שאני איש ציבור אני רואה א ת
הראייה הכוללת  ,ואני אומר  ,אנחנו כאנשי ציבור צריכים לעשות
למען קירוב לבבות  .והעניין הוא לעשות  .ו אם אנחנו נעשה  ,מי
שלא ירצה לרוץ או לצעוד או משהו  ,הוא יבוא  ,ונשכנע אותו
בצורה חיובית כדי שלא ירוץ או שלא יצעד .
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אני התבטאתי בזה שאני אמרתי  ,אפילו אני אגיד עכש יו דבר
שהוא אולי לא מיוחד  ,אבל אנחנו כאנשי ציבור צריכים לתת
לכולם או לתת שירותים לכל הקבוצות שנמצאות בכפר סבא .
עכשיו  ,כבחור דתי מעדיף שלא יחללו את השבת  ,ואני מעדיף
שהמרוץ יהיה ביום שישי  ,אני מעדיף  .אבל יחד עם זאת  ,אנחנו
צריכים לראות את החברים שלנו כולנו כי גם כשיש צרכים
לציבור הדתי  ,כמו שכולם יודעים  ,רק לפני שבוע ימים עוד הדיו
לא יבשה מהנושא של התיכון הדתי  ,והדיו עוד לא יבשה מעוד כל
מיני ,
עו"ד מנשה אליאס :אל תערבב ,
יהודה בן חמו :

סליחה  ,סליחה  ,מה קרה ? מה קרה ? לא הפריעו לך כשדיברת .
מספיק .

עו"ד מנשה אליאס :ביזיון  .תתבייש .
ארנון לוי :

כמו שהדיו לא יבשה מהנושא של התיכון הדתי  ,שהחברים שלנו
מסיעת מעוף  ,ויש עוד כמה דברים של הציבור הדתי שחברי סיעת
מעוף בישיבות הסגורות עושות הרבה  ,ורוצות לעשות למען
הציבור הדתי  ,אז יש גם כאן ויש גם כאן  .אבל אני אומר לכם  ,אני
בעד זה שלא יחללו את השבת ,

עו"ד מנשה אליאס :שיחללו .
ארנון לוי :

אני אתכם  ,אני אצביע נגד ,

עו"ד מנשה אליאס :אתה פוסח על שני הסעיפים ,
ארנון לוי :

אני איתך  ,אני אצביע נגד .

עו"ד מנשה אליאס :עד מתי אתה פוסח על שני הסעיפים ?
ארנון לוי :

אני לא פוסח  ,אני איתך אבל אני אצ ביע נגד  .אבל זאת לא השיטה .

עו"ד מנשה אליאס ... :זה מה שאתה ,תתבייש לך.
ארנון לוי :

למה זו לא שיטה ? " דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום ".
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יהודה בן חמו :

הוא מצביע בעד ההצעה  ,מה אתם מפריעים פה ? תודה .

ארנון לוי :

אני מצביע איתכם נגד זה  .תהיו רגועים .
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עו"ד מנשה אליאס :באמת אנחנו שמחים .
יהודה בן חמו :

תודה רבה  .בבקשה  ,אני מבקש מהקהל שקט .

אהוד יובל לוי :

קודם כל  ,אני מברך על הדברים של עמירם  .עמירם בא ברגישות
ראויה ואומר ' רבותיי  ,אני חי את חיי ',

שמעון פרץ :

היום כולם באו ברגישות .

אהוד יובל לוי :

יש לי גם רגישות באוזן  .עמירם גם מוכיח שלא פעם אני קורא לו
ידידי ומורי או מורי וידידי  ,אבל הוא אומר  ,אני בתור בן אדם
חילוני חי את חיי שלי  ,אבל כשאני עובר ליד בית כנסת ואני רואה
אנשים יוצאים מבית הכנסת  ,אתה יודע מה  ,אז פעם הבאה אני
עובר מצד שני עם הרכב  .גם אני נוסע בשבת  ,אבל אני לא נוסע ליד
בית כנסת כי אני יודע שיש אנשים שזה מפריע להם  .ואת
ההתחשבות הזאת בעיר הזאת קיימו מיום הקמתה  .אז אני לא
חושב שאנחנו צריכים להיות אלה שישברו היום את הקו הזה ,
מכיוון שגם כמו שאמרו פה נציגי שינוי לשעבר  ,ידידי גיא בן גל ,
חבר ' ה לכל פעולה יש פעולת נגד  .נתחיל ללחוץ פה  ,ילחצו שם .
לגרש חלק מהתושבים של העיר בלחץ זו לא שיטה  .להגיד שמי
שרוצה לחיות את החיים הדתיים יצטרך לעזוב את העיר  ,אם לא
ברצון אז בכוח  .זו גם שיטה  ,אפשר לעשות את זה .
אם יש עובד עירייה שלא רוצה לעבוד בשבת והעירייה מתחילה
ליזום אירועים בשבת  ,זה יהיה לא נעים  .אם יש בן אדם שרוצה
ללכת ברחוב ולא לראות רקדניות ברזילאיות חשופות  ,זכותו  .אם
יש תושבים דתיים ,

נורית חסון -לוי :

מה  ,יש כאלה שאין להם זכות כזו ?

אהוד יובל לוי :

אם דיברנו על זה שלא תהיה רוכלות בשבת  ,ובשולחן הזה החליטו

71

מועצה מן המניין

10.03.2010

שהיתה טעות דפוס ולא שמו לב ובטעות נשמט הנושא של שינוי
חוק הרוכלות  ,ובטעות נשמט העניין של האיסור על רוכלות בימי
מנוחה  .כל הדברים האלה אומרים בשנה האחרונה העיר החליטה
ללכת לכיוון של לדחוק ציבור מסוים החוצה  .זה לא נעים  ,זה
יעורר הרבה תגובות נגד שאני לא מעוניין בהם  .אני לא שומר שבת
ב עצמי  ,אבל אני מבין שיש בן אדם ששומר שבת והשבת שלו
והמנוחה שלו חשובים לו  .יש הרבה פתרונות לקיים את כל
הדברים הברוכים האלה  .רוצים שאנשים ילכו בשבת במרכז
העיר ? אפשר  ,וזה יפה  ,וזה טוב שאנשים הולכים בשבת משפחות
שלמות  .בואו נסגור רחובות  .עמירם אמר  ,בעבר היו רחוב ות
מסוימים סגורים  ,משפחות שלמות יכלו ללכת  .זה יפה  .בואו
נעשה את זה כל שבת .
יהודה בן חמו :

לא הבנתי  ,לסגור רחובות בשבת ?

אהוד יובל לוי :

כן  .את ויצמן  ,מבית הכנסת ,

עמירם מילר :

יהיה מדרחוב בויצמן ,

אהוד יובל לוי :

שיהיה מדרחוב כל שבת .

עמירם מילר :

עוד כמה שנים תראה איזו שבת תהיה בויצמן  .האוטובוסים לא
נוסעים בשבת  .ה BRT -לא עובד בשבת לעת עתה .

נורית חסון -לוי :

והמטרונית ?

עמירם מילר :

אני לא בטוח  .היו סוגרים פעם  ,פה  ,כילד היו פורסים שרשרת
בזמנו של סורקיס  ,אחרי התפילה פותחים .

גיא בן גל :

זה מה שאתה מציע שנעשה ?

יהודה בן חמו :

זה לא מה שהוא הציע  ,זה מה שהחבר שלך הציע  ,לא הוא .

עמירם מילר :

אולי באמת נחשוב על זה  .שרשרת ירוקה .

אהוד יובל לוי :

גיא  ,זה אקולוגי  .אני אומר יש דברים ועכשיו את הצורה הזאת של
זלזול באנשים שרוצים חיי דת  ,ראינו  ,יש את זה גם בפרוטוקולים
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של ועדת החינוך מלפני מספר שנים  ,שנתיים -שלוש לא יותר  .שבה
אומרת מנהלת בית ספר ' אם הם חרדים אין להם מה לעשות כאן ,
תזמינו את המשטרה '  .הפעילות נגד אנשים שרוצים יהדות הגיעה
לכך שהיא אפילו מופיעה בפרוטוקולים של העירייה  .זה מאוס .
צריך ל החזיר את השקט  ,את השפיות  ,את הסטטוס קוו  ,ש חי בית
חב " ד מול חנות חזיר ואף אחד לא מציק אחד לשני  .שאומר סגן
ראש העיר שהוא באופן אישי בוחר לא לנקר לאנשים עיניים  ,נוסע
מצד שני  ,והוא מכבד את הזכויות של האחרים  .אפילו לא שולח
אי מייל בשבת  ,כי הוא מעריך את הזכות של אנשים אחרים .
עמירם מילר :

לא  ,אני לא שולח לאנשים דתיים .

אהוד יובל לוי :

לאנשים דתיים  ,בוודאי  ,סליחה  .לאנשים חילוניים אתה תשלח ,
תעשה  .אני מתוך התחשבות  ,כשזה בא לתחום האישי שלי ,
קיבלתי פנייה של חבר המועצה מנשה אליאס שאמר ' יובל  ,חשוב
לי להעלות את ההצעה הזאת לסדר היום ' ,אמרתי בבקשה ,
הורדתי  ,כשזה בא על החלק שלי עצרתי זימון של אנשים שזימנתי
לישיבה הזאת  .זה היה קשה להזמין אותם  ,עוד יותר קשה גם
ומביך לעצור אותם  ,להצעה לסדר שלי  ,אמרתי בבקשה  ,חשוב לך
 תעשה  .אם נלך בקו הזה של אחד נותן לשני טיפה  ,לא הרבה ,נוותר  ,יהיה לנו הרבה יותר טוב  .אני כאחד שלא שומר שבת  ,הולך
להצטרף להצעה הזאת למרות שאני יודע שהקואליציה תחליט
לעשות עוד מפעלים גדולים וכו '  .חבר ' ה  ,רוצים לעשות מפעלים
גדולים ? תנו גם לציבור אחר להתייחס  .אני בעד ההצעה  ,למרות
שאני יודע שהקואליציה -

יהודה בן חמו :

חברים  ,תודה רבה  .אני מבקש שקט בבקשה  .תודה רבה  .בטר ם
אנחנו עוברים להצבעה ,

אהוד יובל לוי :

שנייה  ,אני אגמור לדבר  .המחיר של זה שאנחנו לא נסתדר בעצמנו
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פה בשולחן הזה בצורה מכובדת שתשמור על הזכויות של המיעוט ,
נביא לפה את החבר ' ה מהממשלה והם יתחילו להכניס את הידיים
בכל דבר קטן שאנחנו נעשה פה .
יהודה בן חמו :

תודה ר בה  .חברים  ,לפני שאנחנו עוברים לסיכום הנושא הזה
ולהצבעה  ,אני רוצה להעמיד כמה דברים על דיוקם ואני אנסה
לעשות את זה טלגרפית על מנת שלא אחזור על דברים שנאמרו
פה  .קודם כל  ,לא היה שום שינוי מהמרוץ הזה  ,למרות שאמרו
חלק מהאנשים אני מציין את זה  ,לא היה בשום מקרה שו ם דבר
לא שונה ולא הוסף ולא כלום  .היו דוכני מים  ,שגם במהלך המרוץ ,
גם בסוף המרוץ אכן המים הושגו ע " י ספונסר שקיבל פרסום שם ,
ואולי הכניס גם גרוש וחצי  ,ואני לא יודע את הנתונים כרגע וזה
לא מעניין אותי כרגע  .עצם העובדה מרוץ כפר סבא כשם שהיה
בשנים קודמות  ,משנה לשנ ה הוא משתדרג  ,אין מה לעשות  .העיר
גדלה  ,מגיעים יותר אנשים  ,באים גם אנשים מבחוץ  .מה שאמרו
פה זה נכון  ,באים חלק מהאנשים מבחוץ  .אי אפשר למנוע מרוץ ,
לבוא ולהגיד ' רק לתושבי כפר סבא ' או ' רק לרחוב כזה או כזה ' .
לכן אני בא ואומר לא היה שום שינוי  ,והמרוץ התקיים בדיוק
באותה המתכונת  .בדיוק באותה המתכונת  .אין שום מצב שעובד
לא רוצה לעבוד בשבת ואומרים לו לעבוד  .ישנם עובדים שחלק ם
סטודנטים  ,חלקם אנשים שלא עובדים בעירייה באופן שוטף  ,הם
מגויסים לטובת המרוץ  ,ואף אחד לא מכריח שום יהודי לעבוד
בשבת  .לנו יש גויים של שבת שמנקים את ה עיר בשבת באופן
קבוע  ,בשוטף  .גם את המרוץ  ,לאחר המרוץ הם ניקו  .אבל בעיקרון
מי שניהל  ,מי שעבד  ,מי שהפעיל את המרוץ הם עובדים יהודיים
שבחרו בכך  .אף אחד לא אילץ אותם .

אהוד יובל לוי :

היה לך אישור כנסת ? תתייחס לשאלה החוקית  .היה לך אישור
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חוקי לזה ?
יהודה בן חמו :

אנ י תכף אתייחס לזה .

אהוד יובל לוי :

לא  ,לא  ,תתייחס עכשיו .

יהודה בן חמו :

כל המכתבים ,

אהוד יובל לוי :

לא  ,לא  ,אל תעזוב את הנקודה  .הגעת לנקודה אז ,

יהודה בן חמו :

כל המכתבים ,

אהוד יובל לוי :

איפה היועץ המשפטי שיענה ,

יהודה בן חמו :

כל המכתבים ,

) מדברים ביחד (
יהו דה בן חמו :

איתן  ,כל המכתבים שנשלחו אליי בלי יוצא מן הכלל הם נענו  .אם
זה מתושבים  ,אם זה מנבחרי ציבור  ,אם זה מכל אדם ששלח לי
בנושא של המרוץ  ,נענו או על ידי או ע " י מי מטעמי  .מה שארנון
כתב זה היה על דעת עצמו  .אתה שואל אותי  ,אני בא ואומר  ,לכן
כל מי שטוען שלא נע נה למכתב  ,או שהוא לא שם בול ולא שלח
אותו או שלא שם את הסטנד על הזה  .לכן אני בא ואומר  ,משרד
התרבות והספורט מעורב במרוץ  ,ממשלת ישראל מעורבת במרוץ .
 20שנים היא משתתפת במימון של גרושים אבל היא משתתפת .
אני לא שם שלט של שום פירמה של שום משרד בלי שהוא שותף ,
והם ש ותפים  .שאלתם ? עניתי .
צריך להבין דבר אחד חברים  ,ופה הסיפא  .אני בא ואומר דבר
אחד  ,פה למעשה קבור הכלב  ,לפני  6שנים נגע בזה גיא בן גל ,
קיימנו פה דיון אמיתי  .קיימנו פה דיון במועצת העיר  ,אני יחד עם
מוישה שלשמחתי יושב פה  ,ואולי רצוי שגם תלמדו קצת
מהוותיקים יותר איך אפשר לשנות בדרכי נועם  .כי כשמשנים ,
מצב כזה שבאמת קשה  ,והוותיקים פה שישבו בשולחן בקדנציה
הקודמת וקדנציות קודמות יוכלו להעיד שהיו דיונים הרבה יותר
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קשים מאשר היום  .הרבה יותר מעמיקים  ,הרבה יותר חריפים ,
אבל הצליחו גם לשנות בסופו של יום  .למה ? כי דיברו עם
הא נשים  .כי גם אם היו חילוקי דעות בגלל הכבוד ההדדי הם
נהפכו לחילופי דעות  .ובמצב של חילופי דעות אנשים יודעים
להקשיב  .ולכן תלמדו  .מוישה אבן חן ואני ישבנו  10שנים אחד
ליד השני פה במועצה  .ישבנו ואמרנו  ,וכחבר אופוזיציה גם הצעתי
אז בזמנו להציע את הצעדה ליום שישי מס יבה אחת פשוטה  ,יש
הבדל משמעותי מאוד בין הצעדה למרוץ  .מהו ההבדל ? כפי שנאמר
פה קודם ע " י גיא  .הצעדה היא עממית  ,היא רוחבית יותר  ,הרבה
מאוד אנשים  ,בתי ספר  ,משפחות  .זה באמת נטו -נטו מקומי  .תכף
אני אתייחס למה היא הופסקה  ,משה אבן חן  .וגם הצעדה אתה
מתחיל אותה בשמונה בבוקר  ,מסתיימת איפשהו שם בשתיים
עשרה  ,אחת בצהרים  .כל משפחה  ,כל קבוצה  ,כל ארגון עם הטמפו
שלו  .ובסופו של יום מסתיים באיזשהו הפנינג פעם בפארק  ,ליד
הפארק  .ואני אומר את זה ומפנה פה יותר מאשר אצבע לציבור
הדתי .
באו ואמרו אז בזמנו  ,ויעיד על כך משה אבן חן  ,אלא א ם כן
הזיכרון לא עומד לו  .בשנה הראשונה הגיעו הרבה מאוד מהציבור
הדתי וצעדנו  ,באמת היתה צעדה אחת היפות שצעדתי בחיי ,
וצעדתי מספיק צעדות בארץ  .והגיעו הרבה מאוד אנשים  ,זה היה
ביום שישי  .אני זוכר אפילו את הצעידה של הרב קרמר והרב
אברך  ,שני אנשים שמאוד -מאוד מעורכים בעיניי ,
עו"ד מנשה אליאס :גם אני הייתי .
יהודה בן חמו :

אני לא זוכר שהיית ,

עו"ד מנשה אליאס :הזיכרון לא עומד אצלי .
יהודה בן חמו :

לא עומד לי הזיכרון  .לכן אני בא ואומר הנה הצעדה הראשונה
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עברה בשלום ובאמת היו הרבה מאוד אנשים  .לצעדה השנייה
הגיעו פחות ופחות אנשי ם  .לצערי  ,האנשים שלא דתיים בימי
שישי יש להם עיסוקים גם אחרים  ,אז ירדו וירדו יותר בצעדה ,
ובשנתיים -שלוש השנים האחרונות הצעדה לא מתקיימת בגלל
מיעוט משתתפים ובגלל שהעברנו את זה ליום שישי .
אתי גן -אל :

תעבירו את זה לחול המועד סוכות .

יהודה בן חמו :

זה היה בחול המו עד  ,דרך אגב .

אתי גן -אל :

יש המון חופשים .

) מדברים ביחד (
יהודה בן חמו :

נושא של המרוץ  ,כשקיימנו את הדיון ואני זוכר את זה  ,כי אז
בזמנו כולל נציגי שינוי ישראל גולדמן וגיא בן גל  ,כולם היו אז
בזמנו בקואליציה למעט שמעון פרץ שיהיה בריא  .קיימנו דיונים
בין כל חברי הקואליציה והגענו להבנה בסיסית אחת  ,שאז בזמנו
גם היה דיון בקרב מי מבין החברים אולי נעביר גם את המרוץ .
וכשהתקיימו הדיונים המקצועיים בקרב אנשי מחלקת הספורט ,
באו ואמרו ' תראה יהודה  ,אנחנו צופים שאם תעביר את הצעדה
מחוץ לימי שבת  ,היא עלולה להיכשל  .אבל מה  ,זה באמת המוני ,
זה עממי  .אם אתה מעביר את המרוץ של כפר סבא מיום שבת
ליום שישי ',

גיא בן גל :

הרגת אותו לגמרי .

יהודה בן חמו :

זה לא שהרגת אותו  ,לא תקיים אותו אפילו שנה אחת במתכונת
הנוכחית  .במתכונת של מקצוענים שמגיעים לכאן מכל הארץ ,
ותשאלו  .קודם כל  ,דרך אגב יש הרבה מא וד חובשי כיפות
שמשתתפים במרוץ  .אני יכול לומר לכם שלפחות קיבלתי באותה
מידה שקיבלתי מכתבים מ ה ציבור להעביר את זה ליום שישי ,
קיבלתי גם מכתבים ולא יפתיע אתכם  ,אותי זה לא מפתיע ,
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קיבלתי מכתבים מציבור דתי שאנחנו פונים אליך ומבקשים ממך
לשמור על המרקם העדין שנוצר פה בכפר סבא  ,ולהמשיך לקיים
באותה המתכונת  ,ואנשים שהתבטאו  ,וגם פניות למנשה ולאיתן
שפנו אליהם  ,לפחות כך נאמר לי  .לפחות קיבלתי מכתב שהם
קיבלו עם העתק אליי .
עו"ד מנשה אליאס :לא קיבלתי שום דבר .
יהודה בן חמו :

מנשה  ,אני אראה לך את הכל .

יהודה בן חמו :

ולכן כפר סבא ישנו ציבור ,

) מדברים ביחד (
יהודה בן חמו :

יאיר מספיק נו  .גיא בן גל  ,הרב עובדיה יוסף לא פנה  ,כי הרב
עובדיה יוסף לא מכיר את אורחות החיים בכפר סבא  .פנו ציבור
דתיים בכפר סבא שהם משתתפים במרוץ גם  .אנשים שמשתתפים
במרוץ  ,אתם מכירים אותם  ,תבואו תראו  .אני לא יודע א ם אתי
הספיקה לראות אנשים  ,במסגרת החילול של שבת הם באים
ורצים  .הם לא משתתפים אחר כך בבמה  ,ואם השתתפו שם כמו
ששלי אומרת כמה ילדות מדאנס גלרי או כל חוגי המחול של כפר
סבא  ,אוי אוי אוי  ,שומו שמיים מה קרה  .תתפלא לשמוע  ,אתה גם
מכיר אותם .

??? :

אולי רפורמים .

יהוד ה בן חמו :

לא  ,לא  ,לא  ,אנשים שאתה יודע מה  ,תתפלא לשמוע  ,אתה גם
מכיר אותם  .לא רפורמים  .לכן אני בא ואומר המרוץ בכפר סבא
לדעתי צריך כן להישאר בכפר סבא  ,אני לא אומר את זה בצביעות .
אני לא אמרתי אף פעם שאני אדם דתי  ,וזה שאני בא לבית כנסת
אני מקווה שאני לא צריך לק בל ממך אישור מנשה  ,או שאני
אבקש ממך כרטיס כניסה ,

עו"ד מנשה אליאס :תסלף ,
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לא  ,לא  ,לא  ,עוד מעט אני אבקש ממך כרטיס כניסה לבית כנסת .

עו"ד מנשה אליאס :יהודה תענה לעניין  ,אל תחפש עניינים אישיים .
יהודה בן חמו :

אני אדם שגאה בדרכי  ,אני אדם ששומר על המסורת  ,אני אדם
שלא שומר שבת  ,אני אדם עם עקרונות משלי ועל העקרונות האלה
אני אשמור  .ואני לא מתנצל בכלל  .אני מציין עובדה  .ואם סבי
עליו השלום היה אדם דתי  ,ואני אדם מסורתי ואני לא יודע לאן
בני יהיה בעתיד  ,אני אומר לך שאני מקיים את מה שאני מאמין .
ולכן כשאני בא לבית כנסת אני בא מתוך אמונה שלמה לבוא לבית
כנסת  ,בניגוד לאחרים שמרגישים את הדחף  ,אני כשאני מרגיש
צורך אני בא  .וכשיש עלייה לספר תורה ואני מרגיש צורך לא
לנסוע באותה השבת  ,אז אני לא נוסע כי עליתי לספר תורה .
בניגוד אולי לאחרים שיכולים לבוא לבית הכנסת  ,גם לנסו ע
בשבת  ,אני קצת שונה  .אני חי בדרכי שלי ואני חי בשלום עם עצמי
ולכן אני לא מרגיש צורך להתנצל .
על כן אני חושב שראוי כשבאים ואומרים לכם לא לקום  10ימים
לפני  ,הכוונה היא שהנה  ,אתם דנים שנה לפני  .ראוי ולאו דווקא
מרוץ  ,ולאו דווקא  ,בכלל  ,תהליכים לא קורים בזבנג ו גמרנו  .לא
קורים בה שאתה לוחץ על ה SEND -ב 10 -שניות זמן אוויר  ,אתה
מקבל את התוצאה  .תהליכים הם תהליכים  .ואם רוצים לשנות
משהו מקיימים דיונים  ,גם אולי עם הנהלת העיר  ,גם חלק מחברי
מועצת העיר שרוצים להיות שותפים  ,גם לבוא לשמוע את
הגורמים המקצועיים  ,במקרה הזה ועדת ספורט  .מקרה אחר זה
יכול להיות תרבות .
עמירם מילר אמר נכון  ,באודיטוריום העירוני בתור נער אני זוכר ,
היינו באים לשבת תרבות  ,היה שם בוקר של ראיונות והיה מספרי
סיפורים במבנה של העירייה  .אז יד לבנים ,
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גיא בן גל :

אתה רוצה לחזור לשרשרת בשבת ?

יהודה בן חמו :

די  ,ד י  .יד לבנים ,

גיא בן גל :

עטרה ליושנה אפשר להחזיר .

יהודה בן חמו :

ביד לבנים יש סטטוס קוו  ,יש הבנה מאוד -מאוד בסיסית מכיוון
שמדובר פה בחדר הנצחה של בנינו  ,של ילדי כפר סבא  ,החליטו
דאז פרנסי העיר ואני מכבד את זה ואני אמשיך לשמור על זה  ,לא
לקיים אירועים ביד לבני ם בשבת  .אבל יחד עם זאת בקרית ספיר
מקיימים  .זה שבשנתיים האחרונות יש שיפוצים  ,הסתיימו
השיפוצים  .מה  ,לא יתקיימו בשבת בבוקר מספרי סיפורים ? לא
יהיו מפגשים בבוקר עם סופרים ? לא יהיה בוקר של ראיונות ? יהיו
וגם יהיו  .לכן אני בא ואומר  ,גם כשרוצים לשנות בואו תעשו זאת
בדרכי נועם  ,תעשו זאת בהידברות  ,לא בהשתלחויות  ,ולא בדרך
הזאת .

עו"ד מנשה אליאס :מה כתבו לך במכתב  ,יהודה באמת ?
) מדברים ביחד (
עו"ד מנשה אליאס :מה כתוב במכתב ?
יהודה בן חמו :

מי בעד ,

עו " ד איתן צנעני  :יהודה  ,אנחנו ממש לא השתלחנו .
) מדברים ביחד (
יהודה בן חמו :

לא הצבעתי עליך .

גיא בן גל :

לא  ,זה היה לכיוון ההוא .

יהודה בן חמו :

לא  ,אתה על סגירת ויצמן ...

גיא בן גל :

סגירת ויצמן ?

יהודה בן חמו :

כן  .עוד מעט-

עו"ד מנשה אליאס :יהודה סליחה  ,פנייה אליך זה לא דרכי נועם ?
יהודה בן חמו :

אני מבקש  ,די  ,די ,
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עו"ד מנשה אליאס :למ ה אתה מסלף אבל ? אתה מציג תמונה לא נכונה  .סליחה  ,מה
הכל לשמוע ולשתוק ? לא .
יהודה בן חמו :

חברים  ,מי בעד לאשר את המצב הקיים  ,קרי  ,להמשיך בצעדה כפי
שהיתה נהוגה ,

עמירם מילר :

במרוץ .

יהודה בן חמו :

במרוץ  .סליחה  ,מי בעד לשמור את המצב כפי שהוא  ,לא לשדרג
את המרוץ ו לא להמעיט ממנו  ,באותה המתכונת ברמה של לצמצם
למינימום האפשרי את חילול השבת כפי שהתקיים  .תאמינו לי  ,מי
שבא ,

עו"ד מנשה אליאס :לא  ,יהודה  ,זה לא מכובד .
יהודה בן חמו :

תציע את ההצעה שלך  .מי בעד להשאיר את המרוץ ,

גיא בן גל :

לפי האופי שהיה לה ב 20 -השנים האחרונות .

יהודה בן חמו :

נכון  .מי בעד ? ירים את ידו .

גיא בן גל :

השנים האחרונות זה המכלול ,

אבי בן חמו :

יאיר  ,שלי  ,אברהם  ,אורן  ,צביקה  ,יהודה  ,עמירם ,

גיא בן גל :

מי בעד סטטוס קוו  ,במילים אחרות .

אבי בן חמו :

בוקי  ,נפתלי  ,גיא  ,אתי ואמיר  ,איציק יואל .

יהודה בן חמו :

תוד ה  .מי נגד ? ירים את ידו .

אהוד יובל לוי :

אני מתנגד כי אתה משתמש ...

אבי בן חמו :

שמעון פרץ  ,יובל  ,ארנון  ,מנשה ואיתן .

יהודה בן חמו :

סליחה  ,אנחנו בהצבעות  .מי נמנע ? ירים ,

) מדברים ביחד (
עו"ד מנשה אליאס :עם כל הכבוד  ,למה אתה לא מציג את ההצעה שלנו ? יהודה  ,אתה
ל א יכול לעשות מה שאתה רוצה  .זה לא נכון .
גיא בן גל :

הנוהל התקין הוא שההצעה ...

עו"ד מנשה אליאס :יהודה  ,אל תעשה מה שאתה רוצה  ,זה לא טרור פה  .יהודה  ,אתה
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מסלף  ,סליחה  ,ההצעה שלנו היתה להעביר את זה משבת  .למה
אתה מסלף את זה ? מה זה קשור סטטוס קוו ? אני לא מדבר על ז ה .
יהודה בן חמו :

מי בעד לקיים את הצעדה ביום חול ? ירים את ידו .

אתי גן -אל :

את המרוץ .

יהודה בן חמו :

המרוץ .

גיא בן גל :

להעביר את המרוץ ליום חול .

אבי בן חמו :

שמעון  ,נורית  ,יובל  ,ארנון  ,מנשה ואיתן .

יהודה בן חמו :

מי בעד להשאיר את זה בשבת ? ירים את ידו .

ד " ר א מיר גבע :

לא  ,באותה המתכונת .

אבי בן חמו :

אמיר  ,אתי  ,גיא  ,נפתלי  ,בוקי  ,עמירם  ,יהודה  ,צביקה  ,אורן ,
אברהם  ,שלי  ,יאיר ואיציק יואל .

יהודה בן חמו :

ואמיר גבע .

עמירם מילר :

הוא אמר .
הצבעה
בעד  :יהודה בן חמו  ,צביקה צרפתי  ,עמירם מילר  ,אורן כהן ,
יאיר אברהם  ,אמיר גבע  ,גיא בן גל  ,אתי גן אל  ,נפתלי גרוס ,
איציק יואל  ,אברהם מולה  ,בוקי צי ' ש  ,שלי עמרמי -בוזגלו .
נגד  :מנשה אליאס  ,נורית חסון -לוי  ,יובל לוי  ,איתן צנעני ,
שמעון פרץ  ,ארנון לוי .

החלטה מס'  :195מחליטים להמשיך לקיים את מרוץ כפר-סבא בימי ,שבת כפי שהיה
ב 20-השנים האחרונות.
.3

אישור החלטות ועדת כספים מס'  57 ,56מישיבתה ביום .04/03/10

יהודה בן חמו :

מי בעד לאשר את סעיף  ? 3ירים את ידו .
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אבי בן חמו :
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) מדברים ביחד (
יהודה בן חמו :

מי בעד לאשר פה אחד ?

גיא בן גל :

רגע  ,רגע  .יובל  ,אתה רוצה לדבר על הסעיף הזה ? תגיד לו .

אהוד יובל לוי :

אני אמרתי  ,אני מדבר עם אבי .

גיא בן גל :

הוא רוצה פה אחד  ,תגיד לו שאתה לא ,

אהוד יובל לוי :

אני מדבר עם אבי  .אם תרשו לי אני אתחיל לדבר  ,אם לא  -לא .

) מ דברים ביחד (
אבי בן חמו :

מאשרים העברות מסעיף לסעיף  , 6-2009והעברות מסעיף
 . 2-2010זה היה בוועד ת הכספים .

עמירם מילר :

יובל  ,עזוב  ,בדקנו  .אין מה לדבר יותר .

אהוד יובל לוי :

האם הפרוטוקול של ועדת כספים מבטא את ? ...

עמירם מילר :

תפנה לממונה על המחוז ,

אהוד יובל לו י :

אדוני שמנהל את העירייה ,

עמירם מילר :

הוא אמר לי יומיים לא קיבל ממך מכתב  ,הוא לא מבין מה קרה .

אהוד יובל לוי :

אדוני שמנהל את העיר במו ידיו  ,סלח לי .

עמירם מילר :

יובל  ,השעה ,

גיא בן גל :

עמירם תקשיב  ,אי אפשר לשחק כל הזמן על-

עמירם מילר :

אני לא מתווכח איתו  ,סליחה ,

גיא בן גל :

קח אקדח  ,תצמיד אותו לרקה שלו  ,ותגיד לו שיש לו  10שניות
לדבר  ,עם כל הכבוד .

יהודה בן חמו :

תן לו  ,תן לו .

גיא בן גל :

אתה אחראי על משטר הזמנים פה ?

83

מועצה מן המניין

10.03.2010

עמירם מילר :

לא .

גיא בן גל :

אז אל תעיר לאף אחד על זה שהשעה נוקפת  .אם יש לך אירוע ,

עמירם מ ילר :

רגע גיא ,

גיא בן גל :

אתה לא תגיד לאנשים ,

) מדברים ביחד (
גיא בן גל :

השעה שלך נוקפת  ,קח את פעמיך ולך שליבך חפץ .

) מדברים ביחד (
אתי גן -אל :

למה אתם הייתם צריכים להגיד אותו הדבר ?

גיא בן גל :

אף אחד לא אמר לך ,

יהודה בן חמו :

גיא ואתי בבקשה ,

גיא בן גל :

כש אתה דיברת כמה המצפון שלך נפגע מזה שאתה נוסע בשבת ליד
איתן  ,אף אחד לא האיץ בך  ,אז אני מציע לך שלא תאיץ ביובל לוי .

עמירם מילר :

רק אתה ,

גיא בן גל :

אני לא האצתי  ,אני רק הערתי לך הערה עוקצנית .

יהודה בן חמו :

תודה רבה  .בבקשה  .קדימה  .לא להתלהם .

אהוד יובל לוי :

מכיוון ש נושא החלטות ועדת כספים תופסים אך ורק את סעיף , 3
והדיון הזה ראוי לקצת יותר מילים מאשר ' יאללה בואו נסגור
עניין ' ,אז בואו נגיד על מה דיברה ועדת כספים  ,מה זה המשמעות
של החלטות  , 57 , 56כדי שיהיה פה מינימום של הגינות  .סך הכל
יש ציבור ששלח אותנו  .בואו נהי ה קצת הגונים  .העברות מסעיף
לסעיף מספר  6שנת  , 2009זה אותה חולה רעה שמגיעה אלינו
באיחור של חצי שנה או יותר אחרי שדברים בוצעו  .ההעברות
האלה כבר אמרו לנו בפעם הקודמת שהסתיימו  ,מסתבר שעדיין
יש העברות  .העברות סוף שנה נעשו אבל עוד עדיין יש העברות .
מסתבר ששוב החי נוך סופג  .מסתבר שעדיין ,

אתי גן -אל :

זה לא התווכחנו  .מה שהיה  ,הם אמרו לנו ואנחנו מאמינים להם
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שהם לא ביצעו את זה .
אהוד יובל לוי :

גברתי טועה עם . 2010

אתי גן -אל :

לא .

יהודה בן חמו :

אתי  ,את לא בזכות דיבור בבקשה תרשמי  ,עמירם נרשם  ,תירשמי
 תקבלי  .בבקשה  .את תגיד י לו מה להגיד ? באמת  .זכותו להגידמה שהוא רוצה .

אהוד יובל לוי :

כל העברת כספים שנעשית פה החינוך סופג  ,סכומים אחרים
פתאום צומחים לנו להיות סופגי תקציבים  .בדיעבד אנחנו
לומדים על זה  ,את אותה המחלה אנחנו צריכים לסבול פעם אחרי
פעם  .הרבה דברים נאמרו בוועדת הכספים עצמה  ,הרבה סעיפים
סימנו בשנת  , 2009הרבה מחברי המועצה בכלל לא מבינים על מה
מדובר  .אני מרשה לעצמי לקבוע קביעה כי אנשים פשוט לא
מבינים מה זה תקציבים שלא בוצעו  ,איפה יש ביצוע  .אני בטוח
שרבים מהחברים פה בכלל לא מבינים על מה מדובר  .אני חושב
שדבר כזה חייב לפחות בכל דירקטוריון של מכולת שהייתי בו ,
שקודם כל יבוא הגזבר ויסביר לפורום של מועצה מה היו הכספים
שהועברו  ,מה היו העדיפויות  ,למה חתכו מהחינוך  ,למה חתכו
מדברים אחרים .
אותו הדבר בנושא העברות לשנת  . 2010מכיוון שהפעם בניגוד
לאזהרות שקיבלנו של לאשר מראש כל העברה  ,ז ה מח ייב לכנס
אותנו פעמיים בשבוע וכל שעתיים  ,אז הבעיה היא לא  , ...נורא
מעט העברות היו  ,אפילו ראויות  ,אפילו הצבעתי בעדן .
אז אני מציע ואני פשוט רוצה לדעת מה דעתכם  .או שאתם תרימו
את הכפפה ותסבירו למועצה  ,הגזבר יסביר בצורה יפה כמו שהוא
עשה במועצה  ,ואת התשובות לא כולן קיבלתי  ,למה העבירו
דברים  ,למה עוד לא ביצעו דברים  ,או שאנחנו נבוא ובעצמנו
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נצטרך לחשוף את הכל  .אין לי שום בעיה לעבור סעיף -סעיף שלא
בוצע  .אין לי שום בעיה לשאול על גשרים ועל גני ילדים  ,על כל
הדברים האלה  ,כמו למשל תקציבים לבית " ר  ,כל מיני דברים
שחברי קו אליציה אפילו שמו לב אליהם שהם בתת ביצוע  .כמו
למשל נושא מקוואות שלא קיבל כספים  .הרבה דברים שלמשל
העברות בתב " רים  ,שאני לא רואה בדיוק את הסעיף שעליהם
הולכים להיכנס פה  ,אם זו החלטה  3או החלטה אחרת  .אבל
מישהו יצטרך להסביר לנו כי תכנית הפיתוח היא גם כן דבר
מסוים שקשור לתקציב הרגיל  .הרבה דברים שאם הגזבר לא יבוא
ולא יסביר אותם  ,חברי המועצה פה יצביעו בלי לדעת  ,בלי לראות ,
בלי להבין  .זה דבר פסול .
יהודה בן חמו :

תודה רבה  .אמיר .

ד " ר אמיר גבע :

אני למען הפרוטוקול  ,שמי הושמט בהצבעת סעיף  , 3כי גם אני
תמכתי  .והתמיכה של אתי ושלי בסעיף הזה על ההעברות של 2009
היתה להסכים גם ליובל  ,לאחר ששוכנענו שההעברות האלה עדיין
לא בוצעו  .זאת אומרת  ,לא אישרנו אותם בדיעבד  ,כי הם לא
בוצעו בפועל ודווקא הוועדה הפעם נהגה נכון  ,כאשר המתינה
להחלטה שלנו  .אגף הכספים חיכה לאישור שלנו כדי לבצע את זה .
אז אני חושב שזה היה בסדר  .אז אלה שתי ההערות שלי .

יהודה בן חמו :

תודה  .מי בעד ?

אהוד יובל לוי :

זה תפקיד של הגזבר לבוא ולהסביר את הדברים האלה  ,לא
מצביעים על בליינד  .אף אחד מהאנשים שיושב פה  ,חוץ מאלה
שהיו בוועדת הכספים ,

יהודה בן חמו :

סליחה  ,אמיר סיימת ?

ד " ר אמ יר גבע :

למיטב ידיעתי  ,הדיון פה עכשיו הוא רק לאישור הפרוטוקול .

יהודה בן חמו :

אמיר סיימת ? רק על שניים .
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אהוד יובל לוי :

מועצה מחליטה על אישור פרוטוקול ,

יהודה בן חמו :

תודה  .מי בעד לאשר את סעיף  ? 3ירים את ידו  .פה אחד  ,תודה .

גיא בן גל :

לא פה אחד .

אהוד יובל ל וי :

לא  ,סליחה .

אבי בן חמו :

איציק  ,יאיר  ,נורית  ,שלי  ,ארנון  ,אברהם  ,אורן  ,צביקה  ,יהודה ,
עמירם  ,איתן  ,נפתלי  ,גיא  ,מנשה  ,אתי ואמיר גבע  .נגד יובל לוי .

יהודה בן חמו :

תודה  .מי נגד ?

אבי בן חמו :

אמרתי  ,יובל לוי .

יהודה בן חמו :

מי נמנע ? אין  .תודה .

עו"ד מנשה אליאס :הדיון בפיתוח ,
יהודה בן חמו :

שבוע הבא .

עו"ד מנשה אליאס :באיזה יום ?
אתי גן -אל :

זה צריך  10ימים .

יהודה בן חמו :

בשבוע הבא ביום רביעי  .יום רביעי ? לא  .אז הישיבה תהיה
בשתיים בצהרים  ,בסדר ?
הצבעה
בעד  :יהודה בן חמו  ,צביקה צרפתי  ,עמירם מילר  ,איתן צנעני ,
אורן כ הן  ,יאיר אברהם  ,אמיר גבע  ,גיא בן גל  ,אתי גן אל  ,נפתלי
גרוס  ,נורית חסון -לוי  ,איציק יואל  ,ארנון לוי  ,אברהם מולה ,
שמעון פרץ  ,בוקי צי ' ש  ,שלי עמרמי -בוזגלו  ,מנשה אליאס  ,נורית
חסון -לוי  ,איתן צנעני .
נגד  :יובל לוי .

החלטה מס'  :196מאשרים החלטות ועדת כספים מס'  57 ,56מישיבתה ביום 04/03/10
מצ"ב.
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אישור החלטות ועדת שמות מישיבתה ביום .16/02/10

יהודה בן חמו :

מי בעד לאשר את סעיף  ? 4ירים את ידו  .פה אחד ?

עו " ד איתן צנעני  :לא  ,לא  ,מה זה השטויות האלה ?
עו"ד מנשה אליאס :מה זה סעיף ? 4
גיא בן גל :

ועדת שמות  .בסוף הפרוטוקול .

) מדברים ביחד (
גיא בן גל :

יהודה  ,יש לנו מה להעיר בנושא של ועדת שמות .

יהודה בן חמו :

בבקשה  ,איתן .

עו " ד איתן צנעני  :לגבי ועדת שמות שני דברים  .דבר ראשון זה לגבי בית הספר תורה
ומדע  .ועד ההורים וההנהלה פנו לעירייה בבקשה לשנות את השם ,
ארנון לוי :

להוסיף שם .

י הודה בן חמו :

תן לו .

עו " ד איתן צנעני  :במקום שם חטיבת ביניים על שם זבולון המר  ,לבית הספר תורה
ומדע בכפר על שם זבולון המר  .השם שעומד כרגע לשינוי הוא לא
אותו שם שוועד ההורים וההנהלה ביקשו  .נודע להורים על השם
הלא מדויק שמציעים פה על ידי כאשר קיבלתי את הפרוטוקו ל .
אפילו לא טרחו לעדכן אותם בזה שהשם שעומד להיות משונה זה
לא עפ " י השם שהם ביקשו .
יהודה בן חמו :

מה הם ביקשו ?

עו " ד איתן צנעני  :אני אומר לכם  .הם ביקשו  ,על בית הספר היתה תדמית שלילית
וניסו לשנות תדמית  .במסגרת שינוי התדמית החליפו מנהל  ,וברוך
השם הדברים מצליחי ם ,
יהודה בן חמו :

רגע  ,מה הם ביקשו ?

עו " ד איתן צנעני  :הם ביקשו בית הספר תורה ומדע בכפר ,
יהודה בן חמו :

אז תאשר את זה .
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עו " ד איתן צנעני  :לא  ,לא  ,לא  ,אתם מציעים פה שם אחר .
עמירם מילר :

נאשר את ההצעה הזאת .

גיא בן גל :

שיגיד לפרוטוקול מה השם המוצע .

יהודה בן ח מו :

בית ספר תורה ומדע בכפר סבא על שם זבולון המר .

עו " ד איתן צנעני  :מקובל  .זה לא מה שמופיע בפרוטוקול .
אתי גן -אל :

זה מה שכתוב .

יהודה בן חמו :

תודה רבה  .ראוי להדגיש שנעשתה פנייה גם למשפחת המר ולא
היתה להם התנגדות  .בבקשה  ,גיא .

גיא בן גל :

תראה  ,דווקא ההערה של איתן אני חושב שהיא מוכיחה את
הטענה העקרונית שלנו  .אנחנו  ,סיעת הירוקים באופן עקרוני
תמשיך להצביע באופן מחאתי נגד כל סעיף שקשור לוועדת שמות ,
כל עוד ההרכב שלה לא יכלול את נציגי מועצת העיר  .איתן עכשיו
הוכחה ניצחת לזה שנציג ציבור מחובר הרבה יותר או בטח לא
פחות מחברי הוועדה המקצועיים  ,בלי להטיל בהם דופי או
להפחית ממקצועיותם  .ירדנה ויז נ ברג חזקה עליה שהיא יודעת
כיו " ר ועדה את ענייני השמות בעיר  .אבל עם כל הכבוד לדב
רקוביץ  ,ולמאיר אלונים ולשמשון ממליה  ,כולם עובדי עירייה
מסורים  ,ואנחנו אמרנו את זה מהרגע שההחלטה הבעייתי ת
מבחינתנו שהתקבלה  ,אפרופו נוהג  ,שונה פה נוהג של שנים שהיו
נציגי מועצה בוועדת שמות  .אתה מצאת לנכון על דעת עצמך
לשנות את ההרכב  .איתן מוכיח עכשיו בפעם המי יודע כמה ,
שאנחנו כנבחרי ציבור קשורים טוב יותר או לא פחות טוב מעובדי
העירייה  ,לרחשי הלב של אותן קהילות ש תמיד מגישות את
הבקשות לוועדה  .תמיד יו " ר הוועדה היה או היתה חברת מועצה .
רינה פז עשתה עבודה נהדרת בעניין הזה בקדנציות הקודמות ,
ואני לא יודע מי כיהן לפניה  .אני עבדתי לצידה כחבר בוועדה והיא

89

מועצה מן המניין

10.03.2010

היתה נציגת קואליציה ואני הייתי נציג אופוזיציה  ,והיתה בינינו
כמעט תמיד תמימות דעים  ,כי הנושאים האלה הם נושאים בסך
הכל חשובים  ,הם עקרוניים אבל יש טעם .
עמירם מילר  ,אני זוכר אותך אומר שאתה חושב שיש לטעם לפגם
שלא ניתן ייצוג לחברי המועצה בוועדה  .מהטעם הזה אנחנו
נמשיך להצביע נגד העניין הזה .
עמירם מילר :

תגישו הצעה לסדר .

גיא בן ג ל :

עמירם  ,לא צריך הצעה לסדר  .אני צריך שתראה לי שיש לך
השפעה כסגן ראש עיר לקואליציה ותשנה את האיוולת הזאת .

עמירם מילר :

איזו השפעה יש לי ?

יהודה בן חמו :

תודה רבה  ,גיא .

עמירם מילר :

לא  ,יש לי הערה  .לגבי ההחלטה הנכונה  ,גברת ירדנה  .לגבי
החלטה בקשר לאנדרטה לזכר ותיקי הפועל כפר סבא  ,אני מבקש
שבנוסף לאיתור המקום ותשריט ופרטים  ,שעבודת הפועל הנכבדה
תפרט גם מאיפה היא חושבת לממן את זה .

יהודה בן חמו :

לא תפרט  ,זה על חשבונה  ,מה אני אפרט ?

עמירם מילר :

שזה יהיה ברור שזה לא על חשבון ,

יהודה בן חמו :

חד משמעית .

עמירם מילר :

ל א  ,אני מבקש שזה יהיה חלק מהפרוטוקול  ,ולא פה עוד חלטורה .

ד " ר אמיר גבע :

זה בטח באזור האצטדיון .

אתי גן -אל :

לא כתוב פה .

יהודה בן חמו :

תודה  .זה על חשבון הפועל .

עמירם מילר :

איפה מצוין ? לא מצוין פה שום דבר .

אתי גן -אל :

לא מצוין כלום .

יהודה בן חמו :

חברים  ,זה ברור שזה על חשבון הפועל .

עמירם מילר :

אז אני מבקש שזה יצוין בפרוטוקול ,
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תודה רבה  .שאלת הבהרה של איתן .

עו " ד איתן צנעני  :רחוב קצלנסון ב -ק ' לא קיים בשיכון עלייה ?
יהודה בן חמו :

היה .

גיא בן גל :

היה  .היה בלבול בינו לבין כצנלסון ב -כ ' ולכן ביטלו א ותו ,

עו " ד איתן צנעני  :ביטלו אותו ? מתי ביטלו אותו ?
גיא בן גל :

ועכשיו מחזירים אותו לשם מבלבל פחות .

יהודה בן חמו :

בכפוף להערות שנאמרו פה  ,מי בעד לאשר את סעיף  ? 4ירים את
ידו  .פה אחד ?

גיא בן גל :

לא .

יהודה בן חמו :

מי בעד ? ירים את ידו .

אבי בן חמו :

שמעון  ,אי ציק  ,יאיר ,

גיא בן גל :

יהודה  ,אני מציע לך לחסוך בצירוף המילים ' פה אחד '  .אתה אומר
אותו לשווא .

אבי בן חמו :

ארנון  ,אברהם  ,אורן  ,צביקה  ,יהודה  ,עמירם ,

עו " ד איתן צנעני  :אבל שייאמר במפורש .
אבי בן חמו :

מנשה ואיתן .

יהודה בן חמו :

תודה  .מי נגד ?

אבי בן חמו :

אמיר  ,אתי  ,יובל  ,גיא ונפתלי .

גיא בן גל :

אתה יודע שמשה דיין אמר שרק חמור לא משנה את דעתו  ,יהודה .
הצבעה
בעד  :יהודה בן חמו  ,צביקה צרפתי  ,עמירם מילר  ,איתן צנעני ,
אורן כהן  ,יאיר אברהם  ,נורית חסון -לוי  ,איציק יואל  ,ארנון
לוי  ,אברהם מולה  ,שמעון פרץ  ,בוקי צי ' ש  ,שלי עמר מי -בוזגלו ,
מנשה אליאס .
נגד  :אמיר גבע  ,גיא בן גל  ,אתי גן אל  ,נפתלי גרוס  ,יובל לוי .
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החלטה מס'  :197מאשרים פרוטוקול ועדת שמות מס'  3מיום  .16/02/10מודגש כי
האנדרטה לזכר ותיקי "הפועל" תוקם ע"ח "הפועל".
.5

האצלת סמכויות לצביקה צרפתי מ"מ וסגן ראש העיר כדלקמן:
א( האצלת סמכות לחתום על מסמכי תשלום כמשמעם בס'  191לפקודת העיריות,
לרבות סמכות לחתום על מסמכים שיש בהם התחייבות כספית מטעם העירייה לפי
ס'  203לפקודת העיריות.
ב ( האצלת סמכות לחתום על הסכמים על פי ס'  195לפקודת העיריות.
ג ( האצלת סמכות בנוגע לפיקוח על התקשרויות העירייה עם יזמים ,נותני
שירותים ,ספקים ,חוזים ומכרזים ,לרבות סמכויות לפי ס'  148לפקודת העיריות
לעניין מכרזים.
ד( האצלת סמכויות לחתימה על אישורי חיים למקבלי קצבאות מחו"ל.

יהודה בן חמו :

 - 5האצלת סמכויות לצביקה צרפתי  .מי בעד לאשר את סעיף ? 5
ירים את ידו .

אהוד יובל לוי :

רגע רגע  ,אולי אני רוצה לדבר  ,סליחה  .אתה לא יכול .

יהודה בן חמו :

זה האצלת סמכויות .

אהוד יובל לוי :

סליחה  ,יש לנו זכות לדבר על זה  .אתה לא יכול לגשת לשום
הצבעה בלי שאנחנו נדבר על זה .

יהודה בן חמו :

אני מבקש להעביר מסמכויות ועפ " י חוק כפי שכתוב בסעיף , 5
להאציל מסמכויותיי ולתת לצביקה צרפתי  ,סגן וממלא מקום
ראש העיר  ,לחתום על מסמכי התשלום  ,כפי שכתוב בסעיף א ' ,ב ',
ג ' ,ד ' וזהו  .מה יש להסביר פה  ,יאיר ?

אהוד יובל לוי :

לא  ,יש להעיר הערות .

יהודה בן חמו :

לפי מה שכתוב .

יאיר אברהם :

אתה אומר " מסמך לתש לום ".
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יהודה בן חמו :

זה אותם מסמכים שאבי בן חמו היה ,

אבי בן חמו :

שיקים  ,חוזים  ,הזמנות עבודה  ,הכל .
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עו"ד מנשה אליאס :שאלה  .האם הסמכויות הללו הן מקבילות לסמכויות שהיו לבוקי
צ ' יש ?
יאיר אברהם :

במקום אבי .

עו"ד מנשה אליאס :מבלי לפגוע  ,כמובן אני מעריך את צביקה  ,אבל נראה לי שכל כך
הרבה סמכויות להטיל על אדם אחד  ,עם כל הכבוד הוא עדיין אדם
אחד  .גם מפעל המים  ,גם איכות הסביבה  ,גם ספורט ,
) מדברים ביחד (
אהוד יובל לוי :

יש לי שאלה  ,יהודה .

עמירם מילר :

רבותיי  ,תודה רבה .

יהודה בן חמו :

מי בעד ?

אהוד יובל לוי :

יש לי זכות ד יבור  .אני עדיין בזכות דיבור .

יהודה בן חמו :

סליחה  ,מבלבלים אותי .

אהוד יובל לוי :

לגבי סעיף  5ד ' ,יש פה שאלה " האצלת סמכויות לחתימה על
אישורי חיים "  ,לא ידעתי שבעירייה נותנים אישורים על החיים .

אתי גן -אל :

 30שנה לפחות .

אהוד יובל לוי :

אני לא אשכנזי  ,לא יודע מ ה זה  .שאלתי שאלה  .אני לא גמרתי
לדבר ,

גיא בן גל :

בזמן ש יהודי אחד עוד לא סיים לשאול  5 ,עונים .

אהוד יובל לוי :

אני עוד לא גמרתי לשאול  ,ידידי .

נורית חסון -לוי :

מה השאלה ?

אהוד יובל לוי :

אם תנוח דעתך  ,שנייה אני אגיע לשאלה .

נורית חסון -לוי :

תנוח  ,תנוח  ,עוד מעט אני אלך לישון .

אהוד יובל לוי :

גברת חסון  ,אני מבין שהמועצה מטילה עומס כבד על יכולתך ,
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אז אני אומר  ,אם כבר לצביקה יש אישור לחתום על אישורי חיים ,
אז בוא ניתן לו גם סמכות נוספת לאישורי קבורה  .כי למיטב
ידיעתי  ,אלא אם כן יתקנו אותי  ,רק לאיש אחד יש פה סמכות
להוציא אישורי קבורה  .ומישהו שאל אותי שאלה היפותטית ו ' מה
יקרה אם זה שהוא ב ע ל אישורי הקבורה הבלעדי  ,לא יוכל
להשתמש בזכות שלו ל מטרה שהוא נבצר ממנו '?

גיא בן גל :

מה שטוב זה  ,שרק אחרי שהם מתים אפשר לתת את האישור .

אהוד יובל לוי :

לא  ,הע ניין הוא שכל עוד לא יהיה אדם נוסף בעל סמכות להוציא
אישורי קבורה  ,יש רק לאיש אחד .

עמירם מילר :

ומי זה ?

אהוד יובל לוי :

לפי מיטב ידיעתי רק לראש העיר .

יהודה בן חמו :

תודה  .מי בעד לאשר את סעיף  ? 5ירים את ידו .

אהוד יובל לוי :

רגע  ,אישור קבורה ,

יהודה בן חמו :

מ י בעד ?

אבי בן חמו :

יאיר  ,נורית  ,פה אחד אני רואה .

יהודה בן חמו :

פה אחד  ,תודה .

החלטה מס'  :198מאשרים פה אחד האצלת סמכויות לצביקה צרפתי מ"מ וס/ראש העיר
כדלקמן:
א :האצלת סמכות לחתום על מסמכי תשלום כמשמעם בס'  191לפקודת העיריות ,לרבות
סמכות לחתום על מסמכים שיש בהם התחייבות כספית מטעם העירייה לפי
ס'  203לפקודת העיריות.
ב :האצלת סמכות לחתום על הסכמים על פי ס'  195לפקודת העיריות.
ג :האצלת סמכות בנוגע לפיקוח על התקשרויות העירייה עם יזמים ,נותני שירותים,
ספקים ,חוזים ומכרזים ,לרבות סמכויות לפי ס'  148לפקודת העיריות לעניין
מכרזים.
ד :האצלת סמכויות לחתימה על אישורי חיים למקבלי קצבאות מחו"ל.
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מינוי סמנכ"ל העירייה ,מייק קיסוס כנציג מטעם העירייה במנהלת המט"ש
המשותף במקומו של אבי בן-חמו.

יהודה בן חמו :

מי בעד לאשר את סעיף  , 6מייק קיסוס ?

עו"ד מנשה אליאס :יש לי הערה .
אהוד יובל לוי :

מדברים בעיתון שהוא עוזב את העיר .

עו"ד מנשה אליאס :כיוון שמדובר שהוא עומד לפרוש  ,למה למנות באופן זמני  ,אם זה
נכון ?
יהודה בן חמו :

אל תיכנסו לרכילות .

עו"ד מנשה אליאס :לא  ,אני שואל באמת .
יהודה בן חמו :

אני לא נכנס לרכילויות כרגע .

עו"ד מנשה אליאס :לא  ,אבל אם זה באמת נכון  ,למה זמני? -
גיא בן גל :

מה זמני ?

יהודה בן חמו :

איזה שטויות  .זה קודם כל  ...למט " ש  .גם אם זה יהיה בעוד שנה ,
הוא יכול להיות  .מה אתה רוצה ?

גיא בן גל :

איך הגעת למסקנה שזה זמני ? לא הבנתי .

יהודה בן חמו :

בגלל שהיה כתוב שהוא לא יהיה .

גיא בן גל :

היה כתוב שאבי עוזב  ,וזה היה נכון .

) מדברים ביחד (
יהודה בן חמו :

תודה  .מי בעד ? די מספיק חבר ' ה  .מי בעד לאשר את סעיף  ? 6פה
אחד  ,תודה .

החלטה מס'  :199מאשרים פה אחד את מינוי מייק קיסוס ,סמנכ"ל העירייה כנציג מטעם
העירייה במנהלת המט"ש המשותף  ,במקומו של אבי בן חמו.
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מינוי עמירם מילר ,ס/ראש העיר כנציג מטעם העירייה בכיבויי אש במקומו של אבי
בן-חמו.

יהודה בן חמו :

 - 7עמירם מילר לכיבוי  .מי בעד ? פה אחד .

החלטה מס'  :200מאשרים פה אחד את מינוי עמירם מילר ,ס/ראש העיר כנציג מטעם
העירייה בכיבויי אש ,במקומו של אבי בן חמו.
.8

מינוי מנהל אגף משאבי אנוש ,גדעון צרפתי כדירקטור בחברה הכלכלית במקומו של
אבי בן-חמו.

יהודה בן חמו :

 - 8גדעון צרפתי ,

שמעון פרץ :

פה אחד .

יהודה בן חמו :

זה אני לא ממהר .

אתי גן -אל :

אני פשוט מציעה ב , 8 -נדמה לי שהמנכ " ל צריך להיות .

יהודה בן חמו :

אין מנכ " ל .

אתי גן -אל :

אם זה זמני ,

יהודה בן חמו :

רק זמני .

אתי גן -אל :

ציינו  .אוקי ,

יהודה בן חמו :

לא  ,אין ממלא מקום לדירקטור .

גיא בן גל :

אבל לא כתוב ממלא מקום .

יהודה בן חמו :

לא  ,אין בתקנות  .ברגע שממלא מנכ " ל-

גיא בן גל :

אז ת תחום את זה בזמן  .תתח ום את זה בעד חצי שנה .

יהודה בן חמו :

מי בעד ?

גיא בן גל :

מה הבעיה לתחום את זה לעד חצי שנה ?

יהודה בן חמו :

מי בעד לאשר את גדעון צרפתי במקום אבי בן חמו עד שימונה
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מנכ " ל ? פה אחד  ,תודה .
החלטה מס'  :201מאשרים פה אחד את גדעון צרפתי ,מנהל משאבי אנוש כדירקטור
בחברה הכלכלית במקומו של אבי בן חמו ,וזאת עד למינוי מנכ"ל חדש.
.9

בחירת נציג מעוף לועדת ביקורת במקומו של צביקה צרפתי.

יהודה בן חמו :

החלפת צביקה צרפתי בוועדת ביקורת ונציג מעוף .

גיא בן גל :

אני מבקש להעיר פה הערה  .קודם כל  ,אני מברך שהיוזמה באה
מכם  ,ובאמת צביקה בגלל מינויו לסגן ראש עיר  ,פקודת העיריות
מאוד ברורה בעניין הזה ואומרת שבוועדת ביקורת לא יכול להיות
חבר הנהלת עיר  .אני כן מנצל את ההזדמנות להציף את העובדה
שישיבת מועצה פה בוטלה  ,מכיוון שנקבעה ישיבה ללא תיאום עם
ועדת הביקורת  ,ולא מטעמי אגו אישיים שלי  .יו " ר וע דת ביקורת
אמור  ,מה לעשות  ,להציג את הנושא  ,וגם חברי הוועדה  ,ואני
מבקש שהנושא של ועדת הביקורת של הדו " ח השנתי יובא פה
ויתואם עם כל הכבוד  ,לא כי אני איזה איש חשוב  .ישיבה שלמה
נקבעה ובוטלה כי לא טרחו לעשות את מה שעשו שנה שעברה .

יהודה בן חמו :

תודה  .אנחנו נפעל ע פ " י דיני העיריות  ,בסדר גמור .

גיא בן גל :

מעבר לזה  ,אני כמובן אשמח לדעת מי מחליף את? -

יהודה בן חמו :

נפעל עפ " י דיני העיריות .

גיא בן גל :

לא  ,אבל יהודה  ,להגיד ש הוא עוזב זה יפה  ,אבל צריך להגיד מי
ממלא מקום .

יהודה בן חמו :

אנחנו נחליט .

אהוד יובל לוי :

לא  ,לא  ,א תה צריך למנות בוועדה .

גיא בן גל :

אני לא מחליט  ,אבל למה לא החלטת לפני ?

יהודה בן חמו :

כי עוד לא החלטנו בסיעה  ,אנחנו צריכים להתכנס ,

97

מועצה מן המניין

10.03.2010

אהוד יובל לוי :

צריך למנות בוועדה  .הוועדה ממנה .

גיא בן גל :

כרגע הוא נגרע מהוועדה .

יהודה בן חמו :

נגרע מהוועדה  ,מאשרים נציג מ עוף שיישלח אליך שם תוך 48
שעות .

אהוד יובל לוי :

אתה צריך ל אשר בוועדה את השם .

גיא בן גל :

 ...השם שלו במועצת העיר .

יהודה בן חמו :

לא .

גיא בן גל :

כן .

יאיר אברהם :

שמית ?

גיא בן גל :

כן .

ד " ר אמיר גבע :

בטח  ,יהודה .

גיא בן גל :

כן  .כן  .כן .

יהודה בן חמו :

ארנון ל וי .

גיא בן גל :

למה אתה טורח לדבר עם חברי סיעת הירוקים באופן פרטני ? כי
אתה צריך למנות מישהו פרסונאלי לא רק ,

יהודה בן חמו :

מי בעד למנות את ארנון לוי ? פה אחד .

גיא בן גל :

לפעמים אני צודק  ,יהודה .

יהודה בן חמו :

פה אחד .

החלטה מס'  :202מאשרים פה אחד את מינויו של ארנון לוי מסיעת מעוף ,במקומו של
צביקה צרפתי ,בוועדת הביקורת.
. 10

אישור עבודה נוספת לעובדת עירייה.

יהודה בן חמו :

אישור עבודה נוספת  ,בבקשה .

אבי בן חמו :

פה אחד .

יהודה בן חמו :

חברים תודה רבה .
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החלטה מס'  :203מאשרים פה אחד עבודה נוספת לעובדת עירייה.
. 11

הענקת אזרחות כבוד למר יצחק ולד ,ראש העיר לשעבר ולרמטכ"ל רא"ל גבי
אשכנזי.

. 12

הענקת אות יקיר העיר לדר' שמוליק פרנקו.

יהודה בן חמו :

אחרי שסעיף  10אושר פה אחד  ,כמה מילים לגבי סעיף  11ו. 12 -
אני מוצא לנכון להביא הצעה  ,להעניק למר יצחק ולד ולרא " ל גבי
אשכנזי א זרחות כבוד מטעם העיר כפר סבא  .אני רוצה להדגיש
שהנושא מבחינתי הובא לדיון בנושא של יצחק ולד גם לפני כ5.5 -
שנים  ,בתחילת הקדנציה הקודמת  .גם בקדנציה הקודמת הבאתי
הצעה להעניק ליצחק ולד את אזרחות הכבוד  .לצערי הרב ,
בקדנציה הקודמת לא הצלחנו להשיג את הנושא בפה אחד  ,כי
מספר חברים התנגדו  .ו אני מציע ומבקש על מנת לשמור על הכבוד
של העיר  ,אני חושב שמגיע לו  ,הוא היה פה  22שנים ראש עיר ,

גיא בן גל :

. 22.5

יהודה בן חמו :

לפני כן  5שנים הוא היה סגן ראש עיר  .אני חושב שבהחלט האיש
ראוי ומגיע לו  .לכן אני מציע ומבקש להתאחד כולם ולאש ר את זה
בפה אחד  .אותו כנ " ל לגבי גבי אשכנזי  ,שהוא תושב העיר כפר
סבא וחד משמעית מותר לו וזה לגאוותנו  .פחות לגאוותו
להערכתי  ,אבל לגאוותנו  .הענקת אות יקיר העיר  ,אני מחבר גם
את סעיף  , 12ד " ר שמוליק פרנקו  ,מי שייסד את קרן המוסיקה  ,מי
שהמוסיקה ופרנקו זה שמות נרדפי ם  .אני מבקש מכולם  ,לא
קואליציה ולא אופוזיציה  ,לא קיימתי דיונים על זה בקואליציה ,
גם לא בסיעה שלי .
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גיא בן גל :

גם לא עם האופוזיציה .

יהודה בן חמו :

גם לא עם האופוזיציה .

גיא בן גל :

אבל זה לא חריג .

יהודה בן חמו :

ולכן בא ומבקש להתאחד סביב הנושא הזה  .אני יודע שהיו פרפורי
בטן בקדנציה הקודמת למספר חברים  ,גם חברים שהיו בסיעת
העבודה  ,חלקם כבר לא נמצאים  .גם אז שינוי שחברו יחד עם
מפלגת העבודה לנושא הזה  ,אני חושב שחלף זמן ,

גיא בן גל :

מה זאת אומרת ? אני לא חושב שאתה מדייק בדבריך  .אני אחריך
אבהיר מה בדיוק היה .

ד " ר אמיר גבע :

לא חשוב .

גיא בן גל :

אני אבהיר  .זה מאוד חשוב  ,אמיר  .מאוד חשוב .

יהודה בן חמו :

יהיה טכס בעיר  ,יקבעו עם המשפחה  ,יקבעו את המתכונת  ,כל
אחד לפי האישיות שלו .

נורית חסון -לוי :

אבל טכס אחד לכולם ?

יהודה בן חמו :

לא .

אתי גן -אל :

יש לי בעיה עם אחד  ,וזה הסיפור של הרמטכ " ל  ,ואני לא
מתייחסת לשם  .כי אני חושבת שזה משהו צבאי  ,לא מערבבים את
זה עם אזרחות כבוד  .כשהוא ישתחרר מהצבא  ,אז אין לי כל
בעיה  .כי הוא איש צבא ולא מערבבים צבא עם אזרחות  .וחבר ' ה ,
הצליחו לערבב בזה יותר מדי  .אני חושבת שאיש צבא עד שהוא לא
מסיים את תפקידו  ,הו א לא צריך לקבל בדברים שהם דברים
אזרחיים פוליטיים או כל דבר  .אין לי שום בעיה לא עם ולד  ,לא
עם שמוליק פרנק .

יהודה בן חמו :

תודה  .הבנתי .

אתי גן -אל :

וגם אין לי בעיה נגד גבי .

יהודה בן חמו :

אני חושב שזו טעות  ,אבל בסדר  ,זכותך .
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אתי גן -אל :

זה צבא .

יהודה בן חמו :

גיא  ,בבקשה .

גיא בן גל :

מהטעם אגב תכף שאני אסביר  ,אני אבקש באמת שהנושא של
הרמטכ " ל אשכנזי יועלה להצבעה נפרדת  ,על מנת שלפחות נוכל
לתמוך באחרים  ,ואני אסביר למה אני מתכוון גם להתנגד 10 .
אזרחי כבוד זכו לתואר עד היום  .המכנה המשותף  ,אפשר לחלק
אותם לקבוצות  ,חלקם ראשי ממשלה לשעבר  :פנחס ספיר  ,גולדה
מאיר  ,יצחק רבין ,

יהודה בן חמו :

פנחס ספיר לא היה ראש ממשלה .

גיא בן גל :

סליחה  ,גולדה מאיר  ,יצחק רבין ושמעון פרס  ,שגם מכהן היום
כנשיא  ,שיבדל לחיים ארוכים  .נשיאים לשעבר  :עזר ויצמן  ,חיים
הרצוג ומשה קצב  ,שתכף נגיד מילה על משה קצב  .יש באמת את
פנחס ספיר  ,תושב העיר ושר האוצר המיתולוגי של מדינת ישראל ,
אולי האישיות הכי נודעת אני חושב בכפר סבא שאי פעם גרה .
יוסף בורג זכה גם לקבל אזרחות כבוד  .והאחרונה שזכתה לקבל
בצדק את הכבוד הזה  ,היא באמת טובה גלר .
עכשיו אנחנו בעצם מציעים להוסיף ע וד שניים  :את יצחק ולד ,
שבאמת ולו מתוקף העובדה שהוא כיהן למעלה מ 20 -שנה כראש
עיר  ,ואכן הייתי סבור יהודה  ,ואם לזה התכוונת אז צדקת ,
ביקשתי שתדייק  .באותה התקופה ממש כשעוד לא יבשה הדיו על
הקדנציה שהוא סיים אותה  ,אני כן הייתי מאלה שהיו סבורים
שזה לא נכון מבחינת העיתוי  ,שראש עיר שבקושי סיים את
כהונתו  ,אוטומטית לתת לו אזרחות .

יהודה בן חמו :

לא  ,זה היה הטיעון .

גיא בן גל :

לא בגלל שהיה לי איזשהו משהו עקרוני ,

יהודה בן חמו :

לא  ,זה היה הטיעון .
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גיא בן גל :

אז אני אומר שזה הטיעון שמנחה אותי היום מבחינת הזה ,

יהודה בן חמו :

היום  .היום  .אבל אז ,

גיא בן גל :

אתה רוצה ? נקרא יחד את הפרוטוקולים אם בא לך ונראה מה
אמרתי אז  .זה מה שאני חושב היום  .כי כידוע רק חמור לא משנה
את דעתו  .אבל הרציונאל לגבי יצחק ולד הוא ברור  ,ולדעתי כן
אפשר להתאחד בו פה אחד  ,ממעוף של קדנציה ומעלה בהחלט יש
מקו ם במרחק הזמנים הזה .
יש סוג של אני חושב  ,תקופת צינון שהיא מתבקשת בהקשר הזה .
ובדיוק מהטעם הזה לתת לרמטכ " ל מכהן  ,מעבר לטיעון
המיליטריסט י שאני חושב שיש בו משהו  ,במה שאתי אומרת
בהחלט  ,ואף יותר ממשהו  ,שלתת לאיש צבא לובש מדים  ,אני
רואה בזה איזושהי בעייתיות  .אני אגב מאנשי החינוך שרואה
בכניסה של אנשי צבא לבתי ספר בעייתיות מסוימת  .אני לא נגד
הכניסה שלהם  .אני חושב שהנושא של הכנה לצה " ל זה דבר נכון ,
אבל עד גבול מסוים  .אשכנזי מוביל קו מאוד ברור  ,ערכי  ,שאני
בעדו  ,אבל שמערבב מאוד את גבולות הגזרה שצריכים להיות
לדעתי מאוד מוגדרים בין לובשי מדים לבין אזרחים  .אז אתה
תגיד שאני עושה את זה ' או -אה  ,או -אה ' מאיזה משהו שאפשר
להתכנס סביבו  ,וזה כולה אזרחות כבוד  .זה לא כולה אזרחות
כבוד  .יש פה  10אנשים שזכו למעמד הזה בכהונה של עיר של 100
שנה ,

יהודה בן חמו :

אני אתייחס .

גיא בן גל :

ולא ב כדי  ,יתכבד מר אשכנזי שהוא רמטכ " ל לעילא ולעילא ,
לפשוט את מדיו בפרספקטיבה שלו כאזרח  ,נכבד אותו  .תראו ,
משה קצב נתנו לו אני חושב את המעמד הזה עוד בהיותו מכהן
כנשיא  ,מאז קרו כמה דברים  ,אני לא בטוח  .לכן אני אומר  ,אם
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היינו ממתינים עד שמשה קצב היה מסיים את כהונתו כנשיא  ,אני
לא בטוח שהיום היינו רוצים לתת ,
) מדברים ביחד (
גיא בן גל :

אני משתמש בכל הטיעונים שאני מוצא לנכון  .אני חושב שאם
נמתין  ,הסבלנות תשתלם לנו .

יהודה בן חמו :

הוא צודק  .תודה .

גיא בן גל :

המקרה של משה קצב מוכיח שהסבלנות היתה משתלמת לנו  .כי
ספק אדם ש היום עומד לדין ומורשע אולי במעשים מיניים
חמורים מאוד  ,יש לו תעודת כבוד של העיר שלנו .

יהודה בן חמו :

די  .די .

גיא בן גל :

מעניין מה שלי עמרמי כיו " ר מועצת נשים חושבת על זה  ,שמתהדר
בתואר של אזרחות כבוד ,

עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו :מה הקשר ? אבל הוא ...
גיא בן גל :

אולי צ ריך לשלול ממנו את התואר הזה .

יהודה בן חמו :

תודה  .אמיר גבע  ,בבקשה .

גיא בן גל :

גבי אשכנזי להבדיל אלף אלפי הבדלות  ,אין כתם על פעילותו  ,הוא
רמטכ " ל נערץ  ,הוא איש צבא מצוין  .אני בטוח שגבי אשכנזי יהיה
מוכן להמתין עד שניתן לו אזרחות כבוד  .לכן אני מבקש לפצל את
ההצ בעה במידת האפשר  ,שאני כן אוכל להצביע בעד ולד ושמוליק
פרנק .

יהודה בן חמו :

תודה  .אמיר גבע  ,בבקשה .

ד " ר אמיר גבע :

אני חושב שבעניין הזה באמת  ,אין פה עניין של קואליציה
ואופוזיציה  ,כל אחד יכולה להיות לו הדעה שלו  .אני חושב
שלכבוד גדול לנו כתושבי כפר סבא שהתברכנו באדם כמו גבי  .גבי
אשכנזי הוא בן אדם באמת מיוחד במינו  ,הוא לא סתם עוד איזה
אלוף שעבר דרך כפר סבא וקיבל את הדרגה שלו  .הוא בן אדם
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שהמון שנים חי פה איתנו  ,ילדיו מתחנכים פה בכפר סבא  ,אשתו
עובדת פה בכפר סבא  ,זו משפחה שמושרשת בכפר סבא .
נורית חסון -לוי :

גם הוא משל ם מיסים בכפר סבא .

ד " ר אמיר גבע :

משלם מיסים ,

אתי גן -אל :

מה זה קשור ?

ד " ר אמיר גבע :

מעשה מדהים הוא בעיניי  ,כל רמטכ " ל שעד היום ידענו עליו  ,ברגע
שהתמנה לתפקיד עבר או לרעות או לכוכב יאיר ובנה שם וילה עם
בוטקה של שמירה  .האיש התעקש להמשיך לחיות פה  .הוא בן
אדם מ יוחד במינו  .לדעתי הוא גם הרמטכ " ל הכי לא פוליטי שהיה
אי פעם בצבא  .אני חושב שלכבוד גדול לנו  ,ודווקא אדם מהסוג
הזה צריכים לכבד אותו בזמן שהוא בתפקיד ,

יהודה בן חמו :

נכון .

ד " ר אמיר גבע :

הוא יסיים והוא יהיה איזה מנכ " ל של איזו חברה עסקית ,

יהודה בן חמו :

ההפך  ,א ז יהיה ניגוד אינטרסים .

ד " ר אמיר גבע :

למה שלא נכבד אותו ? אני בפירוש חושב שבמקרה הזה בהחלט ,
עוד פעם  ,זה עניין של דעה אישית  ,לצערי לא יהיה לנו פה  -פה
אחד  ,אבל אני מקווה ,

גיא בן גל :

לא יהיה  .זה מה שקורה כשלא בודקים קודם .

יהודה בן חמו :

חברים  ,אני מציע  ,אני אחרוג ממנהגי ואני אתערב באמצע הדיון .
אני חושב שמה שנאמר פה זה בדיוק למה צריך לתת לו עכשיו גיא ,
וגם אתי .

גיא בן גל :

טוב  ,זכותך .

ד " ר אמיר גבע :

עזר ויצמן אגב  ,גם-

יהודה בן חמו :

סליחה  ,אני שמח מאוד גם שאין פה עיתונאים ואני מקווה מאוד ,
איבדתי את הנאיביות שלי ,

גיא בן גל :

אנחנו לא נצא בהודעה לעיתונות .
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כשמדברים על תקופת צינון  ,מדברים על תקופה שיש ניגודי
אינטרסים  .אפשר לחשוב באים ומציעים לו עכשיו אתה מקבל
עכשיו תפקיד פוליטי  ,כפר סבא מעניקה לך עכשיו את אות יקיר
מפלגת מפא " י או מפלגת העבודה או מפלגת הירוקים  .מתי אתה
נותן לבן אדם את הזה ? כל מי שקיבל שם  ,כולל כל האנשים
שהזכרת  ,אם זה רבין ואם זו גולדה ואם זה ספיר ואם זה כולם ,
קיבלו תוך כדי זה שהם היו בתפקידם .

גיא בן גל :

זה לא נכון  .לא כולם .

יהודה בן חמו :

טובה גלר מה היה לה ?

גיא בן גל :

תבדוק .

יהודה בן חמו :

חוץ מטובה גלר  ,מי ?

אתי גן -אל :

רגע  ,אז מה ? אז מה ? אף אחד מאלה שקיבלו לא-

יהודה בן חמו :

וראשי הערים שלא כמקומות אחרים לצערי  ,כמו דוגמת אשדוד
וכמו דוגמת ראשון לציון ,

גיא בן גל :

בוא נעניק לך .

יהודה בן חמו :

לא רוצה .

גיא בן גל :

למה לא ?

יהודה בן חמו :

לא דוגמת ראשון לציון ,

גיא בן גל :

אתה בשיא היכולת שלך מבחינה פוליטית  ,אתה בשיא הקדנציה
שלך .

יהודה בן חמו :

גיא  ,גיא ,

גיא בן גל :

בוא ניתן לך מחר אזרחות כבוד  ,למה לא ? אני מביא לידי גיחוך
את הרציונאל שלך  ,כן .

יהודה בן חמו :

ראשי הערים בכפר סבא לזכותם יאמר  ,לא כמו בראשון ובאשדוד
שקרו את היכל התרבות על שמם כשעוד מכהנים בתפקידם  .באו
אחרים ,
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גיא בן גל :

שזה גם ביזיון .

יהודה בן חמו :

זה ביזיון  .פה נותנים כבוד לאנשים אחרי שהם הלכו .

גיא בן גל :

מצוין .

יהודה בן חמו :

אבל נשיא  ,ראש ממשלה ,

אתי גן -אל :

אני חושבת שהוא כא יש צבא היה צריך להגיד ' יהודה  ,תעשה לי
טובה  ,אל תערבב אותי  ,לא כרגע '  .זה הכל .

יהודה בן חמו :

לכן אני חושב שבנושא של רמטכ " ל  ,ההפך  ,זה לכבוד כפר סבא .
כמה רמטכ " לים כבר יש לנו פה ? כמה ערים במדינת ישראל שגרים
שם הרמטכ " לים ?

אתי גן -אל :

אז מה ? זה שהם גרים ?

יהודה בן חמו :

לכן אני חושב שכן  .אני בעד ,

אתי גן -אל :

זה לא קשור .

יהודה בן חמו :

יאיר  ,בבקשה .

יאיר אברהם :

אתי  ,גיא ,

גיא בן גל :

דיברת אגב על ניגודי עניינים  ,נפתלי מזכיר לי  ,אני לא בטוח שזה
לא נכון שבתקופה שהוא היה אזרח בין פרק הזמן שהוא פרש
ממשרד הביטחון  ,הוא הי ה מנכ " ל משרד הביטחון  ,היתה תקופה
שהוא היה אזרח  ,אני חושב שהוא אפילו היה מעורב עסקי בחברה
שק שורה לעירייה  ,אתה גם את זה יכול לטעון .

אהוד יובל לוי :

הוא עדיין נציג כבוד .

יהודה בן חמו :

יאיר  ,בבקשה .

גיא בן גל :

נציג כבוד של מה ? של חברת מה ?

אהוד יובל לוי :

איך נקרא שם  ,למרות שנמכרה לאמריקאים ,

גיא בן גל :

הוא החזיק במניות בחברה הזאת ? הוא היה הבעלים שלה ?

יהודה בן חמו :

בבקשה  ,יאיר .

גיא בן גל :

הנה  ,מגלים דברים מעניינים  .אני מציע לך  ,אם אתה לא רוצה גם
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לבייש את הבן אדם  ,אולי תקרא מחדש את ההצעה  .על אפכם
וחמתם תגיד גם .
יאיר אברהם :

גיא  ,אני יכול לדבר ?

גיא בן גל :

אין בעיה  .דווקא זה עובד מצוין בשיטה של כבוד  .אני אגב לא
מתנגד דווקא  ... ,לגיטימיים .

יאיר אברהם :

גיא  ,אני יכול לדבר ? קיבלתי את רשות הדיבור  .אתי  ,אני יכול
לדבר ברשותך ? את מפריעה לי .

אתי גן -אל :

תדבר  .תדבר  .אחרים מ דברים ,

יהודה בן חמו :

יאיר  ,בבקשה דבר .

יאיר אברהם :

בנושא הזה של מתן אזרחות כבוד  ,א '  -אני חושב שכן צריך
לשאוף למקום  ,לנסות ולמצות את הדיון הזה באופן שננסה להגיע
לאיזושהי הסכמה  ,גם אם העליתם הערות לגופו של עניין  ,שצריך
לחשוב עליהן  .אני רוצה רגע להתייחס  ,יה ודה אמנם ציין את זה ,
אבל הנושא של רמטכ " ל בזמן שהוא מכהן בתפקיד  ,כאשר נותנים
לאזרחות כבוד  ,והוא העיתוי היחיד שאתה יכול לתת לו משום
שכשהוא יפרוש מתפקידו  ,ואולי יפנה לחיים ציבוריים למשל  ,או
לחיים פוליטיים  ,זה לא יהיה באותו הקשר ובעל אותה משמעות .
יאללה  ,זה לא יאומן .
אני אומר שוב  ,מכיוון שמדובר על אזרח העיר  ,תושב העיר  ,אני
חושב ש גם הם  ,יש איזשהו טעם לפגם שאתם מצביעים עליו  ,מן
הראוי שתהיה פה הסכמה רחבה ככל האפשר  ,בטח ובטח שלא
יהיו מתנגדים  ,אם וכאשר רוב הדעות או אם ההצעה הזאת למען
כבודו של האיש .

יהודה בן חמו :

ל מען כבודנו .

) מדברים ביחד (
אתי גן -אל :

אני מציעה שתשאלו אותו .
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למען כבודנו  ,לא למען כבודו .

) מדברים ביחד (
יהודה בן חמו :

יאיר סיימת ?

גיא בן גל :

זה שלא בדקת איתנו  ,לא בדקת עם הבן אדם עצמו אם הוא רוצה ?

יהודה בן חמו :

יאיר סיימת ?

יאיר אברהם :

ת ודה רבה .

גיא בן גל :

אז עם מי בדקת ?

עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו :איך יבדוק ?
) מדברים ביחד (
יהודה בן חמו :

הבנתי  .אנחנו בהצבעה כרגע  .מי בעד להעניק אזרחות כבוד לרא " ל
גבי אשכנזי ? ירים את ידו  .בבקשה .

אבי בן חמו :

אמיר  ,יאיר  ,נורית  ,יובל  ,שלי  ,ארנון  ,אברהם  ,אורן  ,יה ודה ,
צביקה  ,איתן .

יהודה בן חמו :

זהו  .מי נגד ? ירים את ידו .

אבי בן חמו :

אתי  ,גיא ונפתלי .

יהודה בן חמו :

מי נמנע ? ירים את ידו .

אבי בן חמו :

מנשה .
הצבעה
בעד  :יהודה בן חמו  ,צביקה צרפתי  ,איתן צנעני  ,אורן כהן  ,יאיר
אברהם  ,אמיר גבע  ,נורית חסון -לוי  ,ארנון לוי  ,א ברהם מולה ,
שלי עמרמי -בוזגלו  ,יובל לוי .
נגד  :אתי גן אל  ,גיא בן גל  ,נפתלי גרוס .
נמנע  :מנשה אליאס .
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החלטה מס'  :204מאשרים הענקת אזרחות כבוד לרמטכ"ל ,רא"ל גבי אשכנזי.
יהודה בן חמו :

מי בעד להעניק למר יצחק ולד אזרחו ת כבוד ? ירים את ידו .

אבי בן חמו :

פה אחד .

יה ודה בן חמו :

פה אחד  .תודה .

החלטה מס'  :205מאשרים פה אחד אזרחות כבוד למר יצחק ולד ,ראש העיר לשעבר.
יהודה בן חמו :

מי בעד להעניק לד " ר שמוליק פרנקו יקיר העיר ? ירים את ידו .

עו"ד מנשה אליאס :אפשר לשמוע על הנימוקים למה דווקא הוא ? באמת .
יהודה בן חמו :

תודה  .מי ב עד ? אנחנו בהצבעות כרגע  .מי בעד להעניק לד " ר
שמוליק פרנקו ? ירים את ידו .

אבי בן חמו :

אמיר  ,יאיר  ,נורית  ,יובל  ,שלי  ,ארנון  ,אברהם  ,אורן  ,צביקה ,
יהודה  ,איתן  ,נפתלי  ,גיא ואתי .

יהודה בן חמו :

תודה  .מי נגד ? מי נמנע ?

אבי בן חמו :

מנשה .
הצבעה
בעד  :יהודה בן חמו  ,צביק ה צרפתי  ,איתן צנעני  ,אורן כהן  ,יאיר
אברהם  ,אמיר גבע  ,נורית חסון -לוי  ,ארנון לוי  ,אברהם מולה ,
שלי עמרמי -בוזגלו  ,יובל לוי  ,אתי גן אל  ,גיא בן גל  ,נפתלי גרוס .
נמנע  :מנשה אליאס .

החלטה מס'  :206מאשרים הענקת אות יקיר העיר לדר' שמוליק פרנקו.
. 13

האצלת סמכויות לצביקה צרפתי כיו"ר ועדת איכות הסביבה )מחוץ לסדר היום(.

יהודה בן חמו :

תודה רבה  .אני רוצה ברשותכם  ,בישיבה שהאצלנו סמכויות
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לצביקה צרפתי  ,אמנם זה מובן מאליו שמחזיק תיק הספורט זה
גם יו " ר הוועדה  .אבל מכיוון שעלתה איזושהי שאלה  ,אלא יודע
למה  ,אומרים להעמיד את זה עוד פעם להצבעה  ,לאשר את צביקה
צרפתי כיו " ר ועדת איכות הסביבה .
אתי גן -אל :

אמרת ספורט .

יהודה בן חמו :

סליחה  ,טעיתי  .איכות הסביבה  .אז אנחנו מאשרים את צביקה
צרפתי כיו " ר ועדת איכות הסביבה פה אחד ?

גיא בן גל :

כן .

יהודה בן חמו :

תודה רבה  .לילה טוב .

גיא בן גל :

בהצלח ה צביקה .

החלטה מס'  :207מאשרים פה אחד את מינויו של צביקה צרפתי ,מ"מ וס/ראש העיר
ליו"ר ועדת איכות הסביבה.

יהודה בן -חמו
ראש העיר

אבי בן -חמו
מנכ " ל העירייה
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ריכוז החלטות מועצה מיום 10 /03/2010

החלטה מס'  :191מחליטים פה אחד לדון בהצעה לסדר – מועצה דתית בכפר-סבא.
החלטה מס'  :192מאשרים פה אחד הקמת ועדה שתבחן את תקציב המועצה הדתית לצורך
פעילות  .המלצות הוועדה יובאו ליישום תוך  60יום ועוד בשנת הכספים
הנוכחית .חברי הוועדה :מנכ"ל העירייה ,גזבר העירייה ,מהנדס העירייה
וע/ראש העיר.
החלטה מס'  : 193מאשרים הקמת ועדת הראשותו של צביקה צרפתי ,מ"מ וס/ראש העיר
ומחזיק תיק איכות הסביבה ,לבחון את נושא עצי הפיקוס ולהמליץ למועצה על
תוכנית רב שנתית לטיפול.
החלטה מס'  :194מאשרים פה אחד דיון בהצעה לסדר – מרוץ כפר-סבא

החלטה מס'  :195מחליטים להמשיך לקיים את מרוץ כפר-סבא בימי ,שבת כפי שהיה
ב 20-השנים האחרונות.

החלטה מס'  :196מאשרים החלטות ועדת כספים מס'  57 ,56מישיבתה ביום 04/03/10
מצ"ב.
החלטה מס'  :197מאשרים פרוטוקול ועדת שמות מס'  3מיום  .16/02/10מודגש כי
האנדרטה לזכר ותיקי "הפועל" תוקם ע"ח "הפועל".

החלטה מס'  :198מאשרים פה אחד האצלת סמכויות לצביקה צרפתי מ"מ וס/ראש העיר
כדלקמן:
א :האצלת סמכות לחתום על מסמכי תשלום כמשמעם בס'  191לפקודת העיריות ,לרבות
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סמכות לחתום על מסמכים שיש בהם התחייבות כספית מטעם העירייה לפי
ס'  203לפקודת העיריות.
ב :האצלת סמכות לחתום על הסכמים על פי ס'  195לפקודת העיריות.
ג :האצלת סמכות בנוגע לפיקוח על התקשרויות העירייה עם יזמים ,נותני שירותים,
ספקים ,חוזים ומכרזים ,לרבות סמכויות לפי ס'  148לפקודת העיריות לעניין
מכרזים.
ד :האצלת סמכויות לחתימה על אישורי חיים למקבלי קצבאות מחו"ל.
החלטה מס'  :199מאשרים פה אחד את מינוי מייק קיסוס ,סמנכ"ל העירייה כנציג מטעם
העירייה במנהלת המט"ש המשותף  ,במקומו של אבי בן חמו.
החלטה מס'  :200מאשרים פה אחד את מינוי עמירם מילר ,ס/ראש העיר כנציג מטעם
העירייה בכיבויי אש ,במקומו של אבי בן חמו.
החלטה מס'  :201מאשרים פה אחד את גדעון צרפתי ,מנהל משאבי אנוש כדירקטור
בחברה הכלכלית במקומו של אבי בן חמו ,וזאת עד למינוי מנכ"ל חדש.
החלטה מס'  :202מאשרים פה אחד את מינויו של ארנון לוי מסיעת מעוף ,במקומו של
צביקה צרפתי ,בוועדת הביקורת.
החלטה מס'  :203מאשרים פה אחד עבודה נוספת לעובדת עירייה.
החלטה מס'  :204מאשרים הענקת אזרחות כבוד לרמטכ"ל ,רא"ל גבי אשכנזי.

החלטה מס'  :205מאשרים פה אחד אזרחות כבוד למר יצחק ולד ,ראש העיר לשעבר.

החלטה מס'  :206מאשרים הענקת אות יקיר העיר לדר' שמוליק פרנקו.
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החלטה מס'  :207מאשרים פה אחד את מינויו של צביקה צרפתי ,מ"מ וס/ראש העיר
ליו"ר ועדת איכות הסביבה.

