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צרפתי דיבור  :צביקה  בזכות  העיר    . ראש 

דיבור  : לויאהוד יובל בזכות  לא    .הוא 

צרפתי העיר   :צביקה  דיבורראש    . בזכות 

ייכנס, סליחה  : לויאהוד יובל תנהגאתה , הציבור  . לא  . לכם.   . תתביישו 

ביחד(   ) מדברים 

ייכנסו5  : לויאהוד יובל אנשים    .  

צרפתי שותק, גיא  :צביקה  לא  הוא    , אם 

גיא  : לויאהוד יובל על  מאיים  אתה    ? מה 

גל בן  לויאני  :גיא  יובל  של  הפה  על  אחראי  לא   .   

צרפתי יו  :צביקה  האופוזיציה"בתור  את  תרגיע  האופוזיציה    . ר 

גל בן  אחד, לא  :גיא  אף  של  לפה  אחראי  לא  עצמי, אני  משל  אבל . חוץ 

אליך פונה  אני  הפנויים. יובל  בכיסאות  אפשר  . האם  . .  

צרפתי דיבור  :צביקה  לזכות  מחכה  העיר  לו, ראש  נותנים  לא    . אתם 

חמו בן  אפשרויות,חברים  :יהודה  שתי  יש  לקהל,   גם  פונה  הזאת . אני  בדרך 

נוכל לא  ישיבה    , לנהל 

גורמיםאתם :ד מנשה אליאס"עו יהודה,  גורמים.     .אתם 

חמו בן  נקיים  :יהודה  השנייה. ולא    , האופציה 

הגיעו :ד מנשה אליאס"עו שייכנסו, אנשים  פוחדים  אתם    ? למה 

חמו בן  הש  :יהודה  שאנחנוהאופציה  היא    , נייה 

פה :ד מנשה אליאס"עו שיישבו  מוזמנים  בסדר, להביא    ? זה 

חמו בן  גורמים   :יהודה  והגיעו  קהל  שהגיע  הזו  ההזדמנות  את  ננצל 

מבחוץ בלי , מקצועיים  התושבים  עם  מפגש  לקיים  נוכל 

המועצה את , חברי  שתשמעו  מנת  המקצועיותעל  . הדרכים 

המועצה לחברי  פונה  אני    , פה 

ש, סליחה  : לוייובלאהוד  אתה     - מי 

חמו בן  דיון  :יהודה  תרבות  פה  ינהל  שלא  את אנחנו , מי  נסגור  פשוט 
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נעשה , הישיבה אנחנו  . אבל  . .  

לבונקר  : לויאהוד יובל לכם. תחזרו  ייתן    ...מי 

ביחד(   ) מדברים 

חמו בן  להישאר  :יהודה  מוזמן  הדעות , הקהל  את  לשמוע  שרוצה  מי 

   .המקצועיות

גל בן  רבה. זהו  :גיא  להתחיל, תודה  קשה. אפשר  כך  כל  היה  לא    .זה 

ביחד(   ) מדברים 

   

בהצעת   .3 מחלפי 7דיון  למיקום  חלופות  בחינת  שעניינה  מועצה  חברי   

חי ותל  של  -  531כביש , סוקולוב  לסדר  גלהצעה  בן  גבע, גיא  , אמיר 

אל גן  גרוס, אתי  לוי, נפתלי  ציש, יובל  אליאס, בוקי       הוגשה , מנשה 

  .29/04/10- ב

  

הסבר" ודברי    :רקע 

מיום  בישיבתה  החליטה  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 

מח22.03.201 תכנית  את  להפקיד  בתכנית . ב162/  מדובר 

מע ע"ביוזמת  שנתמכת  סבא"צ  כפר  עיריית    . י 

שגרות  משפחות  לאלפי  נזקים  לגרום  העלולה  בתכנית  מדובר 

העיר של  הדרומי  מהמ, בחלק  מושפעות  אלה  חלפים שכן 

אליהם הגישה  ומדרכי  וסוקולוב  חי  תל    .ברחובות 

וחברי  סבא  כפר  דרום  תושבי  מתריעים  רבות  שנים  מזה 

הפגיעה  ועל  הכרוכות  הסכנות  על  ובהווה  בעבר  העיר  מועצת 

והסביבה  החיים  העירבאיכות  של    :בדרומה 

תל  רחוב  הוא  הטייסים  רחוב  שבהפיכת  הסכנה  בשל  הן 

היו מטרים, אביב  רק  מהבתים המרוחק  ספורים  הדרומיים  

שרות כביש  להיות  והמתוכנן  סבא  כפר  ויציאה , של  כניסה 
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עמוס , 531לכביש  תנועה  לעורק  אביב  תל  רחוב  של  והפיכתו 

משמעותי   .באופן 

נודע  הלא  בשל  ידוע(הן  סותרות  משמועות  שידוע  ) ככל 

העיר של  הצפוני  בשטחה  להיבנות  צפוי  ל  השרון באשר  הוד   

כביש  צידי  המתאר 531ומשני  את  משמעותי  באופן  ולשנות   

סבא כפר  דרום  של  האורבאני    .את 

מהמלצות  התעלמה  סבא  כפר  להגנת עיריית  המשרד 

העלייה הסביבה  כבישי  את  ולהרחיק  בתכנית  שינויים  לבצע 

התושבים מבתי    .והירידה 

ללפיכך  לדאוג  ומכביש יש  אל  והירידה  העלייה  שרמפות  כך 

הצפוני 531 בצד  לכ(  מבתי )ס"הפונה  האפשר  ככל  יורחקו   

לכביש  ויוצמדו  מצידו 531התושבים  הדבר  שנעשה  כפי   

הכביש של    .הדרומי 

המהנדס של  מהפתרון  במפתיע  התקפלה  סבא  כפר  , עיריית 

מחלף  להקמת  שרייבר  חי" יהלום"אבי  פתרון . בתל 

הגורמים"עשהוסכם  כל  כי  בעיריית  המקצועיים    .ס" 

ע המוצע  לפתרון  לחזור  יש  שרייבר י "לפיכך  אבי  מהנדס 

סוקולוב במחלף  גם  וליישמו    .ולנסות 

החיים  ואיכות  סבא  כפר  העיר  של  צביונה  על  להגן  האחריות 

העיר  מועצת  חברי  על  מוטלת  תושביה  בראשהשל   ,והעומד 

סבא  כפר  של  צביונה  על  לשמירה  ליאות  ללא  לפעול  ועליה 

מליאת  החלטת  ברוח  תושביה  חיי  מליאה ואיכות  ועדתה 

ובנייה המחוזית  מיום 2005013  - לתכנון   4.7.05.  

לעיל האמור    :לאור 

הוראות  לפי  המניין  מן  שלא  מועצה  ישיבת  לקים  נבקש 

הקובע )א (9סעיף  העיריות  בפקודת  השנייה  שבתוספת   
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  :כדלהלן

המניין" מן  שלא  ישיבה  ייכנס  עירייתה  שלא ראש  למועד   

לכך  דרישה  לו  שהוגשה  מהיום  ימים  משבעה  מאוחר  יהיה 

ומפרטת, תבבכ המועצה  מחברי  לפחות  שליש  בידי   חתומה 

לגביו החלטה  והצעת  יומה  סדר    .את 

זו ישיבה  של  המוצע  היום    :סדר 

מחלפי  להרחקת  נוספות  חלופות  חינת  בנושא  מקיף  דיון 

כביש  במתחם  התושבים  מבתי  חי  ותל    .531סוקולוב 

זו ישיבה  של  מוצעת  החלטה    :הצעת 

אג על  להטיל  מחליטה  העיר  להגיש מועצת  ההנדסה  ף 

ולא  בהקדם  ולהביאם  המוצעות  המחלפים  לתכניות  חלופות 

ועדת  לידיעת  זו  החלטה  מקבלת  ימים  מחודש  יאוחר 

העיר  מועצת  חברי  מכל  המורכבת  ובנייה  לתכנון  המליאה 

ההחלטות  מקבלי  בפני  התכניות  הגשת  וועדה בלפני 

   ".המחוזית

גל בן  המ  :גיא  להקדמה  להתייחס  שלא  יכול  לא  לא ,טרידהאני  ואני   

באריכות זה  על  רצון . אדבר  כאן  אין  שאם  חושב  אני  אבל 

פיות גסה , לסתום  ברגל  למנוע  לא  רצון  כאן  אין  את ואם 

הדיון תרבות  שיהודהעקרון  מבחינת ,   אליו  מחויב  אתה 

זה את  יודע  ואתה  שעמדת . החוק  מחר  עד  להגיד  יכול  ואתה 

החוק ש, בהוראות  אחד  מצד  אומר  החוק  צריכה הישיבהכי   

העירייה במבנה  צר . להתקיים  העירייה  מבנה  אם  אבל 

הדמוקרטית  הזכות  את  לנצל  שרוצים  האנשים  את  מלהכיל 

שלהם דנים , הבסיסית  הציבור  נבחרי  את  לשמוע  שזה 

הכבוד, בענייניהם כל  שהתרחיש ,עם  מראש  ידעת  ואתה   

להתקיים עתיד  היה  הזה  אסון .הנוראי  יהיה  לא  זה  אם  
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מתו תוציא  דיוניםך אתה  הזה  המפואר  הישיבות  , אולם 

מ יותר  להכיל  מסוגלים  איש20- שיהיו  זה .  את  עושה  אתה   

התקציב את  מאשר  בנסיבות , כשאתה  זה  את  עושה  אתה 

זה, אחרות את  תעשה  אם  כלום  יקרה    . לא 

מסודר   יותר  נוהל  שנעשה  רוצה  חתימות 20נגייס  ?אתה   

לק, מראש כוונה  להם  שיש  שיודיעו  מראש  אנשים  חת של 

בישיבה ש ,חלק  מראש  בוודאות 20- ותדע  יהיו  הכיסאות   

ונחליף לי . מאוישים  ולהגיד  בעיניים  לי  להסתכל  יכול  אתה 

הזאת מהסיטואציה  רצון  שבע    ? שאתה 

חמו בן  העניין  :יהודה    . לעצם 

גל בן  ממנה  :גיא  רצון  שבע  לא  דבריי. אני  בסוף  תגיב  העניין  , ולעצם 

דבריי הנושא. בסוף  את  מציג  להתייחס .אני  לא  אפשר  אי   

קורה, לזה שזה  ראשונה  פעם  לא  גם    . וזה 

העניין   לדיון , לעצם  עלתה  הזאת  לכנס ההצעה  כניסיון 

המניין מן  שלא  רשאים , ישיבה  המועצה  מחברי  ששליש  כפי 

היו , לעשות ההצעה7ואכן  על  חותמים  חברי 3, אנוכי:    

הירוקים גבע; לסיעת  גרוס, אמיר  ונפתלי  אל  גן  , אתי 

היוםשנ להגיע  ממנו  לוי. בצר  יובל  אליאס , עמיתי  מנשה 

צ' ודר מן . יש'בוקי  שלא  ישיבה  לכנס  חייב  לא  ואתה  מאחר 

בנושא ל, המניין  ראשון  כנושא  זה  את  להביא  סדר אלא 

של  תוך ישיבההיום  המניין  מן  שההצעה 14  מהמועד  יום   

בנושא, הוגשה דנים  אנחנו  ולכן  כך  עשית    .אכן 

בפתחאני    עוד  להגידרוצה  שלי  הדברים  והנושא ,   שמאחר 

לכביש  בסמוך  שגרים  סבא  כפר  לתושבי  נוגע  והם , 531הזה 

היום לישיבה  המניע  הכוח  בגלוי, למעשה  אומר  אנחנו .אני   

הפעולה ועד  עם  בקשר  עמדנו  כי  ההצעה  את  יו, הגשנו  ר "עם 
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האחרים, הוועד התושבים  ועם  סטולרו  ירון  אלה , עם  והם 

מאית להביאשביקשו  היוםנו  לסדר  הזה  הנושא  את    .  

בעבר   הזאת  המועצה  עשתה  שאגב  כפי  שנשמע , ולכן  אחרי 

לכאן שהוזמן  המהנדס  הדרג , את  את  שנשמע  ואחרי 

ש, המקצועי בענייןוהבנתי  מצגת  גם  שיתנו , יש  מבקש  אני 

בעבר2,3 שניתן  כפי  דקות  מהנציגים,   יהיה , לאחד  זה  אם 

מטעמם אחר  מישהו  או  יגי, ירון  הוא  דבר שגם  את  ד 

הדבריםלא . התושבים את  להגיד  להם  יתנו  אם  כלום  . יקרה 

אחרים בנושאים  בעבר  הזה  הדבר  את  סיבה , כיבדנו  אין 

הזה בעניין  יקרה  לא    . שזה 

נמרץ   הערבמה , בקיצור  היום  לסדר  שעולה  ההצעה  ? בעצם 

הכעס את  מביעים  פה  המחאה, אנחנו  אני . את  מכל  יותר 

התסכול שאת  התושביחושב  של  תכנונית   סאגה  על  ם 

עליה, מתמשכת לדבר  שלם  יום  יכול  עליה . שאני  אדבר  אני 

דקות4אולי  מאוד .   שהרבה  לכך  נוגע  העניין  שורש  אבל 

גרים סבא  כפר  של  למחלפים תושבים  מדאיגה  בקרבה   

תוואי  של  ומתוכננים  איזה הם . הכבישהקיימים  מתוך  לא 

שלהם חובבני  אנשי, יצר  של  רצינית  בקבוצה  ם מדובר 

רציני פעולה  ועד  לידי  אנשי , שהתגבשו  של  שירותים  ששכר 

שרייבר.מקצוע אבי  בשם  ספציפי  מקצוע  איש  להם ,   שנתן 

הנדסיות  תכניות  ונתן  הרלוונטי  ההנדסי  הייעוץ  את 

האקוסטיים הנזקים  את  לצמצם  שמאפשרות  , חלופיות 

שיש והאחרים  הקיים, הסביבתיים  התוואי    . לעומת 

נמרץ   של,בקיצור  למי  הקודמת   בקדנציה  כיהן  שלב - א  היה   

ביד יד  הלכו  הפעולה  וועד  הרמוניה. שהעירייה  היתה , היתה 

אינטרסים של . זהות  האינטרסים  את  ראתה  העירייה 
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עיניה לנגד  להאמין . התושבים  רוצה  עדיין אני  שהעירייה 

עיניה לנגד  התושבים  של  האינטרסים  את  ביום . רואה  אבל 

אחד שא, בהיר  אינטרסים  אותםבגלל  להגדיר  יכול  לא  , ני 

נדל כאינטרסים  מע"אלא  של  הרכבתצ "ניים  חברת  , ושל 

הזה לדבר  שקשורים  ממסדיים  גופים  עוד  החליטה  ,ושל 

העמדה  את  מקבלת  שהיא  אחד  בהיר  יום  סבא  כפר  עיריית 

מע לגבי "של  המחלפיםצ  את , תוואי  מאמצת  לא  והיא 

התושבים של  ההנדסית  החלופית    . העמדה 

ד   חוות  הפעולה יש  שוועד  שמה  שאומרות  מקצועיות  עת 

שרייבר אבי  המהנדס  באמצעות  משהו , הציע  איזה  לא  זה 

והזוי מהמציאות  פרקטיים . תלוש  במונחים  אחיזה  לו  יש 

הנדסיים הפעולה . מקצועיים  שוועד  המצגת  את  שקיבל  מי 

חברי , שלח לכל  נשלחה  היא  ידיעתי  לא . המועצהולמיטב 

בתכנון  מומחה  להיות  מציעיםצריך  שהם  שהתוואי  , להבין 

ישים תוואי  הוא  המחלפים , שכאמור  את  להרחיק  מאפשר 

משמעותי מרחק  התושבים  איתם, מבתי  שיטיב    . באופן 

יד    לעשות  במקום  סבא  כפר  עיריית  למה  השאלה  נשאלת 

שלה התושבים  של  האינטרסים  עם  עם , אחד  אחד  יד  עושה 

מע של  להפר, עכשיו? צ"האינטרסים  אפשר  כבר  לחלל פה  יח 

קונספירציה תיאוריות  מיני  כל  לעיריית . האוויר  גרם  מה 

תושביה עם  ללכת  לא  סבא  הממסדי , כפר  הגוף  עם  אלא 

אחרים . צ"מע וממכר  מקח  יחסי  יש  סבא  כפר  לעיריית  האם 

מע איזה ? צ"עם  עשתה  חלילה  סבא  כפר  עיריית  ' דיל'האם 

מע עם  בתמורה "חשוך  קיבלה  היא  התושבים  גב  שעל  צ 

מע?אחריםדברים  עם  האינטרסים  האם  בכבישים "  למשל  צ 

ממע?אחרים תקציבים  קיבלה  סבא  כפר  עיריית  האם  צ " 
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שלא  אחרים  הנדסיים  רעננה ? 531באתרים  מחלף  אולי 

העלמין? צפון בית  כביש  אחרים ? אולי  מקומות  אולי 

ע כספים  המון  בהם  מע"שהושקעו  התחבורה"י  ומשרד   ?צ 

הוכיח"מע בפרטים , צ  שבקיא  זהומי  את  לא . יודע  אני 

סבאמאשים  כפר  עיריית  את  מע. בזה  שמה "אבל  הוכיחה  צ 

התחבורתיים האינטרסים  רק  לא  זה  עיניה  לנגד  יש . שעומד 

אינטרסים נדללה  המדובר"  במתחם  היא . ניים  ישראל  רכבת 

הזה בעניין  תחבורתי  עניין  בעלת  רק  עניין . לא  בעלת  היא 

  . ני"נדל

שם   שזוממים  ל, התכניות  זהאין  את  להגדיר  אחרת  מילה  , י 

הנדל שם"התכניות  שזוממים  את , ניות  שמניע  הגורם  הם 

הקיים המתווה  את  להציע  האלה  סבא . הכוחות  כפר  עיריית 

עושה, אמורה הגיונית  מקומית  שרשות  בין , מה  לאזן 

כסף שיותר  כמה  להרוויח  יזם  כל  של  לבין , הצרכים 

שלה תושבים  של  באיכות, האינטרס  הפגיעה  החיים שרמת   

האפשר ככל  מינימאלית  תהיה  ליד .שלהם  שגרים  התושבים   

העובדה  עם  משלימים  לבתים 531שכביש כבר  בסמוך  נמצא   

שלהם. שלהם לאף  מתחת  להיות  צריך  הוא  למה  , אבל 

ראויה אלטרנטיבה  הציגו  הזה? כשהם  הפשוט  הוא , הדבר 

להבנה ניתן  שלא  הקונספירציה , דבר  תיאוריות  את  ומעודד 

רוצ נכונותשאני  לא  שהן  להאמין     .ה 

הסברים   מיני  כל  כאן  נקבל  אנחנו  כל , עכשיו  שיש  לנו  ויגידו 

הישגים מאוד . מיני  דרישות  הן  הוועד  של  הדרישות 

אופרטיביות, בסיסיות הוועד. הן  לנציג  יתנו  ירון אם   

מטעמם  מי  או  הדרישות3,4סטולרו  את  להציג  דקות  הם ,  

אותם יתנו. יציגו  לא  בזה , אם  הם אסייםאני  מה  ואגיד   
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מבקשים   . בגדול 

חמו בן  לדבר. לא, לא, לא  :יהודה  לו  לדבר, יתנו  לו    . יתנו 

גל בן  לדבר  :גיא  לו  מצוין, יתנו    . אז 

חמו בן  תגיד  :יהודה  מספיק, אל    . אמרת 

גל בן  אנחנו   :גיא  השאלהאז  את    , מעלים 

פיות  : לויאהוד יובל לסתום    ? התחלת 

גל בן  הא  :גיא  לחלל  שחיים : ווירהפשוטה  סבא  כפר  תושבי  מדוע 

לכביש  ע, 531בסמוך  הופקרו  שהם  קשה  תחושה  י "חשים 

שלהם, העירייה האינטרסים  את  נאמנה  לייצג   ?שאמורה 

  ?למה

חמו בן  רבה.תודה  :יהודה  תודה  משפטים.   כמה  מכן , ברשותכם  לאחר 

ירון  התושביםבהחלט  בשם  זה  את  אותך , תציג  ונשמע 

רב ול3לא . בקשב  דקות  דקות4א   ונראה .   הדברים  את  תציג 

להתקדם נוכל    . כיצד 

העניין   את , לעצם  בברכה  לקבל  כל  קודם  רוצה  בהחלט  אני 

כאן  ולהיות  לבוא  קצרה  בהתראה  שנענה  ירושלים  גדעון 

הזו לך. בישיבה  זר  לא  הזה  הוא . החדר  ירושלמי  גדעון 

הכביש של  והיחידי  הראשוני  הויה . המתכנן  על  לספר  יוכל 

הכביש ר- לה- דה בניית  בכלל  או  סבא  כפר  שעיריית  וזה 

עבר את . מתחילתו  אומר  ואני  בחשבון  לקחת  צריכים  אנחנו 

כמה יודע  המי  בפעם  בפתיח , זה  רק  זה  את  אגיד  אני  אבל 

נדוןולאחר , דבריי . ה. מכן  . בתחילה. הכביש  , בתחילה- של 

שחור שיער  רק  לו  שהיה  זה  את  הגדיר  גדעון  שם  , איפשהו 

יש בקושי  שיערהיום  לו  היה 30לפני .   המקורי  הכביש  שנה   

הטייסים כביש  של  התוואי  על  להיות    . מיועד 

יודעים   לא  או  יודעים  שאתם  בשטח , כפי  הוא  מהכביש  חלק 
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סבא סבא, כפר  כפר  בשטח  לא  הוא  מהכביש  ישנם . חלק 

לקודמיי גם  שמיוחסים  ראש , דברים  שהייתי  לפני  עוד 

מועצ, העיר חבר  שהייתי  גם  לפני  הנהלת .העוד  הצליחה   

דרומה הכביש  את  לדחוק  הקודמת  למעשה , העיר  והכביש 

הכביש על  ככולו  רובו  היום  שטח . נמצא  על  קיים  הכביש  כל 

השרון את , הוד  ולהוקיר  להעריך  רוצה  אני  שבהחלט  כך 

הקודמותעבודת בקדנציות  גם  העיר  פרנסי  , סליחה, וגם.  

בצנעה זה  את  אומר  בקדנציה , אני  וההגם  קודמת נוכחית 

מעט לעשות  הרבה, שהצלחנו  השפיע  הזה  המעט  כולל . אבל 

שהתקיימו האחרונים  בדיונים  גם , גם  עליהם  ונרחיב 

יותר במשרד , מאוחר  גם  אלא  המחוזית  בוועדה  רק  לא 

  . התחבורה

שאמרתיאבל    הדברים, כפי  את  להציג  לירון  לאחר . נאפשר 

החברים שאלות  על  ירושלמי  גדעון  יענה  חברי , מכן  גם 

וגם  התייחסויות המועצה  או  הערות  תהיינה  אם  אפילו 

מניעה, שלכם שום  בשעה . אין  ישיבה  לי  יש  בבוקר  מחר 

פה, שבע לשבת  אפשר  בבוקר  שבע  עד  את , אז  לשמוע 

רבהדברים בקשב  אותם  ולשמוע    .  

אומר, גיא   שאתה  מה  לכל  להתייחס  רוצה  אני  אני . בכלל 

לחלק שמע, מייחס  שהיה  מי  הקודמת  מה , ובישיבה  גם 

ממה אני . שאמרתי במילה  מילה  להדוף  שלא  יכול  לא 

במילה. שאמרת מה. מילה  טוב'חוץ  לא , שאמרת' ערב  אני 

אחת מילה  עם  להסכים  ויכוח. יכול  כרגע  פותח  לא  . אני 

מע עם  זה  את  ועבודות"לקשור  וזה, צ  העלמין  אתה . ובית 

מה רחוק , יודע  שהלכת  לומר  באמת  רוצה  לא  מדי אני 

מדי עזוב. ולמטה  יפה, אבל  זה  אותך, אולי  שמע  , הקהל 
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הפרוטוקול, הקשיב את  גם  יהיה . נשלח  הפרוטוקול 

אגב דרך  ויקראו, באינטרנט  אחרים  גם  ישמעו  , בבקשה. אז 

  . ירון

סטולרוי הכביש  :רון  של  התכנון  אותוזה  קיבלו  שכולם  אותו ,   ראיתם 

והירידה אין . ששלחנובמייל  העלייה  כבישי  שבו  כביש  אף 

צמודיםושל מהכביש,   ככה  רחוקים  אומרת  זאת . זאת 

רואים שאתם  כמו  עצמו  הכביש  פה, אומרת  המחלפים  , כל 

השני בצד  כאילו  לכביש  צמודים  שיהיו  כל , במקום 

פה   , המחלפים 

חמו בן  שמארלוזורוב  :יהודה  מהתושבים  חלק  להם . בואו? אתם  תן 

כנסו. להיכנס    .בואו 

סטולרוי המ  :רון  שבו  כביש  אף  והירידה , חלפיםאין  העלייה  זרועות 

לכביש צמודים  ולא  מהכביש  כזה. רחוקים  כביש  לי  . תראו 

להגיד רוצה  שאני  מתנגדים , אנחנו, מה  לא  פה  התושבים  כל 

את . זרועותל ייקחו  שהם  פשוט  זה  רוצים  שאנחנו  מה 

לכביש  אותם  ויצמידו  האלו  שיהיו , 531הזרועות  בשביל 

מהבתים   . רחוקים 

נבחן   הזה  חיהדבר  בתל  שרייבר.   הזהאבי  הדבר  את  בחן    ,

תכניות התכניות. הביא  את  על , ראית  הסכמתם  אתם  בזמנו 

ישיבה. התכניות היתה  אבי , ואז  של  התכניות  את  ביטלו 

התמונה'אמרתם , שרייבר כל  את  ראה  לא  ניקח . 'הוא  בואו 

הזה הכביש  כל  על  תכניות  שיעשה  שרייבר  אבי  גם , את 

האל. בסוקולוב בסוקולובוהתכניות  דיברנו, ה  , אנחנו 

כשבוע לפני  שרייבר  אבי  עם  התכניות ,נפגשנו  את  ראה  הוא   

לו , האלו אמר  הכביש'הוא  את  להצמיד   90%זה . 'אפשר 

ו תכנון10%- פוליטיקה  הכביש.   את  להצמיד    . אפשר 
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שנכנסהקטע    פה  הישג , הזה  על  מדברים  מבית שאתם  שנכנס 

אוסישקין מטר200נכנס , ספר  אותובשביל ,   צריך  ? מה 

לשרת הלך  הזה  הנדלהקטע  מיזמי  את  מע"  של  צ "מע. צ"ן 

הזה השטח  את  למכור  פה  נדל, רוצים  פה    . ן"שיבנו 

המועצה   חברי  מכם  מבקשים  שאנחנו  תחליטו , מה  בואו 

את מתכנןלקחת  בתור  שרייבר  אבי  הכבוד.   כל  לגדעון עם   

גדולה, ירושלמי בחברה  הוא  שרייבר  של , אבי  גודל  בסדר 

ירושלמיגד יגיד. עון  שהוא  אפשר. מה  שאי  יגיד  הוא  , אם 

מסכימים מכם. אנחנו  מבקשים  שאנחנו  מה    .זה 

חמו בן  רבה  :יהודה    . בבקשה, גדעון. תודה 

ירושלמי כל  :גדעון  בקלי , קודם  העניין  את  לפתור  יכול  שאני  חושב  אני 

שרייבר.קלות אבי  עם  להיפגש  מוכן  אני  את ,   להראות 

ב החמורות  פההטעויות  שנעשו  הוא . יותר  שרייבר  אבי 

מצוין ישר, מהנדס  אדם  גם  הוא    . אבל 

גל בן  סותר  :גיא  אמרת ? זה    .'אבל'כי 

ירושלמי   . שנייה, לא  :גדעון 

גל בן  ישר'אמרת   :גיא  עדיין  הוא    . 'אבל 

ירושלמי ישר  :גדעון  ואדם  מצוין  מהנדס  הוא  אחד. אמרתי  רוצה  . אחד- אני 

דיברת שאתה  ל, למה  אפילו  להתייחסאני  רוצה  כי , א 

אמרת שאתה  הדברים  את  למדו  לא  לא .בטכניון  אני  אז   

עליהם לענות  עליהם. יודע  לענות  יודע  לא  יודע . אני  לא  אני 

הזויים דברים  על  השמצות . לענות  על  לענות  יודע  לא  אני 

רסן כל  עליה. חסרות  לענות  יודע    . ןלא 

גל בן  תענה  :גיא  אל    . אז 

ירושלמי ל  :גדעון  אני  עונהלכן  הדברים . א  על  לדבר  רוצה  אני  עכשיו 

  . האחרים
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גל בן  אותך  :גיא  קוטע  שאני  נדל, סליחה  תכניות  שיש  שם"זה    , ניות 

מילר   , גיא, גיא  :עמירם 

גל בן  בעיניך  :גיא  הזוי  נדלזה  תכניות  שם  שיש    ?ניות" 

ירושלמי ב  :גדעון  דבר  מכיר531- אין  לא  שאני  מוכן,      - ואני 

חמו בן  לא ,גדעון  :יהודה  מותר    . להתייחס 

ירושלמי עכשיו  :גדעון  תורה  ספר  על  יד  לשים  מוכן  היו , ואני  שלא  ולהישבע 

כאלה תמים. דברים  כך  כל  לא  שאין. ואני  יודע    .אני 

חמו בן  להתייחס  :יהודה  לא  גם  לך  מותר    . אבל 

לוי יובל  .   :אהוד  . לידיעתך.    .שלא 

גל בן  הכבוד  :גיא  כל  הזו, עם  אמרתי  שאני  שמה  להבהיר אמרו  וזכותי  י 

המלומד המהנדס  מתכוון  דבריי כשהוא , למה  את  מחשיב 

נדל. כהזויים תכניות  על  יודע  לא  במתחם"אתה    . ן 

מילר גיא  :עמירם    , אבל 

גל בן  התכוון  :גיא  האיש  למה  להבין  רוצה  זכותי, אני  מילר, זו   .מר 

עניין, תירגע בעל  אתה  גם  יודע, אולי  לא    . תירגע. אני 

ביחד(    )מדברים 

גל בן  יודע  :גיא  לא  ובא, אני  יוצא  שאתה  יודע  סגן , אני  שהיית  לפני 

העיר ישראל, ראש  מקרקעי  מינהל  ממשרדי  ובא  יוצא  . אתה 

לעניין גם  קשר  לך  יש  יודע. אולי  לא  שואל. אני  לא , אני  אני 

מזמן. מאשים שלך  התמימות  את  איבדנו  אנחנו    . פשוט, אבל 

חמו בן  טובה, גדעון  :יהודה  לי  הערות, תעשה  פעם  מדי  פה  תשמע  . אתה 

ל רק  להתייחס  הרצינייםתשתדל    .  בבקשה, דברים 

רציניים  :אל- אתי גן זה    ? מה 

ביחד(   ) מדברים 

ירושלמי מקצועייםרוצהאני   :גדעון  דברים  על  לדבר    .  

צרפתי לדיון, אתי  :צביקה  מפריעים  אתם  שני  ומצד  דיון  רוצים  אז . אתם 
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לו להפריע     .לא 

ירושלמי מקצועיים  :גדעון  דברים  על  ורק  אך  לדבר  רוצה  אני  על , לכן  ולא 

למקצועיים מעבר  שהיו  אחרים  ככה. דברים  אבי , עכשיו 

מצוין מהנדס  הוא  תכנית. שרייבר  עיבד  שאני , הוא  דבר 

בערך  עליו  שנה30עובד  רוצה ,   אני  כי  נמצא  לא  שאבי  וחבל 

אומר שאני  מה  את  ישמע    .שהוא 

חמו בן  מוקלט  :יהודה    . זה 

ירושלמיגד מצוין  :עון  מהנדס  אותה, הוא  עיבד  שהוא  התכנית  לתכנית , אבל 

בכבישים3יש  כלל  בדרך  מימדים  וX,Yיש .     -Z . זאת מה 

רוחב? אומרת נניח  מחלפים. גובה, אורך, שיש  שני  לנו  , יש 

פשוטה בעברית  זה  את  אסביר    . אני 

זה  :אל- אתי גן את  להקרין    ? אפשר 

המצג  :יאיר אברהם על  זה  את    ? תיש 

ירושלמי מח  :גדעון  את  לכם  חשוב, טוב? ב/62/יש  זה , לא  את  אסביר  אני 

קלה    .בעברית 

יודעים  :אל- אתי גן פה, חלקנו  יש  שלא , אבל  מועצה  חברי  בטוחה  אני 

  . יודעים

ירושלמי לשםאני   :גדעון  מה. אבוא  לכם  אגיד  שוטף , אני  לדבר  לי  תנו  אבל 

דקות10 שהכב.   אדם  שבן  ומשוכנע  בטוח  ליד אני  עובר  יש 

שלו אומר, הבית  שאני  מה  את  לקבל  קשה  לו  ואני , יהיה 

רבה בסימפתיה  זה  את  בכלל.מקבל  בעיה  לי  אין    ,  

שם  :קהל לגור  בעיה, תבוא    .אין 

ירושלמי את   :גדעון  התחלתי  כשאני  לכם  להסביר  רק  רוצה  היה , 531אני  מה 

הטייסים. 531 דרך  היה    , הוא 

יודעים  :קהל   . אנחנו 

ירו שלכם  :שלמיגדעון  הבתים    . על 
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ביחד(   ) מדברים 

לפני   :אל- אתי גן שהיה  רלוונטי 30מה  לא  זה  שנה  יש . להיום  היום 

בתחבורה רכב, שינויים    . בכלי 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי בשבילכם, קהל  :צביקה  מבקשים, זה  בשבילכם. אנחנו  הוא    .הדיון 

ירושלמי אי   :גדעון  שלו  המיקום  שאת  סוקולוב  רחוב  כאן  לשנותיש   .אפשר 

חי תל  רחוב  את  כאן  לשנות, יש  אפשר  אי  שלו  המיקום   ,את 

לשנות  אפשר  אי  שגם  האלה  הכבישים  שני  בין  מרחק  ויש 

כזהבעיר . אותו כביש  חדשהשמתכננים  עיר  ובונים  אני ,   אז 

לוקח הייתי  בעיה  שום  גזע, בלי  כמו  כלל זה  עושים . בדרך 

הבינעירוני הכביש  מא,את  לכביש  נכנסים  משם  מאוד - וד 

העיררחב לתוך  הכביש ,   צידי  משני  רחב כאשר  בניין  קו  יש 

לתושבים יפריע  שלא  מיגונים . מאוד  גם  ולפעמים 

מה. אקוסטיים קיים, אבל  מצב  לנו  היה  מספר . פה  לנו  היו 

מאוד צרים  חייבים, כבישים  בתכנון , שאנחנו  התלבטתי  אני 

לתת  בכניסהורציתי  שני  מקום  בלי  אחד  ממקום  רק   ,אולי 

פשוטה  מאוד- מסיבה  קצר  הזה  המרחק  צריך .   כלל  בדרך 

של  גודל  סדר  מחלפים  בין  ק2שיהיה  ק1.8, מ"  אני . מ" 

כך אחר  מבקש, אענה  אחד, אני  אף  עם  לריב  באתי  לא  . אני 

תשובות ונותן  בא    . אני 

ל, גדעון  :אל- אתי גן רגילים     - אנחנו 

ביחד(   ) מדברים 

חמו בן  חייבת  :יהודה  חייבת. היא     .היא 

דבר  :אל- אתי גן כזה  בעולם  רגילים, אין  כבר  אנחנו    . אז 

ירושלמי אנחנו   :גדעון  האלהעכשיו  הדברים  כל  את  לי  שהיה  העובדה  , לאור 

כתובים בכבישים , הם  נוסף  נתון  לו ויש  שקוראים 
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יכולתי .השתזרות לא  הגעתי , אני  כאן  ארוכה  תקופה  אני 

אחד , זרותתלהש מצד  נכנס  לצאתשאחד  צריך  מצד והוא   

בספרים. שני מסוים  אורך  המרחק . יש  את  לקחתי  אני 

לעשות  שאפשר  ביותר  בין המינימאלי  השתזרות  ויצרתי 

העלייה לבין    . הירידה 

הזה   לכביש  הזה  הכביש  בין  מאוד  גדול  גובה  הפרש  יש . יש 

מכסימאלי  שיפוע  לגם  שאפשר  רמפהמותר  עם  כאן  . נסוע 

איילון נתיבי  את  תכננתי  נתי, אני  כל  איילוןאת  עשיתי . בי 

קצרים איילון  דבר .מחלפי  ורואה  בא  כשאתה  כלל  בדרך   

סיבה, כזה לזה  לתכנן . היתה  לו  שנותנים  כבישים  מתכנן  כי 

בין  נקודות2כביש  עושה,   שהוא  הראשון  לא , הדבר  אנחנו 

מהנדסים, אדריכלים טכניים, אנחנו  הראשון . אנשים  הדבר 

עושה את , שהוא  מחבר  בקו2הוא  הנקודות  ישר  הקו .   אם 

מסתדר לא  לפתל, הישר  מתחיל  הוא  בג. אז  לל לפעמים 

גבעות , שיפועים בגלל  אחר- לפעמים  משהו  בגלל  פעם  כל   .  

מחלפים   לתכנן  בא  יהלום, כשאני  מחלפי  לי  קוראים , כשיש 

יהלום מחלפי  ביותר, לזה  הפשוט  עובדה, הדבר  בצד , הנה 

זה את  עשינו  עושה . השני  ואתה  לוקח  יהאתה  לום מחלף 

ספרזה . פשוט בכל  שמופיע  טריוויאלי , דבר  סופר  דבר  זה 

אותו שעושים  הראשון  הדבר  בא.שזה  כשאני  אני  וגם  אז  . 

מצוין מהנדס  גם  והוא  שלי  חבר  גם  שהוא  שרייבר  הוא ,אבי   

כזה דבר  ועשה  לקח  כשהתחלתי. גם  עושה  הייתי  שאני  , מה 

כשהתחלתי פה  עשיתי  שאני    . ומה 

סטולרוי שרי  :רון  תכניתאבי  עשה      , יבר 

צרפתי לסיים, ירון  :צביקה  לו    . תן 

ירושלמי ב, אגב  :גדעון  מוכן  שרייבראני  אבי  עם  לדבר  גם  ללכת  , סוף 
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ולראות איתו  לי , עכשיו. להיפגש  היו  דברים2כאן  דבר .  

גדול- ראשון  היה  הזה  לכביש  הזה  הכביש  בין  הגובה  הפרש    .

הרמפו את  לגמור  כבר  כאן  רוצה  שאני  הייתי , המכיוון  ואם 

פה זה  את  פה, עושה  הרמפה  את  גומר  ה, הייתי  לא  ייתי ואז 

לסוקולוב בחזרה  לעלות  כל. יכול  קודם  לי , אז  נתן  זה 

ארוך יותר  כביש  יודע. אפשרות  אחד  כל  שלומד , וזה  מי 

ה שיפוע, בגיאומטריה' בכיתה  אחוז  זה  מה  יודע . יודע 

מותר מכסימאלי  שיפוע  אחוז  לך  רוצה, שכשיש  לואתה  רדת  

לXמנקודה    -Yכזה אורך  לתפוס  צריך  אתה  צריך ,   לא  וזה 

הזה הדבר  בשביל  מהנדס  כזה.להיות  אורך  צריך  היה .   כאן 

אורך   . לי 

עוד   עשיתי  בעיה? מה  עוד  יש  לעשות? מה  מה  אפשר , אין  אי 

צמתים3 ליצור ו2, 1:   שמאלה3-   לפנות  וכאן  חיה .   אין 

אבי . כזאת את  שאלתי  כ'כשאני  עשית  יהלוםאיך  ? אן  הוא '

לי  שמאלה'אומר  להיכנס  צריך  שפה  לב  שמתי  ותקראו .'לא   

אותו מ. ותשאלו  מצב. קשבאני  יוצא  מה  עכשיו  יצא ? אז 

שיופי ליצור , מצב  אפשרות  אין  צמתים3מחלף  וכאן 1,2,3.    

שמאלה חשבתי. אין. לפנות  הטייסים  דרך  על  אני  שצריך אז   

הטייסים לדרך  להיכנס  אפשרות  י. לתת  הדעת לא  על  עלה 

להיכנס לו  יתנו  לא  הזה  האזור  כל  את  פה . שפתאום  יש 

קיימים הזאת. כבישים  התכנית  נולדה  רוע . מזה  סתם  לא 

התעקשות, לב דבר, לא  שום  מקצועיות. לא  את . רק  יצר  וזה 

הזאת   .התכנית 

הטייסים    לדרך  יותר  קצת  להיכנס  חשבתי  בתכנית  זה , אני 

ממע מתנה  כאילו  סבאצ"היה  לכפר  אגב.  רוצה ,   אני  רק 

התכנית על  לכם  שיש  שהביקורת  פי ,שתדעו  יש  השרון  להוד   
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ו, 10 אצלם  נמצאת  התכנית  כל  כאן כי  שיש  להם  נדמה  היה 

צ סבא , ירקס'איזה  כפר  להם. אילתלבין  הייתי , שנתתי  אני 

בכלל  להיכנס  לי  נותנים  לא  והיום  השרון  הוד  של  המתכנן 

כאן. לשם כאן. זה    , עכשיו 

שנייה  :הםיאיר אבר תרשה, גדעון  אם    , רק 

חמו בן  ברצף  :יהודה  לו    . תן 

אומר. שנייה, יהודה  :יאיר אברהם שאתה  מה  את  לסכם  לגבירק    ,  

לסכם  :אל- אתי גן זה    ? מה 

כבר  :יאיר אברהם   ! תפסיקי 

עליי  :אל- אתי גן תצעק    . אל 

ביחד(   ) מדברים 

לסכם  :אל- אתי גן תגיד    , אל 

אני  :יאיר אברהם פשוטה  להביןבשפה  רוצה  פשוטה,   תפסיקו ,בשפה  אל   

  , אותי

גל בן  אותך, יאיר  :גיא  לשמוע  רוצים  לא  פשוטה    . בשפה 

גדול  :יאיר אברהם מבין  לא  אני  פשוטה  של , בשפה  בעיה  יש  אומר  אתה 

  , גבהים

גל בן  דיבור, יהודה  :גיא  זכות  פה  פותח  אתה    , אם 

חמו בן  זה, יאיר  :יהודה  את     .תרשום 

גל בן  הדיון, יאיר  :גיא  סוף  עד  בסבלנות  תתאזר  מה , אתה  תשאל  ואז 

רוצה תקטע . שאתה  לא  אתה  וגם  אותו  קטע  לא  אחד  אף 

  . אותו

צרפתי יאיר  :צביקה  תיגרר    . תרשום, אל 

גל בן  במקרה   :גיא  שנה  בחצי  פעם  הוועדה  בפני  מופיע  הזה  האיש 

שלו, הטוב הדברים  הצגת  את  לסיים  לו  לך. תן  אומר  , אני 

א פותח  הוא  פהאם  הדיון  דיבור , ת  זכות  את  ננצל  כולנו 
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  . שלנו

שטחים  :יאיר אברהם של  בעיה  ואין  גבהים  של  בעיה  רק  ?נכון, יש  אני 

להבין   . רוצה 

חמו בן  לזה, יאיר  :יהודה  תיגרר  הדברים. אל  את  לך  הבעיה, תרשום     ?מה 

זה  :יאיר אברהם אחרי  אותו  להחזיר    ? למה 

חמו בן  זוכר. עזוב  :יהודה    .הוא 

ירושלמיגדעו רכבת  :ן  תחנת  יש  כאן    . בסוקולוב 

מה  :קהל   ?בשביל 

ביחד(   ) מדברים 

ירושלמי יכול   :גדעון  לא  שאני  דברים  ויש  לענות  יכול  שאני  דברים  יש 

הזאת. לענות הרכבת  תחנת  את  תכננתי  לא    . אני 

חמו בן  גם   :יהודה  מיותרת.מיותרתהיא  שהיא  להגיד  אפשר   .  

ירושלמי את   :גדעון  קיבלתי  בתור אני  נתוןזה  אותה.מצב  תכננתי  לא  אני    ,

האלה הדברים  את  פה  שיהיה  קבעתי  לא  קיבלתי . אני  אני 

נתון מצב  בתור  זה  הנתון. את  במצב  להתחשב  צריך  אני   אז 

הרכבת תחנת    .של 

ביחד(   ) מדברים 

ירושלמי ככה  :גדעון  באזור , עכשיו  אותה  לקחתי  אני  הזאת  .התחנה  . אני ,.  

סמכות לי  לי , אין  יכול אין  שמישהו  חושב  לא  ואני  יכולת 

פני  מעל  אותה  ולהוריד  הזאת  התחנה  את  לקחת  היום 

  . השטח

לא  :???   ?למה 

חמו בן  פה  :יהודה  שיושב  אחד  באף  תלויה  לא  הזו    . הרכבת 

ירושלמי נתון  :גדעון  מצב  לי  שהיה  האחרת ,מכיוון  החלופה  לכפר היתה  

קשה יותר  הרבה  הרבה , סבא  איתה  שהלכתי  חלופה  זו 

מאוד. שנים קשה  היא  פה  שההסתדרות  העובדה  אני , לאור 
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יהודה של  קודמו  שנים  זה, הרבה  את  זוכר  אני , ואתה 

של  השירות  דרך  כאילו  שזה  תוואי  עם  בצורה 531הלכתי   

  . כזאת

גל בן  אוסישקין  :גיא  יער    . דרך 

ירושלמי מ. כן  :גדעון  חלק  היתה  הטייסים  דרך  ארוכה .531- כאילו  ותקופה   

היו הזהמאוד  העניין  על  ויכוחים  הרבה  לנו  השלבים .   באחד 

סבאאנחנו  כפר  של  תוקף  בכל  לדרישות  לא , נעתרנו  כאן 

כביש יער . לתת  את  וראיתי  הרבה  פה  הסתובבתי  אני 

באזור, אוסישקין חמד  פינת  הוא  אוסישקין  רק , אגב. ויער 

השרון שהוד  לכם  . שתדעו  . כאלה. ודברים  תעשייה  אז . אזור 

מ ירדנו  הזהאנחנו  זה , הדבר  את  ליצור  צריך  כשהייתי  ואז 

מנוס לתחנת . אין  מסביב  הזה  הכביש  את  יצרתי  אני 

נתון. הרכבת עכשיואני . זה  יכול  כזה , לא  דבר  אומרת  זאת 

להציע יכול  לא  מתכנן  בתור  מע, אני  לדרוש "גם  יכולה  לא  צ 

רכבת תחנת  לבטל  כזה    . דבר 

רכבת  :קהל תחנת  לא  חניון, זו    . זה 

יר החניון  :ושלמיגדעון    . זה 

ירידה  :קהל שם  לעשות  לכביש, אפשר  מתחת  כניסה  שם  . לעשות 

פעם שעשו  כמו  לעשות  .ואפשר  . זה, . את  לעשות    .אפשר 

ירושלמי משהו, לא  :גדעון  לכם  אגיד  קודם, אני  זה  את  תכננתי , אמרתי  לא 

זה לזה, את  אחראי  לא  בזה, אני  אליי  תפנו  לא , אל  ואני 

בזה לכם  לעזור  נתון . יכול  היום  חניון- יש  עם  רכבת  תחנת   .   

שאלה  :קהל לשאול  שלך? אפשר  הדברים  את  מקבל  כל , אני  אבל 

מגרש  על  מדובר  שאפשר העסק  משאבות  בית  ועל  החנייה 

אותו ישר. להזיז  קו  ולעשות  לקחת  הכל  בעיה . בסך  שם  אין 

גבהים בעיה, של  שום  שם  יישאר, אין  החנייה  בסך . ומגרש 
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ת מעבר  יצטרכו  קרקעיהכל  הכל, ת  את . זה  לתכנן  אפשר 

  . זה

ירושלמי סבא  :גדעון  כפר  עיריית  של  בידיים  לא  גם  זה  הזה     .הדבר 

יודע  :קהל לא  שואל, אני  אני    . זה 

ירושלמי לך, תראה. לא  :גדעון  אומר  את הנדסה , אני  לקחת  התנאים זה 

לפתור זה  ולפי  בשטח  מתחשבת .הקיימים  שלא  הנדסה   

הקיימים הזהיוצרת, בדברים  המחלף  את  מבין. זהו.   ? אתה 

מאוד חדה  בצורה  זה  את  אומר  יכול. אני  לא    . אני 

מילר המתוכנן  :עמירם  הכביש  לבין  החורשה  בין  בחניון  הגובה    . הפרשי 

פה  :קהל זה? איפה  את  בדקתי  לא  בדקתי .אני  רוצה , לא  לא  אני 

דברים הרבה. להגיד  בדקתי  זה  בתור . את  זה  את  לקחתי  פה 

אנ. נתון בדקתיאם  לא  שבדקתי, י  רוצה  לא  אפשרי אני  וזה   

אפשרי בלתי    . או 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי לגדעון? גדעון, סיימת  :צביקה    . תודה 

חמו בן    . בבקשה, יאיר  :יהודה 

במקוםאני   :יאיר אברהם ידעלכן , סיירתי  חוסר  אולי  מתוך  שאלה  , שואל 

פשוטה בשפה  זה  את  להבהיר  כדי  זאת  בכל  אומר . אבל  אתה 

של ש החלופי  התכנון  את  לקבל  אפשרות  שרייבר אין 

מרובים צמתים  של  ומהסיבה  גבהים  של  ולכן , מהסיבה 

נפסלה הזאת    ? נכון, האופציה 

גל בן  חי  :גיא    . בתל 

חי  :יאיר אברהם תל  של  כביש . בצד  של  פנימה  שהולכת  הזאת  הלשון 

קטע באיזשהו  שמסתיימת  איזשהו , הטייסים  שם  שיש  עד 

מים    ?נכון, מאגר 

ירושלמי   . כן  :גדעון 
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חמו בן  לטובתנו  :יהודה    . זה 

ירושלמי מע  :גדעון  של  מתנה  סבא"זו  כפר  לעיריית     .צ 

חמו בן  הכביש  :יהודה  את  פותח  אתה  אם  אופציה  לאפשר  יכול    , אתה 

מילר לבית  :עמירם  מתחת  האורך  לכל  פתוח    , כביש 

חמו בן  .   :יהודה  . הנדל? למה. של  המחשבה  שם "כל  מנסן  לקטוע יםאנחנו   

לקטוע. םאות יכול    . וזה 

לך  :יאיר אברהם אומר  שואל, אני  אני  זה    . בגלל 

חמו בן  מצפה  :יהודה  אני  . ממך  . בוועד. היה  לא    - תהקהל 

ברורות  :יאיר אברהם תשובות  ואקבל  שאלה  אשאל  הזאת . אני  הלשון 

שם מע, שנמצאת  של  הוא  מהשטח  לנו "חלק  מאפשר  שהוא  צ 

הז הפנימי  הכביש  את    ?הלעשות 

ירושלמי לך  :גדעון  אגיד  בעיה . אני  כאן  להיתה  האלה3- בקשר  החלקות    .

כאן  הקטנה3היו  אלוהים  חלקת  של  מבנים  את .  כשעשיתי   

האלה הבתים  על  הסתכלתי  הזה  הגורם , הכביש  הרי  אני  כי 

הזה במקום  ואמרתי . לכביש  האלה  הבתים  על  הסתכלתי 

אדירים' , אלוהים  ונורא ' איום  מחיר  משלמים  לא אלה  כי 

ה בכל  לגעת  פשוט  . רצינו  . אנחנו . האלה. השלבים  באחד  לכן 

ומתן המשא  את  בעלי , ניהלנו  כל  באו  השלבים  ובאחד 

ואמרו 3, המגרשים מגרשים  בעלי  מוכנים , ה'חבר'  אנחנו 

זה את  מע. 'למכור  להם"אז  שילמה  האלה , צ  והמגרשים 

ממשלתי"מע, שייכים גוף  זה  להם , צ  שיהיו  יכולים  לא  הם 

  . שיםמגר

לכבישים  :יאיר אברהם רק  זה  אחר? נכון, והשימוש  שימוש  אפשר    ?אי 

ירושלמי אפשר, לא  :גדעון  ישראל . אי  מקרקעי  למינהל  שייך  . יםהמגרשזה 

דבר שום  שם  לעשות  אפשר    .  אי 

אמר  :יאיר אברהם שהוא  מה  פעם? שמעת  עוד  לוודא  רוצה  רק  אי , אני 
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מע של  אחר  שימוש  בזה  לעשות     ?צ"אפשר 

ירושלמיגד לך  :עון  אגיד  אני  מע, בוא  איש  לא  לייצג , צ"אני  יכול  לא  ואני 

מע   , צ"את 

גל בן  לתשובה  :גיא  טוב    . תקשיב 

ירושלמי אחד  :גדעון  דבר  לך  להגיד  יכול  שבעלי , אני  העובדה  שלאור 

האלה  לתוך המגרשים  כאן  כזהנכנסו  אי  דבר. מן  עוד  , וגם 

שבל מסיבה  מהם  זה  את  לקנות  רצינו  קונים אנחנו  שהיו  י 

האלה המגרשים  הנתיב  ,את  את  להרחיב  יכול  הייתי  לא 

פה פההנוסף  נוסף  נתיב  ולאפשר  הרמפה ,   את  גם  שיאפשר 

בשני. הזאת אחד  קשור  היה  של . זה  הרמפה  על  כשדיברו  אז 

למע, סוקולוב בהצעה  באתי  אני  , ה'חבר'אמרתי , צ"אז 

נקנה אולי  זה אני . 'בואו  את  נקנה'הצעתי  אולי  את בואו   

לתוך , זה יותר  ולהיכנס  פה  להרחיב  אוכל  אני  ואז 

לקחנו , 'המגרשים בערך כי  מהמגרש50%להם  זאת .   

יודע, עכשיו. הסיבה לא  אני  האלה  המגרשים  עם  יעשו    . מה 

צרפתי   . בבקשה, אתי  :צביקה 

פה  :אל- אתי גן שעות  עוד  לשבת  יכולים  לפחות , בגדול. אנחנו  מודה  אני 

שלי מב, מהצד  לא  לא , בהנדסהינים אנחנו  באמת  אנחנו 

בהנדסה   . מבינים 

ירושלמי במשהו  :גדעון  מבינה  לא  שהיא  שאומרת  הראשונה  הישראלית    .את 

מבינה  :אל- אתי גן לא  שאני  דברים  כמה  בעוד  להגיד  מוכנה    . אני 

גל בן  בשוודיה  :גיא  נולדה  היא  כי    . זה 

ללמוד  :אל- אתי גן מוכנה    . אני 

התכוו :ד מנשה אליאס"עו מבינההיא  לא  היא  בזה  רק    . נה 

חמו בן  התכוונת, גיא  :יהודה    ? למה 

גל בן  ישראלית  :גיא  לא  מנטאליות  לה    . שיש 
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לעשות, נכון  :אל- אתי גן יכולה . מה  לא  אני  בשוודיה  שנולדתי  זה 

זה את     .להעלים 

מבינה  :יאיר אברהם היא    .בכלכלה 

הזמןהצדדים   :אל- אתי גן כל  הזה, כנראה  המהנדס  אומר  אחד , אחד 

הזה המהנדס  הציבור. אומר  כנציגי  אנחנו  הכל  אנחנו , בסך 

טוב הכי  יהיה  סבא  כפר  שלתושבי  אל. רוצים  כלל  ף "זה 

פה אנחנו  זה  ובשביל  צריך . ברזל  שחלק  לי  ונראה  היות 

מקצוע בעלי  החלטה , באמת  פה  נעביר  שאולי  דעתך  מה 

כל הבנו- אחד , שקודם  הבעיות, ראינו,   את  , האמת. הבנו 

יוד הפתרונותלא  כל  זה  אם  פה  ,עת  קרקעיכי  תת  , אומרים 

למעלה, למעלה אפשר  למטה, אולי  אפשר  יעזור , אולי  וזה 

מספר  השאיפה  זו  כי  לתושבים  כן  שלנואחתאולי  של .   לא 

השרון הוד  בטח, תושבי  שלנו  אולי . אבל  שבאמת  - אחד אז 

שהצעת עם , כמו  שרייברלשבת  וכן,ואולי, מר  נציגים ,    גם 

מו העיר מטעם  התושביםעצת  של  נציגים  ובגישה , ובזה, וגם 

פרופרהזו  מקצועי  יהיה  מקצועי . זה  אלא  פופוליסטי  לא 

אחד. פרופר   . זה 

ירושלמי לך  :גדעון  אענה    . אני 

השני  :אל- אתי גן השלב  השווה, ואולי  לעמק  תגיעו  לא  מה , שאולי 

לעשות דעת, שרגילים  חוות  עוד  כסף . לקחת  הרבה  כך  כל 

פה הרבה ,בזבזו  כך  כל  יש  אולי , עיכובים  עוד אז  ניקח 

מע של  בשיתוף  שמאים, צ"מהנדס  שלוקחים  שמאי , כמו  יש 

הפתרון . עירייה את  למצוא  ונראה  שלישי  אדם  הטוב ייקחו 

אזביותר  רק  ההחלטה  את  גם . ונקבל  הצעתי  לראש זו 

תכליתי, העיר יהיה  שזה    . כדי 

ירושלמי לך  :גדעון  אענה  אני  המתנגדים.אז  ש  חי  תל  רחוב  ברחוב , ל  שגרים 
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חי שלהם, תל  ההתנגדות  את  בהחלט  מבין  יכול , שאני 

אז  חי  תל  ברחוב  גר  הייתי  אני  אם  שגם  לא להיות  הסבר  אף 

אותי משכנע    . היה 

לחורשה  :קהל ממול    . גם 

ירושלמי באו , עכשיו. בסדר  :גדעון  הצעות7כאן  אני .   המחוזית  בוועדה 

לשבת יותר  לי  נוח  פ, חושב  יותר ? למה. המאשר  שם  יש 

ב יותר  שמבינים  ואנשים  מקצוע  .אנשי  . עם , . חלופות7באו    .

הזה באזור  אפשרית  חלופה  בוועדה כל  בזמנו  נבדקה   

דעת .המחוזית חוות  לתת  צריך  עימות , הייתי  והיה  וישבנו 

ש המהנדסים  ובין  את ביני  האלהעשו  הזה .הדברים  בעימות   

המחוזית  דיוןהחליטה הוועדה  כאןש, באותו  , החלופות 

שקיימת הבעייתיות  את  והראינו  הסברנו  והחליטו , אנחנו 

כזהללכת  פתרון    . על 

לכם   להגיד  רוצה  רק  פה, אני  הפתרון  וגם  פה  הפתרון  , גם 

עשיתי שאני  הראשון  הפתרון  לא  פתרונות .זה  לי  היו   

למבנים. אחרים צמודה  היתה  הזאת  דחפנו . הרמפה  אנחנו 

  . אותה

חמו בן  אותה דחפנ  :יהודה  מהחומה40ו  מטר    .  

ירושלמי אותה   :גדעון  מטר40דחפנו  עשיתי.   אפשר ? מה  כמה  ראינו 

שתבינו, ה'חבר. להיכנס רוצה  שכנים, אני  פה  לכם   ,יש 

השרון הוד  להם  הרמפה . קוראים  את  לקחת  יכול  לא  אני 

רוצה שאני  כמה  אותה  ולדחוף  מאוד . הזאת  הם  ככה  גם 

שדחפנו  זה  על  מטר40ממורמרים  ובכוח.   אמרנו  אנחנו   אבל 

היד את  להם  השרון, כופפנו  הוד  זה , אנשי  את   40ודחפנו 

מהבניין פה.מטר  היה  זה  לכם.   אמרתי  כבר  היה , פה  לא  זה 

הראשון את . הפתרון  פה  כשקנו  התאפשר  הזה  הפתרון 
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האלה רמפה. המגרשים  עוד  לעשות  איזשהן יצרנו . כשיכולנו 

תורה ספר  של  ב, אותיות  שלמד  אחד  או וכל  דתי  ספר  בית 

מכיר התורה, שהוא  ספר  של  באותיות  לנגוע  לא . שאסור  זה 

  . המצב

אומרת  :אל- אתי גן אולי, זאת  לבחון  אפשר  היום    , שגם 

ירושלמי מה  :גדעון  לך  אגיד  אני  מלא. אבל  בביטחון  להגיד  יכול  אני  , היום 

לא  אני  אם  אפילו  להיות  מוכשריכול  כך  שאני , כל  אחרי 

כבר  בזה  החלופות, שנה 30עוסק  את  אני . למדתי  עכשיו  אז 

מלא עצמי  בביטחון  לומר  הכל, יכול  את  לוקח  אתה  , שאם 

שקיימים האילוצים  כל  את  אומרת  דרישות כולל, זאת   

סבא כפר  השרון, עיריית  הוד  עיריית  גם . דרישות  צריך  אני 

הזאת לתכנית  השרון  הוד  של  ההסכמה  כפר , את  של  רק  לא 

   .סבא

.   :קהל . השרו.   ? ןהוד 

עתידי. עתידי  :אל- אתי גן להם    . יש 

גל בן  כרגע  :גיא  מתנגדת    . והיא 

ירושלמי מתנגדת  :גדעון  אותה, היא  נכופף    . אנחנו 

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  מתנגדת, לפרוטוקול  :גיא    . היא 

ירושלמי האחר  :גדעון  הפתרון  על  דעתי  את  כבר  אמרתי  את . אני  אמרתי 

לומר. דעתי אם  . כי, התלבטתי  . שליהו. חבר  אבל ,א   

הורדנו .אמרתי אנחנו  הזה  במקום  לא, כאן  רקזה  מטר 40    

גם , שירד פה  מטר7ירדנו  עשיתי.   והורדתי  ?מה  את לקחתי 

למטה מהר  שאפשר  כמה  הזה  משוקע. הכביש  הוא  , הכביש 

בתוך  וגם . פירהחהוא  משוקע  גם  שהוא  כביש  כלל  בדרך 

מטר40ברחנו  המצב,   את  בהרבה  שיפרנו  אנחנו  שהיהאז    .  
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להבין  :אל- אתי גן רוצה  שלי, אני  ההצעה  את  מקבל     ?אתה 

העיר. שאלה  :קהל ראש  ואל  העיר  למועצת  בעצם  פונה  גם  , אני 

סוקולוב ברחוב  מדברים  שאנחנו  הזה  הזאת , הלופ  הכניסה 

מספר שנכנסת    , 20,18, 22בתים 

החניון  :יאיר אברהם את    . שעוקף 

וזה14, 16גם   :קהל ממש    לנכנס  מטר40לא , חלונותמתחת  אלא ,  

מטרים6אולי שם  הכל,   שואל.זה  אני  עכשיו  את ,   האם 

כל קודם  אפשר  אי  עליו  מדברים  כך  כל  שאנחנו  הזה  , הלופ 

פוגעים  הכי  בלאו  החנייההרי  בית . נקודה. במגרש  שם  יש 

ע לנו  שהובטח  וכדומה"שמאים  הרכבת  חשמל, י  , וחברת 

השמאים בית  את    .שיזיזו 

ירושלמי אותו  :גדעון    . מזיזים 

יפה?מזיזים  :קהל מניח,   בית . אני  של  האפשרות  את  ויש 

מפריע, המשאבות שהוא  אותו , רק  להוריד  שאפשר  אולי 

אותו טכני, ולהזיז  עניין    . זה 

ירושלמי   . מזיזים  :גדעון 

שואל   :קהל פשוטהאני  חי , אוקי, שאלה  תל  של  הבעיה  את  פתרת 

רצון שבעי  לא  לופה. ואנשים  לחלונותאבל , כנסת   ?מתחת 

זה את  מבין  לא  וחצי ? אתה  בחמש  שם  שקורה  מה  יודע  אתה 

התחנה, בבוקר את  אשם? כשפותחים  לא  לי , אתה  אין 

אליך הרכבת . טענות  עם  שש  בשעה  כך  אחר  שקורה  מה 

האימים, הראשונה רעש  ועם  הצפירות  זה ,אוקי. ועם  אז   

אשמה העירייה  ולא  אשם  לא  שאתה  עובדה, נתון  אבל . זו 

לבתיםאפשר מתחת  להוציא  לפחות  הזה  הלופ  את  ואני .  

סבא כפר  מעיריית  מכם, מבקש  תעזרו , אנא  הזאת  בנקודה 

הכל, לנו    .זה 
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חמו בן  משפטים, חברים  :יהודה  בהחלט . בכמה  הזהחושב אני  כל ,שהדיון   

פה שנאמרו    , ההערות 

הביתה  :קהל אליי  אותך  להזמין  רוצה  קפהאני  לכוס  שתאמין ,  

מה , לי התחנהותראה  עם    , גרמתם 

חמו בן  לשמוע  :יהודה  גם  בשביל  הקהל  את     , הזמנו 

נהדרת  :קהל לעיר  לבוא  בשביל  תקוה  פתח  את  מה , ומה, עזבתי 

פהנהדר  ?  

חמו בן  ההערות  :יהודה  את  גם  לשמוע  שנוכל  בשביל  הקהל  את  אז . הזמנו 

ש. ברשותכם חושב  מהאני  גדול  של חלק  לפחות  הערות 

הערו, התושבים בהחלט  רלוונטיותת הן  ה. לא  גדול חלקם 

הזוהוא  לתקופה  לא  את . לצערנו, רלוונטי  אומר  לא  ואני 

ביקורתזה כדברי  את ,   עשו  קודמיי  שגם  ואמרתי  פתחתי  כי 

כל  שיפורים  מקצה  ולעשות  לנסות  מנת  על  והמיטב  המירב 

מחדש הזדמנות, פעם  צומת, ובכל  משמע, בכל  , תרתי 

ההזדמנות את  האינט, שהיתה  את  העיר קידמו  של  רסים 

סבא לכם.כפר  אומר  אני  ה,   האחרונות 6.5- במהלך  שנים   

אלינו קשור  שהיה  אחד  דיון  היה  סבא , לא  כפר  לעיריית 

הזה חלק, בנושא  בו  לקחתי  הגורמים . שלא  וגם 

בקדנציה , המקצועיים תיק  כמחזיק  מילר  עמירם  גם  וכולל 

הקודמת, הנוכחית בקדנציה  התיק  מחזיק  בכל . וגם 

שה הללו יתההזדמנות  ההזדמנויות  את  לנצל  השתדלנו   

לתקן   . ולנסות 

התכנית  : לויאהוד יובל בעד  הצבעת  למה    ? אבל 

צרפתי לו, יובל  :צביקה  תפריע    . אל 

התשובה, לא  : לויאהוד יובל את  מבין  לא  לתקן. אני    , ניסית 

ביחד(   ) מדברים 
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חמו בן  שלפעמים קשה   :יהודה  פה  תרבותייגם , ישלקבל  מהדיונים  , םחלק 

תתרגלו  וחצי. לזהאז  כשנה  מלפני  בדיון  למשל  , שנתיים- כך 

לעשות  מנת  על  חי  תל  פתיחת  את  דחינו  בכוונה  ואנחנו 

שיפורים העו ,מקצה  כניסה תושבי  מחוסר  סבלו  בגדול  יר 

ממזרח. לעיר או  ממערב  לעיר  מהכניסה  היו  עצם , הלחצים 

כניסה שאין  מקצה אבל . העובדה  לעשות  הצלחנו  הזה  בלחץ 

ולדחוק,וריםשיפ ה  את  כ  מטרים40- צומת  את ,   לאפשר 

עליה הרמפה שדיבר  ירושלמי  סקר , גדעון  את  לבקש 

דעתנו את  קיבלו  דבר  של  שבסופו  עפ, הרעשים  י "והולכים 

שהוזמן המקצועי  ומע. הסקר  הזמנו  אנחנו  עשו "אמנם  צ 

אותו ושילמו  חי , אותו  תל  צומת  על  גם  אותו  מיישמים  אבל 

באזור דירות  על    .וגם 

הרכבת   מתכניות , ולגבי  באחת  גם  דעתי  את  אמרתי 

אותי שראיינו  ביטוי , הטלוויזיה  קיבל  שזה  לי  ונדמה 

טב בערוץ פריים  שישי  ביום  מתיאטרון , 2יים  חלק  היה  שזה 

במרחק 2לבנות האבסורד  רכבת  תחנות  מטרים 800של    

מהשנייה פה . אחת  נשחק  אנחנו  עצמנואבל  עם  אם , שחמט 

עצמנו את  או א, נשלה  הרכבת  את  להזיז  שיכולים  נחשוב  ם 

התחנות אחת  את  להתמודד. לבטל  מנסים    .ואנחנו 

מאוד   דיון  לנו  כ- היה  לפני  חשוב  שבועות3- מאוד  לאחר .  

הייתם אתם  שגם  המחוזית  בוועדה  שבוועדה , הדיון  לאחר 

את  קיבלו  המקצועייםהמחוזית  הגורמים  אנשי , קרי, עמדת 

נדל"מע של  לנושא  קשר  שום  בלי  וכל "שמדל, ן"צ  ן 

האלה התחבורה. השטויות  משרד  הרכבת, אנשי  , אנשי 

דעתנו את  ולא  כשקטמו. קיבלו  הטייסים  כביש  אפשרו את 

שלו ההמשך  לעיר, את  ביותר  הגדולים  ההישגים  אחד  . זה 
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סוד? למה לא  זה  השרון  שבהוד  לנדל, מכיוון  ן "מתכננים 

זה לנו. את  שיהיה  והאמיתי  הגדול  המאבק  חלק.וזה  כי  ם  

ומגורים ומשרדים  תעשייה  אזורי  על  שם  וכן בונה  ומגדלים   

  . הלאה

הזההקטימהעצם    הכביש  של  התנגדויות ,   ליצור  הצלחנו 

ובעלי - מאוד השרון  הוד  עיריית  אנשי  בקרב  גדולות  מאוד 

הקרקעות. הקרקעות מבעלי  ה, חלק  רק  שמנית 4- לא  האלה   

גם , קודם רציני. מסביבאנשים אלא  דיון  התקיים   ואז 

מנכ של  הזה"בראשותו  לדיון  שזומנו  התחבורה  משרד  גם , ל 

השרון הוד  עיריית  אנוכי, ראש  עמירם . גם  גם  איתי  היו 

התיקכמילר  היה . ארזוגם , מחזיק  שהוא  דיון  של  ובסופו 

קל לא  מקצועיים, דיון  מטעמים  כן  גם  התחבורה  , משרד 

והחליט  סבא  כפר  דעת  את  הזה שקוטמים קיבל  הכביש  את 

כביש הטייסיםשל  הגורמים .   באמצעות  הזה  בדיון  הצלחנו 

השרון  הוד  של  ההתנגדות  את  להוריד  המקצועיים 

נוסףולכן . ובכתובים הישג  עוד  היה  פה  שגם  חושב    .אני 

נוסף   דיון  לנו  מנכ, יש  בהשתתפות  כן  משרד "גם  ל 

הרכבת, התחבורה אנשי  מע, עם  אנשי  אנשי "עם  ועם  צ 

התחבורה של , משרד  הרכבת,סוקולובבנושא  של  נושא  של ,  

וכו שדיברת  מבחינתנו. 'הלופ  כמובן  אנחנו  הזה  , בדיון 

פועלים לא  ריקאנחנו  בחלל  עם .   ביחד  פועלים  אנחנו 

המקצועיים והגיוניים . הגורמים  סבירים  שהם  דברים  ישנם 

הדיונים לשולחן  אותם  הם . ומעלים  שלצערי  דברים  ישנם 

לדיון רלוונטיים  לא  שהם . כבר  להיות  רלוונטיים יכול  היו 

עשורים כשני  יכו, לפני  אני  משמעית  חד  לכםאבל  לומר  , ל 

נמצא  הוא  הזה  התהליך  של  והליווי  שמתקיימים  שהדיונים 
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מאוד מקצועיות- בידיים  ופרט, מאוד  פרט  כל  של  ידיעה  . עם 

זאתיחד  הגבלנו, עם  לא  פעם  פרטים, ואף  ישנם  נוספים אם   

כ בעוד  הדיון  התח3- לקראת  במשרד  שבועות  בנושא   בורה 

אתכם, הרכבת מבקש  או , אני  אלינו  הפרטים  את  תעבירו 

או  העירלעמירם  דרך , למהנדס  בכל  זה  ואם  בפגישה  זה  אם 

החומרים, שהיא את  התעלמות. תעבירו  של  מצב  יהיה  . לא 

הנושאים למידת  של  מצב  הגורמים , יהיה  בפני  הצגתם 

    ,המקצועיים

שרייבר  :קהל אבי  את  ניקח    , בוא 

בן חמויהודה  הזהולכן . שנייה  :  בנושא  שמתקיים  דיון  כל  ואומר  בא  , אני 

אותו שתיארתי  כפי  מתקיים  לכם . הוא  שיתאר  מי  וכל 

אחר יודע, משהו  לא  שהוא  לא , או  עצמו  את  עושה  שהוא  או 

וגם, יודע שגם  אחרים, או  הישגים  להשיג  מנסה  שהוא   .או 

בפופוליזם מתעסקים  לא  כרגע  מתעסקים , אנחנו  אלא 

הדברים. הבעשיי אלה  בעיה. ולכן  שום  לי  הציע , אין  גדעון 

זה חושב , את  בהחלט  עם אני  יחד  להיפגש  טוב  רעיון  שזה 

שרייבר עם  ויחד    , התושבים 

נציגים. לא, לא, לא  :קהל עם    . אבל 

חמו בן  שנייה  :יהודה  לי  תן  עם . גדעון  יחד  ירושלמי  שגדעון  מבקש  אני 

התחבורה  מהנדס  או  סבא  כפר  העיר  שנמצא מהנדס  עופר 

שרייבר, פה וגם  התושבים  של  נציגים  שני  עם  תבחרו , יחד 

הנציגים שני  או . מי  במשרד  גדעון  אצל  או  ישיבה  נזמין 

במשרדים לכם, אצלנו  שיש  מה  כל  את  כל , תביאו  את  תעלו 

לכם שיש  לי. מה  שרייבר, תאמינו  את  גם  גם , ראיתי  ראיתי 

ירושלמי גדעון  שמוערכים. את  אנשים  שני  אנשים , אלה  ולא 

החוץ אל  מהשפה  ברמה , שמוערכים  מוערכים  אנשים  אלא 
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בלבד אחת  עיר  של  גודל  בסדר  ולא  מוערכים. מקצועית  . הם 

גדעון של  בפניו  שבחו  כל  את  אגיד  לא  שמעתי , אני  אני  כי 

ובהרבה ממני  עליו, מקצוענים  אומרים  לא . מה  גם  הוא 

סבא כפר  עיריית  של  לא . עובד  כהוא  כפה  עיריית  פר עובד 

וחצי. סבא גרוש  לו  משלם  לא  את .אני  שמתכנן  כמי  הוא   

התחבורה משרד  מטעם  לא . הכביש  גם  בהתחלה  לנו  היו 

הזה הנושא  את  כשלמדנו  איתו  דעות  חילוקי  היום . מעט 

ברמה  לדברים  מתחברים  מקצועיותאנחנו  דעת  חוות  . של 

מטעמנו ולא  שלנו  עובד  לא  להרוויח , הוא  אמור  לא  והוא 

מכ וחצי  סבאגרוש  תלות. פר  שום  פה  לו  אין  הוא . לכן 

תלויים. עצמאי לא  הם  כאלה  גודל  בסדרי  זה . אנשים 

להם  שיש  שלהםאנשים  הרקורד    . את 

ואומר   בא  אני  ההצע, לכן  את  שהגישו  חלק , האלה  זה 

הדמוקרטי המשחק  ומחתימיםמכללי  שמגישים  . ים 

זה על  כבר  כתבו  בסדר, העיתונים  העניין. זה  לעצם  , אבל 

ירושלמיההתי וגדעון  שרייבר  של  המקצועית  אפילו , יחסות 

הישיבה בתחילת  או  הראשונה  חצי , בישיבה  מצדי  שתיקח 

התושבים, יום ידושו . יישבו  האלה  המוחות  שני  זה  אחרי 

להסכמותביניהם    . ויגיעו 

ראינו   שלא  בדברים  עיננו  את  יאירו  הזאת  מהישיבה   אם 

אותם ליישם  להיאבוגם , ונוכל  יכולת  עליהם תהיה  ק 

התחבורה משרד  מול  המחוזית, בוועדה  זה  ועדה, אם  , כל 

זה את  היה . נעשה  יכול  הזה  שהדיון  חושב  אני  לכן 

בלי גם  חתימות7 להתקיים  ל.   רוצה  לא  לירוןאני  , הגיד 

הפרטים את  מכיר  לוועדה . ירון  להגיע  רוצה  כשאני 

לשם מגיעים  איך  אותו  שואל  אני  לוקחים , המחוזית  מתי 
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ימינהמתי, שמאלה ואומר.  בא  אני  לכן    ,  

ענית, יהודה  :קהל ולא  מכתב  לך  שלחתי    . אני 

אותו  :??? קיבל  לא    . הוא 

בסדר  :אל- אתי גן פופוליסטי, זה  זה  עושים  שאנחנו  ראש , מה  שאצל  מה 

לא זה  בסדר. העיר  רגילים, זה  כבר  יכולים . אנחנו  אנחנו 

לזמן מבקשים  היינו  לא  שאם  לכם  פה, להגיד  הייתם  . לא 

כלוםל היה  ולא  דיון  היה    . א 

חמו בן  שחתמתם, אגב  :יהודה    , החתימות 

גל בן  ל  :גיא  יכולים  שהתושבים  משהו  יוצא  הזאת  מהישיבה  קחת אם 

ההחלטותחלק    , בקבלת 

חמו בן  בהתחלה, גיא  :יהודה  אותך  בהתחלה. שמעו  דמגוג  עכשיו, היית    . לא 

עכשיו  : לויאהוד יובל דמגוג    . אתה 

גל בן  מ  :גיא  לדמגוגיהאני  ציונים  ניתן  שלא    . בקש 

חמו בן  רבה  :יהודה    .  תודה 

גל בן  הסתיים, לא, לא  :גיא  לא    . הדיון 

הסתיים, סליחה, סליחה, לא, לא  : לויאהוד יובל לא    . הדיון 

אחד  :אל- אתי גן דבר  עוד    , רק 

דיבור, לא, לא  : לויאהוד יובל זכות     .יש 

זמן, לא, רגע  :אל- אתי גן להגביל  מבחינת    . רק 

צרפתי דיבור, אתי  :צביקה  בזכות  לא    . את 

בזמן  :אל- אתי גן שתגבילו  מציעה    .אני 

צרפתי דיבור, אתי   :צביקה  בזכות  לא    . את 

עד   :אל- אתי גן שבועות 3שאם  הדיון  את  זה, שיש  לפני  המפגש  יהיה    . אז 

מילר מאליו  :עמירם  ברור    . זה 

ניסיון, עמירם  :אל- אתי גן מתוך  כן  גם  מכ, זה  אתכםיריםאנחנו    .  

הנדל  :קהל התכניות  מה  לך  ידוע  לגבי "האם  השרון  הוד  של  ניות 
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ל מזרחית  שהוא  .הקטע  . צומת. עד   . . . ?  

חמו בן  הללו  :יהודה  הספציפיות  השאלות  שאת  מציע  שידוע ,אני  מה  כל   

ההנדסה, לנו לאגף  הצהרים  אחר  שלישי  ביום  יש . תיכנסו 

שעוסקת מישהי    , לנו 

קורה  :קהל מה  יודעת  השרוןהיא  בהוד   ?   

חמו בן  לנו. שנייה  :יהודה  שידוע  מה  יודעת, כל  לכם . היא  לענות  תוכל  היא 

הללו השאלות  האינפורמציה, על  את  לה  ויש  במידה . במידה 

הנתונים,ולא את  לנו  אין  החלומות .   את  לך  להגיד  יכול  אני 

מאוד . שלהם הרבה  לבנות  זה  בגדול  שלהם  החלומות 

בנושא. מגדלים כמובן  הזהאנחנו  את   אמרנו  לא  עוד   

רלוונטי. דברינו יהיה  שזה  משמעית. נתייחס, כמובן    . חד 

הפחת  :קהל אל  מהפח  ניפול  לא  שאנחנו  לכך  תדאג    . העירייה 

חמו בן  משמעית  :יהודה    . חד 

. אני   :קהל . דברים. מיני  לכפר . וכל  מתייחסים  השנים  בכל  הם 

אחוריתסבא  חצר    . כאל 

חמו בן  שאנחנ, רפי  :יהודה  כרגעמה  עושים  את , ו  להם  להקטין  מנסים 

ועדותהציפיות  מאוד  בהרבה  להם  מתנגדים  אנחנו  . כי 

בכביש קודם    , וכשנגעתי 

מתנגד  : לויאהוד יובל אתה  המחוזית? איפה  בוועדה  הסכמת  איפה , אתה 

מתנגד   ? אתה 

חמו בן  מאוד  :יהודה  זה  על  נלחמו  זאת. הם  עם  יחד  על , אבל  הדיונים 

שלהם  התחילועדייהתכניות  לא  כמובן . ן  שיתחילו  ברגע 

אתשאנחנו  כולנו נגייס    .כל 

חי  :קהל תל  רחוב  של  עתידו  לגבי     ?מה 

חמו בן  בצורה  :יהודה  זה  את  והסביר  ירושלמי  גדעון  פה  שאמר  הרבה  כפי 

ממני טובה  בהפקדה , יותר  התכנית  נמצאת  בוועדה כרגע 
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  . המחוזית

עצמו, לא  :קהל חי, רחוב    .תל 

חמו בן  מח. שנייה  :יהודה  תכנית  של  בהפקדה  נמצאים  , קרי, ב/162/אנחנו 

דרומהדחיקת גם  חי  תל  מכן .צומת  הגענו , ולאחר  לא  עוד 

עליה דיבר  שהוא  הרמפה  את  לעשות  תקצוב  שיש  וכל , לשלב 

מע מול  הבא  המאבק  יהיה  התחבורה, צ"זה  מי .משרד   

כזה משהו  או  העבודות  את  מתחילים  בבוקר  שמחר  , שחושב 

רגוע בקצבים . שיהיה  עובדת  היתה  ישראל  ומדינת  הלוואי 

ש. מהירים מכן  לאחר  חיאנחנו  תל  בנושא  לדון ,נדון  נצטרך   

עפ ולראות  התחבורה"בשלבים  מהנדסי  המלצת  איך , י 

חי תל  את  באופן , מנסים. פותחים  אפשרי  שזה  בטוח  לא  אני 

בכבישים, מעשי מדובר  זאת  בכל  של . כי  בסופו  שמחליט  מי 

הגב, יום לחיי השיקול  מתייחסים  איך  גם  זה  ביותר  וה 

הללו בכבישים  לפתוח . האדם  נוכל  אם  לראות  מנסים  אנחנו 

חי  תל  כביש  הנוכחיאת    . בפתח 

אפשרי"עפ   בלתי  כמעט  זה  המהנדסים  דעת  בוחנים ,י  עדיין   

הזו הסוגיה  נצטרך . את  יום  של  שבסופו  מקווה  מאוד  אני 

ההרח במינימום  שיידרשלהסתדר  א, בתי  כרגע  ין אבל 

מוחלטת   . תשובה 

בנושא  :קהל הסביבה  לאיכות  המשרד  של  המלצות  גם    .  יש 

חמו בן  חבר  :יהודה  תושבים  לדבר, ה'הזמנו  להם  קרה, תנו  לא  ?מה 

לתושבים   . מספיק, להפריע 

שחם  :זלדה שחם- קהל זלדה  בארלוזורוב . שמי  גרה  תושבת 60. 24אני  שנה   

סבא שלישי, כפר  דור  כבר  רביע,מגדלת  דור  או  בעלי   כי  י 

סבא כפר  לישיבה.יליד  שהגעתי  ראשונה  פעם  זו  הגעתי .  

למכובדים והניירלהסביר  והדפים  שהתכנית  יפה   והכל   
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מבינה, ומקצועי לא  אני  אנשים. בזה  גם  שם  חיים  כמו . אבל 

ועוד שבאו  אלה  יותר ,כל  וצעירים  שלנו . צעירים  הרחוב 

ימימה מאז  צר  רחוב  הטי. היה  כך  כל  לא  שלנו  בו השכנים 

השרון, איתנו לי. הוד  שיש  בתיק  כרס, יש  עב  מכתבים , תיק 

קרקע  להם  לתת  פעם  ניסה  שהוא  מילר  עמירם  מר  של 

רפת , חלופית שם  היתה  לפיכי  עגלים  היה, וםטעם  , והאזור 

לי אנחנו . מסריח, תסלחו  מהיום  מהיום,סובליםלא  לא    .

הרכבת את  הכביש,וקיבלנו  ואת  השנאים ,  בית  ואת   

מאיזה וא, המסרטן רץ  פעם  שכבודו  המשאבות  הבית  ת 

נסבל בלתי  היה  וזה  פעלה  האזעקה  כי  מה , אירוע  נכון 

ש. נכון? יהודה צרותינולפחות חשבנו  לנו . תמו  שיש  לא  זה 

חיים איכות  איכות,עכשיו  ללא  הם  שלנו  החיים  הפגיעה .  

ביותר קשה  שלנו  נדל. ברכוש  שם  גרים  בעשר . ניסטים"ולא 

בנינו  האלה  ביתנוהאצבעות  את . את  שייף  עוד  אבי 

בעצמו שורשים . המוזאיקה  והכה  שבא  שואה  כפר בניצול 

העיר מהמדינה . סבא  ביקש  דברלא  ברור . שום  היה  הכל 

זה את  לעשות  צריך  הזה. שהוא  המגרש  על  יושבת  . ואני 

חיים איכות  לנו  של . ואין  אוטובוסים  תחנת  בבוקר  מחמש 

ול ברכבת  הנוסעים  את  שמביאה  השרון  אותםהוד  עד , וקחת 

וחצי בלילה, עשר  עשרה  לאחת  טובה . רבע  עשה  אוחיון  מר 

כבישאותנו והקיף  עוד  לנסוע. עם  משפחות  לכמה  . אפשר 

על  יושב  שלנו  כבר3הבית  כבישים  גן .   שמשרת  אחד  כביש 

השרון, ילדים הוד  של  פרטי  הלוך , עסק  מכוניות  עשרות 

יום השרון . יום- וחוזר  הוד  של  כל . דרכנומפונה הזבל 

כן גם  מקבלים  הם  שלי ,השירותים  החצר  דרך    . ממש 

הפשע   על  חטא  עוד  נוסף  אותנו . עכשיו  יקיפו  עכשיו 
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בכלל. בחומות יהיה, עכשיו  לא  אוויר  היו , האוזניים. טיפה 

בבית אצלי  היה  אוחיון  מר  ראה, ימים  של . הוא  הרעש 

שעוצרת  משקל 20הרכבת  שיווי  לאיבוד  גורמת  דקות   

בחילות. תיירבו, באוזניים כבר . יש  אנחנו  זה  את  אז 

כל . סופגים או  העיר  שראש  רואים  כשאנחנו  עכשיו  אבל 

הזה בלופ  גם  תומכים  העירייה  של  אנחנו , הנציגים  אנא 

לקחת ? באים אפשר  ואת האם  תושבים  של  מסוימת  קבוצה 

חייה על  להוריד  תחבורה  התחלואי  אתכם? כל  שואלת  . אני 

איתנ שאתם  ההרגשה  את  לנו  לנו ,ותנו  גם  דואגים  . שאתם 

יודעת העיראתם , אני  כל  של  בעיות  לווסת  אתם , צריכים 

אובייקטיביים להיות  תבינו. חייבים  זועקים , אבל  אנחנו 

הלב להזמין. מעומק  ניסינו  פעמים  העיר כמה  נכבדי  את   

הקודמת ובקדנציה  הזאת  מיני . תראו, בואו. בקדנציה  כל 

את לראות  לבוא  לא  לאנשים  יש  זהמניעים  העיר .  ראש  האם   

ותכאבו  ותראו  שתבואו  מכם  מישהו  על  עוגות ? איתנויכעס 

תקבלו בשפע  אצלנו. וקפה  בסלון  ישיבה  רוצים  , בואו? אתם 

  . תראו. תעשו

אצלנו  :קהל ללון  ימים  בעיה, חודש    . אין 

תראו, בואו  :זלדה שחם- קהל חיים. בואו  אלה  חיים ?האם  אלה  האם ?האם   

מי את  לשכנע  יכולה  לגור אני  ישראל  לביטחון  פרס  שקיבל   

השרון. לא? איתי להוד  ברח  חיים . הוא  איכות  אין  לאף כאן 

שלנו. גיל המתקדם  לגיל  יפות. לא  התכניות  לא . אז  אני 

מקצוע כולה , אשת  סבא  כפר  שעיריית  לדעת  רוצה  אני  אבל 

איתנו כזה . עומדת  בסלמס  לא  לחיות  לפחות  לנו  תאפשר 

. תראו, תבקרו, תבואו, שהחמי, אחד- אחד, בואו. נוראי

מדברת אני  מה  על  יודע  לא  אולי  מכם  לא .איש  דבר  שום   
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לכם. מוגזם להגיד  יכולה  שאני  התרגשות  מרוב  המעט  . זה 

רבה   . תודה 

חמו בן  אחד  :יהודה  זלדה, במשפט  שאמרת  הדברים  שבהחלט  חושב  , אני 

מהלב ויצאו  מרגשים  שהם  לכך  המועצה , מעבר  חברי 

את, מכירים חיים  הלא  שלכם  חושב , יומיום  אני  אבל 

המועצה ביקר, שחברי  גם  מכיר  שאני  גדול  חלק  חד . לפחות 

פעם, משמעית עוד  אומר  נותנת , אני  לא  סבא  כפר  עיריית 

. את . אותה ל. שבודקים  לפני  תכנית  ומלפניםשום  על , מלפני 

שלנו היכולות  מה  לדעת  שנוכל  לאשר, מנת  לא  או  , לאשר 

בנו תלוי  שג. וזה  דברים  בנויש  תלויים  לא  אמרתי. ם  , ולכן 

חי בתל  שקשור  מה  הלאה, כל  וכן  ההפקדה  את  לא . יש  אני 

דברים על  לסוקולוב. אחזור  שקשור  מה    , כל 

ללמה  : לויאהוד יובל הסכמת    -?   

חמו בן  דיון  :יהודה  לקיים  מתכוונים  מתכוונים. אנחנו  ישיבה , לא  נקבעה 

משמעית נגד, חד  לא  ובטח  בטח  הולכים  לא   אנחנו 

שמעוניין, אמרתי. התושבים מי  אינפורמציה כל  להביא   

בעבורנו קיימת  שלא  לנו , נוספת  שאין  בחשבון  קחו 

אלינו. אינפורמציה תעבירו  העניין  , למהנדס, לצורך 

אליי או  בישיבה, לעמירם  לכך  נתייחס  זאת . אנחנו  עם  יחד 

בחשבון ירושלמי, קחו  גדעון  שאמר  כל , לצערנו, כפי  לצער 

פה ואופוזיציה,היושבים  קואליציה  פה  אין  מבינים ,   כולם 

מיותרת היא  הזו  ממנה ,שהתחנה  להתעלם  אפשר  אי  אבל   

לצערי,היום אומר .  אני  ולשפר, לכן  לשדרג  שנוכל  דבר  , כל 

נעשה משמעית  אדוני. חד  שמך, בבקשה    ?מה 

אלי  :אלי- קהל דיברנו, שמי    . אנחנו 

חמו בן  בטלפון, אה? אלי  :יהודה    .דיברנו 
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הזה  :אלי- קהל האירוע  מכל  פה  שקרו  הבעיות  שאחת  חושב  זה , אני 

פשוט מאוד  של היו. דבר  ישנה  בתכנית  בעבר  נתיבים  שני   

סבא לשעבר1/531/כפר  מהטייסים  כניסה , 531- מ,   אחד 

מסוקולוב כניסה  ואחד  חי  שום "מע. מתל  עשתה  לא  צ 

האפשרויות מה  מסודרת  היישוביםאיך , תכנית  , מתפתחים 

בשומרון קורה  רבי . מה  של  סדרה  שם  פתח  השרון  הוד 

חדשה להודעה  ועד  מכאן  מקום וב, קומות  על איזשהו  הלך 

מגורים בתי  של  נתיבים  גם ,שני  וגם   היה 531סוקולוב   

למע קל  הכי  לעשות"הדבר  פנימה, צ  אפשרות . להיכנס  היתה 

אחרים מחלפים  שונות, לעשות  כלום, גישות  עשו    . לא 

אח   היום  לעשות  מה  יש  אם  האלההשאלה  הסיפורים  כל  . רי 

לעשות מה  שאתה . יש  המינימום  לדעתי  מה  לך  אגיד  אני 

לעשות פנים .יכול  בשום  הסכימו  לא  שמריהו  כפר  כשאנשי   

מע של  המחלף  עם  ודרשו "ואופן  בזמנו  להם  שהיה  צ 

זמן, להשקיע המון  עשרות, לקח  כמה  זה  את  השקיעו  , אבל 

מגזים בכוונה  מטר, ואני  באדמהיםעשרות  של  כדי  יהיה   א 

רעש- טיפ עוז  השרוןהוד כשאנשי . טיפה  הסכימו בנווה  לא 

של  ומע, 5לציר  זמן  הרבה  פנימה"לקח  זה  את  הכניס   .צ 

שאומרים למה  בניגוד  היום  הכניסה , המצב  של  המצב 

ולא         בסוקולוב  לא  תלוי  לא  בכלל  סבא  מכפר  והיציאה 

מקומות. 531- ב בשני  נתקעת  היום  בעצם . התחבורה 

גדולההתקיעה  איזה , הכי  עוד  תהיה  ככה 10והיא  שנים   

רעננה, לפחותלדעתי  של  ההתנגדות  ביציאה זה  ,בגלל 

לכביש  הישן40החוצה   .   

מילר או   :עמירם  צפון  רעננה  מחלף  לנו  יהיה  מרכזאם    ,רעננה 

זמן  :אלי- קהל כמה     .בעוד 
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ביחד(   ) מדברים 

אומר . הלוואי  :אלי- קהל שנים10אני  הוא.   המצב  הרעש ש, כרגע  כל 

האלה היציאות  בשתי  שנעשה  וגם , הגדול  חי  בתל  גם 

שלנו, בסוקולוב הביצה  בתוך  בדשדוש  גם  בעצם  אנשים . זה 

ונכנסים משמעותי, יוצאים  שינוי  יהיה  אני . לא  למה  אז 

לא  דבר  ששום  גדולות  כאלה  מהפכות  לעשות  עכשיו  צריך 

יכולה , ובינתיים? נפתח סבא  כפר  עיריית  שפה  חושב  אני 

שונה, נסלהיכ אב  תכנית  אפשר , לעשות  האם  לבדוק 

ל השרון  הוד  של  יציאות  לחסום  צורה  , 531- באיזושהי 

מחלף עוד  חדש, לעשות  משהו  לעשות    . ננסה 

חמו בן  ירושלמי  :יהודה  גדעון  את  לשחרר  ברשותכם  רוצה  הוא , אני  פשוט 

לאירוע גדעון. יוצא  רבה  לתאם , ארז. תודה  באחריותך  אתה 

בשבוע הפגישה  הקרובאת  שלנו, גדעון.   לזמנים  , תצטמצם 

אתייחס, אלי   .תודה? בסדר אני    ,ברשותך 

ירושלמי אחד  :גדעון  משפט  לכם  להגיד  רוצה  רק  ללמוד כשהלכתי . אני 

כבישים, טכניוןב ש. למדתי  לעצמי  דמיינתי  לא  .  בחיים  . .  

ציבוריים  :??? במאבקים  מעורב    . שיהיה 

ירושלמי ציבוריים  :גדעון  לתכנן ה. למאבקים  בשביל  הנדסה  ללמוד  לכתי 

  . כבישים

חמו בן  גדעון  :יהודה  ההתייחסות, אלי. תודה  שאמרתלעצם  לדברים  רק ,  

אחד קטן  נכון. בשינוי  זה  שאמרת  מה  שמריהו גם , כל  כפר 

השרון רמת  רבות, וגם  דוגמאות  לך  לתת  יכול  אני  רק . ועוד 

אחד בוצע, בשינוי  לא  עדיין  יוצא . שהכביש  לא  וכשהכביש 

הפועל תוואי, אל  לשנות  ולנסות  לבוא  כרשות  לך  לשנות , קל 

דרך, גישה קונספט, לשנות  כבר . לשנות  שהכביש  ברגע 

קיימת531, נסלל עובדה  הוא    .  
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ירושלמי   גדעון  לך  ואומר  'בא  קבוע,  חי  קבוע, תל  , סוקולוב 

לשנות אפשר  הנתונים. אי  היחידות, אלה  הכניסות  . 'אלה 

ואומר בא  הקיי, אני  שקבעו, םבמצב  הזו  המוגמרת  , בעובדה 

אומר לא  ביקורתואני  כדברי  זה  את  העובדה ,   אם  כי 

קיימת היתה  הרבה, הראשונית  היה  שלנו  יותר - המצב  הרבה 

קודמיי. גרוע של  לזכותם  זה  את  אומר  פעם, ואני  כי . עוד 

שלהם בדרכם  המאבקים  את  שהצליחו, עשו  כפי   והצליחו 

שלו. בזמנו על  הוסיף  אחד  ה, כל  בא . קודםעל  אני  ולכן 

שיקוע, ואומר על  להיאבק  יכול  על , אתה  להיאבק  יכול  אתה 

מנהרה, גשר על  להיאבק  יכול  להיאבק . אתה  יכול  לא  אתה 

קיים שהכביש  מינימום . ברגע  גם  יש  קיים  כשהכביש 

ולדבר לשבת  גם  יכול  התחבורה    . שמשרד 

רשות   כאל  אלינו  מתייחסים  שעדיין  בחשבון  יבוא . קחו 

פתוחיםאיזשהו  היותר  בדיונים  שהיה  ומי  בוועדה , שלב  גם 

שמסוגלים, המחוזית מסוים  סבלנות  קצת  הגורמים יש   

לבד החלטות  ולקחת  למתוח  החלטה . המקצועיים  כשנלקחה 

הטייסים כביש  קצה בנושא  כבר  זה  שראיתם  שם  שהעיגון   

השרון הוד  כלפי  שהיה  המקצוע  אנשי  של  הסבלנות  כי . גבול 

ש הדרך  כל  סברו  הזההם  הכביש  את  לכתום  וברגע , צריך 

ואמרו  באו  הם  האחרון  הדיון  דיונים'שהגיע  יותר  , אין 

להיות. 'החלטנו יכול  סבא  כפר  לגבי  גם  הדבר  לכן . אותו 

הגורמים  עם  יחד  שכל  בשום  ללכת  צריכים  אנחנו 

שלנו השאיפות  עם  ויחד  גם , המקצועיים  להגשים  לנסות 

מזה וגם  עוב.מזה  זה  ואחרי  שלך  שאלה  לחברי   רים 

  .המועצה

מנהרה  :קהל עשיתם  לא  בכלל  למה  לשאול  רציתי  היה ? אני  גם 
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לסביבה טוב  הכל, יותר  קיים. וגם  כבר  שזה  אומר  , ואתה 

אותם לסגור  אפשר  היציאות  את  לפחות  שלא , אבל  כאילו 

רעש   . יהיה 

חמו בן  חי   :יהודה  בתל  ממוגנתהיציאה  תהיה  שהיא  הוחלט  תהיה , כבר  וגם 

גדוליםקלעת. מקורה לדעת  מאוד.   לכם  מודה  ואנחנו , אני 

המועצה חברי  של  לשאלות    . נעבור 

טוב, רבותיי  : לויאהוד יובל פה . תקשיבו  גדעוןאמר  הנושא , המהנדס  שאת 

סמכות לו  היתה  לא  מסוקולוב  הירידה  היה , של  ניתן  לא 

הדיון, משמע. לבדוק את  נקיים    ,אם 

מילר אמר  :עמירם  שהוא  במה  מדייק     ?אתה 

חמויה בן    . תעזוב, נו  :ודה 

מילר וזה  :עמירם  לבדוק  סמכות  לו  היתה    ?לא 

לבדוק  : לויאהוד יובל לי  ניתן  לא  אמר  סמכות, הוא  היתה  בדקתי, לא  , לא 

שבוע בעוד  הזאת  הפגישה  את  נקיים  ימים10בעוד , בואו    ,

השרון. ונבדוק הוד  של  הקטע  לגבי  שיקולים , אמר  שם  יש 

ואחרים אדם , פוליטיים  להסכמהבני  להגיע  היה . יכולים 

לפה אתכם  להכניס  קשה  מאוד  היום  הבית . לנו  הכל  סך 

שלכם, שלכם צעירים, החיים  לא  פה  אנשים , ואנשים  פה  יש 

לא  הוא  דירה  ולעבור  כסף  לאסוף  שלהם  שהסיכוי  מבוגרים 

  . פשוט

אפשר  :קהל אי  הדירות. גם  את  למכור  אפשר  את . אי  למכור  תנסה 

  . הדירה

האלה  :י לואהוד יובל לדירות  ייכנס    ? ומי 

האלה  :קהל התכניות  כל  על  יודעים  כבר  שבא. הם  ש, מי     - יודע 

חמו בן  הכבוד, סליחה  :יהודה  כל    . עם 

איתך  : לויאהוד יובל מסכים  שלך, תראי. אני  הדברים  את  להגיד  רוצה  . אני 
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האלה לדירות  ייכנס  שתמכרו, ומי  שייכנס , נניח  מי  הרי 

העשן את  לנשום  ידועה, יצטרך  העשן  של  הרעש . וההשפעה 

אוזניים מחריש  הגברת  בדברים , שאמרה  נתקלים  אנחנו 

יום כל    .האלה 

העיר    ראש  הזדמנות, יפהאמר  בכל  מתנגדים  אבל ,אנחנו   

בעד הפרוטוקול  היתה  סבא  כפר  עיריית  שעמדת  מראה 

כאן, התכנית אתם  המניין.לכן  מן  שלא  ישיבה  זימנו  לכן    .

להגיש  צריכים  אתם  ההתנגדותלכן  כן. את  אם  אתם , אלא 

הבית  את  לעזוב  רזרבית יכולים  דירה  באיזו  לגור  ולעבור 

לכם לרובכם,שיש  יש  שזה  מאמין  לא  ואני  אני ,אנחנו.    

מהאופוזיציה שלי  והחברים  מועצה  חבר  שהכי , בתור  חשבנו 

כאן  שתשבו  זה  העירנכון  ראש  את  את , תשאלו  תשאלו 

הצוות, המהנדסים את  ביניכם  שלכםתגבשו  לוועדה .   תיגשו 

להתנגדויות, המחוזית המשפט, תיגשו  לבית  תעצרו , תיגשו 

זה האלטרנטיבה. את  מה  בלתי ? כי  קצת  בית  על  לוותר 

  .אפשרי

פה   להיכנס  לכם  לתת  שסירבו  שתראו , כמו  מסרבים  גם  ככה 

העובדות את  טוב. ותשמעו  צוות  לכם  למהנדס, יש  . תפנו 

שהשיקולהמהנדס  אדם  בן  בתור  אדם נראה  בני  של  ים 

עיניו מול    , עומדים 

צרפתי מבין  :צביקה  לא  למה, אני  או  לעניין  מתייחס    ? אתה 

מילר לגמור  :עמירם  לו    . תן 

גל בן  רוצה  :גיא  שהוא  מה  להגיד  שלו  הדיבור  זכות  את  מנצל  , הוא 

  . צביקה

חמו בן  מאוד. זכותו  :יהודה  מרשים  שהוא  רואה    . אני 

גל בן  א  :גיא  ציונים  נותנים  לאלא  או  לעניין  מדבר  מישהו    .ם 
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חמו בן  לו, גיא  :יהודה  תפריע  הישיבה. אל  את  מנהל  לך. הוא    . בניגוד 

מדבר :ד מנשה אליאס"עו אדם  לבן    . תנו 

גל בן  ידבר  :גיא  לא  אחד  אף  להמשיך, אם  יוכל  הוא    .אז 

הכל   : לויאהוד יובל מתנגדת בסך  סבא  כפר  שעיריית  האגדה  את  שמענו 

שהפרוטוקול. לכל אחרתזה  מראה  העיר ,   ראש  אמר 

תמליל ויהיה  מוקלט  וזה  בכל , לפרוטוקול  התנגד  שהוא 

אפשרי מלמד . מקום  המחוזית  הוועדה  של  הפרוטוקול 

אחרת שם, אותנו  היו  שלכם  הבית . הנציגים  על  תוותרו  אל 

לכם, שלכם נעזור    . אנחנו 

הייתי    שאני  לך  להגיד  רוצה  הזדמנויותאני  גם , בכמה  הייתי 

ה הבחירותכשירון  לפני  עוד  אותי  האמנתי . זמין  לא  לצערי 

ישראל במדינת  קורים  כאלה  טועים. שדברים  , כשזגגים 

זכוכיות על  דורכים  של . אנחנו  חיים  זה  טועים  כשמהנדסים 

שנכנס , אנשים בעשן  זה  ואם  בכביש  זה  הביתהאם  . אליהם 

הנזקים, לצערי שאת  לכם  להגיד  יכול  מכיר אני  אני  לנשימה   

יותר מאחריםלצערי  טוב  מכם.   אחד  לאף  מאחל  . לא 

תוותרו, תילחמו זולה, אל  דמגוגיה  אחרי  שולל  תלכו  , אל 

כאזרחים שלכם  הזכויות  על  תוותרו  ואל  אם . פופוליסטית 

לישיבה  להיכנס  עפזה  פומבית  חוק"שהיא  לדרוש , י  זה  אם 

לכם שמגיעה  ההתנגדות  הבית, את  על  לוותר  עכשיו , ולא  כי 

הבית באמת    .זה 

חמויהוד בן  רבה  :ה    . חברים. תודה 

גל בן  מבקש  :גיא  כל , אני  השני ינשקודם  דברי  על  להגיד  לא  קצת  זהר 

דמגוגיה זול, שזה  פופוליזם  לא  היית , ויהודה. בטח  אם 

זה  את  מונע  היה  לא  אחד  אף  הזה  הדיון  את  לכנס  רוצה 

התקיים. ממך הזה  מהתושביםהדיון  באה  היוזמה  כי    ,
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כנראה שעתוהעירייה  לא  לבקשותיהםה  ענייניות  המאוד    ,

מה יודע  ואתה  מתקיים  שהדיון  מי, וטוב  ביוזמת  משנה   .לא 

זלזול  של  רמה  באותה  להתייחס  לא  מציע  הייתי  גם  אני 

נדל מהמהלכים"לקונספירציות  חלק  שמניעות    ן 

ההו של  כמו . גורמיםמוטיבציות  פרשות  אחרי  לא  ובטח  בטח 

להגיד , הולילנד אהבו  שם  לא. וםכלזה , לא'שגם  זה , זה 

זהיר. 'בסדר מאוד  אני  או . אז  כזה  גורם  אף  מאשים  לא  אני 

אינטרסים . אחר משחק  פה  שיש  כאן  יודעים  כולם  אבל 

ישראל אדיר רכבת  כמו  ארציים  ממלכתיים  גורמים  בין   

ישראל"ומע מקרקעי  ומינהל  כנראה, צ  שרמת , לגורמים 

סבא כפר  עיריית  כמו  נמוכה  יותר  שלהם  ועירייתההשפעה    

השרון השפ. הוד  בתחתית  תושבים?העומי  שהתכנית .   אלה 

שלהם החיים  איכות  על  משפיעה  הכי .הכי  היא  שההשפעה   

לגביהם הישירה , קרדינאלית  בצורה  להם  נוגע  שהדבר 

לאינפורמציה , ביותר שלהם  והנגישות  ההשפעה  רמת 

ההחלטות הנמוכה , ולקבלת  היא  ההחלטות  למקבלי  ואפילו 

א. ביותר קיימנו  פהלכן  הזה  הדיון    . ת 

להודות   חייב  לוי, ואני  יובל  חברי  עם  מסכים  אני  , ופה 

הוא שנוצר  קרויים , הרושם  אורחים  היו  בדיוק  לא  שהם 

הערב כאן  גדול .ומוזמנים  מאמץ  לעשות  העירייה  יכלה   

עליה נכפה  לא  הזה  שהדיון  לתושבים  לשדר  כדי  אלא , יותר 

בברכה אותו  מקדמת  הדיון.שהיא  של  התוצאה  אם  הזה    ,

התוצאה תהיה  זו  אם  כך  על  מברך  לי , ואני  ונראה 

זה עם  בעיה  שאין  רק  לא  ישמחו, שלתושבים  אפילו  , הם 

מצומצם צוות  יוקם  המכובד . שאכן  המהנדס  אמר  בהתחלה 

לדבר רוצה  לא  הוא  תושבים  שעם  הרבה , שיצא  לו  שהיה 
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המחוזית בוועדה  להיות  נוח  נוח . יותר  יותר  לו  שהיה  ודאי 

רק , שם מקצועלא  אנשי  רק  שם  היו  לא , כי  התושבים  כי 

כאן. שם להיות  יכולים  שהם  כמו  לא    . בטח 

למהנדס   מקצועי  נגד  משקל  להיות  מתיימר  לא  התואר . אני 

המדינה במדע  הוא  בהנדסה, שלי  להביא .לא  מתיימר  כן  אני   

הדגול המהנדס  בציניות, בפני  זה  את  אומר  לא  , ואני 

עצמו בעד  מדבר  שלו  אחרותחוו, הרקורד  מקצועיות  דעת  . ת 

אמר שהוא  מילה  לכל  בחלק , הקשבתי  זהיר  מאוד  היה  הוא 

אמר שהוא  אפשר . מהדברים  בה  שגם  שלו  התפיסה  מבחינת 

חי, לכפור בתל  שהפתרונות  שפוטנציאל , הבנתי  כנראה 

מינימום לכדי  הצטמצם  שם  מדבריו . התמרון  שיש הבנתי 

קוסמטיים ולא  תיקונים  לבצע  טוען , מקום  לא שהוא  שהם 

בו אחרים, תלויים  בגורמים  תלויים  הם  לשפר , אבל  כדי 

לבתי  שקרוב  הכביש  תוואי  של  הנזק  את  משמעותית 

בסוקולוב שגרים    .התושבים 

יהודה   רוצה, עכשיו  שאתה  מה  להגיד  יכול  אבל , אתה 

סבא  כפר  עיריית  של  הרשמית  בוועדה העמדה  האחרון  בדיון 

היתה התוואי , המחוזית  את  מאשרת  הנוכחישהיא  , המוצע 

ומטרידה  מדאיגה  מכסימאלית  קרבה  על  ופוגענית שמדבר 

סוקולוב של  הזרוע  בתוואי  התושבים  של  החיים  . באיכות 

לאוזניי לראשונה  הערב  אמרת  לעשות , אתה  מוכן  שאתה 

התוואי את  להרחיק  כדי  שצריך  מי  את  לשכנע  . נהדר. מאמץ 

ע רשמי  באופן  שבוטאה  העמדה  לא  סב"זו  כפר  עיריית  . אי 

שלקונספירציות. אדרבא שאני , תוכיח  אומר  לא  שאני 

בהם עליהן, מאמין  מדברים  אחיזה, אבל  שום  להם  , אין 

איתנה  עמדה  התושביםותוודא  של  קרה . לצידם  לא  זה 



    10.05.2010  49  מועצה מן המניין 

המחוזית הוועדה  של  האחרונה    . בישיבה 

עיוורת   בראייה  לא  התושבים  שכרגע  מה  בין  הלימה  של אין   

כב שהכביש  מבינים  שלא  לנגד אנשים  במציאות  עומד  ר 

לעשות. עיניהם מה  ואין  רכבת  תחנת  שם  שיש  זו , להגיד 

כאלה . הטעיה הנדסיים  שבהסדרים  חנייה  מגרש  שם  יש 

המומחה, ושוב, ואחרים להיות  מתיימר  לא  יש , אני  אבל 

פתרונות שיש  שאומרות  הנדסיות  דעת  הם . חוות  אולי 

כסף יותר  ש. עולים  לאינטרסים  נוחים  פחות  הם  ל אולי 

ישראל אולי , רכבת  עליונה  שלה  ההשפעה  יכולת  שכאמור 

סבא כפר  של  מצפים, לזו  התושבים  הרשמית אבל  שהעמדה   

שלהם לעמדה  חופפת  תהיה  סבא  כפר  של , של  לזו  ולא 

האחרים   . הגורמים 

מזה   יותר  אומר  בפופוליזם , אני  אותנו  מאשים  אתה 

בכלל ?ודמגוגיה יהיו  שלא  שיוקם  הזה  שבצוות  אדרבא   

ציבורנבח האופוזיציה. רי  ולא  אתה  אנשי . לא  רק  בו  שיהיו 

התושביםהמקצוע נציגי  ורק  טענה .   שום  תהיה  לא  גם  ואז 

פוליטיים בשיקולים  נגוע  להיות  יכול  הזה  . שהצוות 

שם יהיה  לא  התחבורה  תיק  כמחזיק  מילר  ושגיא , שעמירם 

שם יהיו  לא  גם  האופוזיציה  ונציגי  גל  שם . בן  נציגי 3שיהיו   

הפעולה2, םתושבי ועד  של  תושבים  נציגי  שהמהנדס ,  

בהשמלווה יהיה  הראשון  מיומה  התכנית  את  שאבי ,  

גדעון , שרייבר של  מזו  נופלת  לא  ומהימנותו  שמקצועיותו 

שם יישבו. יהיה  דבר. שהם  כל  כמו  מבקש  רק  כדי , אני 

העניין את  ממזמזים  לא  שאתם  קצוב , לוודא  יהיה  שזה 

מ. בזמן זמנים  לוחות  יתכנס. וגדריםשיהיו  שהצוות  , לא 

פגישה השבוע  עוד  אמרת  הכיפאק, אתה  השבוע , על  עוד 
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החודש . פגישה ועוד  השנה  המאוחר עוד  לכל  הבא  חודש  או 

הממצאים כפר , שיוגשו  עיריית  של  החדשה  הדעת  שחוות 

המחוזית לוועדה  תוגש  העדכנית  אחת . סבא  וכשפעם 

ל צריכה  היתה  שהיא  מה  את  תשדר  העירייה  עשות ולתמיד 

בעין, מזמן עין  רואים  והתושבים  מלאה , שהיא  הלימה  ויש 

התושבים של  לאינטרסים  העירייה  של  האינטרסים    . בין 

חמו בן  רבה  :יהודה    . תודה 

אמרת אבל  : לויאהוד יובל לא  אתה  תמיד , אמת  שאתה  לתושבים  אמרת 

בעדהתנגדת  הצבעת  שאתה  אומר  שגיא  אתה . ומסתבר 

מזל, יודע שאתזה  טוב  ממש  לא  לה  נכנסת  המחוזית   .וועדה 

מתכווןפעם  שהוא  מה  אומר  אדם  בן  עולם, אחת  של  . ריבונו 

אמת, תשמע אומר  לא    . יהודה, אתה 

אחד  :אל- אתי גן משפט  רק  לי  התושבים, יש  אליכם  מכוון  אני . וזה 

החוצה ירושלמי  גדעון  עם  שדיברתי , יצאתי  מה  ודיברתי 

שלישי מישהו  למצוא  על  הציע. קודם  יכולים א, הוא  תם 

לא או  מהטכניון, לקבל  בתחבורה  שמתמצא  מישהו   לקחת 

מע עבור  עובד  משמעית.צ"שלא  חד  אמר  הוא  שעובד ,   מי 

מע   , צ"עבור 

כזה  :קהל אחד  אף  . אנחנו . אין  . שנתיים. במשך  זה  אף . את  אין 

כזה   . אחד 

שמות  :אל- אתי גן שני  לי  נתן  רוצים.הוא  אתם    . לא? לא. תקבלו?  

בשמיים, חברים  : לויאהוד יובל לא  זה  חניון  דבר . להרים  זה  חניון  להרים 

ישראל במדינת  גם  לעשות  או . שאפשר  חשמל  תחנת  להזיז 

ישראל במדינת  להזיז  אפשר  משאבות  אפשר . תחנת  אי 

הקדמה את  כבישים, למנוע  לעצור  אפשר  להקטין . אי  אפשר 

מאוד בהרבה  הנזק     .את 
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חמו בן  מודה , חברים  :יהודה  אני  הזהברשותכם  הערב  פה  שהיה  מי  , לכל 

דברים שנאמר. נשא  כפי  משמעית  על , חד  חזרתי  אני 

בסדרתאז , הדברים זה  האחרונה  המילה  את  חד . גיד 

מקצועיים גורמים  עם  רק  תהיה  הפגישה  שום .משמעית   

פוליטי העיר. גורם  מהנדס  ואבי , רק  התחבורה  מהנדס 

תבחרו שאתם  נציגים  שני  פלוס  ירושלמי  וגדעון  . שרייבר 

שוב פה  שנאמר  מה  כל  דברים , לכן  על  ולחזור  לפגוע  בלי 

נ היו  לקהלשאולי  להשמיע  בסדר, חמדים  זה    . וגם 

זאת   עם  סוקולוב, יחד  לגבי  ואומר  חוזר  גם  תחנת , אני 

את - הרכבת  גם  להסיר  הצלחנו  חי  תל  של  שהנושא  אמרתי   

השרון הוד  של  של . ההתנגדויות  לדיון  הרכבת באשר  תחנת 

כ - וסוקולוב  בעוד  דיון  שמתקיים  שבועות3- אמרתי  אנחנו .  

בוועדה  סבא  כפר  עיריית  עמדת  את  חוזר . הזומביעים  אני 

פעם עוד  ולהתייחס, ואומר  לבוא  מביניכם  שרוצה  , מי 

בעירייה המקצועיים  הגורמים  בפני  דעתו  את  , להשמיע 

זאת לעשות    . מוזמן 

ש   אמרתי  בעדלא  מצביע  שאני  אמרתי  ולא  נגד  מצביע  , אני 

אחר דבר  שום  אמרתי  בפרוטוקול . ולא  ישתמשו  זה  אחרי 

הגבת, הנה'יגידו  ולא  אמרנו  ואומר . 'אנחנו  בא  אני  לכן 

העמדה , לכם את  תביע  סבא  כפר  עיריית  משמעית  חד 

סבא כפר  לעיר    , שטובה 

  ? שהיא  : לויאהוד יובל

חמו בן  סבא  :יהודה  כפר  תושבי    , עמדת 

העמדה  : לויאהוד יובל   ? מה 

בן חמויהודה  הדיוןולכן   :  לרמת  לא  והוא  זול  שהוא  מה  מתכוון , כל  לא  אני 

הדברים. להתייחס את  מסכם  אני    . ובזה 
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לתמוך  : לויאהוד יובל ממשיך    ? אתה 

חמו בן  לכולכם  :יהודה  מודה  שהגעתם, ואני  רבה    . תודה 

בתכנית, לא  : לויאהוד יובל תתמוך  לא  שאתה  לתושבים    . תתחייב 

חמו בן  רב  :יהודה    . התודה 

בתכנית  : לויאהוד יובל תתמוך  שלא  להם    . תתחייב 

גל בן  אבל  :גיא  מחליטים  אנחנו  צוות? מה    ?  שיוקם 

חמו בן  ועופר  :יהודה  וארז  ירושלמי    , שגדעון 

בתכנית  : לויאהוד יובל תתמוך  שלא  לתושבים    . תתחייב 

חמו בן  פגישה  :יהודה  תהיה  ימים  שבוע    . תוך 

צרפתי לתושבי  :צביקה  רבה    . םתודה 

כמו , רגע  : לויאהוד יובל בתכנית  תתמוך  שלא  לתושבים  מתחייב  אתה 

  ? שהיא

צרפתי היום  :צביקה  בסדר  ממשיכים    . אנחנו 

חמו בן  אליך  :יהודה  מתייחסים  זה. אפילו, לא  מה  הם . תראה  אליו  לפחות 

מתייחסים. התייחסו לא  הם    .  אליך 

צרפתי להמשיך  :צביקה  רוצים  בה. אנחנו  ממשיכים  נוספת אנחנו  לסדר  צעה 

אליאס מנשה  מנשה. של    . מנשה, בבקשה? איפה 

גל בן  השאילתות  :גיא  עם  להתחיל  אמורים    ? לא, אנחנו 

צרפתי   . בבקשה  :צביקה 

מילר הבאה  :עמירם  הישיבה  על  נוותר    ? אולי 

חמו בן  כלום, לא, לא  :יהודה  על  מוותרים    . לא 

גל בן  לוותר  :גיא  זה  קל  לי . עמירם, הכי  תסלח  אנחנו , רגעמנשה 

לא או  דיון  לנוהל  הצעות ? נצמדים  לפני  נידונות  שאילתות 

  . לסדר

צרפתי עכשיו  :צביקה  לסדר  להצעות  עוברים    . אנחנו 

שאילתות? למה  : לויאהוד יובל יש    . אבל 
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גל בן  למה  :גיא  היא  השאלה    . אבל 

ממנו :ד מנשה אליאס"עו ביקשתי    . אני 

גל בן  לפני  :גיא  רוצה  לך? אתה  קריטי    ? זה 

  . כן :ד מנשה אליאס"עו

גל בן  זה  :גיא  על  נצביע    . בוא 

חמו בן    . צודק, שאילתות  :יהודה 

  

חי עם הגורמים -טים לקיים פגישה בנושא מחלפי סוקולוב ותלילמח :221 ' מסהחלטה

  :כדלקמן

אבי שרייבר ושני נציגי , גדעון ירושלמי, מהנדס התנועה, מהנדס הרשות  

  .התושבים
  

גל בן  הפורמליסטיקהאני   :גיא  על  בעיה. מצטער  לי  נצביע, אין  . אם 

מחליטה המועצה    , יהודה, אם 

חמו בן    . בבקשה, שאילתות  :יהודה 

גל בן  רוצה  :גיא  לא  שאני  אמרתי  לא  על . אני  להצביע  שצריך  אמרתי 

  . זה

צרפתי פה  :צביקה  השאילתות     ?מגיש 

חמו בן  תגיש, לא, לא  :יהודה  פה. אל  לא  הוא    , אם 

צרפת פה  :יצביקה  לא  השאילתות  לסדר. מגיש  להצעות  עוברים    . אנחנו 

גל בן  היחידה  :גיא  השאילתא  לא  הוא    . אבל 

צרפתי שלו  :צביקה  השאילתות    . שתי 

חמו בן  אותם  :יהודה  מגישים  לסדר, בבקשה. לא    . הצעה 

גל בן  או , שנייה  :גיא  היום  עוד  לדיון  אותם  מעבירים  אתם  אם  השאלה 

לפרוטוק ניתנות  לא ? ולשהתשובות  בוקי  של  השאילתות 

לפרוטוקול, נענות נכנסות  הן    .  אבל 
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חמו בן  מנשה  :יהודה    . בבקשה 

גל בן  מחייך, עמירם. תודה  :גיא  אתה  למה  יודע    .אני 

ביחד(   ) מדברים 

  

  .שאילתות  .1

  

של: א   צשאילתא  בוקי  בנושא ,יש'  לאתר   המועצה  ישיבות  צילום 

ב, העירוני   .14/03/10- הוגשה 

  

מספ"   בראשותי לפני  וועדה  העיר  מועצת  מינתה  חודשים  ר 

ומ סגן  העיר"בעודי  ראש  את . מ  לבחון  היה  הוועדה  תפקיד 

צילום  הרחב אפשרות  לציבור  והעברתן  המועצה  ישיבות 

העירייה של  האינטרנט  אתר  את . באמצעות  סיימה  הוועדה 

הועברו  והמלצותיה  כארבעה "למנכעבודתה  לפני  העירייה  ל 

  .חודשים

כל   החבריםהוועדה  את  מילר: לה  אברהם, עמירם  , יאיר 

כהן בוזגלו, אורן  ואנוכי, שלי  גל  בן    .גיא 

מקצוע   אנשי  שני  צורפו  הוועדה  מר מר : אל  ולאחריו  סגל  גל 

העירייה דוברי  גונאל  אגף , איתי  מנהל  ברטור  אמנון  ומר 

בעירייה   .המחשוב 

היו   הוועדה  ובקיצור, המלצות  בצילום , בעיקרן  להתחיל 

העירייההישיבות לאתר  ולהעבירן  בן ,   חודשים6לניסיון   .  

מילר    עמירם  העיר  ראש  סגן  את  להוציא  הוועדה  חברי  כל 

בהחלטות   !תמכו 

לשאול   רצוני  לעיל  האמור    :לאור 

המנכ .1 הוועדה"האם  המלצות  את  לידיעתך  העביר    ?ל 



    10.05.2010  55  מועצה מן המניין 

שמונתה  .2 הוועדה  המלצות  את  להביא  מתכוון  אתה  האם 

במועצה לדיון  המועצה  ידי   ?על 

הישיבות ה .3 התנהלות  את  לטרפד  עלול  תקציב  חוסר  אם 

 ?בשקיפות

פעולות  .4 שקיפות  בשמירת  רואה  שאתה  החשיבות  מה 

התושבים לציבור  מידע  ובהעברת    "?המועצה 

   

העיר ראש    :תשובת 

ארוך  לא  זמן  לפני  הוועדה  המלצות  את  לידיי  קיבלתי 

רב כי  לקדם, ולצערי  יותר  חשובים  נושאים    .היו 

המלצו קריאת  הוועדהלאחר  רוב , ת  את  ליישם  בכוונתי  יש 

של  לתקופה  המועצה  ישיבות  לצילום  ישיבות 6המלצותיה   

יולי  מחודש    .2010החל 

המועצה ישיבות  צילום  משמעות  מחדש  תבחן  זו  , בתקופה 

בצילום  להמשיך   נכון  יהיה  מתכונת  ובאיזה  האם 

  .הישיבות

ע הצילום  ייאסר  המועצה  ישיבות  צילום  הקהל"בעת  , י 

ש הישיבותככל  של  התקין  למהלך  יפריע    .הדבר 

עיריית ש ומדיניות  מאחר  לחלוטין  מיותרת  השקיפות  אלת 

ציבור - כפר מול  מלאה  בשקיפות  עבודה  היא  סבא 

  .התושבים

  

  

  

של: ב   צשאילתא  בוקי  בנושא ,יש'  הרחובות /שילוט  שמות  רישום 
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הרמזורים/בצמתים עמודי  ב, על    .28/04/10- הוגשה 

  

המתקד"   הרים  בשרוןברחבי  והרצליה, מות  , רעננה 

בכל /ניצבים כמעט  הרחובות  שמות  עם  שלטים  תלויים 

  .צומת

ולכוון    מקומם  את  לזהות  לנוהגים  לעזור  באים  השלטים 

חפצם, אותם למחוז  נסיעה  כדי  שלטים "בחו. תוך  קיימים  ל 

המופיעים צומת נוספים  כל  לפני  מטרים  עשרות  מספר   

כזה לרחוב  התקרבו  על  לנהג  אחרהמודיעים  או  בעיקר .  

מהירים   ברחובות  מדובר  ובן(כאשר  בגין  מנחם  יהודה - כמו 

  ).בעירנו

כוונה    היתה  סבא  בכפר  הרחובות גם  שמות  את  לסמן  כזו 

צומת נמצא, אבל. בכל  מה  אחד , כנראה, משום  שלט  רק 

טשרניחובסקיהעומד  בואך  ויצמן  הרחובות  שלט . בצומת 

ובו וכן: זה  ובאנגלית  בעברית  הרחוב  המספר שם  עומד 13   

משנה יותר  כבר    . בדד 

לשאול   רצוני  לעיל  האמור    :לאור 

הרחובות .1 שמות  סימון  את  מקדמת  לא  העירייה   מדוע 

שנעשה  כפי  אחרת  דרך  בכל  או  הרמזורים  עמודי  על 

אחרות   ?בערים 

הפרויקט .2 את  לקדם  העירייה  מתכוונת  תעשה , באם  מתי 

 ?זאת

בצמתי .3 הרחובות  סימון  של  המשוערת  העלות   "?םמה 

  

העיר ראש    :תשובת 
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כ .1 על3- לפני  הצמתים  כל  מוספרו  שנים  חברת -   ידי 

כספית.פי.אי עלות  ללא  מס. אי  הותקנו  ' בהמשך 

בטשרניחובסקי(שלטים  רק  שונים) לא  ואלו , בגדלים 

על וההנהלה- נבחנו  העיר  ראש    .ידי 

על לנו  הוצע  שעברה  השנה  חברת - במהלך  " אל- פנל"ידי 

חשמל  בצריכת  מואר  שילוט  מאודעל  השילוט . נמוכה 

בארץ עיר  באף  הותקן  ולא  ייחודי  הינו    .המואר 

שהתקבל  עד  שונים  בגדלים  שלטים  הותקנו  כאן  גם 

ההנהלה   .אישור 

במהלך ה .2 המואר  השילוט  את  להתקין  מתכוונת  עירייה 

  .2010שנת 

המוארב .3 השילוט  לעלות  עם , אשר  סופית  סוכם  טרם 

  .החברה

  

לסדר  .2   . הצעות 

  

של    לסדר  אליאסמהצעה  מטרדי בנושא , נשה  וגרימת  והחג  השבת  חלול 

בכ העירוני  בפארק  ב, ס"רעש    .08/04/10- הוגשה 

  

הפסח " חוהבחג  התש"ובשבת  פסח  כפר "מ  עיריית  גרמה  ע 

כב בראש  והעומד  מר ' סבא  העיר  בןראש  לחלול - יהודה  חמו 

המוניהשבת וחג  ואת ,   השבת  את  גסות  ברגליים  רמיסה  תוך 

קוו" הצגותהעיר". הסטטוס  בפארק  ארגנה  מופעי , ייה 

יצירה, אמנות   .סדנאות 

עובדים  העסיקה  והיא  בכך  הסתפקה  לא  יהודים העירייה 
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ובשבת החג  ברמיסת  שהשתתפו  מופעי , רבים  קיום  תוך 

מוסיקה והשמעת  כך, אומנים  על  היתרים  שקבלו    .מבלי 

ודוכני  מוסיקה  השמעת  כאמור  שכללו  האירועים  קיום  עקב 

וסדנאות  דתיים המכירה  והורים  ילדים  נמנעו  היציאה 

בפארק המקום. מלהסתובב  את  לנטוש  נאלצו  יתרה . והם 

הרועשת  המוסיקה  בפארק מזו  לשכנים  ורעש  למטרדה  גרמה 

דתיים שאינם  ובין  דתיים  בין  מהם  על , ורבים  התלוננו 

הרב  מוסיקההרעש  מהשמעת    .כתוצאה 

כדלקמן לסדר  הצעה    :מוגשת 

תעסיק  .1 לא  סבא  כפר  יהודיםעיריית  עובדים  אלא , בשבת 

חו חרום  קבלת "במקרה  לאחר  או  בלבד  משרד ח  היתר 

התמ   . ת"הפנים 

העירוני .2 העזר  חוק  את  תפר  לא  סבא  כפר   .עיריית 

הופעות  .3 ובחגים  בשבתות  תארגן  לא  סבא  כפר  עיריית 

והחג, ליצנים, אומנים השבת  חלול  בפארק , תוך 

 .העירוני

למכו .4 לרוכלים  תתיר  לא  סבא  כפר  מרכולתם עיריית  ר 

העירוני העזר  לחוק  בניגוד  בפארק  ובחג   .בשבת 

ובחגים  .5 בשבתות  מוסיקה  תשמיע  לא  סבא  כפר  עיריית 

המתגוררים  התושבים  מנוחת  את  תטריד  ולא  בפארק 

לפארק  . בסמוך 

סבא  .6 כפר  המוניים עיריית  תרבות  אירועי  כי  מחליטה 

וחגים בשבתות  ולא  חול  בימי  בפארק   .ייערכו 

ת .7 סבא  כפר  הסטטוסעיריית  את  ותקיים  קוו - שמור 

  ".בעיר
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שבת :ד מנשה אליאס"עו חילול  בעניין  שלי  שבת, ההצעה  רק  יום  , ולא  גם  אלא 

בפארק פסח  של  שביעי  ויום  פסח  של  ראשון  הפארק . טוב 

ציבורי פארק  הוא  לכם  שידוע  גם , כפי  הוא  שלו  שהייעוד 

שם לטייל  שנוהגים  דתיים  בפסח . לאנשים  שנעשה  מה  אבל 

שוב , ןהאחרו להגיש  חודשיים  בתוך  נאלץ  אני  הרב  לצערי 

לסדר האחרונה , הצעה  בישיבה  שדובר  מה  שכל  כנראה כיוון 

העיר ראש  מכבוד  מה , ולכן. נשכח  על  החליט  מי  יודע  לא 

תיאטרון, שהחליטו שם  יצירה, לעשות  דוכני , סדנאות 

רועשת , מכירה הזה- מוסיקה  לעניין  אחזור  שאני  הם .   ולכן 

מודע שיתקיימופרסמו  הצגות  על  בשבת, ות  בפסח, גם  , גם 

פסח של  בשביעי    .גם 

פסח , ואכן   של  הראשון  לחלל העירייה ביום  כמובן  החליטה 

גלי בריש  החג  עשו, את  שהם  רועשת , ומה  מוסיקה  השמיעו 

לפארק מסביב  לתושבים  אפילו  של . שהפריעה  בהודעה 

של , העירייה פנייה  שלאחר  אומרת  יעקב העירייה  מר 

כמובן, ויטנר הציבור  את  היתה, מטעים  למחרת הפנייה  יום   

הופסקה, רק גדול .המוסיקה  מודה , כלומר. הישג  העירייה 

מסביב לשכנים  גם  שהפריעה  מוסיקה  השמיעה  שהיא  , בעצם 

הרועשת מהמוסיקה  סבל  דתי  שלא  מי    . גם 

הדבר   לי  כשנודע  מיד  רק , פניתי  הללו  הדברים  את  אומר  אני 

בטענה יבואו  שלא  'כדי  לסדר  הצעה  פניתי . כן, לצערי'? שוב 

כמובן המיתממת  שלו  והתשובה  חזי  מי , למר  כל  עם  אחת  יד 

נכנס, שצריך הוא  ברזני. הנה  חזי  מר  על ': אומר  לי  ידוע  לא 

לו. 'כלום האמנתי  כמובן  כדאי . אני  אולי  אמרתי  אבל 

  . לבדוק
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חמו בן  אליו  :יהודה  התקשרת    ? בשבת? מתי 

העיר ההצג :ד מנשה אליאס"עו ראש  של  רבותייה  טוב, מתחילה    . הנה, להקשיב 

חמו בן  הבדלהחרא. הלאה  :יהודה    . י 

בעיניי :ד מנשה אליאס"עו חן  מוצאות  באמת  שלך  הלאה, הבדיחות  אדון . נמשיך 

העניין לא  הוא  ברזני. חזי  לחזי  ידע , פניתי  לא  הוא  כמובן 

מדובר מה  פה. על  שנמצא  בקשטיין  דורון  למר  . התקשרתי 

ד לומרמר  חייב  אני  רב , ורון  ציבורי  עומק  לו  ולפחות יש 

שלו הכנות  את  מעריך  רק . אני  לא  בקשטיין  מר  לי  אמר 

החגש את  יימשך, נחלל  זה  בשבת  האירועים. גם  , יימשכו 

יימשך   . הכל 

הפניות    כל  על  בקיצור  לכם  סיפרתי  הקודמת  בישיבה  אני 

העיר נעניתי, לראש  שלא  הצעה . כמובן  מגיש  אתה  למה 

זמן? דרלס לו  יש  העיר  ראש  כבוד  אסכי  לשלוח  אסים - אמ-  

המדינה של  לכולם, למורה  המועצה. להודיע  לחבר  , לענות 

זמן לו    .אין 

חמו בן  שלחתי  :יהודה  לא    . לך 

שם :ד מנשה אליאס"עו שלך  הפרסומאי  שמו  שלחת? מה  לא  לא ? לי  באמת  אני 

בלילה   . ישנתי 

חמו בן  שיהיה   :יהודה  שרוצה  למי  רק    . בקואליציהשלחתי 

הכלח :ד מנשה אליאס"עו עליהן  אבד  האלה  לעניין. הבדיחות  תתייחס  , בוא 

הזמן. עזוב על  מה. חבל  זמן, רק  לך  אין  המועצה  . לחברי 

שלימדה  שהמורה  ועיתונאים  אנשים  מיני  לכל  לשלוח  אבל 

המדינהגברת , אתה של  המורה  היא  לך , לבקוביץ  יש  לזה 

השבת. זמן לעניין    . לענות 

חמויהודה בן    . נכון  : 

לי :ד מנשה אליאס"עו תפריע  נועם?בסדר, אל  דרכי  מדבר  אתה  רגע  כל  ניסיתי .   
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נועם בדרכי  איתך  מה, לדבר  שהתכנית , אבל  העדפת  אתה 

כרגיל השבת, תימשך  את  גם  פסח, יחללו  של  שביעי  את  , גם 

מה  העירייה- והכל  שם  את  להאדיר  כדי  מה ? למה.   על 

היה ?ולמה דתי  ציבור  למה  מן   ובשבת  בפסח  לברוח  צריך 

האדם ? מדוע, הפארק של  כהגדרה  להיות  הפך  זה  למה 

מצטטים  סכנין'שאתם  של  , שוק  רועשת' דוכנים , מוסיקה 

מכירות חג? של  הרגיש  לא  אחד  דתי . אף  כציבור  שבא  מי  כל 

כואב   . זה 

מכם   לבקש  המועצה  חברי  אליכם  לפנות  גם , רוצה  תתחשבו 

האחרים ד. באנשים  אנשים  צרכיםגם  להם  יש  אדם . תיים 

ילדים עם  שמגיע  עובדות, דתי  על  זה  את  אומר  פנו , ואני  כי 

וטענו  אנשים  משםאליי  ברחו  ימים  באותם  לפארק  . שהגיעו 

מוסיקה זה, גם  על  חוזר  מכירות, אני  של  דוכנים  מה . וגם 

יתרון, שכן דתיים, נותנים  לא  לאנשים  בחינם  . הצגות 

דתיים  באנשים  הצגות  יקבלו  הזאת. חינםלא  האפליה  ? למה 

החג ימי  בכל  המוסיקה  של  הזה  המטרד  היה ? למה  למה 

להיות   ?צריך 

נוסף   טוען, דבר  הזמן  כל  העיר  את , ראש  לקיים  צריך  כמובן 

העזר כפי . חוקי  שנחקק  העזר  חוק  קודםאבל  , שאמרתי 

ושוב, 2009במאי  שוב  מצאה ? מדוע. נרמס  עכשיו  העירייה 

חדש את . טיעון  שקיבל  הקפהמי  בית  על  לו , הזיכיון  יש 

אולי העירייה  של  החלטה  לפי  גם  בכל , זיכיון  דוכנים  להציב 

הפארק זכות. פינות  רשות?באיזו  באיזו    ?  

מילר בלבד4  :עמירם  מקומות    .  

משנה :ד מנשה אליאס"עו זה  מה"עפ? מה    ? י 

לחוק  : לויאהוד יובל   ? בניגוד 
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החוזה :ד מנשה אליאס"עו המכרז , האם  הפארק מקנהאם  בכל  זכויות  זו  ה 

דוכנים זה? להציב  את  ראינו  לא  זה ? למה  את  לנו  תראו 

שבת. בבקשה מחללים  אתם  מה  סמך  לכם ? על  מתיר  מי 

שבת עובדים? לחלל  להעסיק  לכם  התיר  וגם ? מי  בשבת  גם 

היתר  קיבלתם  לא  טוב  התמביום  והעסקתם "משר  ת 

יהודים לא . עובדים  הם  פקחים  שכביכול  שלכם  האגדה  כל 

יהודים וכזב, פקחים  יהודים .שקר  עובדים  מעסיקים  אתם   

היתר מה. בלי  החוק, אבל  על  לעבור  לכם  את , מותר  לחלל 

טוב, השבת יום  הוא ? מדוע. לחלל  אולי  הדתי  הציבור  כי 

זכויות, מיעוט יש  הדתי  לציבור  גם  חוזר . אבל  אני  זה   20על 

  . פעם

והמסורתי   כמעט  היום  הדתי  אנשים , הציבור  גם  יש 

שעשיתם מה  את  אוהבים  שלא  מה. מסורתיים  למה , אז 

מתחשבים לא  במרוץ?אתם  אתכם  דיברנו  של ,   אוזנו  אבל 

אטומה כנראה  העיר  בחינם?מדוע .ראש  הצגות  יש    ,

יראו   . שאנשים 

היגיון   מבחינת  דבר  ההצגות , עוד  המועד  חול  כל  הרי 

מכם. נמשכות מנע  אחת, מה  בהצגה  מדובר  היה  לכם , לו  יש 

ל בשבתצורך  דווקא  זה  את  היו . עשות  ימים7אבל  מה ,   אז 

הכורך את ? היה  לחלל  דווקא  אתכם  שחייב  האילוץ  היה  מה 

השבת את  ולרמוס     ?השבת 

מציע   שאני  מה  השבת , לכן  חשיבות  ועל  השבת  קדושת  על 

יודעים זיכרון. אנחנו  היא  השבת  ליציאת , הרי  זכר  גם 

העולם לבריאת  וזכר  נחשוב. מצרים  בואו  חלילה , עכשיו  אם 

מ היתה  הזיכרוןהעירייה  יום  את  לפגוע , חללת  חלילה  בלי 

צה השואה"בחללי  בחללי  לפגוע  או  היתה , ל  העירייה  לו 
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קמה היתה  זעקה  איזו  שלנו. מחללת  זיכרון  יום  זיכרון . זה 

עצוב, שמח זיכרון  לעירייה, לא  למה  לרשות , אבל  למה 

לחל רשות  יש  כזוציבורית  בצורה  שבת    ? ל 

תרבות'ויטענו יבואו    מצדיק. 'אירועי  שאני  אם , לא  אבל 

לבוא  מאחרים  מונע  שלא  סגור  במקום  זה  את  מקיימים 

בפארק כמובן, ולהסתובב  להסכים  לא  יכול  אני  אבל , עוד 

ע. להשלים מאחרים  ולמנוע  לבוא  השבת"אבל  חילול   ,י 

בפארק להסתובב  ההנאה  את  מהם  ולמנוע  ? מדוע? לבוא 

מה אתם "עפ? בזכות  מה  הללוי  הדברים  את    ? קובעים 

מציע   שאני  מה  שכתבתי, לכן  שחזרנו , כפי  דבר  כל  קודם  זה 

הרב לצערי  מיושם  לא  זה  מקווה , ועדיין  אני  לזה  גם  אבל 

תיקון היתר , שיהיה  קבלת  בלי  יהודים  עובדים  יועסקו  שלא 

החוק שמחייב  ש. כפי  בגרונההעירייה  החוק  את , רוממות 

גלי  בריש  מפרה  היא  הזה  ומצפצףהחוק  פה  פוצה    . ואין 

נוסף   לא , דבר  הוא  העירוני  העזר  לחינםחוק  שנשפכה  . דיו 

העירוני העזר  חוק  את  חוקקנו  מכם, אם  מכם , אנא  בבקשה 

אותו דוכנים. קיימו  להפעיל  מפריעים ? למה  הדוכנים 

שמגיעים דתיים  קטנים. לאנשים  ילדים  עם  שמגיע  , הורה 

לקנות ממנו  דורשים  גורם , והילדים  לברוח זה  להם 

בניסיון . מהמקום לעמוד  צריכים  מיותרפשוט    . סתם 

נוסף   מוסיקה , דבר  תשמיע  לא  טובים העירייה  בימים 

לשכנים, ושבתות תפריע  לא    . מטרד, ובמיוחד 

צרפתי   . תתכנס, מנשה  :צביקה 

מתכנס :ד מנשה אליאס"עו חדשה , אני  מילה  המצאתם  שאתם  יש . 'מתכנס'כמו 

עוד  דקות2לי  המ.   השבת על  כניסת  לפני  שישמעו   3וסיקה 

ומרה, דקות גדולה  זעקה  לשכנים.קמה  מפריעים  יום .   על 
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השמיעה שהעירייה  מוסיקה  של  לא , שלם  אחד  מפריעה אף 

הפתרונים? למה. לו   . לעירייה 

נוסף   המוניי , דבר  תרבותיים  שאירועים  להחליט  מבקש  אני 

בשבתות בפארק  יערכו  טוביםלא  בימים  אחרון.   , ודבר 

מזמן נשחקה  כבר  שהיא  הסיסמא  על , כמובן  בבקשה  תשמרו 

קוו לו .סטטוס  מפריע  לא  אחד  ואף  מופר  קוו  לכן . הסטטוס 

שהעליתי כפי  היא  שלי  הפעם .ההצעה  שאולי  מקווה  ואני   

קשובות אוזניים  על  ייפלו  הדברים  אופן  על , בכל  ולא 

לפני  שהיה  כפי  ערלות  המרוץאוזניים  בעניין  . חודשיים 

רבה   . תודה 

צרפתי   . בבקשה, יאיר  :צביקה 

חמו בן  דיון   :יהודה  הזהנושאבמקיימים    .  

לומר  :יאיר אברהם רוצה  שמופקד , מנשה, אני  כמי  גם  זה  את  אומר  אני 

וגם  התרבות  תיק  שעל  הזמןכמי  כל  הסכמה חותר  להשיג   

דתיים שאינם  אלה  ובין  דתיים  מאוד , בין  שהם  בנושאים 

לכולנו את , רגישים  אומר  את ואני  מכיר  שאני  משום  גם  זה 

הזה בעניין  העיר  ראש  של  מתיימר . השקפתו  אפילו  ואני 

דעתול את    . ייצג 

הדתי- ' א   לציבור  ולהפריע  שבת  לחלל  מכוון  כוונת  שום  אין    

יוזמת שהעירייה  מהאירועים  אחד  לא , באף  ובטח  בטח 

במודע נעשים  הם  העניין  שלצורך  הפתרונות . בדברים 

במ שנויים  שהם  שההצעה , חלוקתלדברים  בטוח  לא  אני 

פתרונות מביאה  באמצעות . לסדר  יושגו  הפתרונות 

מתמדת, הידברות   . והידברות 

לי :ד מנשה אליאס"עו עונה  לא  הוא  אם  אדבר  אני  מי    ? עם 

   .שנייה, רגע  :יאיר אברהם
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אדבר :ד מנשה אליאס"עו אני  מי  עונה ? עם  לא  ימים3הוא    .  

א, ברשותך  :יאיר אברהם קטעתי  מנשה.ותךלא  מבקש,   כל . אני  קודם  אז 

ומצהיר, הנה אומר  כבר  גם, אני  איתי  לדבר  יכול  , אתה 

לך ?בסדר אומר  אני    , הנה 

העיר :ד מנשה אליאס"עו ראש  של  סמכות  לך  מראש  ?יש  סמכויות  נוטל  הוא 

פתאום, העיר מה  מוחה  זה  על    . אני 

מילר תרבות  :עמירם  תיק  מחזיק  שהוא  אמר    . הוא 

התרבות  :יאיר אברהם תיק  בזה. התמניתי, מחזיק  מכיר  לא  עכשיו . אתה 

לך אומר  אני  יכולתי, בצנעה  כמיטב  אעשה    , אני 

גל בן    . יאיר, החילוניתהתרבות   :גיא 

מילר אחת, לא  :עמירם  היא    . התרבות 

גל בן  תרבות? למה  :גיא     - אין 

שנייה  :יאיר אברהם אותי, ברשותך, רק  יקטע     ,לא 

גל בן  איזה   :גיא  מחזיקנבהיר  אתה    . תיק 

חמו בן  עליך  :יהודה  שנוי  יהיה  שגיא  בטוח    . גיא, לותן . אני 

גל בן  גם  :גיא  תורנית  תרבות  זה, יש  על  גם  אחראי    ? אתה 

חמו בן  מנשה, גיא  :יהודה  של  בעמדה  תתמוך  שאתה  בטוח  זכות . אני  לך  יש 

  . דיבור

גל בן  כן  :גיא  אם  לדעת  אשמח  אני    . כי 

זה שאנמכיוון   :יאיר אברהם את  לפתור  שאפשר  מאמין  באמת  י 

הסטטוס , בהידברות על  משהו  רגע  לך  לומר  רוצה  גם  אני  אז 

לא . קוו בצורה  קוו  הסטטוס  את  לפרש  שנוטים  משום 

קוו, נכונה סטטוס  קוו, מהו  לךהסטטוס  אומר  אני  מנשה    ,

ציבורגם  כנבחר  וגם  לאזרחות  קוו . כמורה  הסטטוס 

הדר כל  לאורך  אותו  שמלווה  הפשרההעיקרון  זו  זאת . ך 

פשרה. פשרה של  רוח  להשיג , עכשיו. זאת  אפשר  אי  פשרה 
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התנצחות הידברות, באמצעות  באמצעות  אני , עכשיו. אלא 

מהספרים זה  את  לך    . אומר 

ה   הסדר  הושג  בזמנו  הוקמה  כאשר  בטרם  עוד  קוו  סטטוס 

שמאודמצאו , המדינה דברים  על  לדבר  מנהיגים  - לנכון 

ומ במחלוקת  שנויים  רגישים- אודמאוד  כדי . מאוד  תוך  לא 

באמצעות  לא  השנים  של  הרגליים  על  אחד  שדורכים  זה 

אומר הייתי  בלה  באמת , והאשמות, דברי  אומר אלא  אני 

הידברות, שוב לשכנעבאמצעות  וניסיון  אני .   עכשיו 

עולמי לדורון, מהשקפת  לא  אניח  אם , לא  שדורון  בטוח  ואני 

בה יודה  טעות  לתושבים , נעשתה  להפריע להפריע  או 

מכוון בכוונת  ברגשותיהםו, לאנשים  בהם  בנושאים , לפגוע 

נעשים, האלה כאלה  שדברים  הדעת  על  מעלה  לא  אני  . בכלל 

הגדול , אבל האבל  זה  שבה - וכאן  פשרה  למצוא  לדעת  צריך   

שבת  שומרים  שאינם  אנשים  דתייםגם  מקום , ואינם  ימצאו 

הזאת בעיר  ופנאי  תרבות  ב, הפגיעה. של  שהיה  נושא כמו 

מאוד, הקודם היה  סוער- שהוא  צריכה , מאוד  הפגיעה  אבל 

המבחן וזה  מינימאלית    . להיות 

זה   את  עושים  לך ? איך  אומר  יאמר ואני  שארנון  לפני  עוד 

שלו הדברים  לעתיד, את  המתוכננים  התרבות  באירועי  , שגם 

פעם הראויה, ושעוד  אותם שברצינות  יוזם  אני  אומר  , אני 

נמצאים  שבא .מתמדתת בהידברואנחנו  שבועות  באירוע  גם   

לטובה שבת, עלינו  קבלת  למשל  כמו  באירוע  בימי . וגם 

השבת  כניסת  לפני  בפארק  התבצע  כי ? למה, כמובןשישי 

חשובה היא  גם  על . היהדות  להתווכח  יכולים  אנחנו 

יותר, פרשנות נכון  מה  פחות, ולהגיד  נכון  אבל . מה 

א, הידברות ועניין' ב- 'זה  דבר  באמתואני. לכל  מציע  גם    ,
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ידידותית כהצעה  פעם  מחלוקת ,עוד  איזושהי  בין  להפריד   

בסדר? בסדר, אישית ראויה, זה    . היא 

שלך, לא, לא :ד מנשה אליאס"עו הדברים  על  מוחה    . אני 

רגע  :יאיר אברהם   , רק 

אישי :ד מנשה אליאס"עו עניין  לא  זה    . השבת 

  , לא, לא  :יאיר אברהם

פול :ד מנשה אליאס"עו כאלה, יטיולא  דברים  לי  לייחס  מחלוקת . עזוב. ותפסיק 

גם אישית  לא  העיר  ראש    . עם 

אחוז  :יאיר אברהם מציע. מאה    , אני 

ביחד(   ) מדברים 

להביא  :יאיר אברהם לא  אותהפשוט  מייצג   שאתה  ברגע  הזה  לשולחן   

מבין, ציבור דבר ? אתה  של  שבסופו  כדי  מזה  להימנע  תנסה 

החלטה להתקבל    , תוכל 

בן  ימנע  :גלגיא  שהוא  רוצה  אתה  הבנתי? ממה    . לא 

אישית  :יאיר אברהם מחלוקת    . מלהביא 

אישית  :??? מחלוקת    ? איזו 

לעניין :ד מנשה אליאס"עו   . בחייך, דבר 

גל בן  אישי  :גיא  זה  שלו     ?האידיאולוגיה 

דבריי, לא  :יאיר אברהם את  לסיים  יכול    ? אני 

אישית :ד מנשה אליאס"עו לא  היא    . השבת 

גלגיא  כמחזיק , יאיר  :בן  לא  פה  מדבר  שאתה  אגיד  שאני  כמו  בערך  זה 

תרבות מר, תיק  כאיש    . צ"אלא 

צרפתי לסיים, גיא  :צביקה  לו    . תן 

חמו בן  יאיר, הלאה  :יהודה    . בבקשה 

גל בן  מנשה  :גיא  על  תגנו  לא  אתם  עליו, אם  אגן    . אני 

חמו בן  ביקשת  :יהודה  שלא  למרות  דיבור  זכות  לך  אתן  אני    .תכף 
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גל בן  דווקא  :גיא  צביקה. ביקשתי  את  שביקשתי, תשאל  לך  יגיד    .הוא 

ראשוכמו ששמת לב , גיא  :יאיר אברהם בשערת  פגעתי     .לא 

גל בן  אישיים, לא  :גיא  מניעים  לו  מייחס  אתה  כשאתה , יאיר, אם 

בו פוגע  איך  ועוד  אתה  למישהו  אישיים  מניעים    . מייחס 

לא, לא  :יאיר אברהם   . ממש 

גל בן  לו  :גיא  שייחסת  מה  אישי. זה    . מניע 

מילר זה, גיא  :עמירם  את    . הבנו 

גל בן  אישית  :גיא  זה  את  לוקח     .אני 

לסיכום, לכן  :יאיר אברהם אומר  אני    , באמת 

ההזדמנות, יאיר  :אורן כהן את  מנצל  ש, אני  אגיד  את ואני  תגיד  אתה 

מר בסניף  גם  הדברים  כי ,צ"אותם  פגע   וזה  בהם  הטיחו  הם 

א בהרבה  אלייגם  שקרובים  אפלים , נשים  משטרים  שזה 

כינויים להם  ל. וקראו  גם  תגיד  דברים  אותם  את  .אז  . אני  ,.

להימנע יכול    .לא 

ביחד(   ) מדברים 

שהדברים   :יאיר אברהם ביכל  אומר? בסדר, תלויים  פעם  עוד  אני , ואני 

העיר ראש  של  גם  עולמו  השקפת  את  קצת  חושב , מכיר  אני 

ה הבעיות  את  לפתור  הידברותשאפשר  באמצעות  אם , אלה 

כמובן רוצים. רוצים  מהומה. אם  לחולל  רוצים  , אם 

חריפות  תגובות  מביאים  אחריםשבעקבותיה  של  זו . גם 

בטרם  שלי  פהההצעה    , יתחיל 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי   . בבקשה, יובל  :צביקה 

לדבריםאני  : לויאהוד יובל מצטרף  של  אורן   אפלים, ידידנו  משטרים  , הנה 

א לפניךאמרו  זה  משהו. אורן, ת  נעשה  אומר  אתה  , הנה 

שעושים, חושבים לפני  רגע  מדברים  הציבור . באו. גם  בא 



    10.05.2010  69  מועצה מן המניין 

ואומר  איתי, תשמע'הדתי  דיברו  שעשו , עשו, לא  ואחרי 

זה ככה  לי  זה. 'אמרו  ככה  לנו  אומר  אתה  זה , עכשיו  אבל 

והידברות קוו  סטטוס  הידברות. נקרא  ותגיד ? איזו  פה  שב 

רו נגד  חוק  סבא יש  בכפר  חידוש , 1941- מ. יש? בשבתכלות 

מה1900של  יודע  לא  אני  אותו.   לחדש  ורצו  שנה  לפני  ? באו 

מנוחה, שבטעותמצאו . כן וימי  השבת  נושא  נשמט  . בטעות 

שיחזירו. בטעות אגב. הבטיחו. הבטיחו  דרך  הדעת  , בחוות 

מוזכר היה  לא  זה. זה  על  דיברנו  אנחנו    .אבל 

מנשה   לך  אומר  מק? מה  ציבורייש  דתי, ום  ציבור  , אני 

בו להיות  המינימום, זכותי  את  לי  בי . תן  תתחשב 

אסורה. במינימום סבא  בכפר  מה. רוכלות  מישהו , אז  פה  יש 

שאסור  דבר  לעשות  זיכיון  בעל  לאיזה  שמתיר  חוזה  שיצר 

חוק"עפ לי? י  משפטיים. מוזר  יועצים  פה  לנו , יש  שיגידו 

מותר זה. שזה  את  עשה  מישהו  לוכל , אם  שיסביר . הכבוד 

מה סמך  ועל  זה  את  עשה  הוא  איזה . איך  למישהו  יש  אם 

עניינים  ניגוד  איזה  לנו  לספר  רוצה  שהוא  אישיים  עניינים 

אישית נגיעה  איזו  כן, או  גם  לנו  מתיר . שיספר  פה  מי 

בשבת   ?רוכלות 

שבת, עכשיו   שומר  לא  סוד, אני  לא  שאני אבל . זה  זה  בין 

מוסיקה שומע  שלי  בפארקלב, בבית  אולי  אלך  שאני  זה  , ין 

תשע עד  שמונה  בשעה  בשחרית, באמפי  נמצאים  שהם  , בזמן 

אחר עניין  אולי. זה  מוסיקה  לשמוע  אלך  שאמר . אני  כמו 

כנסת, עמירם בית  רואה  עושה , כשהוא  לא , סיבובהוא  הוא 

הרכב עם  המתפללים  ממול  הגישה . יוצא  את  מכבד  אני 

כאן, הזאת שהפגינו  מה  לא  זה  את פ. אבל  הפגינו  לא  ה 

איפוק של  שונה, כבוד, הגישה  שלו  שהדת  לאדם    . יחס 
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הכבוד   כל  פה , עם  מלמד  ואתה  יהדות  פה  מלמד  שאתה  יאיר 

מועצה חברי  להיות  איך  שלפיו , הדת, אנשים  חי החוק 

שונים הם  חי  אתה  שלפיו  והחוק  דברים . מנשה  עושה  אתה 

עושה לא  שהוא  הדתיים . אחרים  את  לדחוק  אפשר  אז 

קל, ירמהע הכי  בהם. זה  מתחשבים  שאנחנו  להגיד   אפשר 

בציבור מוסיקה. לפחות  לשמוע  רוצה  להיכל  ?אתה  כנס 

לא, התרבות לך  אמר  לא  אחד  אקוסטיים נע. אף  קירות  שה 

שם הקטן  יידעו, לאמפי  שהם  בשעה  זה  את  אחד . תגביל  אף 

לא לך  יגיד  קולות . לא  בקולי  מוסיקה  להשמיע  אבל 

לפארק מחוץ  לי  שם , שנשמעת  קודמת . באסטותלשים  פעם 

אירוע שה האשיה  על  שם  עשו  גם  הכדורגל  כאילו אז . של 

  , ה'חבר

טעות :ד מנשה אליאס"עו   . טעות. היתה 

טעותתמיד . טעות  : לויאהוד יובל זה , זו  אחרי  תקדים- אבל  זה  נגיד .   בוא 

אחד השולחןנגיד , דבר  על  של . יד  למצב  נידרדר  בואו 

אחרות, רעננה ערים  אחרת, של  נגיד  להם , בוא  אין  יהודים 

הזאת בעיר  לעשות  רשמי . מה  לפרוטוקול  מישהי  פעם  אמרה 

חינוך ועדת  פה' :של  לעשות  מה  להם  אין  חרדים  הם  . אם 

המשטרה את  ועדת . 'תביאו  של  בפרוטוקול  מופיע  זה 

אגב, החינוך שהיא . דרך  הבודדות  ההזדמנויות  באחת 

ב האחרונות6- התכנסה  שנים  ל.   אין  הרבה אז  ך 

כזה אחד  עם  משטרה. פרוטוקולים  לחרדים  שנזמין  או  , אז 

אירופה של  מהניסיון  שנלמד  שגירשו ב, או  מקום  ממנו כל 

היהודים נפל, את  המקום  יודע. אז  לא  הזאת , אבל  העיר  את 

יהודים   . הקימו 

הפשרה   דרך  על  ללכת  מוכן  חילוני. אני  בבית , אני  אני 
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מוסיקה אני . אשמע  בפארקאם  ווקמן, ארצה  עם  אלך  , אני 

לו , טוקמן קוראים  שלי  שהילדים  מה  לא . MP4כל  אני 

לכולם במוסיקה  זה  את  אקבע . אשמיע  לא  את אני 

סבא כפר  תושבי  לכל  בפארק . הרפרטואר  לשבת  שרוצה  מי 

מוסיקה הפרענו , ולשמוע  ולא  קטנות  כאלה  אוזניות  ישים 

הדתי כזה. לציבור  דבר  גרושים. יש? יש  עולה ? עולה 

אוהב. יםגרוש שהוא  המוסיקה  את  ישמע  אחד  אותו . כל 

החינוך נושא  עם  לדתיים  עשו    . הדבר 

צרפתי   ? סיימת  :צביקה 

יפהמד  :קהל הכבוד, בר  בישראל. כל  כמותך  כל , אמן, ירבו 

   .הכבוד

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי בחור  :צביקה  לי  בבקשה, תסלח  להפריע    . לא 

יפה  :קהל מדבר  הוא  כמה     . תראה 

בסדר  :םיאיר אברה זה  אינטליגנט  לא  שהוא  גם,זה  אני   מה  מבין  לא  אתה   

   ?אמרתי

אמרת  :קהל שאתה  מה  מבין  אומר בין . אני  שאתה  שאתה מה  למה 

שונה זה    . עושה 

צרפתי   . סליחה  :צביקה 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי אותו  :צביקה  אוהב  בסדר, אתה    . זה 

הכבוד  :קהל ממנו. כל    . תמשיך .נהניתי 

באמת   : לויאהוד יובל אני  החבריםאז  אל    , מדבר 

חמו בן  לא, גיא  :יהודה  אתה  .פה  . .  

גל בן  יודע, יהודה  :גיא  ז, אתה  בחיים  דבר  כל  .הלא  . אחד אם, . יום   

האלה מהקונוטציות  . תתנתק  לי.עניינית.. מפריע  לא  ממש .  
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לי מפריע    . לא 

ביחד(    ) מדברים 

צרפתי אדוני  :צביקה  סליחה, סליחה    . אדוני 

אותךאנחנו  :קהל אוהבים    .  

צרפתי   . סליחה, אדוני  :צביקה 

לדבר  : לויאהוד יובל לציבור  נרשה  לדבר ?אולי  דקות  שתי  להם  אני  .תן 

שהציבור, מוכן בעד    , אני 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי לדבר, לא  :צביקה  ולא  להקשיב  צריך  חברי . הקהל  זה  שמדבר  מי 

  . המועצה

לנו  :קהל כואבת  לנו. השבת  כואבת  פה אני. השבת  גידלתי   5 

הזאת סבא  בכפר  חרדים. ילדים  בגלל . כולם  העיר  את  עזבו 

ה .כל  . האלה. למופת5.   ילדים  אותם.   מכיר  אני . מנשה 

פה העיר, גידלתי  את  עזבו  במקומות , כולם  התפזר  אחד  וכל 

סבא, אחרים בכפר  דת  שמירת  של  מינימום  שאין    . למה 

ל  : לויאהוד יובל אחזור  אני     - אז 

רק   :קהל ילדים5לא  לי.   הרע, יש  עין  נכדים, בלי  גם  אז . הרבה 

סבא לכפר  באים  לא  אומרים . הם  שלי  לא 'הילדים  אנחנו 

לבקר סבא  בכפר  בשבת  אליך  לבוא  שבת. יכולים  לנו  . 'אין 

שלי  יכולים הילדים  .לא  . .   

הגדול   :קהל הכנסת  בית  ליד  הרצל  ברחוב  תקופה  שלטהיתה    , היה 

ילדי  :קהל גידלתי  למופתאני  אותם. ם  מכירים    . כולם 

חמו בן  ברשותכם  :יהודה  ל, אנחנו  כל  קודם  המועצהניתן  זה , חברי  אחרי 

אתכם נשמע      ?בסדר. גם 

דיבר   :קהל מהלבידהוא כשהוא  מהמועצה . בר  כל  מה קודם 

ששמעתי מה  מהלב, שמדברים  מדברים  לא  הזה . זה  היהודי 
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מהלב אחד. דיבר  דבר  מבין  לא  רק  לך , ואני  ימים7יש  חול ,  

לך הספיק  לא     ?המועד 

להבין, ה'חבר  :יאיר אברהם צריכים  שוני, אתם  שיש  זה  את  יש . להפנים 

האנשים בין    . שוני 

חמו בן    . יאיר, יאיר  :יהודה 

האיזון  :יאיר אברהם את  למצוא  אומר. וצריך  שאני  מה  תצטרכו . זה  אתם 

זה את  לעשות. להבין  מה  למצוא . אין  צריך  שוני  שיש 

הכלז. הסדר   . ה 

חמו בן  דיבור, בבקשה  :יהודה  בזכות    ? מי 

דיבור, חברים  : לויאהוד יובל זכות  לכם  ייתן  שהוא  אמר  העיר  , ראש 

הזה , פהואנחנו  בשולחן  גלויהנדבר כי  כדי בצורה   

מלפני ש פה  שהיו  מלפני 60,70ההסכמים  או  שנה  שנה100    ,

בפרצוף זה  את  לעשות  לפחות  אבל  לשנות  אפשר  , הסכמים 

הזמןולעש עם  ולהתקדם  גלויה  בצורה  זה  את  בעד אני . ות 

דתי אף  בפני  שלה  השערים  את  תסגור  אל  הזאת   . שהעיר 

דתי לציבור  פתוחים  יהיו  העירייה  שמתקני  בעד  מכיוון . אני 

מוזנחות די  הגינות  ושאר  אחד  פארק  רק  יש  הזאת  , שבעיר 

הפארק של  החשיבות  כמהאז  פי  עולה  הזה  לא .   פה  אחד  אף 

לז קפהיתנגד  בית  שיהיה  יעשו , ה  אנשים  הקפה  בית  ובתוך 

אמונתם לפי  רוצים  שהם  חייהם, מה  ישתו,יאכלו. איכות    ,

האש על  מוסיקה, יעשו  ציבורי. ישמיעו    , כל 

מילר לזה  :עמירם  יתנגד  לא  אחד  אף  אומרת  זאת  יתנגד? מה  לא    ? למה 

החוק  : לויאהוד יובל וזה  ההסכם  זה    . קיבלנו. כי 

העיר,לא  :יאיר אברהם של  אופייה  זה     .  

חמו בן    . עזוב, יאיר  :יהודה 

דברים  : לויאהוד יובל ולשנות  בכוח  מה, לבוא  יודעים  אחד , אתם  בתור  גם 
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בשבת מוסיקה, שנוסע  בשבתשומע  דברים ,   עושה  לא  אני 

זה. בכוח את  עושה  הייתי  מחברי . לא  מבקש  אני 

רגע, הקואליציה פה  שגדלתם , שבו  האנשים  על  תסתכלו 

איתם, איתם שגדלתם  משפחות  פה  אדם, יש  בני  תנו , תהיו 

לחיות להם     .גם 

חמו בן  רבה  :יהודה    . תודה 

גל בן  זמן, עמירם  :גיא  של  ובלחץ  ממהר  אתה  שכתמיד  מבין  אני . אני 

ידידותית הצעה  לך    , מציע 

מילר גל  :עמירם  בן  הבוקראשבאני , מר  עד  איתך    .  

גל בן  לך   :גיא  לא4שריין  ואז  מראש  שעות   ,   

מילר הבוקר  :עמירם    . עד 

גל בן  לך  :גיא  נעימה  לא  כזאת     ?חברתנו 

מילר במיוחד. לא  :עמירם  עלייאתה  חביב    .  

גל בן  בסבלנות  :גיא  חברים. תתאזר  שלי, תראו  שמכהן , העמדות  למי 

השנייה הקדנציה  בנושא , זו  ידועות  הם  שלרובכם  חושב  אני 

ומדינה אישי . דת  באופן  גמוראני  כ. חילוני  שיגדירו יש  אלה 

ככופר ככופר. אותי  עצמי  את  מגדיר  לא  לא , אני  פשוט  אני 

עולם בבורא  הסובייקטיבית  -  מאמין  העולם  מתפיסת  חלק 

הכשרות. שלי דיני  את  מקיים  לא  לא , אני  את אני  מקיים 

השבת עפ. דיני  ל"ועדיין  אני  תפיסתי  עצמי י  את  רואה  א 

האלה ההלכות  את  מקיים  שכן  מאדם  פחות  ואני . כיהודי 

הגמורה החילונית  ביהדותי    . גאה 

גמורוגם    מקבל, כחילוני  אבל , אני  בשמחה  תמיד  לא 

גמורה כמדינה , בהכנעה  ישראל  מדינת  של  ההגדרה  את 

יהודית וכמדינה  שהיא . דמוקרטית  פי  על  אף  ישראל  מדינת 

יהודית כמדינה  תדאגו, מוגדרת  שיעור , ואל  תקבלו  לא  אתם 
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יהודי מדינה  זו  מה  על  על , תמאלף  לפריזמות  מגיע  אני  תכף 

סבא כפר  אבסולוטית. עיריית  הגדרה  לא  מי . היא  יש 

צודקים והם  יהודי, שאמרו  להיות  אחת  מדרך  יותר  . שיש 

הפלורליזם את  משקפת  הזו  העיר  היהודי מועצת  הפוליטי   

ישראל במדינת  לפחות . שקיים  או  חרדיות  סיעות  כאן  יש 

ש כמו  חרדיות  מפלגות  עם  סיעות י. ס"שמזוהות  כאן  ש 

לאומיות דתיות  יהודיות  תפיסות  עם  ידידנו , שמזוהות  כמו 

צנעני ואיתן  רופפת . מנשה  זיקה  להן  שיש  סיעות  כאן  ויש 

לדת   . יותר 

הירוקים   סיעת  שהיא  סיעה  בכלל  היום  מייצג  לה , אני  שאין 

לגבי  מוגדרת  האלהאמירה  סיעת , הנושאים  בתוך  גם  ולכן 

שהע להיות  יכול  מאוד  עמיתתי הירוקים  אתי  ושל  שלי  מדה 

אחוזוחברתי  במאה  חופפת  עולם . לא  השקפות  אולי  לנו  יש 

היהדות  את  לממש  בוחר  מאיתנו  אחד  כל  באיך  גם  שונות 

  . שלו

כאן   שנמצאים  השמיים  יראי  לכם , לכל  להגיד  רוצה  אני 

אותי  לכבד  מכם  ומצפה  אתכם  מכבד  אני  גמור  כחילוני 

גם הכבוד. כחילוני  איפה  השאלה  ונגמרואז  מתחיל  הזה   . 

לא  אמת  איזושהי  פה  לו  אגלה  לא  אני  סבא  בכפר  שחי  מי  כל 

חילונית, ידועה עיר  היא  עקרוני  שבאופן  בעיר  עיר . חי  היא 

מובהק די  באופן  של , חילונית  מבוטל  לא  מיעוט  בה  שחי 

כמסורתיים אותם  להגדיר  שאפשר  וכאלה , אנשים  כדתיים 

ממש אדוקים  כלומר.שהם  הד,   הזיקה  כפר רמת  של  תית 

שלה היומיום  בחיי  הזיקה , סבא  מרמת  הסתם  מן  נופלת 

ברקהדתית  בני  של  הציבורי  הדתי  החיים  של , ואורח 

שכונותיה במרבית  ערים. ירושלים  שיש  להיות   יכול 
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סבא מכפר  יותר  אף    . חילוניות 

יאיר   שאמרת  מדברים  משהו  לוקח  כן  אני  אם  כי , דווקא 

הסכמתי לא  הדברים  אם , ברוב  לקחת אבל  יכול  כן  אני 

וחילוניים , משהו דתיים  שבה  הנוסחא  להיות  צריכה  מה  זה 

בעיר פה  השני  עם  אחד  הרמוניה  באיזושהי  לחיות  . יכולים 

מ יותר  בקצת  הכל  קיומה100- בסך  שנות  כאן ,   נמצאו 

משותפים חיים  שאפשרו  נוסחאות    . איזשהו 

שאמרת    כפי  קוו  סטטוס  שנשחק ,מנשה, נכוןהמושג  דק   עד 

בומהש הטובה , ימוש  אבל  מוצלחת  לא  נוסחא  זו  הכל  בסך 

היום עד  שנמצאה  ברמת ,ביותר  וגם  הלאומית  ברמה  גם   

השונות של ,הערים  משותפים  חיים  של  סביר  לפתרון  להגעה   

וחילוניים טענות. דתיים  של  מימד  לקבל  מתחילים  , הדברים 

מופר, תסכולים הזה  כשהאיזון  פוליטיות    . מחאות 

הופר   הזה  זעקת , האיזון  את  זעקתי  גמרו  כחילוני  ואני 

כשבמרכז  האיזון  בשבתGהפרת  חנויות  נפתחו  גם .   אני 

קשור לא  שהיא  טענה  בכללטענתי  לדת  איזון , ה  מפר  שזה 

יתרון להם  ונותן  בעיר  אחרים  מסחריים  גופים  מול  , מסחרי 

אחרים  גופים  בשבתכלפי  לפתוח  יכולים  על . שלא  קיימנו 

מאלף דיון  כךלא, לצערי. זה  כל  אקטיבי  חלק  בו  לקחתם    ,

פוליטיים לעשות.משיקולים  מה  כי  היא ,   פה  הפוליטיקה 

מהמשחק בצדק, חלק  אולי  מוסר  לנו  שהטיף    . למי 

פוליטיים   אינטרסים  פה  מייצגים  גם  דבר , אנחנו  לא  זה 

נבחרנו. מגונה כך  אינטרסים . לשם  מייצג  אני  בגאווה 

הזה בשולחן  כאן  מייצג, פוליטיים  גם  את ואני   

שלי האישית  מי , האידיאולוגיה  וכל  ידועה  היתה  שהיא 

היא מה  ידע  גם  בי  את .שבחר  לאפר  לא  היא  הנוסחא   
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  . האיזונים

אומר   כחילוני  הרושם , אני  את  יש  האחרונה  שבתקופה 

לכאורה מופרים  שהאיזונים  כולם  אינטרסים , בקרב  לטובת 

דתיים, חילוניים אינטרסים  אם . ולרעת  לעצמי  אשקר  אני 

פהא אותו  וחש  מקבל  אני  שגם  הרושם  לא  שזה  אגיד  . ני 

כחילוני רוצה  שאני  לעשות, בגלל  החילונים , שמה  של  ידם 

על  סבא  כוחניתבכפר  מבחינה  לא  מבחינת , העליונה 

השנים במשך  בעיר  פה  שנוצרו  רוצה . הנורמות  לא  אני 

יופר הזה  שה. שהאיזון  שהנורמות  רוצה  פה אני  שתרשו 

יישארו שנים    . במשך 

קוו   הסטטוס  את  תשנה  שהעירייה  מעוניין  לא  הסטטוס . אני 

בשבחם מדברים  שאתם  מהחוקים  יותר  חזק  אני . קוו 

קודמות מועצה  בישיבות  פה  עירוני , אמרתי  עזר  חוק  יש 

חזיר מכירת  מכיוון .שאוסר  סבא  בכפר  נאכף  לא  הוא   

ממנו יותר  חזקה  העובדה . שהנורמה  עם  השלימו  והדתיים 

חז של  המכירה  מוגדרותשאם  במעדניות  נעשית  פניו , יר  שעל 

יחסית  היא  והחרדי  הדתי  בציבור  שלהם  הפגיעה 

זעקתם, מינימאלית את  זועקים  זה  על  לא  של .הם  הפרה  על   

ובציבו, שבת בפרהסיה  שנקרא  את ה קבצד, רמה  זועקים  ם 

  . זעקתם

בחוק   מזלזל  לא  חילקו , ואני  סבא  כפר  עיריית  של  כשפקחים 

דו ב"כאן  חנייה  ממשרד , שבתותחות  היתר  ללא  הנראה  ככל 

לקבל , ת"התמ הצליחה  לא  היום  עד  אל  גן  אתי  ועמיתתי 

ה את  להם  שהיו  לכך  הוכחה  ההעסקהלידיה  שנדרשים , יטלי 

חוק"עפ תקין, י  לא  שזה  חושב    . אני 

יאיר   עם  מסכים  כלום, אני  נשיג  לא  ידיים  . שבכיפופי 
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דיון שווה  לגופה  הזאת  שבהו. ההצעה  סבור  לא  רדת אני 

הדדית  הסכמותידיים  של  למצב  להגיע  נצליח  כל . אנחנו  יש 

אפשריים פתרונות  מדי . מיני  טעונה  הזו  שהבמה  להיות  יכול 

אישיים. פוליטית אינטרסים  שמייצג  יגידו  אחד  אתה . כל 

פה אותו  שמניע  שמה  מנשה  על  מקווה , תעליל  שאני  עלילה 

אליה התכוונת  שמניע, שלא  שמה  שלך  בדברים  רמזת   אתה 

פה מנשה  אישיאת  אינטרס  זה  מכיר .   אתה  שגם  חושב  אני 

מ את  טוב  לזה, נשהמספיק  התכוונת  לא  שמה , מצוין, ואם 

האידיאולוגיה  זו  אותו  מאמיןכאדםשמניעה שמניע  וכמי ,  

מאמין ציבור    . שמייצג 

ספק  :יאיר אברהם   . ללא 

גל בן  משלו  :גיא  בתכלית  שונה  שלי  רוצה, והאידיאולוגיה  עדיין   ואני 

עיר באותה  איתו  שמאפשרת , לחיות  הנוסחא  את  ולמצוא 

יחד לחיות  מסיים. לנו  הזה . אני  האיזון  את  הפרה  העירייה 

שו של  לרעתם  והמסורתכרגע  השבת  רוצה . מרי  לא  אני 

לרעתי אותו  תפר  שהוא , שהיא  הציבור  את  שמייצג  כמי 

אחד בהיר  ביום  בעיר  פה  הרוב  חושב ולכן , ציבור  אני 

לשמור זהא. שצריך  את  עושים  להקים ? יך  צריך  אתה  אולי 

טובים אנשים  של  ציבורי  אפשר ? כמה. גוף  גם  הזה  בעניין 

ציבורי גוף  חשוב, להקים  מספיק  נושא  אנחנו , עובדה. זה 

בקדנציה  משנתייםמכהנים  פחות  פעמים 3,4כבר , הזאת   

בעיר ומדינה  דת  ענייני  על  מדברים  שהאיזון . אני  כנראה 

כ ברמה  מהופר  שזה  הזהזו  בנושא  דיון    . צדיק 

של    פורום  איזשהו  להקים  שיכולים  אנשים  מספיק  יש 

המלצות שיביאו  מחייבות, אנשים  יהיו  האלה  . וההמלצות 

אד מחייבות- לפחות  יהיו  הם  את . הוק  לשנות  רוצים  אתם 
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אינטרסים ? האיזון בגלל  אחד  בהיר  ביום  זה  את  עושים  לא 

אחרים, מסחריים אינטרסים  הוא. בגלל  חדש הפארק  פארק   

חדשה מציאות  יוצר  יחד . והוא  וחילונים  כדתיים  אנחנו 

הזה הפארק  את  שתאפיין  המציאות  מה  להחליט    . צריכים 

צרפתי   . בבקשה, ארנון? סיימת  :צביקה 

לוי הזהכתבתיאני   :ארנון  בנושא  דברים  כמה  כל. מנשה,   באמת , קודם 

מבין  ולא  תמה  הקיום אני  את  להצדיק  מנסה  אתה  האם 

עבמועצת העיר  לשסע"  שגורמים  נושאים  חיפוש    ? י 

מתבייש :ד מנשה אליאס"עו לא  והכלם? אתה  לך! בוש  לך! תתבייש    !תתבייש 

ביחד(   ) מדברים 

מתבייש :ד מנשה אליאס"עו לא    ? הוא 

.   :קהל . לך. .תתבייש  . .  !  

צרפתי להפריע, מנשה  :צביקה  להפריע, מנשה. לא    , לא 

  ! טיפש :ד מנשה אליאס"עו

צרפ הגבולות  :תיצביקה  את  עבר  לא  לו, מנשה. הוא  יכול , מנשה, תן  הוא 

רוצה.להתבטא שהוא  איך  להתבטא  יכול  הוא    .  

ביחד(   ) מדברים 

טיפש :ד מנשה אליאס"עו כזה  מאדם  בי  חוזר  לא    . אני 

צרפתי מדבריך, מנשה  :צביקה  בך    , מנשה. תחזור 

השבת :ד מנשה אליאס"עו בגלל  הקיום  את  מצדיק    ? אני 

צ מצדיק, מנשה  :רפתיצביקה  לא  בדבריך, זה  תחזור    , מנשה. אתה 

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  הדיון, יאיר  :גיא  את  מלבה    . אתה 

צרפתי מדבריך, מנשה  :צביקה  בך    , תחזור 

מסכן, מנשה  :אל- אתי גן מהכתוב, הוא  קורא  שהוא  רוצה  , מסכן, אתה 

פה בעל  להגיד  יודע  לא    . הוא 
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את   :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו ככהלמה    ?אומרת 

שטויות, תירגע, צביקה  : לויאהוד יובל מדבר    . אתה 

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  ל  :גיא  היכולת  לגבי  אופטימי  לא  דתיים אני  בין  הידברות  השיג 

פה שיש  והשיח    . וחילונים 

צרפתי בך, מנשה  :צביקה    .תחזור 

אחזור :ד מנשה אליאס"עו אני    ? במה 

צרפתי בך  :צביקה  דבר, תחזור  אמרת  קשיםאתה    . ים 

מה :ד מנשה אליאס"עו בו  יחזור  . שהוא  . .  

צרפתי קשים  :צביקה  דברים    . אמרת 

גל בן    , מנשה, רגע  :גיא 

צרפתי מותר  :צביקה  אסור, לך  מותר ?לאחרים  אסור, לך    ? לאחרים 

גל בן  אומר  :גיא  הוא  מה  אומר? שמעת  הוא  מה     ?שמעת 

לוי בי , אוקי  :ארנון  חוזר  אאני  אישית  כוונה  זו    , ליךאם 

גל בן  חוזר  :גיא  הוא  אומר, הנה  הוא  מה    . תקשיב 

  . תחזור, לא, לא  : לויאהוד יובל

בו, מנשה  :אל- אתי גן חוזר    . הוא 

שלך  : לויאהוד יובל האנשים  מי  לך  אראה    , אני 

לוי של  :ארנון  השבת  של  במרוץ  זה    , אם 

חוזר :ד מנשה אליאס"עו אתה  הבנתי? במה    . לא 

אישי  :אל- אתי גן לא    .זה 

לוי .   :ארנון  . שלך. פגעתי, אישי  התכוונתי, לא    , לא 

לומר :ד מנשה אליאס"עו לך  הכתיב  מי    ? אז 

לוי לבד  :ארנון  זה  את  כתבתי    . אני 

עצמאית :ד מנשה אליאס"עו דעה  לך    ? אין 

לוי עצמאית  :ארנון  דעה  לי  זה. יש  את  אומר  עכשיו  זה , ואני  ואם 
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שבת של    , במרוץ 

אתה :ד מנשה אליאס"עו בךאם  חוזר  בי,   חוזר  גם  דבריך, אני  את  תשקול  . אבל 

לעניין אישיים, דבר  לעניינים  נכנס  אתה    . מה 

לוי שבת   :ארנון  של  במרוץ  זה  פהאם  זה  את  העלינו  ורק , שסתם 

כלום מזה  יצא  ולא  זה, התווכחנו     - ואם 

בעד :ד מנשה אליאס"עו הצבעת    ? למה 

מילר   , מנשה  :עמירם 

צרפתי לו, מנשה  :צביקה  לדברתן    .  

לוי והפארק  :ארנון  השבת  בחילול  עכשיו  זה  חילול , ואם  נגד  אני  גם 

אומר. שבת שבת, אני  חילול  נגד  לבוא , אני  בעיה  ואין 

השבת חילול  נגד  לעירייה  עושים . בטענה  איך  חשוב  אבל 

המטרה, זאת את  ישרתו  שהתוצאות  לך . כך  אתן  ואני 

משפחות . דוגמא והיו  בפארק  הייתי  האחרונה  בשבת 

מוסיקה ועשו  הולדת  ימי  השבת, שקיימו  את  וחיללו  , ורעש 

אנשים    - ויש 

העירייה :ד מנשה אליאס"עו לא  זו    . אבל 

צרפתי לו, מנשה  :צביקה    . תן 

פרטי  :קהל שטויות. זה  מדבר  אתה    ? מה 

בקהל  :יאיר אברהם אדוני  לדבר, סליחה  מועצה  לחבר  לתת  מוכן     ?אתה 

.   :קהל . .  

חמו בן  קנט  :יהודה  תןמר     ?בסדר, רגיע 

הכבוד, באמת  :יאיר אברהם כל    ,  עם 

חמו בן  קנטן  :יהודה  הערה, מר  באמת, עוד  לצאת  יכול    . אתה 

פה  :קהל ראשונה  פעם  אחרונה, אני  אתם. פעם  הפנים    .על 

לוי סבא  :ארנון  בכפר  וחילוניםאנחנו  דתיים  גם  בה  שיש  בחברה  חיים    ,

טוב להכניס  צריכים  שלנו- ואנחנו  לראש  דרך שכל, טוב   
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בה לחיות  בוחר  שאדם  לעצמו, החיים  לגיטימית  אין . היא 

מתרגש , סליחה, חובה קצת  אני  כי  מים  טיפת  אשתה  אני 

שכתבתי   . שנייה, ממה 

יודע  :קהל לא  הוא    . לדבר 

לך :ד מנשה אליאס"עו שהכתיבו  מה  מקריא    . אתה 

צרפתי . , מנשה, מנשה  :צביקה  . אותך. מעליב  שהוא  אומר     ? אתה 

לוי כלום  :ארנון  לי  הכתיב  לא  אחד  כתבתי, אף  צריכים . אני  אנחנו 

טוב שלנו- להכניס  לראש  בוחר , טוב  שאדם  חיים  דרך  שכל 

לעצמו לגיטימית  היא  בה  צורך . לחיות  ואין  חובה  אין 

שונים  רעיונות  או  דעות  עם  או  חיים  אורחות  עם  להסכים 

שונים אנשים  בצוותא. של  חיים  לקיים  מנת  על  חובה , אולם 

א השנילכבד  את  בשקט. חד  חיים  סבא  בכפר  בשלווה , אנחנו 

החילוני הציבור     , עם 

הפרוטוקול :ד מנשה אליאס"עו את  מקליטה  נרשם? את  הכל    ? זה 

לוי אחינו  :ארנון  ומבשרנו, שחלקם  מכרנו  חלקם. ממשפחתנו  הם 

החילוני הציבור  ליד  ולא  החילוני  הציבור  עם  לחיות  . וצריך 

חוזר ליד, ואני  ולא  לצד  החילונילא  הציבור  עם ,   אלא 

החילוני הנשים. הציבור  במועצת  כמו  לעשות  מצפה  , הייתי 

דתיות בין  שיחה  וחילונים, לכנס  אומרת. דתיים  נשים , זאת 

סבא כפר  בנושא  ודתיים  לגשר, חילוניים  , להיאחז, לנסות 

לחילוניים דתיים  בין  המשותף  המכנה  את    . להרחיב 

ר, לדוגמא   סגן  עם  היום  הייתי  ספר אני  בבית  גם  העיר  אש 

ספר  בבית  וגם  ומדעשלו  מה . תורה  בעיתון  כותב  לא  אני 

שלי העשייה  על  מספר  לא  ואני  עושה  הצ. אני  גם  ת הראתה 

  , מנשה

הנושא :ד מנשה אליאס"עו השבת  או  הנושא    ? אני 
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לוי הנושא, לא  :ארנון    . השבת 

ממני :ד מנשה אליאס"עו   . בחייך, רד 

לוי אומ. אוקי  :ארנון  הדתיאני  הציבור  למען  הרבה  עושים  שאנחנו  , ר 

מפרסמים דבר  כל  לא  למתח , ואני  גורמים  ולא  כותבים  לא 

וחיל דתיים  את . ונייםבין  פתח  הרב  האחרון  העצמאות  ביום 

צה לחיילי  בברכה  העצמאות  יום  פרחי . ל"חגיגות  הופיעו 

חב. דתיים, הכפר ל"מרכז  מסיבת  ערך  בקניון "ד  בעומר  ג 

חב .ערים לד "מרכז  מסיבת  בעומר"ערך  בפארקג  , כמובן.  

אירוע . בחינם היה  הגדול  הכנסת  הציבור של מלהיב בבית 

דתיים . הדתי בין  ולגשר  להיאחז  מנסים  אנחנו  כמה  תראה 

אולי , לחילוניים מנסה  הזאתואתה  הייעול  , בהצעת 

  . להקצין

  . תתבייש. תתבייש :ד מנשה אליאס"עו

לוי    .לענייננו  :ארנון 

   .נאלח, נבזה :יאסד מנשה אל"עו

מציע , ארנון  : לויאהוד יובל החוקהוא  על    . לשמור 

   .נאלח, נבזה :ד מנשה אליאס"עו

ביחד(   ) מדברים 

זה :ד מנשה אליאס"עו זה? מה  הזה? מה  למסכן  מכתיב  יודע ?מי  לא  הוא   

לו, לכתוב מכתיבים    ? מה 

צרפתי   .מנשה  :צביקה 

לך :ד מנשה אליאס"עו לך! תתבייש     !תתבייש 

הקצנה  : לויהוד יובלא זו  החוק  על    ? לשמור 

לך :ד מנשה אליאס"עו    !תתבייש 

הקצנה, רגע  : לויאהוד יובל זו  החוק  על  לשמור     ?למה 

.   :קהל . כיפה. . עם  . .  
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להקצין :ד מנשה אליאס"עו מנסה    ? ארנון, אני 

לוי פסח, שנייה, לענייננו  :ארנון  של  הראשון  שבחג    , נכון 

גםטמטום :ד מנשה אליאס"עו   . . כנראה. גבול  לך  אין  .אבל  . . ,   

חמו בן  לדבר  :יהודה  לו    . תן 

לוי לי   :ארנון  ואמרת  לי  סימסת  ואתה  היה  הראשון  שבחג  ארנון 'נכון 

רעש צביקה, יש  עם  לדבר  וגם . 'צריך  צביקה  עם  גם  דיברתי 

העיר ראש  הבטיחו, עם  יבוטלוהם  הוא  שהיה  שהאירוע  לי    ,

שבת של  ההופעות  את  ביטלו  שני,ולכן  ופסח  המועד  חול    .

מנשה לך  אומר  הכבוד, אני  כל  חברים, עם  פה    , ויש 

הנושא :ד מנשה אליאס"עו לא  השבת, אני  על  שמי. השבת. דבר  את  תזכיר    . אל 

חמו בן  לדבר  :יהודה  לו  איתו. תן  מסכים  לא  אתה  אם  לדבר, גם  לו    . תן 

הכנתם :ד מנשה אליאס"עו הזה? מה  למסכן  הכנתם    ? מה 

בן  הכבוד  :חמויהודה  כל    , עם 

לו :ד מנשה אליאס"עו כתבתם    ? מה 

חמו בן  איתו  :יהודה  להסכים  יכול  איתו, אתה  להסכים  לא  יכול    , אתה 

לו :ד מנשה אליאס"עו הכתבתם    ?מה 

ביחד(   ) מדברים 

חמו בן  לדבר  :יהודה  לו  איתו. תן  להסכים  לא  יכול  אתה  אדם     .הבן 

צרפתי ל, להפתעתך  :צביקה  לכתוב  יודע    . בדהוא 

הנושא :ד מנשה אליאס"עו   ?זה 

חמו בן  לדבר  :יהודה  לו  כרגע. תן  משנה  זה  כל ?מה  עם  לדבר  אדם  לבן  תן   

  , הכבוד

פעםאת הורדת   :אורן כהן אף  היו  שלא  למקומות  פה  הדיבור  . תרבות 

אף אני  פה  היו  שלא  לרמות  זה  את  הורדת  לך  להגיד  רוצה 

  . פעם

גל בן  עוזר  :גיא     ?אורן, ואתה 
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.   :ןאורן כה . גבול. כל    . חצו 

גל בן  עושה  :גיא  שאתה  במה    . תודה 

חמו בן  שאמרת  :יהודה  ממה  בך  שתחזור  שתחזור, מנשה. וכדאי  לך  . כדאי 

  . כדאי

לא   : לויאהוד יובל לך  אימיםכדאי  עליו    . להלך 

חמו בן  זה  :יהודה  הזה? מה  הדבר  זה    ?מה 

גל בן  עוזרים אתם   :גיא  הדיוןלא  את  הכבו, להרגיע  כל    . דעם 

מועצה  : לויאהוד יובל חבר  על  מאיים  אתה  מנשה?מה    ,  

ביחד(   ) מדברים 

חמו בן  יתנצל  :יהודה  תדאג, הוא  יתנצל. אל  שהוא  אדאג  אדאג . אני  אני 

תתנצל   .שאתה 

אתה  : לויאהוד יובל גדול? מי  שתדאג. פה  אתה    ? מי 

דואג :ד מנשה אליאס"עו פתאום  הדיבוראתה  לתרבות  . אני ?  . דיבור.   ? תרבות 

חמו בן  אדאג, מנשה  :יהודה  .אני  . אישית, .   . הבטחה 

תאיים :ד מנשה אליאס"עו תאיים. אל    . אל 

לוי אומראנ  :ארנון  דת, י  מבחינת  גם  שלנו  ה, הנושא  מחנכת והתורה 

הזולת וסובלנותסבלנות, לאהבת    ,  

שמעתי :ד מנשה אליאס"עו הפסדתי, לא  משפטחבל  לשמוע,   לי  הפריע  , יהודה 

  .כן

ל שכתוב   :ויארנון  מה  את  גם  שנקיים  מציע  כמוך"אני  לרעך  , "ואהבת 

בתורה גדול  כלל  שכתוב . שזהו  מה  את  נקיים  גם  ואולי 

אבות . , בפרקי  . ורודף . שלום  אוהב  אהרון  של  מתלמידיו 

  , שלום

השבת :ד מנשה אליאס"עו את    .תמשיך, כן. ומחלל 

לוי לזכור  :ארנון  חינםחשוב  שנאת  כשיש  קורה  מה    ,  

מ פרובוקציה אל  :ולהאברהם  תעשה    . מיותרת 
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שנאת :ד מנשה אליאס"עו חינם? איזה  לשנאת  גורם    ? אני 

ביחד(   ) מדברים 

לשמוע  :יאיר אברהם לך    . קשה 

מולה יהיה  :אברהם  לא  זה  יודע  . אתה  . .  

יהיה :ד מנשה אליאס"עו לא  הבנתי ?מה    . לא 

מולה הזו  :אברהם  שלך  פרובוקציה, הדרך  עושה    . סתם 

פרובוקציה : אליאסד מנשה"עו עושה    ? אני 

מולה   .  כן  :אברהם 

לוי תופסים   :ארנון  נושאים  לעלות  הדתיהניסיונות  הציבור    , למען 

מולה גבולות  :אברהם    .יש 

לוי פה   :ארנון  הדתי  הציבור  למען  כביכול  נושאים  לעלות  הניסיונות 

הפוכה, במועצה פעולה    , עושה 

חמו בן  יעזור  :יהודה  לא  יעזור. זה  לא    . זה 

לוי הדתי  :ארנון  לציבור  נזק  אפילו  גורם  לדעת. וזה  חשוב  אני . זה 

לכם שלנו, אומר  העיר  ראש  כמו  עיר  ראש  זוכר  לא  , אני 

רבות  הדתישעושה  הציבור  גם. למען  ואיתן , מה  אתה 

פעולתו את    , משבחים 

זה :ד מנשה אליאס"עו העיר? מה  לראש  הלל    ? שיר 

. , סליחה  :אל- אתי גן . בחירות. פהישיבת    .סליחה?  

לוי שחברי   :ארנון  לך    , הקואליציהדע 

קורה  :אל- אתי גן   ? מה 

לוי הקואליציה   :ארנון  שחברי  לך  שלנודע  פנימיות    , בישיבות 

רוצה  :אל- אתי גן שאני  מה  אגיד    , אני 

לוי הציבור עושות   :ארנון  למען  העיתונות , הדתירבות  דרך  ולא 

ולא    - ופרסומות 

עם :ד מנשה אליאס"עו הללותפסיק  הדברים  זה.   עם    . תפסיק 
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לוי לך  :ארנון  אתן  אני  דוגמא  דוגמא. עוד  עוד  לך  אתן    . אני 

פעם  :אורן כהן עוד  עוד, תבקש  לו     - תן 

עכשיו :ד מנשה אליאס"עו לעיתונות  קשור  קשור? מה  זה    ? מה 

לעצמו, מנשה  : לויאהוד יובל לדבר  לו  קרה. תן  יפה ? מה  מדקלם  הוא 

יהודה   .בשביל 

לו הדתי  :יארנון  הציבור  למען  הרבה  לך. עושים  אתן  אני  דוגמא  , עוד 

ואני נורית  פה, השבוע  נמצאת  לא  ממני , נורית  ביקשה 

דתית משפחה  לאיזו  הלכנו. לעזור  עשינו , עזרנו, אנחנו 

חסדים   . גמילות 

עכשיו. כפיים :ד מנשה אליאס"עו לשבת  קשור  זה    ? מה 

לוי הפר  :ארנון  צנעת  משום  הרבה  עושים    . טאנחנו 

  . עכשיו, כן :ד מנשה אליאס"עו

לוי ברכה, שכן  :ארנון  בו  יש  העין  מן  סמוי  שדבר  יודע  חברי . אתה 

שלנו   , המועצה 

כאלו :ד מנשה אליאס"עו דברים  אותי  תלמד  אל    . אתה 

לוי ליחסי   :ארנון  הקשור  בכל  קוו  הסטטוס  על  נשמור  ביחד  אנחנו 

חילוניים   , דתיים 

  . כן :ד מנשה אליאס"עו

לויארנון משותפים  :  חיים  לנהל  וכבוד ולהמשיך  הבנה  על  המבוססים   

ההצעה . הדדי את  להסיר  המועצה  מחברי  גם  מבקש  אני  לכן 

  . מהסדר

בזה? להסיר :ד מנשה אליאס"עו דנו  להסיר, דנו. אבל    ? איך 

צנעני"עו איתן  נמרץ :ד  בקיצור  אדבר    . אני 

העיר :ד מנשה אליאס"עו ראש  של  בקשתו  את  מכבד    , אני 

חמו בן  .  :יהודה  . שלי . בקשה  דיבור. שום  בזכות  כרגע     .איתן 

דיבור, לא, לא :ד מנשה אליאס"עו בזכות  לא    . איתן 
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חמו בן  דיבור, סליחה  :יהודה  בזכות    . איתן 

ממנו :ד מנשה אליאס"עו ביקשתי  הסכים, אני    . הוא 

חמו בן  לך  :יהודה  יעזור  לא    . זה 

. אני  :ד מנשה אליאס"עו . צר. אני  להגיבשלכם    . יך 

חמו בן  מצטער  :יהודה  מנשה, אני    , סליחה 

.  :ד מנשה אליאס"עו . להגיב. צריך    . אני 

הדיון, יהודה  : לויאהוד יובל את  מנהל  לא  הדיון. אתה  את  מנהל    . צביקה 

חמו בן  הכבוד  :יהודה  כל     - אתה, עם 

. :ד מנשה אליאס"עו . לדבר. לי  תן    .  

חמו בן  הכבוד  :יהודה  כל  תת, עם  לא  בכוחאתה  פה    , נהג 

הדיון, סליחה  : לויאהוד יובל את  מנהל  אתה, צביקה    . תירגע, לא 

חמו בן    . איתן, בבקשה  :יהודה 

צנעני"עו איתן  חברים :ד  נמרץ, טוב  בקיצור  השבת  של  בנושא  אתמקד  זה . אני 

קוו הסטטוס  של  הפרה  פה  שיש  סוד  איזה , לא  כבר  פה  ויש 

וננגס הולך  קוו  שהסטטוס  ה. תהליך  לפני הנושא  עלה  זה 

השבת של  המרוץ  של  בנושא  מספר . כחודשיים  עוד  היו 

מזכיר. נושאים אירוע , אני  עצמו  בפארק  היה  גם  שנה  לפני 

אמריקאיםשל  שמדובר , דרום  הודעה  הוציאה  העירייה  אז 

  . בתקלה

בעיות   של  שורה  לסדר  בהצעה  העלה  של , מנשה  שורה 

בפארק השבת  חילול  במסגרת  שהיו  עכשי. נושאים  מכל עד  ו 

הזה רב, הדיון  בקשב  האם , והקשבתי  להבין  הצלחתי  לא 

במדיניות  קוומדובר  בסטטוס  נגיסה  שמדובר , של  או 

מדי  יותר  וקורות  שהולכות  מצערות  מקומיות  בתקלות 

מקומיות. פעמים בתקלות  מדובר  אכן  הנהלת , ואם  איך 

לא  שבעתיד  לכך  ולגרום  זה  עם  להתמודד  מתכוונת  העירייה 
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התקל האלהתחזורנה  ביותר?ות  המשמעותית  השאלה  זאת    .

תשובה. זהו מבקש    . אני 

מבקש :ד מנשה אליאס"עו   , אני 

חמו בן  ביקשת  :יהודה  לא  עוד    , אתה 

אתנצל :ד מנשה אליאס"עו שאני  אמרת    ? לא, אתה 

חמו בן  להתנצל. בבקשה, אתי  :יהודה  לך  אמרתי  לא    . אני 

  ? לא, אה :ד מנשה אליאס"עו

חמו בן     .לא  :יהודה 

מה :ד מנשה אליאס"עו אומר, אז  שאתה  מה  יודע  לא    ? אתה 

חמו בן  תתנצלא  :יהודה  שאתהא, תה  אדאג     - ני 

אומר :ד מנשה אליאס"עו שאתה  מה  יודע  לא    ? אתה 

עליו  : לויאהוד יובל מאיים  אתה  יתנצל?מה  שהוא  תדאג  אתה  מה  אני ?  

להבין על. רוצה  דיבר  .צביקה  . עליו. מאיים  ואתה  אתם .   מי 

   ?לבכל

עליי :ד מנשה אליאס"עו תאיים    . אל 

עליו, סליחה  : לויאהוד יובל מאיים  אתה    ? למה 

צרפתי   . בבקשה, אתי  :צביקה 

תדאג  : לויאהוד יובל אתה  שהוא , לא, לא, איך  תדאג  אתה  איך  תסביר  אתה 

  ? יתנצל

האלה :ד מנשה אליאס"עו לי, האיומים  תדאג    , אתה 

חמו בן  לך  :יהודה  אדאג     .אני 

לי : מנשה אליאסד"עו תדאג    ? אתה 

חמו בן  לך  :יהודה  אדאג      .כן, אני 

מאיים :ד מנשה אליאס"עו אתה  מי    ? עליי, על 

חמו בן  מאיים  :יהודה  לא  לך, אני  אדאג    . אני 

לי :ד מנשה אליאס"עו תדאג    ? למה 
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חמו בן    . אתי, בבקשה  :יהודה 

לי :ד מנשה אליאס"עו תדאג    . אל 

חמו בן  תרא  :יהודה  אתה    . התכף 

אראה :ד מנשה אליאס"עו אני    ? תכף 

חמו בן    . כן  :יהודה 

לשבת. חוצפן :ד מנשה אליאס"עו דוברים, תתייחס  אחרי  תתחבא  אל  .אל 

פרבדה   . תכתיב 

פעם  :יאיר אברהם עוד  איתי  להתחיל  רוצה  לך? אתה    . חבל 

צרפתי דיבור, יאיר  :צביקה  בזכות    . אתי 

אותך  :יאיר אברהם כיבדתי    . אני 

אותך :שה אליאסד מנ"עו מכבד  פה, אני  אחד  אף  מכבד  לא  העיר  ראש    . אבל 

צרפתי   . בבקשה, אתי  :צביקה 

היום  : לויאהוד יובל כל  פה  מאיים  אתה  מי    ? על 

עבריין, נה'בוא. מאיים :ד מנשה אליאס"עו   ? נהיית 

צרפתי לדבר, מנשה  :צביקה  לאתי    . תן 

. :ד מנשה אליאס"עו . עבריין. לא  עוד  אתה  מאיי.אבל  עליי  אתה . ם  זה  מה 

עליי   ? מאיים 

צרפתי לדבר, מנשה  :צביקה  לאתי    . תן 

בו  : לויאהוד יובל יחזור  לא  שיהודה  עד  תתנהל  לא    . הישיבה 

שלך :ד מנשה אליאס"עו    - ההערות 

השוק , לא, לא  : לויאהוד יובל מסגנון  בו  ויחזור  לאיים  יפסיק  שיהודה 

  . הזה

זה  :ד מנשה אליאס"עו לך'מה  אדאג  מה?'אני  ברחוב,     ? הוא 

צרפתי   .מנשה  :צביקה 

לי  : לויאהוד יובל פשע, תגיד  חבורת  לאיזו  שייך  לו? אתה  תדאג     ?איך 

צרפתי   . בבקשה, אתי  :צביקה 
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מחסלים :ד מנשה אליאס"עו יודע. ישלח    . הוא 

גל בן  מוטיבציה   :גיא  עוד  יש  לאנשים  איך  יודע  לא  מה אני  לראות 

פה   . שקורה 

ליה :ד מנשה אליאס"עו ידאג  שהוא  לי  אומר    ? שמעת, אדם 

צרפתי אתי, אתי  :צביקה    . בבקשה 

לא , ארנון :ד מנשה אליאס"עו אתה  פה? עכשיומדבר למה  לך  אין  כתבו ?כי  לא   

לומר מה  עכשיו    ? לך 

צרפתי מוכן! מנשה  :צביקה    ...אתה 

לוי לומר  :ארנון  מה  לי  כותב  לא  אחד    . אף 

.  :ד מנשה אליאס"עו . .   .ארנון.

אחרים, מנשה  :צרפתיצביקה  אנשים  מעליב  להתייחס , אתה  רוצים  הם 

להם נותן  לא  אתה    . אבל 

לי :ד מנשה אליאס"עו ידאג    . הוא 

צרפתי נותן  :צביקה  לא    . אתה 

הגעתי :ד מנשה אליאס"עו רמה    ?איזה 

צרפתי מגזים, מנשה  :צביקה    . אתה 

הגעת :ד מנשה אליאס"עו רמה    ? ילאיזה 

צרפתי מ, מנשה  :צביקה    . גזיםאתה 

עליי :ד מנשה אליאס"עו לאיים  דעתך  על  אותך  העבירה  תאיים ? הגדולה  אל 

  . עליי

צרפתי   , מנשה  :צביקה 

גם :ד מנשה אליאס"עו בך  לטפל  אדאג  אני    . כי 

צרפתי   . אתי, בבקשה  :צביקה 

מולה לך, מנשה  :אברהם  עונה  שלא  רואה  לו , אתה  דברים תנו  לדבר 

   .עניינים

צרפתי   . אברהם  :צביקה 
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מולה להקשיב  :אברהם  לנו  לעקוץ, תן  צריך  הביתה? למה    . ונלך 

צרפתי די. אברהם  :צביקה    .בבקשה, אתי. אברהם 

להגיד  :אל- אתי גן רוצה  בסוגריים, אני  שנקרא  אני ש, מה  כל  קודם 

בשקט עכשיו  עד  אני , יושבת  כי  לדבר  בכלל  התכוננתי  לא 

והציגו דיברו  שחבריי  את, חושבת  הציג  שגיא   .הדעה בטח 

פה השיחה  צורת  כל  נוראית, אבל  היא  ההתנהלות  צורת  . כל 

חושבת את , ואני  פה  מנהל  מי  להגיע  הצלחתי  לא  אני 

היום  צרפתי- הישיבה  או  העיר  ראש  זה  אם  שמנהל.   , מי 

משניכם בכל , אחד  מיידית  זה  את  להפסיק  צריך  היה 

מנשה. הכיוונים על  לצעוק  לאורן  לתת  ליאיר ל, לא  לתת  א 

יו, לצעוק מעודדיםאתם  ואתם  גם , שבים  מעודדים  אתם 

זה את  להגיב. עכשיו  רוצה  אסיים? אתה  שאני  אחרי   .תגיב 

בלבד אחד  לכיוון  שצועקים  אחר  מכיוון  בא  זה  . נכון. תמיד 

הקול את  להרים  רגילה  לא  אני  כלל    , בדרך 

פה  :אורן כהן היית  שלא  חושב  פה. אני  היית  שלא  חושב    . אני 

עכשיו  :אל- אתי גן   , אבל 

אל  :רן כהןאו גן  היית, גברת  לא    , כנראה 

לא, אורן  : לויאהוד יובל .אתה  . .  

חושב   :אורן כהן פהאני  היתה  לא     .שהיא 

איים :ד מנשה אליאס"עו העיר  ישיבהראש  תהיה  שלא   ,   

פה  :אורן כהן היתה  לא  שהיא  חושב    . אני 

פעם  :אל- אתי גן כל    , אתם 

צביקה  :ד מנשה אליאס"עו של  האלה  הערבושלוהאיומים  בתחילת  היו  כבר    .  

גורמים  :אל- אתי גן פעם  כל    , אתם 

פה  :אורן כהן היתה  לא  שהיא  חושב    . אני 

פעם  :אל- אתי גן כל    , אתם 
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צרפתי לצלם  :צביקה  הסרטים, כשיתחילו  את  להראות  נתחיל  אז , אנחנו 

צועק ומי  מפריע  מי    .נראה 

ביקשנו, תצלם  :אל- אתי גן   . אנחנו 

צרפתי מפרי, לא  :צביקה  צועקמי  ומי     . ע 

אתם. כן  :אל- אתי גן אותנוכי  מכריחים  אותנו,   לשמוע    , שכדי 

לה   : לויאהוד יובל מפריעים  הקואליציה  בשיטתיותחברי  זה, לדבר    ? מה 

לשמוע   :אל- אתי גן אותנואותנו כדי  להרים , ולכבד  צריכים  היינו  לא 

קולנו כיוון. את  באותו  הולך  תמיד  שזה  אורן . ומעניין  תמיד 

מהאופוזיציהצועק  מישהו  משתיק, על  יאיר  אף . תמיד  אבל 

מה משום  העיר, פעם  ראש  כבוד  שמעתי  לא  אחד  מה , אף 

תדאג לא  או  שתדאג  האיומים  עם  עשית  עכשיו  זה , שאתה 

מכובד לא  הזה. וחבל. באמת  למצב  שהגענו  שהקהל , חבל 

שומע  מתבצעפה  שזה  איך  בושה . את  אחד- זו   .  

שני   שי, דבר  שמה  חשבתי  חילונייםאני  זה  פה  ודתייםקרה    ,

מקובל נראה  שמלחמות . שזה  רגילים  אין התמיד  יהודים 

ודתיים חילוניים  מנשה. בהם  חילונית  מבחינה  אני , אז 

תזכור שאם  לך  להגיד  שאמרנו , יכולה  הראשונים  אנחנו 

עירוני עזר  חוק  אותו, שיש  ולכפות  לקחת  כחוק   ,שחייבים 

בשבת פתוחים  עסקים  יהיו     . שלא 

גלגיא בן    . לאכוף  : 

פתוחים. לאכוף  :אל- אתי גן בשבת  עסקים  יהיו  רוצים , שלא  אם  אלא 

החוק את  לאנשים אז . לשנות  רפורטים  לעשות  שיודעים  כמו 

מתאים לא  במקום  בשבת  עבור , שחונים  שילמו  שלא  או 

לבעלי , החנייה קנסות  גם  ולתת  לקחת  היה  ניתן  הדבר  אותו 

רוכלים או  יודעת. עסקים  לא  בשבתל, אני  היה  מה  ראיתי   א 

בפארק בחג  להיות. או  צריך  לא  כעירייה  באמת  זה  כי . אבל 
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קוו סטטוס  באמת    .זה 

השני   הקטע  סיפור , בא  מתחיל  רואה  הדתייםואני  . של 

הכבוד, ארנון כל  בשביל , עם  לא  לפה  באנו  לא  אנחנו 

השכם הפרסים, טפיחות  את  לחלק  בשביל  באנו . לא  אנחנו 

ספציפי בנושא  ליאת. לדון  מה  לשמוע  רוצה  בעיה ? ה  יש  לי 

הזו בעיר  גדולה  חדר. מאוד  כל  פה  לבתי , יש  הקצאה  פה  יש 

לימוד לכיתות  מאשר  יותר  יודע, כנסת  נורא? אתה  . וזה 

מה מבינה  לא  אני  הדתיים, ועדיין  בשביל  עושים  ? אנחנו 

אנחנו  משפחות  לאיזה  אחת  פעם  שמעת  מה ? הולכיםאתה 

להיות צריך  היה  מה? זה  מה , מה? בשביל  יודעים  לא  אנחנו 

לאנשים? עושים עוזר  חזי  כמה  יודעים  לא  מה?אנחנו  אני ,  

זה עם  ברחוב  הולך  אותו  רואה  מה? לא  אנחנו , מה? בשביל 

אנשים  אליו  כשמגיעים  טלפון  מרים  שיהודה  יודעים  לא 

צריך? נזקקים היה  זה  מה  לנגח? בשביל  זה ? בשביל  מה 

לשבת אדם? קשור  לסד, בא  הצעה  סליחה, רמציע    . אומר 

הולדת   לימי  קשור  היו . לא  לא  פעם  ואף  עושים  הולדת  ימי 

הפארק, טענות שנפתח  ואומר . מאז  אדם  בן  מה , סליחה'בא 

שלהשהעירייה  הכובע  תחת  שהיא , לוקחת  מצפה  אני 

השבתתשמור את    , בסדר' וזה  מאוד  יפה  בסדר.וזה  זה    .

לשנות החוק? רוצים  את  אמיצים . קדימה. שנו  . שנותהיו 

להתנהג רוצים  אנחנו  ככה  סבא  בכפר  פה  ועל . נקודה. תגידו 

כן גם  נדון  אולי  זה. זה  עם  די  ננסה. אז    . ובואו 

לפחות    יכולה  שאני  טובות  הכי  ההצעות  שאחת  חושבת  אני 

הדתיים, להציע של  הנציגים  עם  ויישבו  מן שנבוא  יוצא  בלי   

כולם, הכלל את  לשתף    . אפשר 

גל בן  שמע  :גיא  את    . וןאפילו 
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טעויות  :אל- אתי גן שהם  מאמינה  שאני  האלה  הטעויות  איך  , ולראות 

שמו  חושב. לבשלא  חוקי אני  בכל  מתמצא  לא  שדורון  ת 

אחראי והוא  האנשים . הדת  ויגידו  ויישבו  יבואו  ואם 

  ,  סליחה

גל בן  עפ  :גיא  עובד  הנחיות"דורון    . י 

ויגידו   :אל- אתי גן בשבילנ, סליחה'ויישבו  זה  וזה  וזה  , וזה  אתם '

ולהגיד  להתיישב  ככה'יכולים  וזה  וזה  זה  לא . 'תשמע  אבל 

   - באשמת

לוי רעש, אתי  :ארנון  שיש  לי  ואמרו  אליי  מסגן , כשהתקשרו  ביקשתי 

זה את  ביטלו  והם  העיר  טלפון . ראש  להרים  גם  אפשר  אז 

זה את  ישיבות . ולסגור  צריך  את מועצהלא  לחמם  צריך  ולא   

  . האווירה

כנ  :אל- אתי גן אדםאבל  שהבן  דיברת , רגע, ראה  לא  עכשיו  עד  אתה  אבל 

תקשיב. ארנון   , ארנון 

ביחד(   ) מדברים 

תקשיב  :אל- אתי גן הזה, ארנון  הדבר  בעד  כלום  לי  כנראה, אין   אבל 

גבולות אולי  עוברים  שכנראה  מרגיש  אדם  הוא . שהבן  אבל 

. לא  .   ?למה.

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי   . בבקשה, עמירם  :צביקה 

לדבר :אליאסד מנשה "עו רוצה  לי. אני  בהאשמות ? מותר  פה  אותי  האשימו 

ארנון.שונות לאדון  לענות  חייב  אני    .  

צרפתי כך , מנשה  :צביקה  שאני אחר  אותי  את מאשימים  לנהל  יודע  לא 

  . הדיון

לדבר :ד מנשה אליאס"עו לי  תן    . אבל 

צרפתי לי  :צביקה  מפריע  לא . אבל, אתה  שאני  אומרת  היא  כך  אחר  אבל 



    10.05.2010  96  מועצה מן המניין 

הדיוןיוד את  לנהל    . ע 

.  :ד מנשה אליאס"עו . אישיות.   , פרשנויות 

צרפתי לי  :צביקה  מפריע  בדיון. אתה  שולט  שאני  להראות  לי    . תעזור 

שולט :ד מנשה אליאס"עו   . אתה 

צרפתי . אתי   :צביקה  . בדיון. שולט  לא    . בבקשה, עמירם. שאני 

מילר לך  :עמירם  וגם  מנשה  לכולם  בהתנהגו, ברור  שקשור  עירייה שככל  ת 

עפ לפעול  שצריכה  גוף  ממלכתיים"שהיא  עקרונות  היא , י 

קוו הסטטוס  על  לשמור  הכל. צריכה  שאלה . זה  לא  בכלל  זו 

ויכוח אחד, של  אף  ובין  בינך  ולא  ארנון  ובין  בינך  זה . לא 

ועל . הכל השבת  על  לשמור  צריכה  ממלכתי  כגוף  עירייה 

ישראל עם  בפומבי, קודשי  שבת  לחלל  , וכו' וכו. ולא  דברים '

אחרים לדברים  אפילו  עין  צורמי    . שהם 

האישי   הפרטי  רוצה, במישור  שהוא  מה  יעשה  אחד  . כל 

מנגלים, יחגוג, ייסע בפארק    . יעשה 

מולה בפארק  :אברהם    . לא 

מילר   ? בבקשה  :עמירם 

מולה   ? בפארק  :אברהם 

מילר   . כן  :עמירם 

מולה   ? בשבת  :אברהם 

מילר   . כן  :עמירם 

   ?מנגל  :אל- אתי גן

מילר   . כן  :עמירם 

מנגלים  :??? מנגלים. יש  עשו  מה     ?בשביל 

מילר למנגל  :עמירם  מקום  האישי. יש  במישור  רוצה  שהוא  מה  כל   יעשה 

שלו לבן , המשפחתי  אפריע  לא  שאני  כפי  לו  אפריע  לא  ואני 

כנסת לבית  שהולך    . אדם 
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גל בן  העירייה  :גיא  חשבון  על  לא  הבשר  עוד  בסדר, כל    . זה 

צרפת עמירם  :יצביקה    ?סיימת 

מילר סיימתי  :עמירם  לא  הזה. עוד  הנושא  את  לקחת    , אבל 

הדברים, מנשה  :יאיר אברהם של    . לסיפא 

גל בן  עמירם  :גיא  הפרה  יש  עושים, אם     ?מה 

מילר הפרה  :עמירם  המפרים, כשיש  את  לסדר  קוראת  העירייה  . מועצת 

מאוד גבולות  יש  אם  בטוח  לא  מדויקים- אני  בוא , מאוד  אבל 

הסבירנא במבחן  בעתיד. מר  למנוע  מהאחראים  , מבקשת 

הפרות למנוע  יותר    . להשתדל 

עונה :ד מנשה אליאס"עו לא  העיר  ראש  עונה? ואם  לא  הוא     ?אם 

מילר הוא, מנשה  :עמירם  גם  העיר  ממנו, ראש  תבקש  שבת אל  לחלל   

בשבתו לך     .לענות 

כתב, עמירם  : לויאהוד יובל שמנשה  מה  כל  את  מאמץ  שא. אתה  תה מה 

סבא כפר  שעיריית  זה    , אומר 

מילר יובל  :עמירם  חוזר, אבל  אתה    , מה 

ביחד(   ) מדברים 

מילר הנושא  :עמירם  לגבי  חושב  אני  ויכוח  אין  לטעמי. אז  ויכוח  , יש 

הזה הנושא  העלאת  את , מבחינת  שמדליק  נושא  שהוא 

מחלוקת. הציבור שמעורר  נושא  הדברים. שהוא  , ומטבע 

ערכיים  לאנשים  מאוד  בצורה קשה  לשבת  להתייחס  לא 

וכו וסוחפת  קיצונית  שהיתה , ועובדה. 'כזאת  הרוחות  סערת 

  . פה

ארנון    יש וצודק  כאלה  שדברים  בעיה ? בעיהבדבריו  יש 

איתו?למנשה לדבר  רוצה  לא  העיר  ראש  לסגנו?  יפנה    .  

לדורון :ד מנשה אליאס"עו פניתי    . אני 

עמירם  :אל- אתי גן לא, אבל  העיר  ראש  זה     ? - מה 
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הפארק :ד מנשה אליאס"עו על  אחראי  אליו, דורון  לא , פניתי    - הוא 

מילר אחראי  :עמירם  לא  העיר  בו, ראש  לטפל  יכול  לא  העיר    ,ראש 

זה, לא  :אל- אתי גן את  תצדיק     .אל 

מילר לסגנו  :עמירם  הפארק, יפנה  למנהל    , יפנה 

לחזי :ד מנשה אליאס"עו לדורון, פניתי    , פניתי 

מילר י  :עמירם  לא  הרוחותאבל  את  ללבות  הדרך  את    , מצא 

רוחות :ד מנשה אליאס"עו   ? ללבות 

מילר ללבות.כן  :עמירם    .  

רוחות :ד מנשה אליאס"עו מלבה  זכותו  על  שעומד  של ? מי  חדש  מושג 

  . דמוקרטיה

מילר הרוחות  :עמירם  את  מושג, ללבות    , זה 

רוחות :ד מנשה אליאס"עו מלבה  אני    ? איך 

מילר במועצ  :עמירם  עירבישיבה    , ת 

רוחות :ד מנשה אליאס"עו מלבה  אני    ?  איך 

מילר מנשה  :עמירם  עכשיו, אבל  מדבר    . אני 

החוק, עמירם  : לויאהוד יובל על  לשמור  ליבוי, בבקשה    ? זה 

מילר אחד  :עמירם  רגע     .יובל, שנייה 

צרפתי לסיים  :צביקה  לעמירם    . תן 

החוק  : לויאהוד יובל על  לשמור  ליבוי, בקשה    ?  זה 

צרפתיצביק לסיים  :ה  לעמירם  יובל, תן  מבקש    . אני 

ביחד(   ) מדברים 

רוחות :ד מנשה אליאס"עו מלבה  הוא  משהו  שמבקש  דתי  חדש . אדם  מושג 

עמירם.בדמוקרטיה עליך,     .מתפלא 

מילר .   :עמירם  . הצניעות ו. בכל  המצידם גם באמת  גם .ירוקיםשל   

קשים ביטויים  מופרכים  היום . מצידכם  של  הזה  בדיון  רק 

סוקולוב לרחוב  בקשר  קשים  ביטויים  חי, היו  תל  היו . רחוב 
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קשים   . ביטויים 

קשים  :אל- אתי גן ביטויים  זה    ? מה 

מילר צריך. היו  :עמירם  שלא    , כך 

קשות  :אל- אתי גן מאוד  העובדות. העובדות  קשות    . מאוד 

מילר אורן   :עמירם  על  לכעוס  פתאום  צריך  על , לא  מיני ולכעוס  כל 

פ שדיברו  דבר. הנושאים  שום  קרה  אומרת . אתי, לא  את  גם 

קשים קשים, דברים  דברים  להגיד  זכותך  צריך , וזזו  ולא 

ל במן פתאום  פההיתלות  שחסר  הדדי  כבוד  של  . אצטלה 

רבה   . תודה 

הדברים :ד מנשה אליאס"עו על  להגיב  מבקש    . אני 

מילר תגיב  :עמירם      - אתה 

ביחד(   ) מדברים 

מילר צוות  :עמירם  לעשות  נכון,ניסינו  לנו?     ? הצליח 

גל בן  עלינו  :גיא  אומר  זה    ? מה 

מילר כולנו  :עמירם  על  אומר  אגב, זה    . דרך 

גל בן  אליו, יפה  :גיא  שנקלענו  במצב  הצדדים  שני  את  מאשים    . אני 

לעשות , עמירם  :אל- אתי גן צוותכשהצענו  והוקם  אתי    , קוד 

מילר אתי  :עמירם  חושבת, קוד  לו את  שיקראו  ש  על  אתי  גן ם קוד  אתי 

  . אל

זה.נו  :אל- אתי גן עם  נעשה  ומה   ?   

גל בן  צלח  :גיא    . לא 

מילר צלח  :עמירם    . לא 

גל בן  בידינו  :גיא  צלח    . לא 

עניות  :אל- אתי גן תעודת  לא    ? זו 

חמו בן  פה  :יהודה  שנאמרו  רק  לא  לדברים  להתייחס  רוצה  בכלל , אני  אלא 

וגם  המועד  חול  במהלך  גם  משמעית.בשבתשנעשו  חד    ,
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לדבריםם קוד בהתייחס  ב, כל  מבקר  בהחלט  בתי אני 

מאף . הכנסת אישור  לקבל  צריך  לא  עדיין  שאני  מקווה  אני 

ל להיכנס  בעיראחד  הכנסת  מבתי  תרי. אחד  לא  גניק "אני 

המצוות כל  שומר  לא  להתפלל . ואני  ללכת  נהנה  בהחלט  אני 

סוגיהם כל  על  הכנסת  גם  ,בבתי  התפילות  באמצעות  ולהכיר 

וא הנוסחים  בעיראת  שיש  הרבות  הקהילות  חושב .ת  אני   

סבא  בכפר  הקהילות  את  להכיר  יפות  היותר  הדרכים  שאחת 

עיר בכל  להיותזה , או  שיכולה  אותנטית  הכי    .בדרך 

זאת   עם  שאיתן , יחד  למה  הדיון  את  למקד  רוצה  בהחלט  אני 

לדבר. אמר המעיט  אמנם  הנכונות, איתן  בנקודות  נגע  . אבל 

של בנושא  שלגעת  ספק  בפרהסיהאין  שבת  בחילול,    לפגוע 

בפרהסיה השבת  לליבם , של  להבין  אפשר  שבהחלט  נושא  זה 

מצוות ששומר  אדם  כל  שבת. של  ששומר  אדם  יכול כל   

ולכל , להיפגע למנשה  להתחבר  יכול  הזה  בנושא  בהחלט  ואני 

מטעם שדיבר  דתי, מי  אדם  של  חרדי, מהקטע  דיבר . אדם 

על  היהודי  לה5פה  מצליחים  שלא  ילדיו  בשבתות   לפה  גיע 

סבא, אופיבגלל  בכפר  פה  העירוני  החיים  יכול . אורח  אני 

זה את  להבין  שלו . בהחלט  שהילדים  רוצה  היה  אדם  כל 

ו ובקרבתויגדלו  במחיצתו  מאוד. יחיו  אני  מאוד - בהחלט 

הללו הדברים  את    .מבין 

נעשו   שלצערי  דברים  עצמי . נעשו  על  האחריות  את  לוקח  אני 

שו. בלבד על  מטיל  עובדלא  עובד , ם  ולא  פארק  מנהל  לא 

כלום ולא  ראש . בפארק  באחריות  שהם  בעיר  שקורים  דברים 

ואומר . העיר בא  אני  שקרהולכן  האירוע  להיות , גם  יכול 

זה לשמוע, שעל  מכירים , ותתפלאו  לא  שאתם  שם  פה  נזרק 

   .אותו
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יהודי   אליי  פנה  הפארק, אכן  תושב  מאוד, אדם  מאוד - שאני 

דעתו את  מחשיב  הכעס.גם  זה  על  אולי  הכעס.   זה  על  . אולי 

ויטנר בפארק. יעקב  שגר  ש, יהודי  לו אדם  להטיף  צריך  לא 

דתי מוסר  זה  ולידה. מה  מבטן  דתי  אליי. אדם  ביקש . פנה 

לפארק לבוא  אוכל  אני  אם  יחד . אותי  לבוא  יכולתי  לא 

לבקר , איתו אגיע  אני  אתפנה  שאני  ברגע  לו  הבטחתי 

באותו . בפארק לפארק  מה , יוםהגעתי  את  אהבתי  לא 

השבת. שראיתי חילול  בגלל  רק  יום , לא  חילול  בגלל  רק  לא 

שהיו. טוב הדוכנים  של  והסגנון  שהנוסח  שםמכיוון    ,

בשבת דווקא  ולאו  המועד  בחול  גם  המוסיקה  של   ,הווליום 

רצוני לשביעות  היה  שגר . לא  הדיירים  לאחד  כשנכנסתי 

לפארק מ, בסמיכות  שזה  להבין  יכולתי  מטרד . טרדבהחלט 

שא. אמיתי הפארק  ממנהל  ביקשתי  הללוולכן  המתנפחים  , ת 

הסכם והיה  המועד, היות  חול  בימי  רק  ההסכם  את  . מימשנו 

לאחר  שבת  של  וביום  החג  ביום  מכן  לו , מכןולאחר  היה  לא 

הלקחים והופקו  הצגה  ולא    .מוסיקה 

מציע   אף , אני  לתלות  לא  מציע  לא  אחד  שאף  מקווה  אני 

מהעובדים  מהאחראיםאחד  זה. או  את  לעשות  שרוצה  , מי 

העיר ראש  דרך  כל  קודם  זה  את  העירשיעשה  לראש  או  לכן .  

משמעית חד  ואומר  בא  ה, אני  את  לנתח  , טענותכשמנסים 

צודקות לחלוטין. הם  צודקות  ואומרים . הטענות  כשבאים 

ידיים , לבוא בכיפופי  יאיר  או  גיא  זה  את  שהגדיר  כפי 

לה, ובכוח יכול  בהחלט  לפחות אני  מהמטרה  שחלק  על תחבר 

נראה זה  להצית , פניו  בהחלט  הכעסשזה  את    . וללבן 

ואומר   בא  אני  אחדלכן  אף  של  פרטי  רכוש  לא  היא  השבת    .

מאוד פה - אני  שנבנה  העדין  היחסים  שמרקם  מקווה  מאוד 
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בשנים עשרות  בעיר, במשך  כאן  ויישמר  אומר . ימשיך  ואני 

מסורתי כאדם  זה  שמנסה . את  הערכים להנחיאדם  את  ל 

לילדיי גם  מועצה. האלה  כחברי  שלנו  הגדולה  הנהלת , אנחנו 

ציבור, העיר לדיון , כאנשי  עולה  שהוא  נושא  בכל  שנצליח 

רחבים בקהלים  שמדובר  נושא  תהיה , ובכל  שלנו  הגדולה 

להרחיק ולא  לקרב  שנצליח  זה . בכך  את  מציג  שאתה  בדרך 

זה, מנשה את  אומר  אני  גורם, לצערי, לצערי  להרחקה אתה   

לקרבה   . ולא 

שאמרתי :ד מנשה אליאס"עו מה  בכל  מרחיק, הודית  אני    ? איך 

חמו בן  לך  :יהודה  אסביר    . בדרך. אני 

מרחיק :ד מנשה אליאס"עו אני  לסדר? איך  הצעה    . הגשתי 

חמו בן  פה. בדרך  :יהודה  מצולם  שלא  שפת . חבל  את  לראות  צריך  היית 

שלך שאני, ואני. הגוף  ואמרתי  בא  אדאגכשאני  אני ,  

חושב  לו בהחלט  ואומר  מועצה  לחבר  פונה  , טיפש'שאתה  '

לו  , נבל'ואומר  לו ' , נבזה'ואומר  שכאלה' מילים  לו  , ואומר 

זה על  להתנצל  תצטרך  זה. אתה  על  חוזר  אדאג . ואני  ואני 

זה על  תתנצל  פה. שאתה  יהיה  לא  הזה  הסגנון  יהיה . כי  לא 

לך. פה אומר  אני    , ולכן 

במשטרה  : לויאהוד יובל תלונה    . תגיש 

חמו בן  הכבוד  :יהודה  כל  מנשהעם  לך    ,  

אימים  : לויאהוד יובל עליו  מהלך  אתה  אתה ?מה    ?מי 

חמו בן  הזה  :יהודה  ציפיתיהסגנון  ממך  לא    .  

  , הלו  : לויאהוד יובל

חמו בן  ולכן  :יהודה  ציפיתי  לך, לא  מודיע     , אני 

מדבראיך  : לויאהוד יובל אתה    ?  

חמו בן  הללוה  :יהודה    , מילים 
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שלך  : לויאהוד יובל האיומים  סגנון  זה    ? מה 

חמו בן  לוי  :יהודה  לארנון  לא  לוי. בטח  לארנון  לא  אם . בטח  כתב וגם  הוא 

כתבאת  שהוא  אמר, מה  שהוא  מה  את  אמר  הוא  אם  , וגם 

חלק עם  להסכים  לא  יכול  אמרואני  שהוא  מהדברים  הדרך .  

והסגנון  אותם  לגינו, שלךשאמרת  ראוי  המהות . יהוא  על 

כן משמעית  פנה. חד  ויטנר  ארץ, כשיעקב  בדרך  פנה  . הוא 

פונה פעמיים, כשאיתן  ולא  פעם  ארץ, ולא  בדרך  פונה  . הוא 

לסגנון  אענה  לא  ואני  לתגובה  ראוי  לא  הוא  שלך  הסגנון 

שלך. כזה לסגנון  אענה  לא  אני    . לכן 

להפריד, תפריד :ד מנשה אליאס"עו   , תנסה 

חמו בן  לא  :יהודה  לךאני  הפרעתי  הסכמתי ,   לא  שאמרת  הדברים  כל  למרות 

איתה.איתם הסכמתי  לא  של  הדרך  ואומר.   בא  אני    , לכן 

סגנון :ד מנשה אליאס"עו בכלל? איזה  איתי    ? דיברת 

חמו בן  שלך  :יהודה  איתך. הסגנון  אדבר  לא    . אני 

איתי :ד מנשה אליאס"עו   ? דיברת 

חמו בן  איתך  :יהודה  אדבר  לא  גם  אדב. אני  שלך לא  הסגנון  כי  איתך  ר 

הזו. דוחה בעובדה    . תכיר 

המועד , סליחה :ד מנשה אליאס"עו איתיבחול    ? דיברת 

חמו בן  איתךאדלא   :יהודה    . בר 

עצמך :ד מנשה אליאס"עו דוחהאתה    .סליחה,  

חמו בן  איתך  :יהודה  אדבר  לא    . אני 

דוחה :ד מנשה אליאס"עו אדם    . אתה 

חמו בן  מ  :יהודה  לחשוב  יכול  רוצהאתה  שאתה    . ה 

דוחה :ד מנשה אליאס"עו שלי    ? הסגנון 

חמו בן  סגנונו  :יהודה  שזה  אדם  עם  אדבר  לא  אישית  אדבר. אני  לכן . לא 

ואומר בא  שאיתן המהות , אני  מה  בהחלט  הוא  הדיון  של 
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בקצרה, הציג שדיברת  מה  תקלה. על  זו  זו , האם  האם 

איתן. מדיניות מדיניות, לשאלתך  לא  מדיניו .זו  לא  ת זו 

לא  היא  שהמדיניות  איך מכיוון  ולראות  בבוקר  חלילה  לקום 

רע  או , תושביםלעושים  דתיים  תושבים  אם  משנה  לא  וזה 

תושבים . חילוניים זה  אם  משנה  לא  כזאת חשוזה  תרבות  רי 

אחרת תרבות  למכסימום . או  ולהגיע  לנסות  היא  המדיניות 

בקהל ספורט. שירותים  באירוע  שגם  לפעמים  טועיםוקורה    .

אחתק לא  קרה  התרבות  בהיכל  מסוים  בקונצרט  שגם  , ורה 

כראוי פעלה  לא  ההגברה  בחיים. שמערכת  תקלות  . ישנן 

לתת יכול  כמנהל  אתה  שלפעמים  הבנות  מטריה וישנן   

כלשהו זה, למהלך  את  לתרגם  יכולים  אחרועובדים  למהלך    .

ואומר בא  אני  טועה, לכן  לא  הוא  עושה  שלא    . עובד 

שהדברים    מהרגע  הדיוניםולכן  לשולחן  עלו  העירו , הללו 

לבנו תשומת  קרה, את  שהוא , מה  לאיתן  להגיד  לי  אסור 

  ? צודק

אגיב :ד מנשה אליאס"עו אני  מעט    . עוד 

חמו בן  ואומר  :יהודה  בא  אני  לאחרים, לכן  שמפרגנים  בעיה  לך  אתה , יש 

לזה להתרגל  מדיניות לכן . תצטרך  שום  אין  ואומר  בא  אני 

בקהלים לפגוע  דתי.חלילה  בציבור  לא  ובטח  בטח  שום .   אין 

אירועים לקיים  של למרות , מדיניות  מיזמים  מעט  לא  שהיו 

בפארק שירותם  את  והציעו  שבאו  עצמאיים  לעשות , אנשים 

המוניות פעילויות  מיני  לא גם . כל  בשעות  וגם  בשבתות 

אותם ודחינו  הפשוטה. נוחות  מהסיבה  אותם  גם , דחינו 

מטרד מהוות  הללו  ו,הפעילויות  מקיימים   היינו  אם  גם 

ציבורי של  ברגשות  פוגעים  היו  הם  בשבת  דתייםיאותם   .ם 

אומר המיעוט, ואני  על  לשמור  דווקא  כרוב  . תפקידנו 
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המסורתי כולל  סבא  בכפר  הדתי  שהציבור  הוא ולמרות   

אומר. מיעוט הייתי  אפילו  מזערי  מיעוט  על . והוא  כמדברים 

חילוני 85%-80% או  דתי  לא  שהוא  מהציבור  לעומת           

מסורתי20%-15%- ה דתי  ציבור  שהוא  שישנם ,   חושב  אני 

ויתורים מאוד  הרבה  הרחבפה  הציבור  מצד  בא ,   אני  ולכן 

משמעית חד  שהוגשה  בהצעה  הנושא , ואומר  את  לקבל  כן 

קוושל  הסטטוס  כך . שמירת  על  קנאית  שמירה  אפילו 

לא  האלה  . שהדברים  . של . מינימום  על  לשמור  ולנסות 

  .ותטעוי

לך , איתן   שלא להגיד  בוודאות  לך  לחתו  יכול  שאני  עכשיו 

בעתיד תקלות  תהיינה , תהיינה  שלא  לך  להגיד  אוכל  לא  אני 

בעתיד הנהלים, תקלות  את  שמחדדים  לך  לומר  יכול  . אני 

בפארק רק  הנוער, לא  במחלקת  תרבות, גם  באגף  , גם 

להשליך האלה  מהטעויות  ומנסים  הנהלים  את  גם מחדדים   

אומר. לאחרים בא  אני  תקלות , ולכן  לצמצם  השאיפה  זו 

בעד בהחלט  אני  משמעית  חד  קוו  סטטוס  על  ולא . ולשמור 

בעלמה פיות, כאמירה  לסתום  שצריך  סיסמא  איזו  מן  , ולא 

הקיים על  שמירה  של  ברמה    .אלא 

קוו   הסטטוס  הפרתי  ואני  באתי  מהלך , כשאני  הובלתי  אני 

קוו הסטטוס  את  הצ, שהפרנו  את  מכששינינו  שבת עדה  יום 

שישי בטענות , ליום  שבאו  חילוניים  ציבוריים  כאלה  גם  היו 

משבת הצעדה  את  הזזנו  ואומר.למה  בא  אני  ולכן  מכיוון ,  

המונית בפעילות  דתיים , שמדובר  ציבוריים  שגם  שרצינו 

בצעדה שבת, ישתתפו  יום  המרוץ  של  בנושא  אליי  , כשבאו 

משמעית חד  להזזת, אמרתי  ידי  את  נותן  לא  המרוץ אני   

טעמים הקודם, מכמה  בדיון  גם  זה  את  שגם . ואמרתי  כיוון 
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על  ששומרים  בזמנו  אז  גם  דובר  הצעדה  הזזת  של  בתהליך 

בשבת סבא  בכפר  מקצועי, המרוץ  מרוץ  שהוא  ויש , בגלל 

השלכות יותר , לזה  כבר  המקצועיים  שהגורמים  בגלל  וגם 

בשבת זה  את  מקיימים  עשורים  המרוץ וההצלחה , משני  של 

עצמההזה בעד  מדברת  גורמים.   שמשתתפים  גם  לא מה   

אלפים המרוץ , בעשרות  את  לרוץ  שבאים  מאות  כמה  אלא 

  .המקצועי

דיון   של  סביב , לסיכומו  להתאחד  שאפשר  חושב  אני 

מובנת , הבקשה הגמורים שהיא  החילוניים  על  גם 

כהגדרתם , כהגדרתם המושלמים  החרדים  על  על וגם  וגם 

לבין שבין  בהח. אלה  של שאפשר  הנושא  עם  לחיות  לט 

קוו הסטטוס  על  לשמירה  את , השאיפה  לבקש  ובהחלט 

האלה החיים  אורחות  בהם, המשך  לפגוע  ובטח , לא  ובטח 

לה תושביםלא    . תסיס 

צרפתי להצבעה  :צביקה  הולכים    . אנחנו 

כן :ד מנשה אליאס"עו מבקש, לפני    . אני 

צרפתי זה  :צביקה    . אחרי 

קשור , לא :ד מנשה אליאס"עו   . לענייןזה 

צרפתי הישיבה  :צביקה    . בסוף 

להגיד :ד מנשה אליאס"עו משהו  מבקש    . בבקשה, אני 

צרפתי   . כן  :צביקה 

כל :ד מנשה אליאס"עו בארנון, קודם  פגעתי  חלילה  סליחה, אם  מבקש  אבל . אני 

הסכים  העיר  שראש  מאוד  שמח  גם  כל אני  עם  כמעט 

שהעליתי   . הדברים 

חמו בן  הדרך  :יהודה  על    .לא 

הדרך :ד מנשה אליאס"וע   . לא 
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צרפתי מנשה, מנשה  :צביקה  אישית    . הודעה 

ממני :ד מנשה אליאס"עו הנשכחות, השכחת  כל  זוכר  העיר ה. אבל  שראש  עובדה 

שהעליתי הדברים  רוב  עם  הטענה , הסכים  את  מפריכה 

פילוג ליצור  כדי  הדברים  את  העליתי  עם . שכביכול  חי  אני 

מילדותי בצב. חילוניים  חילונייםשירתתי  עם  גדלו . א  ילדיי 

חילוניים חילוניים, עם  עם  בזה . מסתובבים  רואה  לא  אני 

פסול אני . שום  כאילו  פה  מפריח  העיר  שראש  הסיסמאות 

לפילוג ורגל, גורם  יד  לה    . אין 

צרפתי   , מנשה  :צביקה 

אישית :ד מנשה אליאס"עו לדבר  לי  לי, תן  תפריע  הזמן . אל  כל  ולומר  לבוא 

סגנון. 'סגנון, סגנון' לומר  יכול  העיר  ראש  כשפניתי , איך 

לי3אליו  ענה  לא  והוא  ימים  מילה?   איתי  דיבר  מה ? ולא  אז 

לו לומר  הולך  אני  מה  ידע  נכון? הוא  באמת אולי , דרכנו 

שפתיים במתק  איתו  מדבר  מצליח , הייתי  הייתי  אולי 

אותו בא .לשכנע  הוא  ועכשיו  ההזדמנות  את  לי  נתן  לא   

מפלג שאני    . ואומר 

מפלג   בהרמוניה. אינני  אנשים  עם  חי  , שכנים, אני 

קרבית , בצבא, מקוםבכל , באוניברסיטה ביחידה 

מלאה . ששירתתי בהרמוניה  חייתי  שהייתי  מקום  כל 

אחר אדם  של  לצלחת  נכנסתי  לא  שום . ומעולם  גם  לי  אין 

פרטי באופן  עושה  שאדם  במה  להיכנס  שלי . עניין  הזעקה  כל 

אמת זעקת  שכל וארנון , והיא  לומר  מחר  ועד  מפה  יכול 

במועצה להישאר  כדי    . האינטרס 

מילר כבר  :עמירם    , התנצלת 

טענותיו, התנצלתי :ד מנשה אליאס"עו את  להפריך  לי  מותר  יידע , אבל  שהלילה 

בשקט יישן  ולא  האמת  מגיש. את  שאני  המטרה  כי , כל 
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לי כואב  מילר, ואדוני. הדבר  העיר, עמירם  ראש  לא , סגן 

להיות  טענה יכול  שמעלה  לפילוגשאדם  גורם  יכול . הוא  לא 

שלו הזכות  את  מבקש  שאדם  פוגע , להיות  שהוא  ויאמר  יבוא 

כזה. ברוב דבר  לבקש. אין  דתי  כאדם    . זכותי 

אמר   שארנון  הדברים  קרדיט, ולגבי  מחפש  לא  אם . אני 

העיר לראש  מלקק  הייתי  קרדיט  מחפש  וממשיך ,הייתי   

יו תורנית"להיות  תרבות  במחית, ר  שהאמנתי י  עניינים 

העיר . בהם ראש  המיסים  כלבבעניין  כמו  אותי  לא . זרק 

שעשיתי. נורא צעד  כל  על  מצטער  לא  יבושם , וארנון. אני 

בתפקיד, לך אותי  מחליף  לעשות. אתה  מעריך . תמשיך  אני 

עושה שאתה  מה  לך, את  הכבוד  דבר , כל  כל  תייחס  ואל 

קרדיט של  למשפח. לעניין  לחלק  הולך  שאתה  אתה , הזה 

העין מן  סמוי  דבר  עכשיו, אומר  זה  את  פרסמת  אבל ? למה 

פתרונים   . לאלוהים 

כדי    זה  עושה  שאני  מה  שכל  עכשיו  ולומר  לבוא  שלך  הסגנון 

במועצה האלה, להישאר  לדברים  בז  אותך . אני  מעריך  אני 

אישי שוב. באופן  פגעתי , סליחה, מבקש  אם  ומחילה  סליחה 

שלי. בך הסגנון  העי. ולא  מחרראש  עד  לומר  יכול  הוא , ר 

אותי  שנה20מכיר  הסגנון,   עכשיו  יכול , פתאום  לא  הוא 

איתי יהודה. לדבר  לקואליציה  אכנס  שלי , לא  הבריאות 

לקואליציה, תישאר מחוץ  להיות  איתך , טוב  להיות  לא 

מן'ולהיות  זה. 'יס  את  מעריץ  השם  ברוך  רוצה . ואני  אתה 

איתן את  אותו? להכניס     .תכניס 

בן גלגיא  באופוזיציה, מנשה  :  משתפרת  שהבריאות  להעיד  יכול  . אני 

הגברא כוח    .אפילו 

ידידי :ד מנשה אליאס"עו השבת, ארנון  על  מדברים  עם , אם  ללכת  יכול  אתה 
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  , כיפה

צרפתי   , מנשה  :צביקה 

לסיים :ד מנשה אליאס"עו לי    . תן 

צרפתי לא   :צביקה  אישיתזה  מצטער, הודעה    . אני 

מסיים, לא, לא :ד מנשה אליאס"עו   . אני 

צרפתי התנצחות  :צביקה  לאזה, זו  אישית  הודעה   .   

ירוחם :ד מנשה אליאס"עו ועוזב  כל .מודה  לאזרחות  המורה  המלמד  אדון   

לך אותך, הכבוד  ללמד  גם  קצת  יכול  אני    , אבל 

צרפתי   , מנשה  :צביקה 

.  :ד מנשה אליאס"עו . לתורה. שבת , קדמה  חילול  על  באאבל  גם  לפגוע  . דםמותר 

לך אומר  אני    . זה 

צרפתי הכבוד  :צביקה    . כל 

סליחה  :ד מנשה אליאס"עו מבקש  אני  מיהודה  מספיקגם  נפגע  לא  הוא  אם . אם 

מספיק נפגעת  סליחה, לא  מבקש    . אני 

חמו בן  הבאה  :יהודה  פעם  בי    . תפגע 

צרפתי להצבעה  :צביקה  עוברים    .אנחנו 

מנשה  : לויאהוד יובל אבל  לי  לה, תגיד  יכול  בירוקים איך  ששינוי  יות 

ולא קוו  לסטטוס  .דואגים  . . ?  

צרפתי יובל  :צביקה  להצבעה  עוברים    . אנחנו 

חמו בן  קוו  :יהודה  סטטוס  על  אחד    . פה 

צרפתי אחד  :צביקה  . פה  . קוו.   . סטטוס 

הרוכלות, כן :ד מנשה אליאס"עו חוק  עם  מה  .. ? אבל  .  

צרפתי ההצעה  :צביקה  את  להסיר  החלטה  הצעת  מעלים  היוםאנחנו  מסדר    ,

שמירה של  האחרון  הסעיף  את  רק  ממנה     - ולקבל 

  ? למה  : לויאהוד יובל

צרפתי שמירה  :צביקה    , של 
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החוק  : לויאהוד יובל שמירת  נגד     ?אתה 

צרפתי . המשך   :צביקה  . .  

. אבל   : לויאהוד יובל . החוק. על  לשמור     ?מבקש 

חמו בן  רגע  :יהודה    , סליחה, סליחה 

החוקאתה, מה  : לויאהוד יובל נגד  דברים  תעשה    ?  

החוק  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו על  להצביע  צריך    . לא 

חמו בן  עובדים  :יהודה  העסקת  של  לנושא  בהתייחסות  זה, גם  פשוט  . אני 

סבא כפר  בעיריית  מצב  פעם , אין  לא  זה  את  אומר  אני 

אחרונה פעם  זה  את  אגיד  לא  גם  שאני  וייתכן  אין . ראשונה 

שמי סבא  כפר  בעיריית  עובד מצב  העובדים  מבין  בשבת שהו 

כפייה השבוע. תחת  בכל  בשבת, גם  גם  וגם . אבל  בפארק  גם 

לו ש. מחוצה  קורה  עובדים לפעמים  יש , לצאתנדרשים  אז 

שנקרא נפשמה  פיקוח  יוצאים,   הם  דתיים . אז  הם  אם  גם 

עבודה  ועושים  יוצאים  כפר . נפלאההם  שבעיריית  מצב  אין 

בשבת עובדים  יהודים  עובדים    . סבא 

לדו   באשר  קודם  פה  שנאמרה  להערה  החנייה "באשר  חות 

ויצמן רחוב  את  שמנקים  שבת  של  גויים  משמעית , ושני  חד 

עובדים  הם  בצההפקחים  ששירתו  היתה . ל"דרוזים  וזו 

בצה, ההנחיה ששירתו  דרוזים  עובדים  והגויים .ל"לקחת   

יהודים לא  הם  שבת  ע, של  עובדים  לנו "הם  שמנקה  הקבלן  י 

ו העיר  אותםאת  מביאים  אתם . הם  אם  יודע  לא  אני 

שני , יודעים לכאן  מגיעים  בבוקר  שש  או  בבוקר  חמש  בשעה 

שמונה, עובדים לבתי , עד  הולכים  שאנשים  וחצי  שמונה 

יותר, הכנסת הכבדים  מהשיירים  מתנקה  ויצמן  ; רחוב 

הלאה, פחיות וכן  הלאה  וכן  עובדי . בקבוקים  שאין  כך 

בשבת שעובדים    . עירייה 
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עאירועים ישנם    העירייה"שמאורגנים  בעצמם , י  שהעובדים 

טעמים וכמה  מכמה  בשבת  לעבוד  הגדלת . רוצים  מבחינת  גם 

מאמינים, הכנסה שהם  זה  מטעם  באירועוגם  אנחנו ולכן .  

מתכוונים בשבתלא  לעבוד  חלילה  העובדים  על  לכפות    ,  

א :ד מנשה אליאס"עו שאני  לךסליחה  צר, ומר  ברצון  גם  אומר  החוק  יך אבל 

  . היתר

חמו בן  עפ  :יהודה  לעבוד  נמשיך  החוק"אנחנו    . תודה. י 

צרפתי בהצבעה  :צביקה  להצבעה. אנחנו  עוברים    . אנחנו 

חמו בן  עפ  :יהודה  עובדים  הרוכלות  החוק"נושא  קוו , י  הסטטוס  ונושא 

עליו    .קנאותבשומרים 

צרפתי בהצבעה  :צביקה  להצבעה . אנחנו  מעלים  שמירת אנחנו  המשך  על 

קווהסטטו בעירס  שקיים  כפי  ההצעה.   בעד    ? מי 

גל בן  הקיים  :גיא  המצב  נגד, בעד  להיות  אפשר     ? איך 

חמו בן  בעד  :יהודה  ידו? מי  את    . ירים 

גל בן  המשך   :גיא  קוובעד    ? הסטטוס 

צרפתי אחד.כן  :צביקה  פה    ?  

עומדת  :יאיר אברהם הצעה  הבנתי? איזו    . לא 

חמו בן  עפ  :יהודה  העבודה  של  החוק, חוקהי "נושא  על  שמירה  גם  , ונושא 

עובדים  החוק"עפכמובן  יכול ,י  לא  יהודי  עובד  וכמובן   

בשבת    . הסכמתובלי לעבוד 

רוכלות  : לויאהוד יובל עם    ? מה 

חמו בן  של  :יהודה     - ונושא 

צרפתי קוו  :צביקה    . הסטטוס 

רוכלות  : לויאהוד יובל עם    ? מה 

חמו בן  עפ  :יהודה  החוק"רוכלות  עפ. י  זה  החוקי"מה  בוועדת ,   היית  אתה 

. שלחתי? מכרזים . זה. מכרזים. על  בוועדת    ?  אתה 
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  . כן, ןכ :ד מנשה אליאס"עו

חמו בן  ראית  :יהודה  במכרז? לא  היית    ? אתה 

ראיתי :ד מנשה אליאס"עו   . לא 

החוק  : לויאהוד יובל על  לעבור  היתר  להם    ? יש 

דוכנים :ד מנשה אליאס"עו שם? להציב  כתוב  היה  בפארקלהצי? מה  דוכנים    ? ב 

חמו בן  דוכנים  :יהודה  לא  וארטיקים4זה . זה  גלידות  של  דוכנים    .  

ביחד(   ) מדברים 

רוכלות  : לויאהוד יובל זה    . אבל 

גל בן  אבל  :גיא  פרווה    . גלידות 

רוכלות  : לויאהוד יובל העסק, זה  לבית  מחוץ  זה, היא  רוכלות?מה  זה    .  

חמו בן  בעד  :יהודה  ידו? מי  את     . ירים 

מילר אחד  :עמירם    . פה 

חמו בן  רבה  :יהודה    . הלאה. תודה 

מסהחלטה חילול  :222 '  בעניין  לסדר  ההצעה  להסיר  אחד  פה  מחליטים 

היום מסדר  הסטטוס, השבת  את  ולקיים  בנושא - ולהמשיך  קוו 

בעיר כיום, השבת  שקיים     .כפי 
  

צרפתי הלאה  :צביקה    .  תמיכות. עוברים 

גל בן  לסדר  :גיא    . הצעה 

חמויהודה בן  פה  :  שנמצאים  העובדים  את  נשחרר     .בואו 

  

מיום   .4 תמיכות  ועדת  החלטת   .6.5.2010אישור 

  

צרפתי הבא, חברים  :צביקה  העובדים, הסעיף  את  לשחרר  רוצים  . אנחנו 

רוצים  המועצה פה אנחנו  בהחלטת  בתמיכות  שינוי  לאשר 

  , 13.1מיום 
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גל בן  טלפונית  :גיא  אושר    ? נכון, זה 

צרפתי המזון50הוספנו . לא, לא  :צביקה  לעמותות  שקלים  אלף  אתם .  

  ? זוכרים

אחד  : לויאהוד יובל   . פה 

צרפתי התמיכות  :צביקה  את , בישיבת  שמעדכנת  טבלה  פה  יש  פשוט 

מחדש עוד . החלוקה  אישרנו  התמיכות  שקל 50בישיבת  אלף   

המזון לעמותות  חדשה. רק  חלוקה  פה  רוצים , יש  אנחנו 

  , לאשר

גל בן  הכספיםהיה  :גיא  בוועדת  דיון  זה  לגבי    ?  

צרפתי   . היה  :צביקה 

אחת  :אל- אתי גן שאלה  רק  לי  מה . יש  או  הקריטריונים  שונו  האם 

בזמנו  השיגה , נוריתשאמרה  והיא  העיר  לראש  הלכה  שהיא 

אלף 50עוד  ה? ₪  מתוך  מזון  של  העמותות  כל  אלה   70- האם 

סבא בכפר    ? עמותות 

  .כן  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

צרפתיצביק והוכר  :ה  שהגיש    , מי 

כן  :אל- אתי גן אמר    ? מי 

חישגם . כן, כן  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו זהאז  את  עד בנו  יהיה  שזה  אלף200    .  

בכוונה, לא, לא  :אל- אתי גן לא  שאלתי  שהגישו . אני  מזון  עמותות  יש 

לתמיכות בקשה  שמגישות  או  יודעת, יש. בקשה  אמרו , אני 

עמותות שתי  עוד  מלכתחילהשאמר, לי  שבכלל    ,ו 

צרפתי עמותות3יש   :צביקה    .  

בקשה  :אל- אתי גן מגישות  ה. לא  במסגרת  זה  אם  השאלה  אלף 50- אז   

כלום, ₪ ולא  קריטריונים  רק  לא  זה    . תגידו. אז 

רוכלאיגש שונו  :  לא  זכאיות אותן . הקריטריונים  היו  שהגישו  עמותות 

ע התמיכות"ואושרו  ועדת  בנוהל ,י  את  הגישו  שהם   הזה 
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בקריטריונים ועמדו  לתמיכות  ע, הבקשות  י "והומלצו 

המקצועי ל. המפקח  שזכאיות  עמותות  אותן  גם היכללהן   

.ב . את . שינינו  לא  עמותות , הקריטריונים  הוספנו  לא 

מחדש, חדשות תמיכות  נוהל  את  פתחנו  ניתנה . לא  הכל  בסך 

תקציב לסעיףתוספת  חולקה , ית  היא  להגדרה  ובהתאם 

שענ לעמותות  לקריטריוןבהתאם  איזשהו . ו  פה  עשינו  לא 

  . זה

של    הזה  אלף 50הסעיף  המועצה ₪   בישיבת  לראשונה  אושר 

התמיכות ועדת  ומועצת . של  כספים  ועדת  עבר  מכן  לאחר 

מסעיף  להעברה  התקציבית  התוספת  את  שאישררה  עיר 

הזה לנושא  ו, בנוסף. לסעיף  הכספים  העיר ועדת  מועצת 

של  תוספת  גם  אלף 50אישרו  ועדת בס₪   של  השני  עיף 

טכנית טעות  לתיקון  טעתה, התמיכות    . שהוועדה 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי שנקבע  :צביקה  כפי  התיקון  אישור  בעד    ? מי 

חמו בן  המועצה  :יהודה  חברי  את    . תכניס 

צרפתי אחד  :צביקה  פה    ? אפשר 

אחד  : לויאהוד יובל   . פה 

צרפתי אחד  :צביקה  רבה, פה    . תודה 

מסהחלטה מיום שריםמא :223 '  תמיכות  ועדת  פרוטוקול  אחד  פה   

המצ06/05/2010    .ב" 
  

  

  

  

  



    10.05.2010  115  מועצה מן המניין 

של : ב   לסדר  לויהצעה  יובל  בשינויי בנושא, אהוד  פתוח  ציבורי  דיון   

קפלן בשכונת  והדרים, התחבורה  ב, יוספטל    .06/05/10- הוגשה 

  

ציבורי " מדיון  כה  עד  נמנעה  סבא  כפר  ועיריית  הואיל 

לציבור  ופתוח  ש, מסודר  והעתקת בנושא  התחבורה  ינויי 

עירוניים ותחנה ,אתרים  העירוני  השוק  כגון  אתרים 

העתידית ,  מרכזית חייו  לאיכות  גדול  חשש  בציבור  נוצר 

נכסיו   . ולשווי 

איילוןג נתיבי  של  המצומצמת  ההצגה  סגור , ם  בפורום 

העיר ראש , במועצת  שמתכנן  לעתיד  פתח  לציבור  נתנה  לא 

חיצוני צוות  בצרוף    .העיר 

הנר חברי ב  שגם  להגיד  למותר  ולא  הניגלה  על  יסתר 

לתושבים להעביר  שיוכלו  ברור  למידע  זכו  לא    . המועצה 

מסוף כ את  לראות  קפלן  שכונת  תושבי  מקווים  למשל  ך 

התושבים, קפלן את  שמסכן  לאוטובוסים  יוצא , החניון 

ומהמטרד , משכונתם לילדים  המסוכנת  מהקירבה 

שבת בכל    . למתפללים 

מע חברת  כניסת  להוציא ם  שההבטחות  מתחייב  טרופולין 

אתר  ימצא  ולמטרופולין  יתממשו  מהשכונה  המטרד  את 

אוטובוסים, בטוח לחניית  ומתאים  הקרבה , נוח  ללא 

ועוד, לילדים בשבת    .למתפללים 

להם כ הוצגו  שלא  יוספטל  שכונת  תושבי  חוששים  למשל  ך 

בסמיכות  חדש  חניון  והקמת  הקווים  לשינויי  התוכניות 

מעבר ש. לשכונתם נקודת  משמשת  כבר  יוספטל  כונת 

גישה כביש  בהעדר  החדש  הקברות  לבית  הלוויות  , לשיירות 

באצטון  השימוש  את  להכפיל  אישור  קיבל  טבע  מפעל 
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לשכונה בסמיכות  לעבור  עתידים  נוספים    .ומטרדים 

ראש ג להם  שמתכנן  העתיד  מפני  חשש  יש  הדרים  בשכונת  ם 

ועוד, העיר התחבורה  שינויי    .מפני 

ביותר כן ל בראוי  המקום  הוא  העיר  במועצת  הפתוח  הדיון 

גם  ויענה  התושבים  בפני  הגיגיו  את  העירייה  ראש  יעלה  שבו 

  . לנציגיהם

החלטהה    :צעת 

רוב      • את  העירייה  ראש  כינס  רחוק  הלא  שבעבר  כפי 

על  מצומצם  פילוסופי  לכנס  הבכירים  העירייה  עובדי 

העיר של  הפיתוח  בענייני  דן  ובה  האב  יש ,  תוכנית 

בשטח  השינויים  במהות  ידונו  שבו  כנס  לערוך  מקום 

השכונות תושבי  את  אליו    .ולהזמין 

ברורות      • תוכניות  ולעיתונות  לתושבים  לחלק  יש 

להעביר  בכוונתו  לאן  העירייה  ראש  כוונות  את  שיסבירו 

נועדו  למה  וכן  והשוק  המרכזית  התחנה  אתרי  את 

הצפוניות בשכונות  הכבישים    .הרחבות 

זאת ואילה לישיבה  ציבור  כדין  להזמין  ובכוונתי   י"עפ( 

העיריות' א18סעיף  שנייה, לפקודת  להעברת ) תוספת  אודה 

שיוכל  אחר  אתר  או  פייס  אשכול  לאולם  הישיבה  מקום 

את  לממש  שייבקשו  מהציבור  צופים  מחמישה  יותר  לקלוט 

בשינויים  שתדון  המועצה  בישיבת  נוכחים  להיות  זכותם 

  . ל"הנ

לכךא גם  הזמנת ודה  בעניין  ממעורבות  תמנע  שהמשטרה   

לישיבה   ".כרגיל, התושבים 

  

הבאה  :יאיר אברהם לישיבה  זה  את  לדחות  צריכים ?אפשר  לא  אנחנו   
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עפ הישיבה  זמן  פרק  את  הכללים"להאריך      ?י 

שעה  :??? חצי    . עוד 

הולך  :אל- אתי גן זה     ?איך 

חמו בן  את, לא  :יהודה  . התחלנו  . .  

א, בסדר  :אל- אתי גן עשרהאז    . חת 

חמו בן  שעות4  :יהודה    . הלאה.  

ביחד(   ) מדברים 

מהסוף  : לויאהוד יובל אתחיל    , אני 

מילר יובל  :עמירם  לך  כדאי    ...לא 

גל בן  להזכירך  :גיא  היום, עמירם  פה  יושבים  עדיין  שאנחנו  זה , הסיבה 

בישיבה  דיון  רק  שיהיה  זה  על  דיברה  המקורית  ההצעה  כי 

סביב  המניין  מן  לקיים , 531שלא  ביקשה  העירייה  והנהלת 

של  המנייןדיון  מן  האלה, מועצה  הסעיפים  כל  את    . שכולל 

חמו בן    . לא. לא  :יהודה 

גל בן  לא  :גיא    ? מה 

מילר חשיבות   :עמירם  שלךבגלל    . ההצעה 

חמו בן  ישיבות, כן  :יהודה  שתי  על  דיברתי  בנושא . אני  שתדון  אחת  ישיבה 

המבקר"דו הביקורת,ח  ועדת  ודיון  המנייןז,   מן  לא    . ה 

גל בן  יכול   :גיא  על היית  רק  המניין  מן  שלא  ישיבה  הסיבה . 531לקיים 

עד פה  עשרהשאנחנו  אחת    .  

חמו בן  לי"עפ, לא  :יהודה  מותר  החוק    . י 

גל בן  לך  :גיא  שאסור  אמרתי  אחת . לא  עד  פה  שאנחנו  אבל  הסיבה  זאת 

   .עשרה

מילר לא  :עמירם  אנחנו  . אבל  . .  

גל בן  .   :גיא  . פהה. שאנחנו    .עמירם, סיבה 

חמו בן    . בבקשה  :יהודה 
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צרפתי   . בבקשה, יובל  :צביקה 

גל בן  בגללכם  :גיא  פה  שאנחנו  ברור  שיהיה    . רק 

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  לפעמים, יהודה  :גיא  אומר  שאתה  לבלבל , כמו  לעובדות  תיתן  אל 

  . אותך

חמו בן  בגללי  :יהודה  לא  פה  בגללך. אתה  לא  פה  ת. אני  לא  בי אתה  מכת 

בך תמכתי  לא    . ואני 

גל בן  הציבור  :גיא  בגלל  פה    . שנינו 

חמו בן  טובה  :יהודה  לי    . תעשה 

גל בן  הציבור  :גיא  בגלל  פה    . שנינו 

חמו בן  בי  :יהודה  תלוי  היה  פה, אם  היית  בך. לא  תלוי  היה  הייתי , ואם  לא 

פה   . יושב 

  . בבקשה, הנה  :אל- אתי גן

גל בן  שאנ ?האמת  :גיא  ראשונה  הערבפעם  איתך  מסכים    . י 

.   :אל- אתי גן . באמת . העיר  . ראש  . .  

גל בן  החליט  :גיא  הציבור  שנינו    .לגבי 

לחלוטין  :אל- אתי גן מיותר     . היה 

חמו בן    . לצערי, 50%- ב  :יהודה 

גל בן  מתוך 4  :גיא  מנדטים  לא 7  זה  סופר, 50%  מי    . אבל 

חמו בן  הציבור50%- ב, לא  :יהודה  מהחלטת    .  

צרפתי   . בבקשה, יובל  :צביקה 

לענות  :אל- אתי גן אפילו  שווה    . לא 

חמו בן  הומור  :יהודה  חוש    . קצת 

גל בן  הדעת  :גיא  בבדיחות  נאמר  מעיר.זה  הוא  מתי  יודע  אני    . . ומתי .

הצחוקים בשביל  מעיר  הצחוקיםזה. הוא  בשביל  היה  אז .  

טוב מספיק  מכירים  ויהודה     .אני 
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ש  :אל- אתי גן אמר  שהוא  גיא  .מזל  . .   

לו, יאללה  :ן כהןאור . תנו  . .  

גל בן  האלה  :גיא  האמירות  עם  נגמור  הבוא  עם  להירגע  מציע  זה . אני 

אורן  למישהו  כשאומרים  לדבר  אחד  לאף  חשק  עושה  לא 

זה' עם  נגמור  לדבר. 'בוא  עכשיו  לו  יש  מוטיבציה     ?איזה 

חמו בן    . חברים  :יהודה 

גל בן  הנייר  :גיא  על  שלו  חבר  עוד  כי.אתה  צוחקים  אתם  אחת   זה   

בלילה איזה , עשרה  עוד  כאן  שרדו  תושבים 3,4אבל   

אליהם רלוונטי  הזה    . שהנושא 

יובל  :יאיר אברהם של  למוטיבציה  דואג  . אתה  . היום.   ? סדר 

גל בן  זה  :גיא  את  עשיתם  איך  יודע  הכבוד, לא  רגילים . כל  אנחנו 

הזאת הסזיפית  לפחות. להתנהלות  אותם  תכבדו  בואו    . אז 

צרפתי   . בבקשה, ובלי  :צביקה 

מהסוף  : לויאהוד יובל נתחיל  לציבור . בוא  לתת  ביקשנו  הערב  בהתחלת 

הציבור. קלאסי. להיכנס שייכנס  פתאום  את ? מה  אפילו 

המחוז על  הממונה  של  להיכנס , ההודעה  יוכל  לא  שהציבור 

בבית, היום יישב  עניינו, הציבור  לא  בצורה . זה  ביקשתי 

יפה לא, הכי  הישיבה  את  נעביר  פיסולםבואו  אשכול  אמר .  

העיר  רוצה'ראש  בורח. 'לא  שהוא  טוב  יהיה , זה  עכשיו  כי 

שקט יותר  מהציבור. קצת  בורח  הוא    . כי 

צרפתי לסדר, לא  :צביקה  להצעה  תתייחס  מתייחס , אבל  שאתה  חושב  אני 

  , מסביב

לי  : לויאהוד יובל תגיד  מוסר, בוא, בוא, אל  לי  מטיף  לא  איזה . אתה  יש 

שבקו שאומר  האופוזיציהחוק  את  לחנך  יכול  אתה    , אליציה 

צרפתי כבר, לא  :צביקה  מאוחר  עייפים, אבל  לשמוע . אנחנו  אנשים  מחכים 

המהות צודק.באמת, את  גיא  אנשים,     . עייפים, מחכים 
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שטויות, צביקה  : לויאהוד יובל מדבר    . אתה 

צרפתי שטויות  :צביקה  מדבר    ? מי 

ת  : לויאהוד יובל לי, פה'סתום  תפריע    . אל 

בפיתוי, כרגיל  :יאיר אברהם עומד  לא    . אתה 

גל בן  כך  :גיא  אחר  לו  להעיר  בפיתוי  עומד  לא  אתה    . וגם 

הפה. נכון  :יאיר אברהם את  מנבל  לא  אני  הפה. אבל  את  מנבל  לא    . אני 

גל בן  עוזר  :גיא  לא  אבל, זה  עוזר  לא    . זה 

ממך  : לויאהוד יובל אקבל  לא  אני  אמי. החינוך  בריאה  היא , החי, שתהיה 

אותי   . מחנכת 

יובל.לתכלס, יובל  :אל- אתי גן   .  

ה  : לויאהוד יובל את  גם  אקח  דקות10- אני  ה,  את  גם  דקות20-      ,רבותיי.  

צרפתי ה, לא  :צביקה  את  תיקח  דקות10- אתה    .  

מהציבור  : לויאהוד יובל לברוח  העיר  ראש  של  מנהג  פה  מנהג . יש  לו  יש 

דברים מהרבה  ב. לברוח  אומר  שהוא  המחוזית כמו  וועדה 

בתכנית תומך  שהוא , שהוא  אומר  הוא  התושבים  לפני  אבל 

נגד. נגד אנחנו  הזדמנות  הצבענו . בכל  המחוזית  בוועדה  אבל 

לטובתכם תראו. בניגוד  בואו  לתחבורה , אז  אב  תכנית  אין 

סבא שיש . בכפר  לי  ויגידו  הקואליציה  חברי  כל  פה  ישבו 

כזאתתכנית  לפני . אב  נחנק3כי  היא  שנים    . ה 

מילר   עמירם  פה  דבריםשאני , יושב  ממנו  ללמוד  . שמח 

סבא, עמירם בכפר  האב  תכנית  איפה  לנו  , לתחבורה? ספר 

דר? לעיר או  כהנא  פרופסור  עם  כנסים  מלעשות  , כהנא' חוץ 

סבא  בכפר  אב  תכנית  לתחבורה ? בהכנהיש  אב  תכנית 

לפני  שנים3נחנקה    .  

מילר הצע, רגע  :עמירם  שזו  ואו  שאילתא  לסדרזה    ? ה 

לסדר  : לויאהוד יובל הצעה    . זו 
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מילר   . דבר. יפה  :עמירם 

דיון  : לויאהוד יובל שצריך  חושב  אני  למה  אסביר    . אני 

גל בן  לה  :גיא  שאלהצעה  סימני  עם    . סדר 

דיון  : לויאהוד יובל שצריך  חושב  אני  למה  אסביר  תגחכו , אני  ואתם 

כזאת. כהרגלכם היא      - לעשות, העובדה 

מילר להגי  :עמירם  רוצה  העיר  ראש  להגיב, באם  לו  אתן  לא  הוא .אני   

בתורו רק    . ידבר 

השולחן. תודה  : לויאהוד יובל על  מונחת  והיא  לתחבורה  אב  תכנית  , כשיש 

בעוד  להיות  הולך  מה  לדעת  יכול  הציבור  שנה 10,20כל   

הולכים אנחנו  מקום. ולאן  לשום  הולכים  הכל , כשלא  אז 

עושי מה  משנה  לא  כאילו    . םנראה 

גל בן  אתה , צביקה  :גיא  גם  מדברואם  שהוא  בזמן  פה  לא  יהודה  , גם 

הישיבה את  מנהל      ?מי 

צרפתי תשמור  :צביקה  . אתה  . .  

גל בן  הישיבה  :גיא  את  מנהל    ? מי 

צרפתי עליו  :צביקה  תשמור    . אתה 

גל בן  הישיבה  :גיא  את  מנהל    ? מי 

צרפתי זה  :צביקה  . על  . .  

גל בן  פ  :גיא  להיות  צריך  הכבוד. המישהו  כל  את זה, עם  מכבד  לא   

שמישהו . הדיון עד  לדבר  שתפסיק  מציע  חוזראני  , מהם 

. זה . .  

מילר חזר, הנה  :עמירם    .יהודה 

פה  : לויאהוד יובל קורה  מה  של  בשאלה  להיות  הפכו  ראש . הדיונים  יבוא 

ויגיד שלה, העיר  הטיוטא  או  לתחבורה  אב  תכנית  , ביקשתי 

ונקברה3שלפני  הוכנה  שנים  קיבלתיל.   אב . א  תכנית  יש 

סבא בכפר  שבא. לא ?לתחבורה  מה     , עושים 
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מילר זה  :עמירם  את  שאלת    . כבר 

שבא  : לויאהוד יובל חור, מתי  לכל  פתרונות  של , סליחה. דוחפים  בשם 

BRTמסלולים הרחבת  נקבל  עכשיו  אנחנו  התושב ?   יגיד  מה 

החלון עד  אליו  יגיע  שהכביש  זה 531- ב? ביוספטל  את  עושים   

השנילת בצד  אחד.ושבים  לכל  החיים  רמת  את  נוריד  בואו    ,

חלון לו  האוטוסטראדהנדחוף  מעל  טוב,   זה  לו  זה , ונגיד 

ככה. לטובתך עובד  לא    .זה 

העיר   ראש  שיבוא  מסודרת  בצורה  בקפלן , צריך  זה  אם 

ויגיד שהבטיח  המסוף  את  יוציא  שהוא  שלו  במצע  להם 

מה' יודעים  אזור יש , אתם  השקמה  ברחוב  פעם לי  שהיה 

לרכבת שונה, שייך  שהנתיב  מכיוון  אותו , אבל  להפוך  אפשר 

למשאיות שם, לאוטובוסים, לחניון  מסופים  . 'נעשה 

מקיים ואני  להבטיח, הבטחתי  כדי  הבטחתי  הבטחתי . לא 

חיים איכות  לכם  שתהיה  חוזרים . כדי  אנחנו  פעם  עוד 

חניון  יקימו  הכנסת  בית  לגדר  בצמוד  אם  לשאלה 

שיח בשבת, ממואוטובוסים  האוטובוסים  את  יחממו  . לא 

להיכנס יכולים  לא  שם  שאפשר . הילדים  שכונה  לא  זו 

אוטובוסים מסוף  בה  זה . להכניס  הבטחות  להבטיח  אבל 

העיר לראש  חשוב  שהוא . היה  שלו  במצע  הבטיח  העיר  ראש 

 . . .  

מסוף  :אורן כהן ייכנס  שכונה  לי? באיזה    . תענה 

קפ  : לויאהוד יובל שכונת  על    ? לןשמעת 

  ? נו. כן  :אורן כהן

כתוב  : לויאהוד יובל מה  ראית    ? אתה 

כתוב  :אורן כהן לי? מה    . תגיד 

פה  : לויאהוד יובל   , כתוב 
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לי, בוא  :אורן כהן תגיד    . בוא 

חמו בן  כתוב  :יהודה  לכם? מה  אומר  פשוט, אני    , זה 

זה  :אורן כהן את  מביא  אתה  לשמוע ?מאיפה  רוצה    . תגיד, אני 

  , היוםיש   : לויאהוד יובל

מילר .   :עמירם  . השגיאות. שכל  מאוד  גדול  חלק    . שנעשות זה 

גל בן  של  :גיא  שקיפות  מחוסר  נובעות  הן  . כי  . .  

בורות  : לויאהוד יובל    .יש 

גל בן  ידע  :גיא  חוסר  של  במקום  צומחת    . עמירם, בורות 

כתוב  :אורן כהן איפה  לי  לי, תגיד    . תספר 

גל בן  היא  :גיא  לתחבורה  אב  כפר תכנית  בעיריית  שמור  הכי  הסוד   

  . סבא

אישי, עמירם  : לויאהוד יובל עניין  לך  יש  כי  יוצא    ? אתה 

גל בן  בבורותכמהיש   :גיא  אנשים  מאיפה ,   עצמך  את  תשאל  אולי 

צומחת   .הבורות 

אישי  : לויאהוד יובל עניין  לך  יש  כי  יוצא    ?  אתה 

  . תתנצל, עמירם :ד מנשה אליאס"עו

אישי,עמירם  : לויאהוד יובל עניין  לך  יש  כי  יוצא  אתה    ?  

מילר .   :עמירם  . הציבורית.   . תחבורה 

  ? סליחה  : לויאהוד יובל

גל בן  צומחת  :גיא  בורותאיפה    ? עמירם,  

מילר .   :עמירם  . הציבורית.   . התחבורה 

גל בן  שיש   :גיא  . במקום  . .  

פרטי ?חניון, מה  : לויאהוד יובל לאדם  שעבר  השקמה  עניין , רחוב  לך  יש 

   ?אישי

מילר   . לא  :עמירם 

רבה  : לויאהוד יובל זה. תודה  את  אחד. נבדוק  לאף  קשור  לא  אין , אתה 
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מסוף , רבותיי. בעיה קפלן  בשכונת  נקרא , אוטובוסיםיש 

קפלן יודע. מסוף  אותי, לא  שהם , מפתיע  אנשים  פה  יש 

זה את  זוכרים  לא  והם  באגד  העיר . נהגים  ראש  הבטיח 

חשו, במצע מספיק  היה  זה  והיה כנראה  לוב    , נראה 

צרפתי תשאל  :צביקה  קיים, אם  הזה  המסוף  למה  הסבר  לך  נותן  הייתי  , אז 

הוא  שלוהואיך  העתיד  ומה  ואתהאבל , קם  . היות  . .

  , שקיפות

שואל  : לויאהוד יובל   . אני 

צרפתי לשאול  :צביקה  מנסה  לא  .אתה , אתה  . .  

שואל  : לויאהוד יובל שואל. אני    . תקרא, תקרא, תקרא, אני 

צרפתיצ יעזור  :ביקה  שואל. נו, לא  דיון, היית  חוסך    . היית 

העיר. תודה  : לויאהוד יובל ראש  שיבוא  שלי  בהצעה  פורום , הצעתי  שיקיים 

להם  ויגיד  תושבים  מול  תכנית, רבותיי'פתוח  לי  תכנית , יש 

שמור סוד  זה  כי  תראו  לא  אתם  שנגזר  , אב  מה  את  אבל 

לכם לגלות  יכול  אני  אנחנו . ממנה  ככהפה  אנחנו , נעשה  ופה 

ככה אין. 'נעשה  טיפין, אבל  רואים  זה . טיפין- אתם  אם 

הדרים למי , בשכונת  לדאוג  מתחיל  שלם  ציבור  פתאום 

האוטובוסים מסוף  את  ככה. ידחפו  להיות  צריך  זה  ? למה 

לעיר אב  תכנית  לתחבורה , עושים  אב  תכנית  עושים 

החדש האוטובוסים  מסוף  מרכזית התחנה ה, ואומרים 

נדלהחדש משיקולים  לא  וחלילה"ה  חס  משיקולי , ן  אלא 

העיר עם . פיתוח  מגדל  יבנו  או 170פה  במרכז 270  דירות   

בויצמן לאזור אבל , העיר  נעביר  המרכזית  התחנה  את 

חדש, התעשייה תשובות, לאזור  אנחנו . אין  קפלן  מסוף  את 

לנו שהתפנה  למקום  ברחוב , נעביר  רצו  שהמהנדסים 

ואבויאבל . השקמה פרטי,אוי  לאדם  הושכר  הזה  המקום    .
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הושכר הושכר? איך  רוצה ? מתי  מאוד  שהייתי  שאלות  זה 

  . לדעת

הציבור    את  יזמין  העיר  שראש  מבקשת  שלי  ההצעה  אבל 

פיס מגחך, לאשכול  כך  כל  שצביקה  השאלות  על  לו  , יענה 

מבין לא  הציבור  יודע.אבל  לא  בציבור  היום  אחד  אף    .

יודעים ולא  תכניות  פתחו  מגוחך .אנשים  לכם  יכול ? נראה 

שלםאבל . להיות ציבור  הדרים, יש  בשכונת  ציבור , ציבור 

קפלן יוספטל ,בשכונת  בשכונת  הולך , ציבור  מה  יודעים  לא 

להם    .להיות 

השרון  :קהל   . גני 

  ? סליחה  : לויאהוד יובל

השרון  :קהל בגני  שלי    . הגינה 

השרון  : לויאהוד יובל מר, עכשיו. גני  ביקש  הזה  העיר הציבור  אש 

קיבל, התייחסות עכשיו . לא  מבקש  הציבוראני  , בואו, בשם 

פיס באשכול  ישיבה  מים. תקיימו  ומה , תביאו  יין  צריך  לא 

מביאים כלל  בדרך  התכניות, שאתם  את  תעשו , תראו 

שקופים, שקפים ברור, תהיו  ויכוח. תסבירו  יהיה  לא . לא 

בכלל כזה  דיון  הבקשה . היה  את  מפנה  אני  זה  בגלל 

התושבים, ביםלתוש . אני , בשם  . הבקשה.   - את 

צרפתי בבקשה, יובל  :צביקה    . תתכנס 

העיר  : לויאהוד יובל מועצה, רבותיי. למועצת  חברי  פה  שום , יש  לכם  אין 

תושביםדבר  מתושבים, נגד  להסתיר  מה  לכם  אתם ? אין 

עשייה של  העשייה? קואליציה  את  תסבירו  אף . תבואו  מטוב 

ברח לא    . אחד 

צרפת תודה  :יצביקה    . יובל 

העיר  : לויאהוד יובל ראש  מול  אנשים  כפיים, יעמדו  לו  לו , ימחאו  יגידו 
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לנו' בחייםעשית  טוב  הכי  את  וחלילה . '  חס  שמישהו יחשבו 

בדרך  התושבים  על  שעובר  הגהנום  את  להחיות  הולך 

לו , הטייסים יגידו  כן  לנו, אדוני'גם  מתאים  לא  עדיין , זה 

סללת העברת , לא  לא  התכניותעדיין  אישרת , את  לא  עדיין 

שאתה . אותם תגיד  המחוזית אל  ובוועדה  לטובתנו  עושה 

הפוך עושה    ' .אתה 

צרפתי   . תודה, יובל  :צביקה 

חמו בן  בקצרה  :יהודה  ברשותכם  להתייחס  רוצה  שנאמרו , אני  לדברים  לא 

הזו, פה לרמה  לרדת  מצליח  לא  באמת  אני . כי  לתושבים  רק 

הפעם ח, מדבר  לאיזה  שנייםואולי  או  מועצה  חושב . בר  אני 

ה הדברים  הזהשאחד  בסיפור  אותי  מפתיעים  שחלק , יותר 

שגוי פרסום  אחרי  שבי  ללכת  הצליח  מהתושבים  קטן  . לא 

משמעית חד  לכם  אומר  דיונים, אני  התקיימו  לא . כבר  אני 

מכם מי  . יודע  . תושבים2,3. באזורשלושתכם,   פה  גרים  לא .  

השכונות  ותושבי  מהאזרחים  , הדרים'המזרחיות מעט 

, ז"שלות רמז' ספר  בבית  שלומדים  הורים  היתה , במיוחד 

ההורים ועד  עם  ראשונה  החלטה. ישיבה  כבר  יודע , יש  לא 

פיס אשכול  של  הרעיון  המקצועיים .מאיפה  הגורמים  יבואו   

לביויבוא, בלבד רמז  הספר  ההוריםת  כל  עם  לשוחח  יחד ,  

בנושא  בפניכם  אותן  שיפרסו  התכניות  כל  העם  . BRT- של 

של  הזו  הידיעה  מאיפה  יודע  לא  נתיבים6אני  יודע .   לא  אני 

האחרון  במפגש  שנאמרו  הפרועות  ההשמצות  כל  מאיפה 

בהדרים בו, שהיה  הייתי  לא  שמעתי, שאני    .רק 

יעשה    שלא  משמעית  חד  לכם  לומר  יכול  חלילה דברשום אני   

הציבור שיתוף  שיהיה  שהיא . בלי  איילון  נתיבי  חברת 

ע התחבורהלאמונה  משרד  מטעם  העבודות  ביצוע  שכרה ,  
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הציבור שיתוף  של  מיוחדים  בשם . שירותים  בחורה  וישנה 

טועה, ברוריה אינני  עם , אם  יחד  ותציג  תבוא  שהיא 

תכניות  להיותהמהנדסים  הולך  מה  לגמרי  מי . מפורטות  כל 

לכם  נתיבים6שאמר  את ,   שמבטלים  לכם  שאמר  מי  כל 

פש, הטיילת אמירות  מיני  לומרוטכל  לי  אין  אמירות ,  

אפילו, מטופשות יודע  לא  ואני  היא  מבין , שהמטרה  אני 

להתסיס פוליטית  יום  של  בסופו  היא  האם . שהמטרה  אבל 

יהיו  ומחר  בערב  היום  זה  את  שאמרו  חושב  מישהו 

חזרה? הבחירות זה  את  להסדיר  אפשרות  אין    ?האם 

מתכוונים    אנחנו  כן  להסבירעל  ש, בהחלט  התגובות  ל לאור 

התכניות על  לשמוע  והבקשות  בהחלט . התושבים  אנחנו 

מפגשים מספר  לקיים  הדרים. מתכוונים  תושבי  עם  רק  , לא 

הלאה"תשלו וכן  ויוספטל  ה. ז  של  הציר  כל  בכלל   BRT- אלא 

המזרחי מהצד  בהחלט  מתחיל  סבא , שהוא  כפר  כל  את  חוצה 

רעננה צומת  לכיוון    . לבואך 

אחד   דבר  לומר  רק  יכול  להבנות שהלוו, אני  שנגיע  אי 

התחבורהולהסכמים  משרד  עם  לא . מיידיים  שנאמר  כפי 

אחד אחדאלא , בפורום  למפגש  מעבר  פה . הרבה  מדובר 

כ של  מיליון 400- בהשקעות  סבא₪   כפר  כרגע . בעיר 

בינינו  ההשתתפות הוויכוחים  גובה  על  כרגע  ויכוחים  הם 

איתנו, שלנו להטיב  הולך  שזה  במובן  זה  פרמטר   יהיו. שבכל 

מסלולים נצמצם  שבכלל  יהודה  בבן  מקומות . מקומות  יהיו 

הדברים. עוצמתיים שאין , מטבע  אנשים  זה  ככה  שמדבר  מי 

אפילו ניסיון  פרחלהם  בשתילת  שאני,     , סליחה 

ניסיון? סליחה, סליחה, סליחה  : לויאהוד יובל לך  יש  שתלת ? אתה  אתה 

תכנית?פרח תגיש   . ..   
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חמו בן  .   :יהודה  . צומת. בכל  אותו,כי  שבונים  צומת  כל  לתת ,   צריכים 

ממש צומת  הצומת, באותו  תוואי, על  לכל  ותראו . קישור 

נתיבים שני  או  ציר  בכל  נתיב  יש  אם  מגיע , שגם  כשאתה 

שמאלה נתיב  של  זליגה  רואה  אתה  ימינה , לצומת  נתיב  או 

חופשי ימינה  טיפ. או  צומת  תמיד  הדברים  טיפה - מטבע 

התוואי מכל  רחב  כן . יותר  על בעל  הנתיבים  יורחבו  צמתים 

הימינה את  או  השמאלה  את  לאפשר  איפה . מנת  לכם  להגיד 

לימין ואיפה  לשמאל  אגיד ? מרחיבים  אני  אם  שקר  יהיה  זה 

כרגע זוכר  שאני  המקצועיים. לכם  הגורמים  יבואו  כן    . על 

העיר   מהנדס  פה  את , יושב  יפתח  שהוא  בכלל  מציע  לא  אני 

חשבנו , הדיון בהתחלה  ונוכל שיתקייכי  רחב  דיון  פה  ם 

תושבים. להסביר שיותר  לכמה  להסביר  לנסות  הוא  . הרעיון 

בתכנית מאוד  בקיא  שהוא  העיר  מהנדס  עם , יבוא  יחד 

התחבורה שיטיבו , מהנדס  איילון  נתיבי  אנשי  עם  יחד 

העובדות את  לכם  הגחמות, להסביר  ואת  ההערכות  את    . לא 

ואומר   בא  אני  לה, ולכן  רוצה  אני  הזו  , סתפקבאמירה 

לכם מאוד אני, ולהביא  אומרת , מקווה  נקבע זאת  אם  גם 

ביקשתי  אני  ועד דיון  רק  יהיה  לא  זה  אם  גם  ההורים  מוועד 

המורחב, ההורים לציבור  זה  את  לעשות  אם . אלא  וגם 

וירצה  נבון  באופירה  או  ברמז  ילדים  לו  אין  מכם  מישהו 

שניים, להצטרף או  אחד  כנס  עוד  לעשות  נידרש  אם  , וגם 

קצת . הנעש בצורה  זה  את  להסביר  נדע  שאנחנו  ספק  אין  לכן 

. יותר  . .  

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  דוברים, ברשותך  :גיא  משני  ליותר  נפתח  שהדיון  מתקיים , ברגע 

  . דיון
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חמו בן  מבקש  :יהודה    , אני 

גל בן  ש  :גיא  הישיבה  את  שמנהל  ממי  . תבקש  . .  

חמו בן  דבר  :יהודה  את  לומר  העיר  לתושב  מאפשר    . ואני 

שריג  :ריגש- קהל יהודה, אני  בן  לרחוב  בצמוד  גר  את . אני  מאמץ  אני 

אמרת שאתה  דיון. מה  נעשה  האמיתית . לא  המטרה  אם 

טוב, ושקופה זה  כמה  לנו  לספר  מטרה  לך  שאני , יש  כפי 

דעתי את  עכשיו  לך  אחת, אגיד  בקשה  מבקש  משוך ל .אני 

ברמלה שהגשת  ממה  עכשיו  התכניות  לשבת, את  זמן  לנו   תן 

בצורה ולדון    , איתך 

חמו בן  ההורים  :יהודה  ועד  עם  לפגישה  תאריך  כבר    ?יש 

לנו   :שריג- קהל יום30יש  העיר,   ראש    , אדון 

חמו בן  ההורים. שנייה  :יהודה    ? ועד 

להיפגש  :??? להם  הצענו    . אנחנו 

מילר פגישהעם   :עמירם  יש  ההורים    . ועד 

חמו בן  הפגישה  :יהודה    ?מתי 

גל בן  תכניו  :גיא  והתנגדויותתיש  כבר  שהוגשו   .   

ביקשתי   :שריג- קהל דקות5אני  לי.   יהיה 5אחרי , תאמינו  הכל  דקות   

מסודר   . לכם 

מילר להיפגש  :עמירם  רצה  ההורים  ועד  . גם  . .  

לי , עמירם  :שריג- קהל דקות5תן  מסודר,   לכם  יהיה  לנו .הכל  יש   30 

כיוונים. יום משני  לחצים  עכשיו  או : יש  אלימים  לחצים  או 

דיןלח עורכי  דרך  ללכת  של , צים  סיפור  צריכים  שאנחנו 

100,000₪ התקציב,   את  לנו  יש  יהודה.שכבר    ?- האת,  

חמו בן  מקשיב, דבר  :יהודה    . אני 

תקציב  :שריג- קהל לנו  על , יש  100,000₪המדובר  ויועץ ,   תחבורה  יועץ 

ועו בזה"אקוסטיקה  שמטפל  זה , ד  את  שעשו  מקצוע  ואנשי 
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אחרות התכנית.בערים  מע  של  הזאת  בשום "  התחילה  לא  צ 

מעודכנים. מקום לא  אתם  לא , אם  שאתם  מבין  אני 

דבר בשום  מילים .מעודכנים  לעשות :שתי  ניסו  דן  גוש  כל   

זהאת תקוה,   לפתח  אושר  שזה  היחידי  . גבעתיים, המקום 

זה בזה  שזכה  לבייבמי  נקרא,   זה  ישראל? איך  . אפריקה 

נתקע נעצר. והפרויקט    . הכל 

בן  קלה  :חמויהודה  לרכבת  הלכה  תקוה    . פתח 

צרפתי כלכליים  :צביקה  מקשיים  נתקע  לבייב.הפרויקט  לב  לגבי    ,  

ביקשתי ,ה'חבר  :שריג- קהל דקות5   .  

צרפתי נדייק, לא  :צביקה  בוא    .אבל 

לי   :שריג- קהל דקות5תן  יהיה5.   הכל  דקות    . . .  

מאוד  :קהל שמוצלח  בחיפה  הפרויקט  את  מסיים  לא  אתה    ? למה 

אחד, רגע  :יגשר- קהל דבר  שני. זה  עכשיו, דבר  המרכזי  אם , הדבר 

שקיפות על  ללכת  רוצים  באמת  בינתיים , אנחנו  כי 

ככה זה  יודעים  שהם  מה  בשלטים . התושבים  לנו  הודיעו 

בתחבורה קטן  מסלול , ששינוי  לנו  אמרו  לעירייה  באנו 

מסלול , בעירייה? שמעתם. אופניים לנו  אמרו  העיר  במהנדס 

להיותבאנ. אופניים יכול  לא  ואמרנו  הפעם  עוד  ביקשנו . ו 

התכניות את  לנו . לראות  אתה'אמרו  חלקה  גוש  מה '? איזה 

ידעו לא  יהודה  בן  פרויקט    . זה 

משהו   עוד  לכם  לספר  רוצה  הבכירים, אני  האנשים  , שאחד 

אירוע פה  שמתכנס  ידע  שהוא  רוצים , אחרי  שאנשים 

הזה העניין  על  שאני , להתארגן  מה  טוב  אחד , אומרתקשיבו 

איתנו כבר  ודיבר  להתכנס  שהולך  שידע  וביקש , האנשים 

זה את  איתנו, לדחות  להיפגש  ומוכן  האסיפה  את  , לדחות 

באירוע אותו , ישב  ושאל  מהשכונה  אדם  בן  , אדוני'ישב 
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עוד להיות  הולך  מה  העיר  את '? ראש  להמשיך  רוצה  לא  אני 

  .הסיפור

חמו בן    .תמשיך. תמשיך, נו  :יהודה 

להמשיך, לא  :ריגש- קהל רוצה  לא     .אני 

חמו בן  אותו  :יהודה    , שאלו 

הסיפור. לא  :ריגש- קהל את  להמשיך  רוצה  משהו , סליחה. לא  לי  נפלט 

הלאה ממשיך  אחת, בקיצור. לא  בקשה  מבקש  שאני  אם . מה 

ואמיתית שקופה  בצורה  ללכת  רוצים  באמת  תמשכו , אתם 

זה תקוה, חיפה, נלמד, נברר, נשב, את  יר נסב. הכל, פתח 

יודע. לכם התחבורה  משרד  מה  גם  לכם  משרד . נסביר  מה 

יודע לא  הזה. התחבורה  העניין  את  למדנו  קצת  יש . אנחנו 

מ למעלה  כבר  האינטרנט3,500- לנו  דרך  שנרשמו  אנשים    .

ש כך  כל  שלא  קבוצות  עוד  לנו  באינטרנטיש  רוסים , ולטות 

מאוגדים זורם, ואתיופים  ידיים. זה  הרמנו  לא , אנחנו 

מייליםמסוגל האי  כל  על  להשתלט    . ים 

מבקש   לנו, אני  להסביר  רוצים  באמת  אתם  ורוצים , אם 

ממוחשבת, לטובתנו תחבורה  לנו  שזה . לעשות  חשבו  אנשים 

האוטובוס נוסע  במחשב  האלהמשהו  מטרתכם.ים  זאת  אם    ,

התכניות את  תכניות. תמשכו  שהוגשו  יודעים  לא  אתם  , אם 

  . חבל

גל בן  יודעים  :גיא    . יודעיםהם . הם 

התכניות  :ריגש- קהל את  תמשכו  ונדבר, אבל  ונשב  פוס  לא. תעשו  .  אם  . .  

גל בן  יודעים  :גיא  מהר, הם  כך  כל  תדעו  אתם  חשבו  לא  רק    .הם 

חמו בן  דיון, רגע  :יהודה    ? יש 

גל בן  קצר. קצר  :גיא  זה  את    . נעשה 

חמו בן  רגע  :יהודה    , סליחה 
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לדבר  :קהל   ? אפשר 

חמו בן  א, לא  :יהודה  לדבראי    . פשר 

תעשה  :קהל   ? מה 

חמו בן  החוצה  :יהודה  תצא  החוצה. אתה  תצא  שלךעוד . אתה  אתה , הערה 

החוצה    .תצא 

לדבר, אני  :קהל מבקש    , אני 

חמו בן  החוצה  :יהודה  תצא     .אתה 

.  :קהל . .  

חמו בן  אחת   :יהודה  מילה  החוצהעוד  תצא  היא , אתה  שלך  ההתנהגות  כי 

מאוד הישיבות.פרועה  כל  לאורך  הזאת,  בישיבה  רק  לא    .  

  . תסתכל? ושלך  :קהל

חמו בן  אחת  :יהודה  הערה  אדוני, עוד  החוצה  תצא    . אתה 

נקרא, אה  :קהל זה  מדבר? מה  אתה  איך    . תראה 

חמו בן  מציע  :יהודה  שאני  בבוקר, מה  מחר  בבוקר. זה  תשובות מחר  יינתנו   

שלך לדברים , לדברים  התייחסות  לתת  צריכים  משפטנים  כי 

המחוזיתוצרי. שלך הוועדה  מול  לבדוק  בבוקר . כים  מחר 

הישיבותאנחנו  יתקיימו  מתי  נדע  לדעת , כבר  שנוכל  מנת  על 

של  בנושא  לרשותנו  שעומדים  הזמן  פרקי  את    . התכניותגם 

לנו10.06- ה  :ריגש- קהל שיש  התאריך  זה  ה.   אפשרות 10.06- עד  לנו  יש   

. להגיש . .  

מילר ימים  :עמירם    . חודש 

חמו בן  האז  :יהודה  בזה, 10.06-   נעמוד    . אנחנו 

כבר 10.06- ה. לא  :ריגש- קהל שאנחנו  מה  מבחינת  לנו  יספיק  לא   

זה, יודעים את  שלמדנו  ב, מה  אפשר  לא 30- אי  אם  יום   

אגרסיביים ערכים  עם    . הולכים 

חמו בן  מועד  :יהודה  לך  ניתן  מחר  לפגישה. אנחנו  מועד  תקבלו  . מחר. מחר 
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למהנדס שלך  הפרטים  את  פה  עשר.תשאיר  בשעה  מחר  עד    ,

יום  עד  שתתקיים  לישיבה  מועד  לך  יהיה  בבוקר  עשרה  אחת 

ראשון. ראשון יום  עד    . נגיד 

רוצהאבל  :ריגש- קהל אני   . . ללמוד ,. יכולים  לא  ימים  בחודש  האזרחים   

הנושא   . את 

חמו בן  רגע  :יהודה  הסוף, תקשיב  עד  שהמועד . תקשיב  ישיבה  תקבלו  מחר 

מ יאוחר  לא  יהיה  הישיבה  הקרובשל  ראשון  את . יום  נשמע 

שלכם הגורמים , הדברים  של  הדברים  את  ותשמעו 

עושים. המקצועיים מה  נחליט  מכן  במחיר. לאחר  , גם 

המקצועי הגורמים  עם  להתייעץ  משפטית נצטרך  מבחינה  ים 

עושים מה  כל, להערכתי. ונראה  קודם  שתשמעו  , טוב 

המקצועיים  הגורמים  את  גם  שכרתם , שלכםותביאו  אם 

מקווה .כבר אני  טעם  ושכרתם. שאין  כבר  לכם  יש  אם  , אבל 

דבריהם את  גם  ושישמיעו  לבוא . תביאו  בעיה  שום  אין 

ולהשמיע מכן .לשמוע  לקחת, לאחר  לקחת, תרצו  תרצו  , לא 

שלכם החלטות  כבר    .זה 

ש  :ריגש- קהל לך  מסביר  שבועות3- אני    ,  

חמו בן  שמחר  :יהודה  לך  מסביר    , אני 

פג.לא  :ריגש- קהל תיקבע  שבוע  לעוד  שבוע, ישה  עוד    , הפסדנו 

חמו בן  לך  :יהודה  מסביר  אני  בודקים, אז    , מחר 

שבוע  :ריגש- קהל בעוד  תהיה  לנו , הפגישה  שבועות3ויישארו  לא ,   זה 

זמן   . מספיק 

חמו בן  הנושא  :יהודה  את  בודק  אני     ,מחר 

גל בן  שבוע  :גיא  בעוד  תהיה  לא  שבוע. פגישה  לעוד  תקבע    . היא 

חמ בן  .   :ויהודה  .   .להאריך.

התושבים. להאריך, אה  :ריגש- קהל עם  פגישה  קובע  לא  נותן , אתה  אתה 



    10.05.2010  134  מועצה מן המניין 

אפשר אם  תשובה  ללנו    . . .  

חמו בן  מקצועי   :יהודה  הסבר  לשמוע  לפגישה  מועד  לכם  נותן  אחד- אני    .

תשובה- שתיים  תקבלו  מחר  הארכת   לגבי  שלנו  הסמכות  מה   

להתנגדויות   . האפשרויות 

הבנ  :ריגש- קהל   . תיעכשיו 

חמו בן  ואומר  :יהודה  בא  אני  מתכוונים, לכן  שאנחנו  מה  שנייה. זה  , רגע 

דיון מקיימים    .לא 

גל בן  לא  :גיא    ? למה 

חמו בן    . לא  :יהודה 

גל בן  לא  :גיא    ? למה 

חמו בן  לדיון  :יהודה  זה  את  נעמיד  להחלטה. כי  זה  את    ? בסדר, נעמיד 

גל בן  דיון  :גיא  מקיימים    ? שלא 

חמו בן  הדיון, לא  :יהודה  את  להחלטה  לא, נעמיד  או  מקיימים  הרי . אם 

לחוק להיצמד  שרוצים  אומר  לחוק. אתה    . ניצמד 

גל בן  רוצה   :גיא  שאני  אומר  . אני  . .  

חמו בן  לחוק  :יהודה  שניצמד  ואומר  בא    . אני 

גל בן  דיון  :גיא  לקיים  רוצה  לא  כרגע    . אתה 

חמו בן  לך  :יהודה  ואומר  בא  אני  שמך, לכן    ? מה 

  . ליא  :קהל

חמו בן  בעשר  :יהודה  מחר  שעד  לך  ואומר  בא  אני  תקבל , לכן  עשרה  אחת 

הללו התשובות  נוכל . את  אנחנו  לכך  . להתקדםובהתאם 

להאריך? בסדר סמכות  לי  יש  אפעיל , אם  אני  משמעית  חד 

לא. אותה בדרכים , ואם  באמצעות . ותהמשפטינפעל 

שכן  מנת  על  המחוזית  לוועדה  לפנות  שלנו  המשפטנים 

לנויאר שם.יכו  וחצי  מילה  גם  לנו  שיש  להיות  יכול  יכול ,  

בטוח, להיות השעה.לא  לאור  מציע  אני    ,  
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צרפתי מציע  :צביקה    , אני 

אחד  :קהל   . משפט 

חמו בן  אחד  :יהודה    . בבקשה, משפט 

אחד  :קהל מביןהכל, תראו. משפט  אני    ,   

מילר עצמך  :עמירם  את    . תציג 

קבאל– קהל שי  שי. שי  :  לי  קקוראים  ב,באל  גר  אני   . . אחד. דבר  רק  לא ,   אני 

להבין אנשים , מצליח  כמה  שהסתכלנו  סקר  עשינו  אנחנו 

שלנו באזור  אוטובוסים  על  בבוקר . נוסעים  שמונה  בשעה 

סקר עצמם, עשינו  אחד , התושבים  אוטובוס  היה  שלא  הגענו 

רוצים. אלוהים. מלא אתם  אוטובוסים5כולה ? מה  אף ,  

מלא לא  שלנומ, תגידו. אוטובוס  מהחיים  רוצים  אתם  ? ה 

לכם עשינו  האמנתילא? מה   .  

צרפתי עצמך? בסדר, ברשותך  :צביקה  את  אציג    , אני 

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  לך  :גיא  הכבוד  כל  פה, עם  ידבר  התושבים  שאחרון  בעד  אבל , אני 

פה ידבר  גם  המועצה  חברי  אחרון  הכבוד  כל  אתה , עם  אם 

דיון זה  על    . פותח 

עניין  : לויאהוד יובל של  לגופו  להם  תענו    . אולי 

גל בן  .  :גיא  . פני. על  לתושבים  . עדיפות  . .  

עניין  : לויאהוד יובל של  לגופו  להם  תענה    .  אולי 

צרפתי להם  :צביקה  עונה  לא    .  אני 

גל בן  לכם  :גיא  אומר  כאוב, אני    , מניסיון 

צרפתי דיון  :צביקה  לקיים  בעד    ?מי 

גל בן  מ  :גיא  לכל  לעירייה  תאמינו  אומרתאל  שהיא    , ילה 

צרפתי כרגע  :צביקה  בהצבעה    . אנחנו 

גל בן  אומרת  :גיא  שהעירייה  למה  בחשדנות    , תתייחסו 
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צרפתי דיון  :צביקה  לקיים  בעד    , יובל? מי 

גל בן  בנושא  :גיא  דיון  לקיים  רוצים  לא  סתם  לא    . הם 

צרפתי   , מנשה  :צביקה 

גל בן  . אל   :גיא  . התנגדויות. להגיש  זכותכם    , את 

צרפתיצביק דיון  :ה  לקיים  נגד  . , ארנון? מי  . .  

גל בן  מלאה  :גיא  בשקיפות  פועלת  לא    , העירייה 

צרפתי   , איתן, שלי  :צביקה 

גל בן  וקדש  :גיא  כראה  הכל  את  תיקחו    , אל 

צרפתי רבה, עמירם, אורן  :צביקה    . תודה 

גל בן  להבטחות  :גיא  תאמינו  . אל  . .  

צרפתי מולה  :צביקה  רבה. אברהם    . תודה 

מסטההחל דיו: א :224 '  לקיים  שלא  בשינוימחליטים  לסדר  בהצעה   ין 

קפלן בשכונת  והדרים, התחבורה    .יוספטל 

ההתנגדויות : ב                הארכת  אפשרות  לגבי  העירייה  סמכות  תבדק 

המחוזית   .בועדה 
  

הצבענו, רגע  :אל- אתי גן מה    ? על 

צרפתי אחרון  :צביקה    . נושא 

גל בן  הזאת   :גיא  משהוהפרנויה  על  מעידה  דיון  לקיים  לא    . של 

מתושבים  : לויאהוד יובל בורח  אתה    ? מה 

גל בן  .   :גיא  . לי. לחו, תאמינו  נסיעה  לאשר  צריכים  היו  לחברי "אם  ל 

עד, מועצה גם  פה  נשארים  . היינו  ההיבטים .. אבל 

עשרה  אחת  לשעה  שלהם  החיים  איכות  של  התחבורתיים 

בלילה ושש    , עשרים 

דיוןק  : לויאהוד יובל לקיים  בלי  ההצעה  את    ? יבלת 

גל בן  חשובים  :גיא  מספיק  לא  לוקשים, הם  לכם  שימכרו  תיתנו  . ואל 
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הכל   . זה 

דיון  : לויאהוד יובל לקיים  בלי  ההצעה  את  לקבל  מצחיק? החלטת    . זה 

גל בן    . לוקשים  :גיא 

ביחד(   ) מדברים 

ל, שי  : לויאהוד יובל בלי  התושבים  עם  אסיפות  לקיים  היא  קבל ההחלטה 

ההצעה   . את 

להבין, רגע  :אל- אתי גן רוצה  . אני  . .  

העיר  : לויאהוד יובל לראש  שייך    , הקרדיט 

גל בן  לקיים  :גיא  הבעיה  דיוןמה   ?   

לואני   : לויאהוד יובל   . מוותר 

ביחד(   ) מדברים 

  

יול  .5 גני  פתיחת  בדבר  ועדכון  בהתאם "דיווח  בפיילוט  המשתתפים  א 

העיר מועצת    .להחלטת 

  

ג בן  ש  :לגיא  חשבתי  נוקפתאבל  בגני , אה, השעה  שלי  של  להישגים  אז 

זמן, א"יול   , יהיה 

לא  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו . זה  . .  

גל בן  זמן  :גיא  אין  התחבורתיים  ההיבטים  על  לדבר    . אבל 

לא   :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו שליהזה     .הישגים 

גל בן  חבר  :גיא  של  רגילים  הבלתי  הישגיה  את  ולשבח  ולהלל  ת לפאר 

בוזגלו עמרמי  שלי    ,המועצה 

לא, גיא  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו . אני  . .  

גל בן  מעורער  :גיא  הבלתי  הציבורי  ניצחונה  גני על  תכנית  ביישום   

בציניות, א"יול זה  את  אומר  לא    , ואני 

  , לא  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו
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גל בן  הזאת  :גיא  התכנית  על  ישבה  היא  כלילות  ימים  זמן. כי  יש  . לזה 

זמןאבל אין  לתחבורה  אותך.   לשמוע  זמן  אין  לי  אם , אז 

ל זמן  . אין  . .  

רוצה  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו לא  ואתה  קורה  מה  לך  אספר  שאני  רוצה  לא  .אתה  . .   

גל בן  צריך  :גיא  לא  טוב. אני  יותר  הזה  הנושא  את  מכיר  ממךאני    .  

  . ממש  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

גל בן  כמ  :גיא  אותו  לבדוק  טרחת  שאמרתאם  התחיל , ו  מי  יודעת  היית 

הזה בנושא  הדיון    . את 

חמו בן  קרדיט. שלי, בבקשה  :יהודה  לו    . תני 

גל בן  זלזול  :גיא     .פשוט 

חמו בן  קרדיט  :יהודה    . בבקשה. קבל 

קצר  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו עדכון  רק  אעשה  המועצה, אני  בישיבת  שהחלטנו    ,  כמו 

גל בן  קצר  :גיא  ז? איך  על  עובדת  הריאת  שנים    . ה 

יול4ייפתחו   :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו גני  דצמבר"  מחודש  חמש  השעה  עד  הגנים  .א 

הדרים בשכונת  הירוקה, יהיו    . בשכונה 

גל בן  זמן  :גיא  יש    . לזה 

האוניברסיטה  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו ובשכונת  העיר  במרכז  גנים .   רק  יהיו  הגנים 

טרום חובה- של  גנים. טרום  על     ,מדובר 

הישיבות   : לויהוד יובלא לחדר  מחוץ  הדיון  את  ביזיוןלגמור  כזה  אתם . זה 

שלכם העשייה  בכל  להתבייש     .צריכים 

חמו בן    . שלי, בבקשה  :יהודה 

על   :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו חדשים4מדובר  גנים    .  

לעניין :ד מנשה אליאס"עו קשר  לך  יש  לפחות, אם    . תקשיב 

שלה  : לויאהוד יובל   .הקרדיט 

לא  :בוזגלו- שלי עמרמיד"עו קרדיטאני , זה  צריכה  מה , לא  את  לכם  מספרת  אני 

אתכם. שקורה מעניין  זה  גם , אם  זה  לשמוע  רוצים  לא 
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עדכונים. בסדר אתכםרציתם  שנעדכן  מעדכנת,   אני  זו , אז 

  . חובתי

ב   חדשים4- מדובר  גנים  חדשים.   מבנים  לא  גנים , זה  אלא 

השנה לראשונה  עשינו. שנפתחים  להסתדרות אנחנו  פנייה   

חמש עד  הגנים  את  להאריך  כדי  החינוך  ולמשרד  . המורים 

עכשיו הטבוע  במודל  לעמוד  ימשיכו  עד , שהגננות  משבע  שזה 

חמש. ארבע עד  שבע  יהיה  שזה  הסתדרות . רצינו  גם  אבל 

החינוך  משרד  וגם  לכךהמורים  חשיבה . התנגדו  נעשתה  ולכן 

גרשון מיכל  של  בעיקר  החינוך  אגף  שלהושל , של  , הצוות 

אחרת חלופה  על  לחשוב  לנסות    . כדי 

שקורה   ב, מה  האלה 4- זה  גנים  חמש  השעה  עד  זה , שיהיו 

האחרים בגנים  שנמצא  המודל  יהיה  מודל , לא  יהיה  זה 

אחת. שונה עד  וחצי  שבע  מהשעה  וסייעת  גננת  . תהיה 

חדש צוות  יגיע  וחצי  עשרה  שתיים  שעה . ובשעה  לו  תהיה 

הקודם הצוות  עם  חמש.חפיפה  שעה  עד  וחצי  אחת  ומשעה    ,

חדשות וסייעת  גננת  עם , רעננות, יהיו  להיות  שיבואו 

ב. הילדים שיהיה  החדש  המודל  האלה4- זה  גנים    .  

ע   שנבדק  מודל  החינוךמשרדי "זה  הפיקוח"ע,   פה . י  נעשתה 

ההורים  ועד  עם  המורים  הסתדרות  עם  משותפת  עבודה 

ושההורי, המרכזי מוצלח  שיהיה  מקווה  את ואני  ינצלו  ם 

פה יהיה  שעכשיו  הזה  הנפלא  שלי. הדבר  הדיווח    . וזה 

הורים , שלי  :יאיר אברהם לגבי  נרשמומה  לא    , שהם 

יול  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו   ?א"לגני 

יול  :יאיר אברהם האלה, א"לגני  הגנים  משהוקמו  באותם בעיקר , ועכשיו 

יול, מקומות בגני  שלהם  הילדים  את  לשים  יכולים    . א"הם 

יול  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו לגני  שנרשמו  אלה  רק  יהיו  הזאת  מראש"השנה  , א 



    10.05.2010  140  מועצה מן המניין 

חמש עד  של  לגנים  גם  וחצי. יתחלקו  אחת  עד  שנרשם  לא , מי 

יול גני  לתוך  להיכנס  יהיו , א"יוכל  כן  אם  ורים ערעאלא 

יול לגני  להצטרף  לא  ירצו  יהיה , א"ואנשים  אפשר  ואז 

ב אותם  .להחליף  . בו, . כבר  השיבוצים  בוצעו , צעוכרגע  והם 

יול לגני  שנרשמו  לאלה    . א"רק 

יול  :יאיר אברהם גני  לכל  מלאה  תפוסה  יש  כבר  שנרשמו  אלה  עד "מתוך  א 

חמש   ?השעה 

צנעני"עו איתן  דתי, שלי :ד  גן  הוא  האלה  מהגנים  אחד    ? האם 

חמו בן  רישום.לא  :יהודה  אין  רישום.     . תעשה 

צנעני"עו איתן  רישום :ד    ? - אין 

חמו בן  רישום  :יהודה    . בבקשה, תעשה. תעשה 

צנעני"עו איתן    ? ניסיתם :ד 

חמו בן    . תעשה  :יהודה 

צנעני"עו איתן  ניסיתם :ד  חמש  אעשה, מתי? עד  אני     ?איך 

חמו בן  גם  :יהודה  רישום  שאין  לך  אומר  . אני  . .  

האלה 4  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו הגנים  דתי  גן  להם  השאלה, אין  זו    . אם 

חמו בן  ל  :יהודה  . א"יולתשיג  .   . אין? בסדר.

צנעני"עו איתן  חמש :ד    ? עד 

חמו בן  היה  :יהודה  לא  ארבע    . עד 

צנעני"עו איתן  שואל :ד  הדתי. אני  הציבור  את  לעניין  ניסיתם    ? האם 

קשה :ד מנשה אליאס"עו להורים  כי  היה  לא  ארבע  יהיה אבל , עד  חמשאם   עד 

להיות   . יכול 

חמו בן  שש  :יהודה  .עד  . .  

צנענ"עו איתן  להיות י, הודהי :יד  יצליחכול  לא  שווה, שזה  לנסות     .אבל 

ביחד(   ) מדברים 

ניסויים  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו שום  עשו  לא  הזאת  לקחו . השנה  רק  הזאת  השנה 
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יול לגני  שנרשם  מי    . א"את 

מילר .ומה  :עמירם  . . ?  

השנה  :יאיר אברהם תום  לאחר  הפיילוטרק  את  יהיה    ?  

יהיהנר  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו מה  הזאת, אה  בשנה  ייצא  המקום , מה  בזמן  ואז 

  ...והמתאים

מולה .שלי  :אברהם  . .  

ביחד(   ) מדברים 

השאלה  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו את  הבנתי  כך  כל  לא  אומרת. מולה, אני  זאת  ? מה 

יול לגני  אז  נרשמו  שלא  אנשים    ? א"אם 

מולה גנים  :אברהם  יהיה  שלא  שאמרו  . בגלל  . פרטיים. בגנים    . אנחנו 

כאלה  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו כמה  מכירה    .אני 

מולה ש  :אברהם  . בגלל  . גן. יהיה  . עכשיו  . .  

הזאת  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו בשנה  יוכלו  לא  הם  בשנה , אבל  רק  כבר  יוכלו  הם 

כי  . הבאה  . פרטיים.   . גנים 

מולה מקום  :אברהם  יש    ? אם 

מקום  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו יהיה  מ. נהדר, אם  וחציאבל  אחת  עד  שנרשם  כל , י  יש 

יול לגני  שנרשמו  הרבה  וחצי , א"כך  אחת  עד  שנרשם  מי 

קלוש זה  יעבור  שהוא    . הסיכוי 

בהצלחה  : לויאהוד יובל   . תצליחי. שלי 

ביחד(   ) מדברים 

קטנה  :יאיר אברהם שאלה  שנרשמו, שלי. עוד  אלה  יולמתוך  לגני  א " 

חמש, מראש השעה  עד  להמשיך  הרצון  לגביהם  או  נבדק 

גורף באופן    ? שזה 

חמו בן  הדלת  :יהודה  את    . בבקשה, סגור 

לפי, לא  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו לא  חולק  רוצה , זה  ומי  חמש  עד  רוצה  מי  שאלו  לא 

ארבע חמש, עד  עד  ירצה  שלא  שהוא שיגי, מי  ויגיד  ערעור   
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רוצה ליד. לא  שהוא  אחר  לגן  ארבע, ויעבור    . עד 

אומרת  :יאיר אברהם ה, זאת  עד בגנים  להיות  שירצו  אלה  רק  יהיו  אלה 

חמש   . שעה 

.   :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו . רוצים. הם  מה  לדעת  יכולה  לא  להגיד . אני  יכולים  הם 

רוצים לא    . שהם 

עוד , יאיר  : לויאהוד יובל שישלם  ₪ 100מי  חמש  עד    , יהיה 

השאלה  :יאיר אברהם את  מבין  מה, ה'חבר, לא  עברית, נו  מדבר  אני , אני 

מבין יול.לא  לגני  שנרשמו  שאלה  מכיוון  היו "  בטרם א 

האלה הגנים  הקמת  על     ?נכון, הוכרז 

  . כן, כן  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

אותם  :יאיר אברהם ומשפצים  באים  עכשיו  שהם  מול , ברגע  נבדק  האם 

שלהם הזכות  את  לממש  מעוניינים  שהם  האלה  את , ההורים 

חמש שעה  עד  או  ארבע  שעה  עד  שלהם     ?הבקשה 

ארבע, לא  :בוזגלו- שלי עמרמיד"עו עד  רוצה  וישאלו  להורים  והתקשרו  הלכו  , לא 

חמש עד  חמש. רוצה  שעה  עד  אותם  שהם . שיפצו  יגידו  אם 

ארבע עד  רוצים  והם  חמש  עד  רוצים    , לא 

אחרים  :יאיר אברהם לגנים  ילכו    . הם 

אחרים  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו לגנים  ילכו    . הם 

  . תודה, אוקי  :יאיר אברהם

חמו בן  להגיד   :יהודה  רוצה  אחתאני  ישיבה מילה  אחרי  שמתפזרים  לפני   

כך    , כל 

מילר הבנתי, סליחה  :עמירם  בדיוק  ארבע. לא  שעד  פחות? מה, מי    ? ישלם 

₪ 100  : לויאהוד יובל חמש  עד    . תוספת 

תוספת. לא  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו עוד  משלם  חמש  עד  שנשאר  שאל . מי  שהוא  מה 

אם קורה  מה  להישארזה  רוצה  לא  מישהו  חמש  עד  הוא ,  

ארבע עד  ערעור. רוצה  מגיש  הוא  ארבע, אז  עד  לגן    . ועובר 
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מילר בזבוז  :עמירם  זה    . אבל 

חמו בן    ? למה  :יהודה 

מילר חמש  :עמירם  עד  לעשות  היתה    . הכוונה 

חמו בן    . לא  :יהודה 

₪ 100בשביל , עמירם  : לויאהוד יובל בתור     . יעמדו 

חמו בן  ארבעיש  :יהודה  עד  גנים  עוד  לנו    ,  

₪ 100בשביל , עמירם  : לויאהוד יובל בתור  יעמדו    .  תוספת 

חמו בן  שמתפזרים, חברים  :יהודה  שבהחלט , לפני  חושב  הדיון אני  אילו 

הערב בתחילת  או  הישיבה  בתחילת  מתקיים  היה  אני , הזה 

הורים מעט  לא  לכאן  להגיע  יכלו  פה  שגם  ובטוח  אבל . סמוך 

המקום זה  מסיעת , בהחלט  ששלי  בגלל  שיגידו  מי  ויהיו 

וחס, מעוף לשלי, חלילה  תודה  לומר  רוצה  בהחלט  , אני 

החינוך אגף  הפעם, לאנשי  מקצועית  עבודה  עשו  , בהחלט 

הנתונים בדיקת  של  הגננות. ברמה  מול  מול , בדקו 

המורים החינוך, הסתדרות  משרד  בדיקה . מול  נעשתה 

מאוד - מאוד הרבה  עם  מקיפה  חושב . ישיבותמאוד  אני 

אצלי  מאוד  אינטנסיביות  ישיבות  היו  האחרון  שבחודש 

החינוך, במשרד באגף  למצוא . וגם  הצליחו  יום  של  בסופו 

שנקרא שמה  הנוסחא  בשלום, את  יחיו  אגף . כולם  גם 

הגננות, החינוך המורים, גם  הסתדרות  הרבה כי . גם  פה  היו 

אחרת או  כזו  קבוצה  בין  פרדוקסים    . מאוד 

יום    של  של בסופו  לפיילוט  גנים4לצאת  את ,   לנו  ייתן  זה 

אנחנו  איך  הקרובה  השנה  במשך  לראות  האינדיקציה 

זה עם  בי. מתמודדים  יהיה  יותראם  לזה , קוש  יש  האם 

הצלחה כדאי . סיפור  שבאופן  בפניכם  להדגיש  לי  חשוב 

סבא כפר  של  המודל  על  שומרים  אומרת. אנחנו  לא , זאת 
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תהי אחת  שעה  עד  של  למודל  גננתהתפתינו  אחת , ה  משעה 

של  בייביסיטר  מישהותהיה  או  המודל . סייעת  על  שומרים 

סבא כפר  של  שאנשי , הייחודי  הטובים ברמה  המקצוע 

י הילדיםביותר  בגני  הילדים  לחנך     .משיכו 

אומרת   הקודמים, זאת  בדיונים  שהסברנו  כמה , כמו  יש 

מודלים שלנו, וכמה  המודל  עם  הבנה . והמשכנו  כדי  תוך 

עם הגננווהסדר  המורים  הסתדרות  ועם  היה , ת  לא  שזה 

קל. פשוט היה  זה  שחושב  פשוט,מי  היה  לא  זה  לגננות  יש .  

קיבוצי עבודה  בניגוד, הסכם  לפעול  להן  אליושאסור  שלי .  

דורסקי עופרה  עם  גם  להיפגש  הרבה , נדרשה  לה  שמגיע 

על  טובה  ממילה  ללכת יותר  שלה  והנכונות  הפתיחות 

  . לקראת

יו   של  המורים, םובסופו  הסתדרות  של  ההסכמה  את  , כשהיה 

הזה לפיילוט  להיכנס  כן  שמעוניינות  הגננות  וכמובן , אותרו 

הרבה  מילה  לממגיעה  לשליג, ךשברי מעבר  ל, ם  מיכל גם 

שהסכימו, גרשון לגננות  דו, וגם  לעופרה  לדב , סקינגם  גם 

  - ו, רקוביץ

סי  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו המרכזיאנועה  ההורים  וועד     .ס 

חמו בן  ההורים  :יהודה  ועד  וגם  סייס  לי, סליחה, נועה  שהזכרת  גם , טוב 

הזו בהחלטה  מעורב  היה  ההורים  צביקה.ועד  רבה,     . תודה 

צרפתי נעולה  :צביקה    . הישיבה 

  

  

  

בן  חמו- יהודה 
העיר   ראש 
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  2010/0510/ –ריכוז החלטות מישיבת מועצה מן המניין 

  
  

  

חי עם הגורמים -ם פגישה בנושא מחלפי סוקולוב ותלמחליטים לקיי :221 ' מסהחלטה

  :כדלקמן

אבי שרייבר ושני נציגי , גדעון ירושלמי, מהנדס התנועה, מהנדס הרשות  

  .התושבים

  
  

מסהחלטה חילול  :222 '  בעניין  לסדר  ההצעה  להסיר  אחד  פה  מחליטים 

היום מסדר  הסטטוס, השבת  את  ולקיים  בנושא - ולהמשיך  קוו 

בעיר כיוםכפי , השבת     .שקיים 

  
  

מסהחלטה מיום מאשרים :223 '  תמיכות  ועדת  פרוטוקול  אחד  פה   

המצ06/05/2010    .ב" 

  
  

מסהחלטה בשינויי : א :224 '  לסדר  בהצעה  דיון  לקיים  שלא  מחליטים 

קפלן בשכונת  והדרים, התחבורה    .יוספטל 

ב ההתנגדויות :                 הארכת  אפשרות  לגבי  העירייה  סמכות  תבדק 

המחוזיתבוע   .דה 

  


