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התאגוד  .1 תהליך    .הצגת 

  

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

המניין מן  שלא  ביוב, הראשונה  תאגיד  של  אנחנו . בנושא 

קצרה בסקירה  לדיון , נפתח  זה  את  נפתח  אנחנו  מכן  לאחר 

החברים קצרה, שגיא. בפני  סקירה    .בבקשה 

קטנה :ד מנשה אליאס"עו הערה  אפשר  בוועדת . אם  אתמול  שהתקיים  הדיון 

לדי, כספים להופיע  כמוני  דתיים  מאנשים  חושב . וןמנע  ואני 

הכבוד כל  בו "שי, עם  שארע  צום  יום  שהוא  בתמוז   5ז 

ישראל לעם  קשים  לא , דברים  אם  לקבוע  היה  ניתן  אז 

הערב הבוקר, בשעות  איתן . בשעות  ולא  אני  לא  יכולנו  לא 

לדיון להופיע  פרץ  שמעון    . ולא 

מאוד   חשוב  בנושא  שמדובר  עוד  עלה , מה  מינואר  שכבר 

האחר, לדיון ברגע  כזהוממש  בלחץ  זה  את  מביאים  אני . ון 

להקדים  או  לדחות  ראשון  ביום  ומבקש  פונה  אני  שאם  סבור 

הדיון לזה, את  להתייחס  צריך  לי . היה  ענה  צביקה  אמנם 

את , בכתב להקדים  היה  אפשר  אי  למה  הבנתי  לא  אבל 

להיום אותה  לדחות  או  שני  ליום  מן , הישיבה  שלא  והישיבה 

מחר להיות  יכולה  היתה    .המניין 

חמו בן  אתייחס  :יהודה    . אני 

לסיים :ד מנשה אליאס"עו רק  רוצה  צום. אני  ביום  להופיע  קשה  במיוחד , פשוט 

כך כל  ארוך  כאלה, צום  חמים  להתנהל, ובימים  , ולבוא 

הללו הנושאים  על  בכלל  הבאה . לדבר  בפעם  מבקש  אני  לכן 

אחרת ועדה  כל  ולא  כספים  ועדת  לא  יקבעו  ביום , שלא  לא 

הצום לחילופ. צום שיא  שזה  הצהרים  אחר  בשעות  לא  ין 

הכנסת, בקושי בבית  נמצאים  יכלו 3- ו, ואנחנו  לא  חברים   
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זה בגלל  לדיון    .להופיע 

חמו בן  לפניי  :יהודה    .שגיא. תודה. רשמתי 

רוכל טוב  :שגיא  תאגיד . ערב  של  הקמתו  לאשר  היום  מתבקשים  אנחנו 

סבא כפר  לעיריית  ולמועצה . ביוב  לנו  משותף  תאגיד 

יאיר המק כוכב  יגאל- ומית  צור  יעסוק ,   הזה  התאגיד  כאשר 

סבא כפר  עיריית  של  הביוב  משק  המים , בטיפול  ובמשק 

יגאל וצור  יאיר  כוכב  של    .והביוב 

עכשיו   עד  לנו  היה  סטטוס? מה  מים . למעשה  תאגידי  חוק 

ב חוקק  ליישומו, 2001- ביוב  השנים  לאורך  דחיות  , נערכו 

היה לתאגוד  האחרון  המועד  פברואר כאשר  אנחנו . 2008 

האחרון במועד  נכונה  שהיתה  במתכונת  שהחוק  לא , בגלל 

בלבד ביוב  תאגיד  להקים  לנו  היה , אפשר  והמים  מאחר 

ע, נפרד המים"מטופל  מפעל  להקים . י  בכלל  יכולנו  לא 

האלה במועדים  הנוכחי , תאגיד  במצב  וגם  לנו  אפשרו  לא 

נוספת למועצה  הצטרפנו  כאשר  רק  לנו  ע. אפשרו  י "רק 

אזורי תאגיד  של    .הקמה 

כאמור2009בינואר    תאגיד  להקים  העיר  במועצת  החלטנו    ,

חוק"עפ העירייה, י  טובת  את  להבטיח  מנת  המהלך , על 

לתושביה ביותר  מפעל . הטוב  עם  יחד  משותף  מהלך  ניהלנו 

לאגף  הממונה  עם  להבנות  להגיע  לנסות  מנת  על  המים 

המים, התאגידים רשות  כך  הפע, ואחר  של להסדר  מסודר  לה 

סבא בכפר  והביוב  המים    . משק 

להגיע, לצערנו   הצלחנו  לא  הזה  לא . בשלב  הזה  המהלך 

מימוש ידיד  תאפשר . הבשיל  שגם  זו  היא  היום  ההקמה  אבל 

המשולב  המהלך  את  ולהמשיך  ומתן  המשא  את  להמשיך  לנו 

הכולל, הזה בתפעול  המים  מפעל  את  עם , ולשלב  יחד 

בעתיד   .התאגיד 



    30.06.2010  5  מועצה שלא מן המניין 

היא   סבא  הערים כפר  מכל  האחרונה  העיר  נותרה  למעשה   

התאגוד תהליכי  את  החלה    . שלא 

יאיר    כוכב  עם  תאגיד  בעד  למה  העיקריות  צור - הנקודות   

היתרונות, יגאל היו  תנאי: מה  היה  זה  כל  תאגיד . קודם 

לביוב לנו, לבד  אישרו  לא  אזורי  תאגיד  לא . לא  הממונה 

להקים לנו  ל, אישר  יכולנו  לא  נתקענו  . התקדםולמעשה 

מאפשר לא  החוק  אחד  להפעיל , מצד  מאיימים  שני  מצד 

סנקציות מאוד, עלינו  בנושאים - והיה  גם  קשה  מאוד 

להתקדם אחד. מסוימים  יתרון    . זה 

מתוך    ההון  החזר  זה  לעירייה  הבעלים  הלוואת  שיעור 

התאגיד של  יותר, הנכסים  של . גדול  מצבה  את  משפר  זה 

שלה בהחזר  העתידי , העירייה  נוסף . מהתאגידבהחזר  בונוס 

מענקים לקבלת  האחרון  המועד  שאנחנו . זה  הזה  במהלך 

היום עד  תאגיד  להקים  את , מצליחים  קיבלנו  למעשה  אנחנו 

הרשות להיות  שתקבל , האישור  בארץ  האחרונה  העירייה 

הקמה, מענקים מבוטלים. מענקי  לא  מענקים  הם  . המענקים 

ל ראשון  בשלב  מיליון 7.5- יגיעו  ול₪   גם לתאגיד  עירייה 

  . יחד

סבא   לכפר  בתאגיד  הבכורה  את  שומרים  ומהווים , אנחנו 

הבעלות87.3למעשה  מכלל  שיעורי .   עם  טובה  רשות  מצרפים 

טובים האופציה, גבייה  את  למצות - חשוב, ושומרים  חשוב 

המים מפעל  עם  העתידי  המהלך  שלמעשה . את  הסיבה  גם  זו 

קטנה  רשות  עם  ולהיות  הבכורה  על  לשמור  , יחסיתבחרנו 

בעתיד הזה  המהלך  את  למצות  לזה. שנוכל  מוכנה  גם  , שהיא 

הסכמתה את  הביעה  היא    .וכמובן 

חדש    תאגיד  להקמת  האחרון  הממונה - המועד  למעשה   

חדשים תאגידים  יוקמו  שלא  אישורים . הצהיר  יתקבלו  לא 
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ה אחרי  חדשים  תאגידים  , 01.07.2010- ה, 30.7- להקמת 

וישל תאגיד  יקים  שלא  מי  עד ולמעשה  המהלכים  את  ים 

קיים, 31.12.2010 לתאגיד  להצטרף  או  שהממונה , יוכל  או 

עליו ויכפה  בעצמו  אותו  כפוי, יצרף  תאגוד  שנקרא  בכל . מה 

קונסטלציות שלא , מיני  רשויות  עם  טובות  כך  כל  תמיד  לא 

אליהם להצטרף  רוצים  היינו  שלא , תמיד  אחרות  בעיות  עם 

שלנו לרשות    .מתאימות 

אזור   על  שדיברתיתאגיד  מה  זה  הגענו . סנקציות. י  אנחנו 

נקים  לא  אנחנו  אם  הפנים  משרד  שבה  לנקודה  למעשה 

התקציבים , תאגיד את  לאשר  נוכל  לא  כבר  הבאה  בשנה 

הרגיל, שלנו התקציב  ולא  הפיתוח  תקציב  את  בעיות . לא  גם 

חדש. אשראי לאשראי  נזקקים  לא  כרגע  לא , אנחנו  גם  אבל 

אשראי היתרי    . נקבל 

ומתןבמהלך   המשא  עם ,   יחד  בהסכמה  תאגיד  כשמקימים 

מסוימים , הממונה ליתרונות  ולהגיע  להבנות  להגיע  ניתן 

העירייה לקבל , עבור  מסוגלים  לא  אנחנו  כפוי  שבתאגיד 

המינוף . אותם מבנה  או  ההון  מבנה  סבא  כפר  בעיריית 

מאוד היה  הביוב  לנושא  קיים  גבוה- שהיה  והיינו , מאוד 

בש אותו  לפתור  ההיבטיםצריכים  הלוואות - אחד . ני   

הטיהור  מכון  ושדרוג  הקמת  לטובת  שלקחנו  גבוהות 

החדשות , לשפכים השכונות  בשתי  שביצענו       60והשקעות 

עם . 80- ו ומתן  המשא  במסגרת  הוסדרו  האלה  הנושאים  שני 

התאגידים על  אפשרו. הממונה  הדלת , ובהחלט  את  פתחו 

הזה במועד  התאגיד  את  להקים  סבא    . לכפר 

דיברתי   מיליון 7.5, מענקים  ההקמה. ₪  נכסי . תהליך  סקר 

ביצענו הממונה. ביוב  לאישור  הוגשה  עסקית  אנחנו . תכנית 

החברה תקנון  אישור  בעת  היום  המייסדים , נמצאים  הסכם 
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מטעמנו, והדירקטוריון הדירקטוריון  של  הנציגים  . למעשה 

החברה את  נרשום  מכן  הדירקטורים , לאחר  את  נאשר 

למ הציבוריבוועדה  בשירות  הפעלה, ינויים  רשיון  , נקבל 

הביוב משק  את  ולהפעיל  אחריות  לקבל  יוכל    . והתאגיד 

שהצהרתי   כפי  המבוקשות  ההחלטות  הן  רשימת , אלה  ולהלן 

לאישור העירייה  מטעם  שמופיעים  במבנה . הדירקטורים 

שמוצג  כפי  יהיו  בתאגיד  דירקטורים7הנוכחי  מכוכב 2.    

ו סבא5- יאיר  מכפר  סבאל.   כפר  מעיריית  ציבור . א  נבחרת 

עו- אחת  עמרמי"  שלי  מועצה, ד  חיצונית . חברת  דירקטורית 

עו-  שריד"  רות  חיצוני . ד  שרון- דירקטור  דורון  עובדת .  

לנוער , עירייה המחלקה  גונן- מנהלת  גני  אושרת  עובדת .  

עסקים , עירייה ורישוי  לתברואה  המחלקה  רעיה - מנהלת   

  . בבקשה. סבירסקי

פרץשמעו פה  :ן  הזכויות  שוויון  הגברים? איפה    ? איפה 

רוכל אחת  :שגיא  הערה  היועצים . בבקשה, עוד  פה  איתי  נמצאים 

התאגיד בהקמת  אותנו  תמרי : שמלווים  היועץ - אלעד   

זוהרי"עו, הכלכלי משה  ממשרד  קוויאטק  יובל    . ד 

חמו בן  ראשון  :יהודה    . בבקשה, מנשה 

כל :ד מנשה אליאס"עו סב, קודם  תאגידאני  הקמת  על  כזה  שדיון  אם , ור 

בינואר  כבר  החליטה  להגיע , 2009המועצה  צריכים   3למה 

לפני  תאגיד30.6ימים  בהקמת  נדון  שאנחנו  כדי  נושא ?   זה 

חשוב כך  חודשיים , כל  לפחות  נידון  להיות  צריך  שהיה 

קודם, קודם ספורים . חודש  ימים  בתוך  לבוא  אפשר  אי 

תאגיד הקמת  לאשר  מאיתנו  ימים,לבקש  מספר  החומר .  

ראשון ביום  רק  אלינו  הכבוד. הגיע  כל  להבין, עם  , צריך 

להבין . לעיין, לקרוא כדי  זמן  מספיק  היה  שלא  סבור  אני 

המהות כל  לכם. את  אומר  פעמים , אני  כמה  זה  את  קראתי 
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לגמרי הבנתי  הזה, ולא  ההסכם  של  המהות    . מה 

נוסף   הדירקטורים , דבר  של  המינוי  הית- לגבי  האם  ועדת   ה 

הדירקטורים? איתור יהיו  הללו  שהחברים  קבע  חלילה ? מי 

אחד באף  פוגע  לא  ועדת , אני  היתה  האם  שואל  אני  אבל 

קרבה, איתור לפי  למנות  מסוים  מישהו  של  החלטה  שזו  , או 

הכרות לפגוע ? לפי  לא  כדי  לשמות  בכוונה  נכנס  לא  אני 

הגיוני. במישהו ולא  תקין  לא  לי  נראה  התהליך  כל  , אבל 

במיליוני ש גדולה  כך  כל  השפעה  לו  שיש  חשוב  כך  כל  תאגיד 

שתבחן, שקלים איתור  ועדת  שתהיה  מבלי  דירקטורים  , ימנו 

אותם, תדבר   . תשמע 

חיים   קורות  היום  בפנינו  מציגים  הכבוד. אתם  כל  , עם 

מרשימים כולם  של  החיים  שבגוף , קורות  סבור  אני  אבל 

כזה אית, ציבורי  ועדת  למנות  היה  הראוי  תקבע מן  שהיא  ור 

הזאת בחברה  הדירקטורים  יהיו    .מי 

נוסף   בין , דבר  היחס  לפי  הדירקטורים  של  הפנימית  החלוקה 

יאיר לכוכב  סבא  הגיוני, כפר  לא  היחס ? מדוע. הוא  אם  כי 

בין  ל87.5%הוא  גם , 12.5%-   להיות  צריך  היה  היחס  אותו 

הדירקטורים אומרת. במספר  את , שהיחס, זאת  ערכתי  לא 

אחרת, החישוב להיות  צריך  היה  שזה  לי  נראה  פניו  על    . אבל 

נוסף   זוכר, דבר  שאני  כמה  עד  מפעל , בזמנו  שלגבי  לנו  נמסר 

הפנים שר  אישור  התקבל  לא  עדיין  כל , המים  שדחה  מה  וזה 

התאגיד אישור  של  התהליך  את  אישור . הזמן  לנו  יש  היום 

הפנים שר  באופן , של  להתנהל  תמשיך  המים  מפעל  שאגודת 

בהסכם. עצמאי ביטוי  קיבל  לא    , זה 

חמו בן  . עדיין  :יהודה  . .  

אישור :ד מנשה אליאס"עו יש    ? עדיין 

חמו בן    . ימשיכו  :יהודה 
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השערה :ד מנשה אליאס"עו רק  שזו  או  אישור    ?יש 

חמו בן  רגיל  :יהודה  להתנהל  ממשיכים  הם    . כן,  

שזה :ד מנשה אליאס"עו או  הפנים  שר  של  אישור    ? - יש 

חמו בן  הפנים  :יהודה  שר  של  אישור  צריך    . לא 

טענתם :ד מנשה אליאס"עו בזמנו  מצוין, אז  זוכר  הוא , אני  שלנו  שהחשש  טענו 

המים מפעל  באגודת  פגיעה    , שתהיה 

קניאליק קיים  :יובל  הוא    . עדיין 

קיים :ד מנשה אליאס"עו לפעול. והוא  ימשיך  שזה  העיר  ראש  אומר  השאלה . אז 

עצמאי לפעול  ימשיך  זה  זמן  שאנחנו . תכמה  לפני  האם 

הזה לדבר  ונכנסים  השכר , הולכים  את  שווה  הנזק  האם 

לקבל הולכים  שלי? שאנחנו  הכוונה  המים , מה  מפעל  אגודת 

מצוינת בצורה  נאים, מנוהלת  רווחים  לה  אותה , יש  מנהלים 

מצוינים הרווחים . אנשים  כל  עם  הזה  התאגיד  הקמת  האם 

פה של , שיש  מענק  מיליון 7.5קבלת  לפגיעה עומד₪   ביחס   

המים מפעל  באגודת  להיות  מחייב? שעלולה  שהחוק  , למרות 

הסנקציות הסנקציות, אולי  מה  יודע  לא  גם , אני  אולי  אבל 

להיגרם שעלולים  ההפסדים  וגם  מגיעים , הסנקציות  לא 

המים למפעל  להיגרם  שעלול    . לנזק 

הפנים   שר  אישור  שאין  טענתם  הזמן  כל  נאמר . הרי  זה 

אז הפנים '2009ינואר ב, בפרוטוקול  שר  אישור  , פה. 'אין 

יימשך? מה שזה  הנחה  סמך  שיש , על  העיר  ראש  כבוד  אומר 

דחופה שיחה  יימשך, לו  מה. שזה  בסיס  שנה ? על  חצי  בעוד 

ויאמר  יבוא  אישר'הוא  לא  הפנים  אז. 'שר  נאמר  למה ? מה 

אישרנו? אישרנו מה  סמך    ?על 

הכבוד   כל  עם  סבור  היא, אני  סבא  שכפר  ייחודית כיוון   

אחרונה נשארה  שהיא  וחצי , והראייה  שנה  שבמשך  והראייה 

על  שממונה  מי  או  הפנים  שר  על  להסכם  להגיע  הצליחו  לא 
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  , כך

גל בן  חשוב, מנשה  :גיא  מספיק  שהדיון  חושב  העיר , אני  שראש  שנמתין 

המועצה    - וחבר 

פחות, לא :ד מנשה אליאס"עו לא  חשובה  השיחה    , אבל 

גל בן  שמעון אבל , לא  :גיא  של  הנציגה  בעניין  דנים  כנראה  שניהם 

כרגע בסבלנות, בדירקטוריון  שנמתין  שכדאי  חושב  אני  , אז 

ונחכה העיר  ראש  את  ידיעתנו. נכבד  ד "עו, הנציגה, למיטב 

פרץ  שמעון  של  נציגה  היא  בדירקטוריון  שרשומה 

החוצה, בדירקטוריון יצאו  ששניהם  הסיבה  כנראה  . וזו 

ה, שתבין כנראה  יצאו  שאנחנו הם  הנושא  בגלל  כרגע  חוצה 

עליו   . מדברים 

לצאת :ד מנשה אליאס"עו צריכים  לא  . הם  . .  

גל בן  זה, לא  :גיא  עם  בעיה  שיש    . כנראה 

ממשיך :ד מנשה אליאס"עו   . אני 

גל בן  כנראה  :גיא  איתור  ועדת  היתה  מצומצמת . מנשה, כי  היתה  היא 

  . כנראה

סב :ד מנשה אליאס"עו בכפר  תושב  שלכל  המיםכיוון  באגודת  מניה  יש  אז , א 

חיוב יהיה  שאם  הכבוד  כל  עם  סבור  תהיה , אני  שהאגודה 

הזה התאגיד  מן  התושבים. חלק  את  לשאול  הם , אפשר  גם 

מניה מבלי . בעלי  הזה  לתאריך  הסכמתם  מדוע  בטענה  יבואו 

אותה באגודה. לשאול  מניה  לו  יש  סבא  בכפר  תושב  . כל 

לשלול, איך מחליטים  אנחנו  מה  סמך  הזאתעל  הזכות  את    ?

דעתה את  לשאול  צריך    ?אולי 

שאלות   שואל  רק  הכבוד. אני  כל  עם  סבור  שהחלטה , אני 

חשוב כך  כל  שנה , בנושא  במשך  התנהל  שהדבר  במיוחד 

הדיון, וחצי את  לדחות  שבדבר  הסיכונים  כל  עם  , מחייבת 

לאשורו החומר  כל  את  נלמד  שאנחנו  מדובר, עד  במה  , נדע 



    30.06.2010  11  מועצה שלא מן המניין 

השיקולים כל  את  ונגדנשקול  בעד  להצביע,   נוכל    . ואז 

חמו בן    . בבקשה, איציק. תודה  :יהודה 

יואל האחרונות  :איציק  השנתיים  במהלך  יודעים  שאתם  מי , כמו  גם 

בעירייה פה  שהיה  מי  וגם  המים  במפעל  מבין , שהיה 

להגיע  ומנסים  מתקדמים  אנחנו  האחרונות  שבשנתיים 

הגוף עם  בי, להבנות  המים  משק  את  בעצם  שמנחה  . שראלזה 

יותר וקצת  האחרונה  השנה  במהלך  שקרה  שהגוף , מה 

המים לרשות  הפנים  ממשרד  עבר  המים  משק  את  , המנהל 

ממלכתית רשות  משרד. שהיא  באיזה  יודע  לא  היא , אני  אבל 

ממלכתית   , רשות 

חמו בן  התשתיות  :יהודה    . משרד 

יואל התשתיות  :איציק  רשות . משרד  מול  עבדה  כרגע  שהפעילות  כך 

בכנסת"עפ. המים שחוקק  התאגידים  חוק  המשרדים , י  וגם 

פיו על  לפעול  אמורים  הכנסת  חברי  וגם  העיר . השונים  לכן 

את  ולפתור  המים  לרשות  לבוא  טובה  כוונה  מתוך  סבא  כפר 

הזאת בעיר  שיש  הזאת  המורכבת  אגודת , הבעיה  פה  שיש 

אומר שאתה  כמו  מים , מים  משק  שמנהלת  לעירייה  מחוץ 

שהמדינה. טוב שזה  בעצםמה  רוצה  מים ,   משק  להוציא 

לתאגיד אותו  להוציא  כדי  טוב  מנוהלות  שלא  . מעיריות 

קומבינציות  מיני  בכל  הבנות  לאיזשהם  איתם  להגיע  ניסינו 

אחר או  כזה  מבנה  הסכימו. של  הימים . לא  עד  ממש 

  . האחרונים

אומר    הסכימו'כשאני  , לא  שלא ' יודע  ואני  שותף  אני  אז 

ברירה לתארי. היתה  אמרנו הגענו  שבו  הקובע  נמשיך 'ך  לא 

איתם התאגיד, לדבר  את  נקים  כל. 'אלא  אנחנו , קודם 

אחת פעם  נקיות  ידיים  עם  המענקים - שניים . באים  יהיו   

וכו , וההטבות  הסנקציות' יהיו  שמי . לא  לומר  יכול  ואני 
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כעו, שקורא פנימה"ואתה  לקרוא  יכול  שבתזכיר , ד 

המי מפעל  בעצם  החדשה  החברה  של  מופיע והתקנות  ם 

הזה לתאגיד  נפרד  במשק , לעירייה, כתאגיד  לטפל  ממשיך 

בעבר. המים שהיה  ממה  שונה  דבר  שום  קרה    . לא 

זה, נכון   את  לך  אגיד  אני  וגם  היועצים  גם  לך  באחד , יגידו 

ההסדרים חוק  של  ההוא , מהלילות  בתקציב  כנראה 

הזה החלטת , והתקציב  איזו  להעביר  מישהו  איזשהו  יכול 

שא חוק  המיםהצעת  מפעל  את  נסדר  גם  הזה  בזמן  . ומרת 

חושבים אנחנו  המשפטיים  הכלים  כל  את  לנו  יש  נכון , אבל 

הזאת, להיום האגודה  עם  הבלעדיים , לעמוד  כשאנחנו 

המים במשק  אחת . מטפלים  פעם  הרשאה  לקבל  אומר  שזה 

העזר חוק  דרך  רישיון . מהעירייה  שנייה  פעם  אומר  זה 

באמצ מהמדינה  מים  שרוכש  המיםהמפעיל  רשות  כך . עות 

היום שלנו  בהחלטה  גם  פה  כאגודה , שהוכרז  המים  שמפעל 

סבא, שיתופית בכפר  המים  משק  את    . מנהלת 

סבא   כפר  העיר  של  הביוב  משק  את  ינהל  משק , התאגיד 

יאיר כוכב  של  המים  ומשק  יאיר  כוכב  של  יכול . הביוב 

פעולה שיתופי  שיהיו  מדבר . להיות  שהוא  הפעולה  שיתופי 

משנה,עליהם קבלנות  של  פעילות  זה  להיות .   מאוד  יכול 

ויגיד  המים  למפעל  יפנה  עבורנו 'שהתאגיד  תפעלו  בואו 

המים במשק  לטפל  יאיר  , בכוכב  בעניין ' להיות  גם  ויכול 

  . הביוב

עצמה   בישיבה  האיחור  של  שהתוצאה  חושב  אני  , לכן 

עצמה שאמרתי, בהחלטה  מה  לא - שניים . מפני  כרגע  אין   

המד של  פעולהיכולת  איזושהי  עושים  אנחנו  ולא  כדי , ינה 

המים מפעל  את  וחלילה  חס    . לפרק 

חמו בן  עוד, בבקשה  :יהודה    . נפתלי, בבקשה? מי 
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גרוס כל  :נפתלי  מנשה, קודם  שאמר  למה  להצטרף  רוצה  לקבל , אני 

כמה  של  במהלך  ומורכבת  מסובכת  די  שהיא  כזאת  החלטה 

מאוד, ימים קשה  לרד. זה  הצלחתי  לא  אני  של גם  לעומקם  ת 

את . דברים מחמיר  יותר  עוד  איציק  עכשיו  שאמר  ומה 

מאוד, המצב מורכב  הוא  פה  העניין    .כי 

עניין   של  כשקראתי, לגופו  קראתי, אני  שכן  התחושה , מה 

פה חש  שמנהל , שאני  תאגיד  איזשהו  להקים  שרוצים  זה 

ציבור הציבור, כספי  מעיני  רחוק  שהוא  אומרת. אבל  , זאת 

שו אין  את שלציבור  מנהלים  איך  על  לפקח  אפשרות  ם 

שלו מתכוון. הכספים  אני    ? ולמה 

יואל רוצים  :איציק    . תדגיש. חייבים, לא 

גרוס אמרתי. חייבים, בסדר  :נפתלי  שאני  כמו  זה  את  לעשות  חייבים  , לא 

אחרת. חלילה זה  את  לעשות  לעשות . אפשר  חייבים  לא  אבל 

שאמרתי כמו  זה    . את 

יואל תיקנת, לא  :איציק    . ירק 

חמו בן  רוצה  :יהודה  שהוא  מה  להגיד    . זכותו 

גרוס היא  :נפתלי  להקים , התחושה  חייבים  או  תאגיד  להקים  שמנסים 

מעיני , תאגיד הרחק  שהוא  כך  זה  את  לעשות  מנסים  אבל 

מתכוון. הציבור אני  כל? ולמה  הדירקטוריון , קודם  הרכב 

נכון לא  הרכב  טעמי, הוא  איזון. לפי  שום  בו  שאין   .מכיוון 

בדירקטוריון  שיהיה  צריך  הפנים  משרד  הוראות  לפי  גם  כי 

במועצה, איזון שיש  הייצוג  אומרת. לפי  מצפה , זאת  הייתי 

אופוזיציה של  נציג  גם  יהיה  כזה  הייתי . שבדירקטוריון  אני 

בוחנת. מצפה עין  שתהיה    .כדי 

שני   מוגדרת, דבר  לא  שהיא  כללית  אסיפה  פה  אסיפה  .יש 

כיו מוגדרת  שהיא  בהסכםכללית  ממורשי , ם  מורכבת  שהיא 

המועצות של  של . החתימה  החתימה  מורשי  זה  ומי 
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אנשים? המועצות שלושה  או  שניים  אולי  כלל . יש  בדרך 

רחב  יותר  גוף  זה  מאוגד  גוף  של  כללית  אסיפה 

נרחבות, מהדירקטוריון יותר  סמכויות  לו  כלל , שיש  בדרך 

מניות מבעלי  הפוכה. זה  פירמידה  איזושהי  זה    .ופה 

אומרת   בעל , זאת  ויותר  רחב  יותר  גוף  זה  הדירקטוריון 

אנשים , סמכויות ממספר  מורכבת  הכללית  והאסיפה 

מקובל. מצומצם לא  דבר  בהתאגדויות . זה  זה  את  מכיר  לא 

רחב. אחרות גוף  להיות  בשלב , לטעמי. צריך  לפחות 

התאגיד , הראשון של  הכללית  שהאסיפה  להגיד  צריכים  היו 

המועצה זו  במינימוםלפח, הזה  כמה . ות  איזשהם  לא 

העירייה של    .פקידים 

שלישי   ראיתי, דבר  שאני  ממה  פה  לנושא , חסר  התייחסות 

פנימי מבקר  התאגדות. של  בכל  הביקורת , יש  חוק  יש 

אפילו פה  אותה  מציינים  שאתם  הזה , הפנימית  החוק  ולפי 

ע פנימי  מבקר  למנות  כזאת  התאגדות  בכל  י "צריך 

חושבהדירקטור. הדירקטוריון אני  ממליץ  והאסיפה , יון 

אותו ממנה  שלו, הכללית  תהליך , והפיטורין  גם  יש 

בחוק שקבוע  שלו  זה. לפיטורין  את  אין  התייחסות , פה  אין 

בכלל   . לזה 

ביקורת    ועדת  של  של - נושא  לנושאים  מתייחס  בכוונה  אני   

ציבור , הביקורת כספי  שמנהל  כזה  שבגוף  לי  שחשוב  מכיוון 

כמו  ביקורת  שאני . שצריךתהיה  מה  לפי  ביקורת  ועדת 

פה מ, ראיתי  הדירקטוריון3- מורכבת  מתוך  חברים  נכון .   אז 

בחוק שקבוע  ממה  הועתק    , שזה 

הדח  :ר אמיר גבע"ד לשני  אחד"מעבר  ועוד    . צים 

גרוס מדח  :נפתלי  רק  מורכב  להיות  צריך  אומרת. צים"זה  זה , זאת   3אם 

הדח, אנשים זה  הדירקטוריון"אז  של  פה זה. צים  מצוין  לא   
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ההתאגדות של    .בתקנון 

עליהן   עליתי  שאני  הנקודות  פעם, אלה  שוב  אומר  זה , ואני 

הנקודות כל  על  לעלות  כדי  זמן  מספיק  פה . לא  יש  לדעתי 

אותן לציין  שצריך  נקודות  שצריך . עוד  חושב  אני  ולכן 

יותר בזה  לעיין  זמן  לנו  ולתת  הדיון  את    .לדחות 

חמו בן  עוד . תודה  :יהודה    . אתי, בבקשה? מהחבריםמי 

להתחבר  :אל- אתי גן רוצה  יצא, אני  שמנשה  רואה  הסכם , אני  פה  לנו  יש 

תקנון שני  מצד  לנו  שאישרנו . ויש  מאז  זמן  מספיק  היה 

היום עד  הדיונים, בינואר  ממשיכים  אם  ולעשות , גם  לקחת 

הכל, מסמך את  שמכסה  מסמך  ישירות , להכין  שמתייחס 

וביוב מים  ש. לתאגיד  מה  הכלכי  בסך  פה  אני , נעשה 

לומר חלק. cut and pasteזה , מצטערת  משהו , לקחו 

שישנו מבוטל, טריוויאלי  של  סעיפים  פה  יש  . וזהו, ואפילו 

רגילה פרטית  חברה  כל  של  תקנון  ייחוד, זה  שום  לה  , שאין 

התייחסות מים , שום  תאגיד  של  לנושא  התייחסות  שום  אבל 

דוגמא , כאשר. וביוב אפילו  אתן  המניות . אחתואני  בעלי 

משותף לא  או  משותף  יש  ימכרו, שאם  לא  או  ישלמו , ימכרו 

מכיסם ישלמו  לא  או  רלוונטי, מכיסם  זה  ישלם? מה  ? מי 

המניות מניות? בעלי  בעלי  פה? איזה  המניות  בעלי  זה ? מי 

בחטף נעשה  מה. סתם  זמן, אז  היה  ישנם? לא  היועצים  . הרי 

קודם גם  אתכם  ישנם. ראינו  מ, אתם  פהאתם  אני . צויים 

זה את  להגיד  מצטערת  רציני, נורא  נייר  לא  אחד. זה    . זה 

הסכם- שתיים    פה  יש  הלוואות.   על  מדבר  על , ההסכם  מדבר 

כתוב . הנכסים בהסכם  הזמן  ב'וכל  הנכסים' נספח  . 'פירוט 

זה  בתוך  יש  מהנכסים10%כי  נספח , סליחה. 15%,   איפה 

לנו, מה'? ב מביאים  סתם, מה, אתם  איך ? מריונטות? אנחנו 

שנתייחס רוצים    ?אתם 
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מצטערת, עכשיו   נורא  זה , אני  את  לעשות  התכוננתי  לא  אני 

המועצה בישיבת  אתמול. היום  ועדת ? נכון, דיברתי  אחרי 

הנספח, הכספים את  לבכם . וביקשתי  תשומת  את  הערתי 

הנכסים פירוט  עשרות . שאין  על  פה  מדברים  אנחנו 

נכסים של  צ, מה. מיליונים  מאיתנואתם  נתן ? וחקים  מישהו 

לנו לתת  לא  הוראה  הנספח? לכם  על ? איפה  לדבר  שלא 

מוצג שהוא  כפי  רציני, ששוב, הנייר  לא  כן  גם  נראה . הוא 

בערב אתמול  אותו  את , שעשו  ומציגים  באים  בבוקר  ומחר 

מצטערת. זה מאוד  אני    .אז 

הבא   הדירקטוריון , הדבר  לחברי  לא - כשמתייחסים  אני   

יבו מי  יאיריודעת  מכוכב  מפה, א  שיבואו  האנשים  את  , אבל 

יודעים הרב. אנחנו  שהוא , לצערי  לנו  נתתם  שאתם  במסמך 

הזו ההתאגדות  של  במה , התקנון  החברה  דירקטוריון  כתוב 

יעסוק יש . הוא  התפקידים  בין  תכנית 'ואז  של  אישור 

ופיתוח 'השקעות   , ותקציב ' רגיל  תקציב  של  שנתי  אישור 

'פיתוח  , בי' על  ופיתוחפיקוח  השקעות  תכנית  'צוע   , תקן '

אדם האלה. 'כוח  הדברים  מקצועיים, ה'חבר, כל  דברים  . זה 

אחד נציג  אפילו  סבא, אין  כפר  עיריית  מטעם  לא ? אחד  אני 

יאיר מכוכב  מי  שמתאים, יודעת  אחד  אין  מטעמנו  ? אבל 

בכלל שאמר , מה? שיכול  שכמו  או  אותם  ותלמדו  תשבו  אתם 

יראה, נפתלי לא  יבואו,שהציבור  שהם  יחליטו, יחליטו,   . לא 

דחילאק תקנון, אבל  זה, כתבתם  אחרי  לעקוב  צריך  . מישהו 

צחוק, מה עושים  מיליונים? אתם  המים? כמה  מפעל  , כמה 

מגלגל? איציק המים  מפעל  מגלגלת? כמה  ביוב  אגרת    ? כמה 

יואל   . הרבה, הרבה  :איציק 

מיליונים  :אל- אתי גן אגיד ? עשרות, הרבה. הרבה  אולי שאני  בשנה 

בשנה? מאות מיליונים  רציני. אוקי, עשרות  לא  . ה'חבר, זה 
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הספקתם לא  אם  נדחה, ולכן  בואו  באמת  אולי    .אז 

יואל הבהרה, אתי  :איציק    . שאלת 

שאלה  :אל- אתי גן או    ? הבהרה 

יואל לא   :איציק  הם  פה  שמוצגים  סבא  כפר  של  שהנציגים  אומרת  את 

אומרת? מתאימים את  מ? מה  לא  באמת    .ביןאני 

לא  :אל- אתי גן   .  

יואל סבא  :איציק  כפר  נציגי  פה    . יש 

החיים. יש  :אל- אתי גן קורות  לפי    , בנציגים 

יואל מתאימים  :איציק  לא  שהם  אומרת    , את 

אחד  :אל- אתי גן אין  בעיה. לדירקטוריון    . אין 

חמו בן  טוענת  :יהודה  את  מתאימים  לא  סבא  כפר    ? נציגי 

להד  :אל- אתי גן שיכול  אחד  תפקידיאין  בכל  האחרים  כל  את  .ריך  . .  

הדירקטוריון  :??? על  מדברים    ? אנחנו 

מצטערת. כן  :אל- אתי גן   .נורא 

חמו בן  אותם  :יהודה  שתלווי  אליך  נפנה    . ברשותך, אנחנו 

מצחיק, יהודה  :אל- אתי גן לא  רוצים. זה  אנחנו    , אם 

חמו בן  אפנה, מה  :יהודה  יד, אני  במחי  אנשים  פוסלת  את    , אם 

יהודה  :אל- אתי גן מצטערת,   נורא  כל , אני  את  לקחת  שכדי  דברים  יש 

אני  שלא  כפי  הדירקטוריון  תפקידי  את  ולנתח  הדברים 

קבעתי, כתבתי אני  לפה , יהודה. לא  שיבואו  הזמן  הגיע 

רציניים אחד, נציגים  לפחות  לשבת , אבל  שיידע  אחד 

לחבר ולהגיד  האחרים 'בדירקטוריון  לשים , תראו'ה  צריך 

לזה זהצ, לב  לשים  את . 'ריך  זה  לפני  לקרוא  ואולי 

ההשקעות, חות"הדו תכנית  שמישהו . את  חושב  לא  אתה 

זה את  לעשות  רציני ?צריך  אחד    ? אין? אחד? מישהו 

וכל   :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו רציני  רצינייםאחד  לא    . השאר 

. אחד , לא  :אל- אתי גן . .  
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.   :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו . ללמוד. יכולים  י. לא  כלכלןאם  שם  ללמוד, ש  יכול  . הוא  . .  

לעשות. כן, שלי  :אל- אתי גן   ?מה 

חמו בן  יכולים  :יהודה  כלכלנים    . רק 

ניסיון  :אל- אתי גן לו  שיש  חשבון  רואה  או  כלכלן  אם . כן, מישהו  גם 

בנקאי   . כן, היה 

לי  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו לכולם, תאמיני  חדש  נושא  יפה , זה  אותו  נלמד  אנחנו 

  . מאוד

חמויהו בן  דיון, סליחה. תודה  :דה  לא  אתייחס. זה  עוד , עזבי. אני  כל 

בפנים מתאים, שהיא  בפנים. זה  לא  היא  לא , אם  זה 

בסדר, מתאים   . זה 

מציעה, יהודה  :אל- אתי גן   - אני 

חמו בן  איתך  :יהודה  מסכים  אפילו    . אני 

גרוס לאישי  :נפתלי  זה  את  תהפוך    . אל 

חמו בן  לא  :יהודה  זה  את  הופכת    . ישיהיא 

גרוס לאישי  :נפתלי  זה  את  הופך    .אתה 

גל בן  דופי  :גיא  הטילה  לא    . היא 

חמו בן  עמרמי  :יהודה  משלי  יותר  טובה  .היא  . . ?  

זה  :??? את  אמרה  לא    . היא 

ביחד(   ) מדברים 

חמו בן  אמרה   :יהודה  שהיא  מה  בדיוק    זה 

אישי  :אל- אתי גן בדופי  פסלתי  לא  הציבור. אני  נציגי  אישית , את  אני 

בכללל אותם  מכירה  שלהם. א  החיים  קורות  את  , קראתי 

מצטערת נורא  את , כן. אני  שינחה  מישהו  שיהיה  צריך 

מסוימים בתחומים    . האנשים 

חמו בן  נכונה. קיבלתי  :יהודה    . הערה 

אישי...   :אל- אתי גן זה. משהו  עם    . מספיק 

חמו בן  נכונה  :יהודה    . בבקשה, גיא. הערה 
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שנה  :אל- אתי גן הזמן  רצינייםהגיע    . יה 

חמו בן  נכונה  :יהודה    . הערה 

גל בן  דיברו  :גיא  שקודמיי  הדברים  על  לחזור  לחזק , בלי  רוצה  כן  אני 

של  מצידה  חובבני  קצת  שזה  חושב  שאני  הנקודה  את 

הזה, העירייה הנושא  את  . להביא  . היום , זמנים. אם  שבעצם 

מאושר לא  האחרון, זה  המועד  זה  היום  שהגיע . כי  מי 

לווע הזהאתמול  המעניין  הנתון  את  למד  הכספים  , דת 

וביוב  מים  תאגידי  של  לאישור  האחרון  המועד  זה  שהיום 

ישראל במדינת . במדינת  האחרונה  המקומית  הרשות  אנחנו 

שמאשרת   .ישראל 

לזה   שניתנו  פה, ההסברים  שיש  מזה  היתר  בין  , נכון, נובעים 

אחרות מבערים  ייחודי  יותר  לא . מצב  בישראל  הערים  ברוב 

התאגיד הי שפועל  במתכונת  ופועל  קיים  שכבר  מים  תאגיד  ה 

המים מפעל  אגודת  אותה  של  סבא  תאגיד , בכפר  שזה 

הכבוד. שיתופי כל  עם  בצורה , אבל  שמתנהלת  רשות 

ומקצועית ליין , אחראית  הדד  של  האחרון  ביום  מביאה  לא 

המועצה לאישור  הדברים    .את 

פה   שנאמרו  דברים  מהרבה  רצון  שבעי  לא  נניח א, אנחנו  בל 

היום זה  את  לאשר  קושי  שיש  אתכם  לשכנע  אתם , שנצליח 

זה את  תאשרו  מקרה  ברירה, בכל  לכם  אין  אתם . כי  אם  כי 

היום זה  את  תאשרו    , לא 

חמו בן  ברירה  :יהודה  אין  לך    . גם 

גל בן  ברירה  :גיא  לי    . יש 

חמו בן  ברירה  :יהודה  אין  גם    . לך 

גל בן  ברירה  :גיא  לי    . יש 

חמו בן  הזאת  :יהודה  בעירייה  שקורה  למה  אחריות  לך  היה  לך , אם  אין  אז 

  .ברירה
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גל בן  כיו  :גיא  אחריות  לי  עליך"יש  להצביע  אופוזיציה    , ר 

חמו בן  תצביע  :יהודה  חושב. אל  שאתה  איך  תצביע    . אתה 

גל בן  דיון, יהודה, רגע  :גיא  מנהל  לא  שאתה    ?נכון, אמרת 

חמו בן  אומר  :יהודה  מותר, אני  לא. לי  החוקאנחנו  נגד  עובדים  אנחנו .  

אותנו שמנחים  מה  רק    .בבקשה. נעבוד 

גל בן  מועצה , יהודה  :גיא  כחברי  אחריות  ולנו  אחריות  לי  יש 

להצביע   ,מהאופוזיציה 

חמו בן  משמעית  :יהודה    . חד 

גל בן  כשל  :גיא  הזה, על  הדבר  של  בארגון  ניהולי  כשל  הוא  . שלדעתנו 

ע לפה  תביא  המערכת  כראש  דבר  כל  אתה  הקשקשאם  על , ל 

ליין הדד  של  האחרון  שאתה , היום  איך  על  משהו  אומר  זה 

המערכת את  פה  לחברי . מנהל  אומר  בעצם  אתה  כי 

שלך ברירה, הדירקטוריון  להם  נדחקנו . שאין  בעצם  אנחנו 

הקיר אל  היום. כולנו  שלנו  הברירה  מה  שיש ? כי  להגיד  או 

מבושל מספיק  לא  נוסח  טוב, פה  מספיק  אפוי  רחוק , לא 

מושלםמ היא. להיות  המשמעות  נסרב , אבל  אנחנו  שאם 

אותו שהיא , לאשר  המענקים  כל  את  תקבל  לא  העירייה  אז 

לקבל מה. צריכה  יודע  בין , ואתה  היא  שלי  הברירה  אם 

נוסח  על  סנקציות  לסבול  אפילו  לבין  נכון  משהו  לא 'להביא 

נכון , מספיק  דילמה' הרבה  לי    . אין 

חמו בן  צודק. אוקי  :יהודה  גםאתה    .  

גל בן  נקודה  :גיא  עוד  לחדד  רוצה  אני  מאוד . אבל  שאתה  שמח  אני 

היום איתנו  מרענן, מסכים  ממש    . זה 

חמו בן  צודק  :יהודה  אגיד, נו, אתה  אני    . מה 

גל בן  כמוני  :גיא  תצביע  לדמ. אז  נוגע  והוא  אחר  הוא  ואני , צים"העניין 

גם  אותם  אכוון  אני  כי  האלה  לדברים  שתקשיב  רוצה  דווקא 

ממך. אליך קיבלתי  לא  הכבוד, אתמול  כל  תשובה , עם 
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הציבור נציגי  אותרו  ואיך  מאיפה  לגבי  אמרה . ברורה  אתי 

לצורך, ושוב, נכון שלא  נפגעת  שאת  לי  אני . שלי, נראה 

נהדרת ציבור  נבחרת  שאת  נאמנה, חושב  תפקידך  את  , עושה 

כעו מרשים  רקורד  לך  ברמה , ד"יש  אותך  מסמפת  אפילו  אני 

מזה. האישית ייחודיים ? יותר  כישורים  לך  אין  אבל 

לנושא אפילו . שנוגעים  אולי  מלהיות  אותך  פוסל  לא  זה 

המיועדת"יו התאגיד    . ר 

ללמוד  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו   , אפשר 

גל בן  בתמהיל  :גיא    , אבל 

לי  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו מאוד, תאמין  יפה  לומדת    . אני 

גל בן  פסולה, רגע  :גיא  לא  שאת . ממש  שחושבת  האחרונה  אתי  וגם 

שם מלכהן  בצדק. פסולה  אמרה  אתי  של , אבל   7שבתמהיל 

הערב  למנות  האפשרות  את  יש  סבא  שלכפר   5חברים 

הזיקה , 3לא , 5לא , 4לא , מתוכם את  לו  שיהיה  אחד 

בו עוסק  הזה  שהתאגיד  לנושא  הכבוד . המקצועית  כל  עם 

כשי, לך כן  שאת  חושב  בדירקטוריוןואני  להיות  לך , רה  אין 

הזה לנושא  שקשורה  ישירה  שהיא  מקצועית  את . זיקה  אין 

הנוער במחלקת  מעולה  מנהלת  שהיא  גונן  דגני  לאושרת  , זה 

ככזו בתאגיד  להיות  מקום  יש  לה  גם  לרעיה . ואולי  אין 

ישירה זיקה  איכות , סבירסקי  מתחום  באה  שהיא  אפילו 

  . הסביבה

האנ   לשני  הכבוד  כל  אותםועם  מכיר  לא  אני  שקורות , שים 

ככאלה נראים  שלהם  שפניץ, החיים  ועדת  הנראה  שזו , שכפי 

לעבור צריכים  שהם  הבאה  תנאי , המשוכה  של  ברמה  אולי 

כללית ציבורית  בחברה  דירקטור  להיות  מינימאליים  , סף 

הסף את  יעברו  שהם  להיות  את . יכול  קורא  אתה  אבל 

עו של  החיים  שריד"קורות  רותי  היאשאי, ד  מי  מושג  לי  . ן 
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שרון דורון  של  החיים  קורות  את  קורא  חיים , ואתה  קורות 

מקצוע אנשי  שני  של    , מרשימים 

משפטית'כתוב  :ד מנשה אליאס"עו 'יועצת   , לצלחת' כתוב. 'קרוב  מה  . תראה 

לך, הנה אקריא  קרוב ", אני  לעיתון  משפטית  יועצת 

  ".לצלחת

גל בן  ש, מנשה  :גיא  האפשרית  משמעות  הדו  נדבר על  לצלחת  קרבה  ל 

רגע פרץ. עוד  שמעון  משפט , אבל  איתו  שדיברתי  מאז  שאגב 

הישיבה מתחילת  מאשר , וחצי  לה  מחוצה  נמצא  יותר 

הזאת, בתוכה לגברת  קשר  לו  שיש  פה  בעל  לי    . אישר 

אתמול   העיר  ראש  את  אחד , שוב, שאלתי  צעד  התקדמת 

חיים, בשקיפות קורות  היה. מסרת  לא  זה  גם  כל . פעם 

הסוף. באמת, דהכבו עד  שקוף  תלך  בוא  מה . אבל  תגיד 

האלה האנשים  של  הפוליטית  כזאת, הזיקה  יש    . אם 

חמו בן  אתייחס  :יהודה    . אני 

גל בן  מקצועי  :גיא  לאנשים  קשר  כאן  מהנוכחים  למישהו  יש  , אם 

אחר זה, פוליטי  את  ויגידו  מהם . יתכבדו  מונע  זה  אולי 

פה כדירקטורים  בהם  לתמוך  לא. בכלל  דעתיאני  על  מעלה    ,

הכבוד כל  איתור, עם  ועדת  היתה  לא  לא , יהודה, שאם  אני 

להם  הגיחו  האלה  האנשים  ששני  להאמין  נאיבי  מספיק 

לזיקה , לפתע קשור  ושאינו  לחלוטין  מקרי  באופן  כי 

כלשהי הזה, פוליטית  בדירקטוריון  עצמם  את  אז . מצאו 

בהם, אנא מתביישים  לא  חיים ? אתם  הקורות  פניו  על 

סבירהשלהם ברמה  מקצועיים  זיקה ,   להם  כשאין  גם 

כאן. מקצועית נמצאים  הם  למה  הסיבה . תגידו  את  תגידו 

  .האמיתית

אותנו  :אורן כהן מבלבל  ממש  אתה  עכשיו  אתם . אבל  אחד  מצד  למה 

לאופוזיציה נציג    , רוצים 
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גל בן  זה  :גיא  את  אמרנו    . לא 

  ? למה  :אורן כהן

לשני  :אל- אתי גן אחד  קשור  לא    . זה 

גל בן  הזה  :גיא  המשפט  את  שמעת    ? אתה 

חמו בן    . כן  :יהודה 

לאופוזיציה  :אורן כהן נציג  רוצה  שהוא  אמר    . נפתלי 

גרוס אבל  :נפתלי  קשור  זה  קשור? מה  זה    ? מה 

אותי  :אורן כהן לבלבל  הצלחת    .עכשיו 

גל בן    , לא, לא, לא, אורן  :גיא 

גרוס מהר  :נפתלי  מתבלבל    . אתה 

ביחד(   ) מדברים 

ב גלגיא  עפ  :ן  יכול  של "אתה  הרכב  לאשר  חוק  חברים9י  החלטתם .  

למה. 7לאשר  יודע    . לא 

חמו בן  אליה, גיא  :יהודה  אתייחס  ואני  נכונה  שלך    . ההערה 

גל בן  יהודה  :גיא  מבקש  אני    , באמת, אז 

חמו בן  אתייחס  :יהודה    . אני 

גל בן  לאנשים  :גיא  קשר  לך  יש  לאנשים. תגיד, אם  קשר  לך  אין  גם , אם 

לדעת פה. נשמח  שלא  פרץ  לשמעון  מהם, אם  לאחת  קשר  , יש 

לדעת נשמח  גם    .אנחנו 

חמו בן  רבה  :יהודה  נפתלי. תודה  של  להערה  כל  קודם  להתייחס  רוצה  , אני 

פה צודקת  הכי  היתה  אליה, שהיא  מתחבר  בהחלט  יש . ואני 

הכללית האסיפה  של  הנושא  גם  באמצעות  צריכים . אפשרות 

כולנו הז, להבין  רשות שההסכם  עם  משותפת  מעבודה  נגזר  ה 

עבודה. המים פה  בהתלהבות , נעשתה  יצא  לא  אחד  אף 

ע לכם  שנאמר  כפי  הזה  בוועדת "לתאגיד  וגם  שגיא  י 

שיכולה  ברורה  הכי  בצורה  הדברים  את  אמרנו  הכספים 

  .להיות
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הדבר   בנו  תלוי  היה  גדול , אילו  בחלק  בכלל  תלוי  היה  אילו 

המקומי השלטון  היינו , ממרכז  של לא  הזה  לנושא  הולכים 

וביוב מים  הולכים. תאגידי  היינו  בא . לא  שהמחוקק  מכיוון 

לא  בשנים  עשרות  שבמשך  וקטנות  חלשות  ברשויות  ונגע 

לאדמה שמתחת  מה  והמים, טיפלו  הביוב  ואמרו , כל  באו 

בחקיקה זה  את  נעגן    .בואו 

שקלו   מבג, בהתחלה  פחדו  רשויות "אבל  מיני  כל  של  צים 

את , קטנות בצדלבדל  אותנו  ולשים  האיתנות  , הרשויות 

לחזק הקטנות  הרשויות  הוא. ואת  בא , האבסורד  שזה 

הערבי מקים , מהמגזר  לא  הערבי  המגזר  דווקא  ובסוף 

  . תאגידים

הערבי, מה  :ר אמיר גבע"ד המגזר  את    ? פטרו 

חמו בן  גדול  :יהודה    . כן, חלק 

מילר אחד  :עמירם  אף  עוד  פטרו    . לא 

חמו בן  פטרועדיין   :יהודה  הקימו, לא  לא  עדיין  הם    . אבל 

ביחד(   ) מדברים 

חמו בן  ואומר  :יהודה  בא  אני  בלבד, לכן  סבא  בכפר  תלוי  זה  לא , אם  אנחנו 

בכלל תאגיד  מה. עושים  משרד , אלא  מהתנהלות  בחלק 

הרשויות על  מאוד  חזקה  יד  לשים  שמתחיל  לא , האוצר  שאם 

תאגידים הפיתוח, נקים  תכניות  את  מאשרים  ולא , לא 

התקציבים את  שמגיע , מאשרים  מה  כל  את  מאשרים  ולא 

הממשלה ממשרדי  לנו. לנו  מה. ומגיע  כבר 1.1.2011- לכן   

לנו  מגיע  אלף 350למשל  תקין₪   במינהל  . שזכינו, זכייה 

זה את  העבירו  לא  זה. עדיין  את  העבירו  לא  כי ? למה, עדיין 

את  הקמנו  שלא  בגלל  כרגע  סבא  לכפר  אדומה  נקודה  יש 

  .התאגיד

לתאגיד   לצאת  ההתלהבות  אחד, ולכן  לאף  פה  זה . אין  אם 
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בנו בי, תלוי  הביוב, ובטח  לתאגוד  יוצאים  היינו  כמו . לא 

פה זה, שנאמר  את  יודעים  הרי  בוועדת , אתם  היית  לא  אתה 

שהיה, הכספים מי  איציק. אבל  גם  זה  את  פה , אמר  יש 

סבא בכפר  ייחודי  חדש, מבנה  לא  הוא . זה  המים  מפעל  נושא 

רשויותנוש בהרבה  אותו  שאין  ייחודי  במועצות . א  אותו  יש 

שמריהו, אזוריות בכפר  אותו  עוד , ויש  ואולי  מוצקין  קרית 

שתיים או  עיר    . איזו 

חיים  :???   . קרית 

חמו בן  חיים  :יהודה  שנקרא . סליחה, קרית  מה  וקיבלנו  באנו  אנחנו  ולכן 

ליין הדד  שהגיע  עד  ודחייה  ודחייה  ודחייה  ואז . דחיקה 

האוצרבא משרד  באמצעות  המים  רשות  היד , ה  את  ושמה 

סבא כפר  על    . קצת 

שנאמר   כפי  לעשות  לנו  נשאר  מתחילים . אנחנו  היינו  אילו 

בהתחלה ההתחלה  שלא , את  הריזיקה  את  לקחנו  אפילו 

בהתחלה הגדולים  המענקים  את  שנתניה , קיבלנו  כמו 

וכו , קיבלה  בגלל ' סבא  שכפר  להאמין  ורצינו  האמנו  כי 

המיםהמבנ מפעל  של  פה  הייחודי  סוף, ה  אנחנו  סוף - אולי 

ההפך ולא  המים  מפעל  על  והביוב  המים  את  נאחד  גם  . אולי 

האישור את  נותנים  לא  עדיין  אנחנו . לבינתיים  לבינתיים 

מתנהל, מתנהלים המים  מפעל  נכון  רק , יותר  מדבר  אני 

העירייה יום, בשם  ילד  מה    .ונראה 

הדברים, להערכתי   את  אומר  מאודואני  בצורה  פה  מאוד -  

על , ברורה הכבדה  ובאמצעות  חקיקה  באמצעות  להערכתי 

המים השיתופיות, מפעלי  האגודות  מנוס , על  יהיה  לא 

המים מפעל  של  גם  התאגידים  את  להקים  יום  של  . בסופו 

ביוב של  בנושא  רק  דנים  אנחנו  נדרשים . אבל  אנחנו  ולכן 

הביוב של  התאגיד  את  פה  אפשרות, לעשות  אם , כשאין 
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ביוב על  רק  הולכים  רשות , אנחנו  מבחינת  אפשרות  אין 

לבד זה  את  לעשות    .המים 

יאיר   כוכב  נושא  להיות , גם  רוצה  מי  וחיפשנו  שבאנו  לא  זה 

העיתונים, שותף באחד  מודעה  המים . פרסמנו  רשות  פשוט 

מאשר  יותר  לה  יש  מעט , sayהיום  לא  מכתיבה  והיא 

  . מהקצב

צ"ד בוקי  ל  :יש'ר  הכתיבה  יאירהיא  כוכב  את    ? נו 

חמו בן  ביוב. לא  :יהודה  וגם  מים  גם  לנו  היה  גדולים, אם  מספיק  . היינו  . .  .

השרון הוד  את  והביוב , למשל  המים  עם  השרון  הוד  אבל 

מהביוב רק  מאיתנו  גדולים  הם  שם, שלהם  להיבלע  . יכולנו 

כזה לדבר  הולכים  שלא  ואמרו . כמובן  באו  הם  אתם 'ואז 

האזור על  יאיר בא. 'הולכים  כוכב  עדיין  לא - זור  יגאל  צור   

שהתנהלנו, עשו כפי  טובה, לדעתי. והתנהלנו  אני . בצורה 

לא . אפילו  . לצביקה. גם  מפרגן  לאיציק, ואני  לשגיא , גם  גם 

המקצועיים   . ולגורמים 

פרץ חזן  :שמעון    . לבני 

ביחד(   ) מדברים 

חמו בן  חזן  :יהודה  לבני  נפרגן  הבאה  בישיבה  עכשיו. דווקא    . לא 

גל בן  מוקלט  :גיא  שזה    . טוב 

חמו בן  גם  :יהודה  זה  את    . כתבתי 

גל בן  אחוז, לא  :גיא  מתכוון , יהודה. מאה  שאתה  יחשוב  בסוף  עוד  הוא 

  . לזה

חמו בן  ואומר  :יהודה  בא  אני  התאגוד, לכן  של  את , הנושא  מקבל  אני 

נפתלי שלך  של. באמת, ההערה  . הנושא  . חושב , מורשים. אני 

שמ כפי  לא  עשבהחלט  פה  המים"כוון  רשות  במקומות , י 

. מסוימים . החתימה. גם . מורשי  שנעשה  מניעה  שום  אין 

התיקונים , תיקונים עם  טוב  לחיות  יכולים  שאנחנו  בהנחה 
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מציע. הללו למשל  באמת , אני  תהיה  הכללית  שהאסיפה 

העיר העיר . מועצת  מועצת  וחברי  שלנו  העיר  מועצת  חברי 

   - של

גרוס פשו  :נפתלי  לא  זה  אותה . טאבל  לכנס  מוסמך  מי  להחליט  גם  צריך 

הלאה   . וכן 

חמו בן  בעיה. שנייה  :יהודה  שום    . אין 

ביחד(   ) מדברים 

חמו בן  לומר  :יהודה  רוצה  שאני  מה  מנשה, כל  רגע  הפרעתי , סליחה  לא  אני 

אפשר. לך אפשר, אי  שכן  לך  אגיד  לי. אני  בא . תרשה  אני 

פרה, ואומר שנעשה  ה- מכיוון  רשות  עם  אנחנו , מיםרולינג 

היום של  הדיון  אחרי  גם  זה  את  להעלות  יכולים  , בדיון, כן 

שנקרא, בהשגה מה  ונתקדם, בכוכבית  שלנו  ההחלטות  . ליד 

ודברים  דין  הרבה  לנו  יש  התאגיד  את  לנו  שיאשרו  עד 

  . איתם

פרה   את  לאשר  צריכים  שאנחנו  בחשבון  שעשינו - קחו  רולינג 

הכוכביות ועם  המים  רשות  כוכבית. עם  בשום כל  שתגידו   

אותה, שכל המים, נקבל  רשות  מול  ונתנהל  אותה  . נרשום 

עליי מקובלת  הכללית  האסיפה  לגבי  שלך  אני , ההערה  ולכן 

שכתוב כפי  ההסכם  את  שנאשר  בפני , אציע  נמליץ  אבל 

ל זה  את  לתקן  המים  שתי 'רשות  של  העיר  מועצות 

  . 'הרשויות

השני  :אורן כהן את  אחד  פוסל  לא    . זה 

בן  לגיא  :חמויהודה    , באשר 

גל בן    . צים"דמ, כן  :גיא 

חמו בן  בתך   :יהודה  ברחל  זה  את  אומר  ואני  משמעית  חד  לך  אמרתי 

אישית, הקטנה הכרות  שום  לי  ולא , אין  פוליטית  זיקה  לא 

אחד  אף  עם  כלום  ולא  חברית  ולא  עסקית  ולא  אישית  זיקה 
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עמרמי, מהדירקטורים שלי  המועצה, למעט  נציגת  כל . שהיא 

הדי4 בלתי , רקטורים  בצורה  בעיניי  מוערכים  מהם  שניים 

לעבודה, רגילה שלהם  והמקצועיות  גם . במסירות  אני 

זה את  זה, הסברתי  את  הסברתי  גם    , אני 

גל בן  העירייה  :גיא  עובדות  על  מדבר    ? אתה 

חמו בן  לשתיהן, תכף  :יהודה  גם  אגיע  הנוספות. אני  בשתיים  באתי . גם  אני 

הכספי בוועדת  גם  מאודואמרתי  טוב  זה  את  יודע  ואתה  , ם 

ויגידו . אמרתי שיבואו  ידענו  מתאימות'הרי  לא  'הם   , הן '

בכלל 'נוער   , בתברואה' עוסקת  'וזאת   , ולביוב' להן  אני '? מה 

הבאים הדברים  את  ואמרתי  בארגון. באתי  יש  , אמרתי 

מאוד טובים  מנהלים  סבא  כפר  לי. בעיריית  ואני , האמינו 

עזבו פרוטוקולים, אומר  זהלא  ולא  טובים ,   המנהלים 

נוספים . מאוד אופקים  לתת  כארגון  חפצים  אנחנו  אם 

וטובים מוכשרים  ולנסות , למנהלים  לתת  צריכים  אנחנו 

בארגון עליהם  לשמור  קשור , בעתיד  ולא  שלי  בתקופה  ולא 

אישי באופן  לקוות , אליי  רוצה  אני  סבא  כפר  לעיריית 

העיר בטובת  נו. שכולם  אופק  פה  נותנים  לשתי אנחנו  סף 

  .מנהלות

שלהן    והספיגה  הלמידה  שיכולת  שלמה  באמונה  מאמין  אני 

לפגוע, תהיה בשולחן, בלי  פה  היושבים  מן  טובה  פחות  . לא 

טובה יותר  קצת  טובה, אולי  פחות   קצת  תהיה . אולי  אבל 

אותנו לייצג  בשביל  דיה    . טובה 

הדח   לשני  משמעית- צים "באשר  חד  אומר  אני  קיבלתי ,  

עליה מקצועייםהמלצות  מגורמים  אותם . ם  פגשתי  לא 

בפגישות, מימיי ולא  בטלפון  לא  איתם  דיברתי  מכיר . לא  לא 

שבוע. אותם אותם     - פגשתי 

מקצועייםמה זה   :אל- אתי גן   ? גורמים 
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חמו בן  מהן  :יהודה  אחת  על  המליץ  מקים . שגיא  שאני  ששמע  האנשים  אחד 

להצטרף, תאגיד לו  המים, שהצעתי  ממהנדסי   תושב, אחד 

לי  אמר  סבא  כפר  לתת'העיר  פנוי  זמן  מבחינת  יכול  לא  , אני 

אדם בפני  לך  אמליץ  , ראיתי, נפגשתי, המליץ. 'אני 

מתאים. התרשמתי להיות  יוכל  באמת  שהוא  מאוד  , נקווה 

שכן מאמין  בפרה. ואני  עושים- לפחות  שאנחנו  , רולינג 

מתאים, ברזומה ואומר. הוא  בא  אני  פוסל , לכן  הייתי  לא 

מ אחד  כתרים, המועמדיםאף  מכתיר  הייתי  ובטח , ולא  בטח 

האחרים   . את 

גל בן  שיש  :גיא  נגלה    - ואם 

פסילה  :אל- אתי גן שום  על  בא  לא  דברים , יהודה, זה  תוציא  אל 

  . מהקשרם

חמו בן  שיש  :יהודה  תגלה  אותך, אם  מאתגר    ,  אני 

גל בן  אותם  :גיא  פוסל  לא  אגב    . זה 

חמו בן  מאתגר  :יהודה    , אני 

ג בן  זה  :לגיא  את  שתגידו  רוצה  רק  קיים, אני  זה    . אם 

חמו בן  לא- ' א  :יהודה  זה    ,  

גל בן  מהן  :גיא  לאחת  קשר  יש  פרץ  לשמעון    .  שיגיד, אם 

חמו בן  זה  :יהודה  על  פרץ  שמעון  עם  שלי  בחיים  דיברתי  לא  פעם  מה . אף 

  ? הקשר

גל בן  שואל  :גיא  שואל. אני  בושה. אני  לא  זה. זו  את  תגיד    . רק 

זה  :אל- אתי גן לפני  קראת  שלא  תגיד  חומר, אל  תגיד, קיבלת    .אל 

גל בן  פה  :גיא  נמצאת  היא  שבזכותך  להגיד  רוצה  בעיה, לא    . אין 

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  הגזבר  :גיא  באמצעות  רשמית  לא  איתור  ועדת  היתה    . זאת 

חמו בן  . אתה, גיא  :יהודה  . .  

גל בן  שואל  :גיא    . אני 
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ביחד(   ) מדברים 

חמ בן  בחוק  :ויהודה  לך  שיש  הסמכויות  את  הסמכויות . תנצל  את  מנצל  אני 

בחוק לי    . שיש 

גרוס העירייה  :נפתלי  ראש  לא  המועצה    .ממנה 

חמו בן  לאישור. נכון  :יהודה  זה  את  מביא  אני  זה    . בשביל 

גרוס המועצה  :נפתלי  של  הן  הסמכויות    . אבל 

גל בן  נבחרו  :גיא  הם  איך  נבחרו. שאלנו  הם  איך  לנו    . ענית 

חמו בן  בעיה  :יהודה  החומר. אין  לשליחת  צום , באשר  בנושא  כספים  ועדת 

האלה הדברים  דיון , מנשה, וכל  לקיים  חובה  שום  אין 

הזה בנושא  הכספים  בגלל . בוועדת  סברתי  אני  משמעית  חד 

הזה הזמנים  לסד  אותנו  לפני , שהכניסו  זה  את  לנו  אמרו  לא 

ב יהיה  שזה  שנה  ליוני30- חצי  שלם פיניתי, סברתי.   ערב   

הזה הנושא  החברים, בשביל  בפני  דיון  , שההפך. שיהיה 

שאלות לשאול  ותוכלו    .תבואו 

למנשה, ואמרתי   תענה  לקיים , צביקה  בכלל  חובה  שלא 

כספים לבוא. ועדת  שיוכלו  מהחברים  אמרתי  ואין , אבל 

לרביעי חמישי  בין  פנויים, ימים  ימים  היו  זה . לא  אחרי 

אומר  היית  א, רגע'אתה  לא שלחתם  הזימון  שעות48ת    , '

אומר , ובצדק החוק  שעות48כי  שהחוק .   מה  לפחות  אז 

עמדתי יותר, אומר  קצת  צום. והשתדלתי  בהחלט , לגבי  אני 

שלך ההערה  את  חלילה. מקבל  זה  את  עשיתי  לא    , אני 

במזיד :ד מנשה אליאס"עו אמרתי  לא    , אני 

חמו בן  לצום  :יהודה  התכוונתי  ולא    , היות 

מסתכלים :אסד מנשה אלי"עו לא  ברשלנות    ,אמרתי 

חמו בן  הסתכלתי. נכון  :יהודה  האלה, לא  הצומות  את  צם  לא  אני    . כי 

אתה :ד מנשה אליאס"עו שקבע, לא    . מי 

חמו בן  קבעתי  :יהודה  היומן. אני  את  פנוי, פתחתי  מתי  יותר , הסתכלתי  או 
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אחרת פעילות  על  לוותר  יכול  אני  מה  על . נכון  ויתרתי 

של של  ולשבת , שוםהפעילות  להתפנות  אוכל  שאני  מנת  על 

כספים נוספים, בוועדת  פרטים  שמעתי  שם  שם . וגם  גם 

הזו שלא . בוועדה  החברים  לטובת  יותר  זה  את  עשיתי  אבל 

צביקה, הכירו איציק, כמו  עמירם, כמו  חברי , כמו  כמו 

אחת מפעם  יותר  זה  את  ששמעו    . הקואליציה 

יהודה :ד מנשה אליאס"עו שמע, סליחה  לאלא  למה  תשובה  .נו  . .?  

חמו בן  מנשה, בבקשה  :יהודה  הקשבת  לא    . אתה 

פה  :ר אמיר גבע"ד שנאמרו  הדברים  את , לאור  באמת  פה  לחדד  רוצה  אני 

הכללית האסיפה  של  מאוד. הנושא  אותו  רואה  באמת  - אני 

קריטי באופן . מאוד  וזה  דירקטורים  מאשרים  עכשיו  אנחנו 

בעצם פעמי  שאנחנו , חד  היחידה  בזהוהפעם  כי . נעסוק 

הדירקטורים את  שממנה  זו  היא  הכללית  האסיפה  , להבא 

לפה אלינו  יחזור  לא  אומר. זה  אני  האסיפה , ולכן  אם 

כולה העיר  מועצת  תהיה  אכן  שמקובל, הכללית  זה , כפי 

קריטי- מאוד שגיא, מאוד  עליך  מסתכל  קודם . ואני  כי 

הזה הנושא  את  העלה  אמר , כשיהודה  מכם  מישהו  פה  אז 

ב' אפשריזה  הלאה' לתי  מאוד לדעתי. וכן  נושא  מאוד - זה 

יהיו . קריטי עירייה  מכל  חתימה  מורשי  ששני  הגיוני  לא 

את  כך  אחר  וימנו  בינוני  גוף  של  כללית  אסיפה 

  , הדירקטורים

גל בן  שיהיה  :גיא  מה    . זה 

באמת  :ר אמיר גבע"ד מהדירקטורים  שניים  או  שאחד  . ונניח  . הזמן . עם 

לא  או  זמן  להם  אתם , מתאימיםשאין  .אז  . .?  

חמו בן  נכונה, אמיר  :יהודה  שלך    . בבקשה, איציק. ההערה 

יואל אחת  :איציק  בהסתייגות  איתו  מסכים  כללית . אני  אסיפה  אותה 

יאיר מכוכב  מורכבת  להיות    , צריכה 
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חמו בן    . נכון  :יהודה 

גמור  :ר אמיר גבע"ד   . בסדר 

יואל אומרת  :איציק  מפה, זאת  מפה, נציגות    . נציגות 

רוכל בסעיף   :שגיא  לאמור  בתקנון55בהתאם  הדירקטורים ,   מינוי 

הרשויות במועצת  תמיד  מקרה, יאושר  באסיפה . בכל  לא 

  . הכללית

הכללית  :ר אמיר גבע"ד שהאסיפה  הרעיון  מה    , אבל 

רוכל הכללית  :שגיא  באסיפה  לאשר . לא  תמיד  חייבת  הכללית  האסיפה 

כ. דירקטור מטעם  הדירקטורים  מינוי  יאושר אבל  רשות  ל 

הרשות   במועצת 

גרוס הכללית  :נפתלי  האסיפה  של  התפקידים  שאר  כל  עם  מה  בידי ? אבל 

יהיו הם    ? מי 

רוכל יודע  :שגיא  לא  אני  הכללית  האסיפה    , תפקידי 

חמו בן  הנספח, שגיא  :יהודה  את  לה  נתת  לא  ביקשה? למה    ? היא 

רוכל הספקתי, לא  :שגיא    . לא 

חמו בן  אומרת   :יהודה  זאת  הספקתמה  פה? לא    ? הוא 

רוכל   . כן  :שגיא 

חמו בן  הנספח  :יהודה  אומר  כל. דבר? מה  בסדר, קודם  לא  מתי .זה   

  ? ביקשת

רוכל בערב  :שגיא    . אתמול 

האחרון. אתמול  :אל- אתי גן ברגע  זה  את  אעשה  לא  אני    .אמרתי 

חמו בן  לה  :יהודה  נתת  לא  לדעת? למה    ? אפשר 

לי  :אל- אתי גן רציני, תגידו    . ה'חבר? זה 

גל בן  זה, שגיא  :גיא  את  לפתוח  מה  לך  אותך . אין  להפוך  רוצים  לא 

פה הרע  זה, עזוב, לאיש  את  תפתח  לי. אל  הטענה . תאמין 

אליך לא    . שלנו 

כל   :אל- אתי גן עם  החומר  כל  את  להכין  צריכים  שהיו  יועצים  פה  יש 
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גם, הכבוד להם  משלמים  צריכים . אנחנו  היו  היועצים 

הנספחים כל  את    . להכין 

גל בן  הנספח, שגיא  :גיא  את  לפתוח  מה  לך    . אין 

תתאמץ, שגיא  :אל- אתי גן   . אל 

חמו בן  בבקשה. שגיא, עזוב  :יהודה  זה  את  המחשב, תוריד  את  . תסגור 

רבה להערה . תודה  בהתחבר  אמיר  של  ההערה  את  מקבל  אני 

נפתלי בנושא . של  הסתייגות  לשים  שצריך  חושב  בהחלט  אני 

המורשים אסיפת  המועצה שה, של  מחברי  מורכבת  תהיה  יא 

יאיר  כוכב  סבא- של  וכפר  יגאל  צור  לא .   אנחנו  אבל 

עכשיו לאישור  זה  את  להביא . מעמידים  מבקשים  אנחנו 

המים רשות  מול  תיקון, לדיון  של , לקבל  המורשים  שאסיפת 

  , התאגיד

יואל תהיה  :איציק  התאגיד  של  הכללית  . האסיפה  . .  

חמו בן  ה  :יהודה  מועצת  חברי  רוצים . עירשל  לא  שהם  זאת  ולאור  זה  למעט 

ב נספח  מה  מבקש, אומר' לדעת    , אני 

צ"ד בוקי  לדעת  :יש'ר    . רוצים 

חמו בן  לדעת  :יהודה  שלא  ביקשו    . הם 

צ"ד בוקי  כרגע, לא  :יש'ר  זה  את  לראות  רוצים  לא  לדעת. הם  רצו    .הם 

חמו בן  בסדר  :יהודה  מבקש.   אני  מישהו , אז  ממך  שמבקש  הבאה  פעם 

המועצהמחבר לתת, י  רוצה  לא  אתה  אם  לפני, גם  לי    .תגיד 

רוצים  :אל- אתי גן לא  שאנחנו  אמר    ? מי 

חמו בן  זה  :יהודה  את  לפתוח  רצה    . הוא 

לי  :אל- אתי גן ההסכם, תגיד  את  קראת  את ? אתה  ראית  אתה 

.מה? המורכבות . . ?  

חמו בן  צריך  :יהודה  לא    . אז 

שגיא  :אל- אתי גן על  צועק  אתה  מה  מזה    ? וחוץ 

חמו בן  צועק  :יהודה  לא    . אני 
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הניירות  :אל- אתי גן כל  את  להכין  צריכים  היו    . שהם 

חמו בן  שגיא  :יהודה  על  ולא  עליך  לא  צועק  לא  רוצה. אני  את    ? מה 

מאיתנו, מה  :אל- אתי גן צחוק  עושה    ? אתה 

חמו בן  כן  :יהודה  ממך  לא. אולי    ? למה 

לך. די  :אל- אתי גן ילך    . לא 

חמו בן  ע  :יהודה  מעצמךאת  צחוק. ושה  מעצמך  עושה  שאת  נהנה    . אני 

צחוק  :אל- אתי גן עושה  אני  זה, מה  מה  לדעת  רוצה  אני  חס ? נכון? כי 

דברים מדי  יותר  ידעו  אם    . באמת. די. וחלילה 

גל בן  זה, יהודה  :גיא  צורף  לא  להסכם  מהותי  שהוא  שמסמך  . זה  . .

  ? שלנו

חמו בן  ההערה  :יהודה  את    .מקבל 

ביחד(   ) מדברים 

גלג בן  קרקס  :יא  פה  עושה  שאתה  או  רציני  דיון  פה  עושה  שאתה    . או 

חמו בן  צודק  :יהודה    . אתה 

גל בן  הנושא  :גיא  להבנת  קרדינאלי  שהוא  מסמך  פה  יש  והוא , אם 

תנאי בלי, אפילו  מאשר  היה  לא  הפנים  משרד  אחרת    .  כי 

חמו בן  דיון  :יהודה  נקיים  לא  הישיבה. אז  את  נקיים    . לא 

גל בן    , לא  :גיא 

שקיפות  :אל- אתי גן על  מדבר  כל ? אתה  את  להכין  צריכים  היו  היועצים 

  .  נקודה. הניירת

חמו בן  רבה  :יהודה    . תודה 

  

החברה   .2 תקנון  בע- אישור  שרון  פלגי    .מ" 

  

חמו בן  ההתקשרות  :יהודה  את  להצבעה  מעמיד  להעמיד . אני  מבקש  אני 

להצבעה הראשון  הסעיף  את  החב: להצבעה  תקנון  רה אישור 

בע השרון  בעד. מ"פלגי  ידו ?מי  את  רבה. ירים  . תודה 
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האנשים את    .  בבקשה, תספור 

צרפתי , איתן, נורית, עמירם, יהודה, צביקה, איציק, ארנון  :צביקה 

  . שמעון, שלי, אורן, יאיר, אברהם

חמו בן    . תודה  :יהודה 

צרפתי נגד  :צביקה    ? מי 

פנים, אגב  :ר אמיר גבע"ד ביקורת  נושא    . השבתלא , על 

חמו בן  אתייחס  :יהודה  אני    .תכף 

צרפתי ומנשה, גיא, אתי, בוקי, יובל  :צביקה  ואמיר    .נפתלי 

  הצבעה  

לוי: בעד   יואל, ארנון  צרפתי, איציק  חמו, צביקה  בן  , יהודה 

מילר חסון, עמירם  צנעני, לוי- נורית  מולה, איתן  , אברהם 

אברהם כהן, יאיר  עמרמי, אורן  פרץ, בוזגלו- שלי    .שמעון 

צי: נגד   בוקי  לוי  אל, ש'יובל  גן  גל, אתי  בן  נפתלי , גיא 

גבע, גרוס אליאס, אמיר    .מנשה 

מסהחלטה החברה  :235 '  תקנון  את  לאשר  בע–מחליטים  שרון  פלגי  מ " 

  .ב"המצ
  

חמו בן  התייחסות, סליחה  :יהודה  בבקשה  רוצה    , אני 

תמרי .   :אלעד  . .הביקורת . . .  

חמו בן  ב  :יהודה  הופיע  לא  זה  פה? תקנוןלמה  לענות  לאחד  לתת  , אפשר 

  ? בבקשה

תמרי הנחיה  :אלעד  כל  על  לחזור  צריך  . לא  . בנושא . החוק  של  הנחיה  יש 

הפנים   , מבקר 

גרוס המנכ  :נפתלי  יכול  התקנון  אותו"לפני  למנות  . ל  . .  

ביחד(   ) מדברים 

כתוב  :אל- אתי גן מה  תקנון, ה'חבר, תקראו. תקרא  לכם  תקראו . נתנו 

שנתנו מה  לכםלפחות  קיבלו.   לא  כמוני? מה  בדיוק    . הם 
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חמו בן    . תודה  :יהודה 

  

הקמה   .3 הסכם    .המייסדים/ אישור 

  

חמו בן  מיידי. 3סעיף , אמיר  :יהודה  הקמה  הסכם  מי , בבקשה. אישור 

היום3סעיף ? בעד לסדר    .  

צרפתי , איתן, נורית, עמירם, יהודה, צביקה, איציק, ארנון  :צביקה 

  . תודה. שמעון, ליש, אורן, יאיר, אברהם

חמו בן  נגד. תודה  :יהודה    ? מי 

צרפתי נגד  :צביקה  ומנשה, נפתלי, גיא, אתי, בוקי, יובל? מי    . תודה, אמיר 

  הצבעה

לוי: בעד   יואל, ארנון  צרפתי, איציק  חמו, צביקה  בן  , יהודה 

מילר חסון, עמירם  צנעני, לוי- נורית  מולה, איתן  , אברהם 

אברהם כהן, יאיר  פרץ, בוזגלו- עמרמישלי , אורן    .שמעון 

צי: נגד   בוקי  לוי  אל, ש'יובל  גן  גל, אתי  בן  נפתלי , גיא 

גבע, גרוס אליאס, אמיר    .מנשה 

  

מסהחלטה ההקמה :236 '  הסכם  את  לאשר  המצ/מחליטים    .ב"מייסדים 
  

דירקטורים  .4   .בחירת 

  

חמו בן  היום4סעיף . תודה  :יהודה  לסדר  כפי .   הדירקטורים  אישור 

בעדמי. שצורפו ידו?   את    . ירים 

גל בן  הזה  :גיא  בעניין  עניינים  בניגוד  שהוא  מישהו    ? סליחה, יש 

צרפתי   , איציק, ארנון  :צביקה 

גל בן  מצביע  :גיא  לא  שאלה, אני  שואל  עניינים . אני  בניגוד  לא  אחד  אף 

  ? פה
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צרפתי .   :צביקה  . . , יהודה, צביקה. . .  

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי   , אירי, אברהם, איתן  :צביקה 

גל בן  מהדירקטוריון  :גיא  מי    , לגבי 

צרפתי   ,  אורן  :צביקה 

חמו בן  מצביעה  :יהודה    . שלי 

צרפתי   . תודה. שמעון, שלי  :צביקה 

חמו בן  נגד  :יהודה    ? מי 

גל בן  שאלה  :גיא    . שאלתי 

צרפתי   .תודה, ומנשה. תודה. אמיר, נפתלי, גיא, אתי, בוקי, יובל  :צביקה 

ביחד(   ) מדברים 

ב חמויהודה  רבה  :ן  המקצועיים. תודה  לגורמים  מודה    . אני 

  הצבעה  

לוי: בעד   יואל, ארנון  צרפתי, איציק  חמו, צביקה  בן  , יהודה 

מילר חסון, עמירם  צנעני, לוי- נורית  מולה, איתן  , אברהם 

אברהם כהן, יאיר  עמרמי, אורן  פרץ, בוזגלו- שלי    .שמעון 

צי: נגד   בוקי  לוי  אל, ש'יובל  גן  בן , אתי  נפתלי , גלגיא 

גבע, גרוס אליאס, אמיר    .מנשה 

  

מסהחלטה הר :237'   את  לאשר  אזורי "מחליטים  בתאגיד  כדירקטורים  מ 

בע שרון    :מ"פלגי 

שרון   שריד"עו, דורון  רותי  עמרמי"עו, ד  שלי  רעיה , בוזגלו- ד 

גני, סבירסקי   .גונן- אשרת 
  

מס  .5 שמות  ועדת  פרוטוקול    .4' אישור 

  

חמו בן  שמותמי . תודה  :יהודה  ועדת  פרוטוקול  את  לאשר  את ? בעד  ירים 



    30.06.2010  38  מועצה שלא מן המניין 

בעד. ידו   , ארנון, איציק? מי 

צרפתי   , יהודה, צביקה  :צביקה 

חמו בן  שמות  :יהודה    ? מה, ועדת 

שיסביר. הערה  :??? . מישהו  . .  

מתנגדים  :ר אמיר גבע"ד . אנחנו  . .  

חמו בן  יום  :יהודה  סדר  לך    .יש 

גל בן  הערה  :גיא  לנו    .אבל, יש 

ביחד(   ) מדברים 

צ"ד בוקי  ינציחו  :יש'ר  הם  משהו? איך  איזשהו  תהיה    ? - היא 

חמו בן  הכסף  :יהודה  את  עכשיו  לאשר  רוצה  מה? אתה  לאשר  רוצה  ? אתה 

לאשר רוצה  אתה    ? מה 

צ"ד בוקי  שם  :יש'ר  להיות  הולך  מה  אבטחה. לדעת  תמורת  איזו ?איזו   

אבטחה הווטרנים: "כתוב? תמורת  את  באיזו ". להנציח 

הולכים אותםצורה  להנציח   ?  

חמו בן  פסל  :יהודה  אותו  שיעצב  מונומנט    , יהיו 

עולה  : לויאהוד יובל זה    ? כמה 

ביחד(   ) מדברים 

קורה, מנשה  :אל- אתי גן זה  למה  יודע  אין ? אתה  השמות  בוועדת  כי 

העיר למועצת  מספיק. נציגות  לא  . אנחנו  . .  

חמו בן  רן  :יהודה  לב  כהן  מנשה  זה  הוא, הפסל  הפסל  של   85.4 והקוטר 

  . מ"ס

ביחד(   ) מדברים 

קדישמן  :אל- אתי גן מנשה    .  יש 

פסל :ד מנשה אליאס"עו הוא  קדישמן    . מנשה 

גל בן  שוב  :גיא  מוכיח  הזה  אין , המקרה  השמות  כשבוועדת  קורה  מה 

העיר מועצת  של  בעבר. נציגות  שהתחייבנו  נהיה , וכפי  אנחנו 

הזה בעניין  נציגות, עקביים  אין  העיר  למועצת  עוד   כל 
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השמות נגד, בוועדת  נצביע    .אנחנו 

חמו בן  בעד  :יהודה  ידו? מי  את    . ירים 

גל בן  בהצבעה  :גיא  משתתפים  לא    . אנחנו 

צרפתי , איתן, נורית, עמירם, יהודה, צביקה, ארנון, איציק  :צביקה 

  . תודה. שמעון, שלי, אורן, יאיר, אברהם

חמו בן  נגד  :יהודה    ? מי 

צרפתי גיא,אתי, בוקי, יובל  :צביקה    . תודה. מנשה, אמיר, נפתלי,  

נמנע, לא :ד מנשה אליאס"עו   . מנשה 

צרפתי נמנע  :צביקה    ? מי 

נמנע :ד מנשה אליאס"עו   . אני 

צרפתי   .תודה, מנשה  :צביקה 

נימוק :ד מנשה אליאס"עו אין    . כי 

  הצבעה  

לוי: בעד   יואל, ארנון  צרפתי, איציק  חמו, צביקה  בן  , יהודה 

מילר חס, עמירם  צנעני, לוי- וןנורית  מולה, איתן  , אברהם 

אברהם כהן, יאיר  עמרמי, אורן  פרץ, בוזגלו- שלי    .שמעון 

צי: נגד   בוקי  לוי  אל, ש'יובל  גן  גל, אתי  בן  נפתלי , גיא 

גבע, גרוס   .אמיר 

אליאס:נמנע מנשה   .  

  

מסהחלטה מסמאשרים  :238 '  שמות  ועדת  המצ4' פרוטוקול    .ב" 
  

  

כחבר  .6 מועצה  חברי  שני  עובדים מינוי  לבחירת  מכרזים  בוועדת  ים 

יועמ- בכירים  מינוי    .ש" 

  

חמו בן  מועצה -  6סעיף   :יהודה  חברי  שני , חברים. מינוי  את  לאשר  בעד  מי 
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היועמ מינוי  בנושא  המכרזים  לוועדת  המועצה  ש "חברי 

הבא או  צרפתי? הבאה  צביקה  את  מציעים  מבין , אנחנו  ואני 

המועמד גרוס  בעד. שנפתלי  את? מי  ידוירים  אחד.   , פה 

רבה   . תודה 

מסהחלטה כחברים מאשרים :239 '  גרוס  ונפתלי  צרפתי  צביקה  את  אחד  פה   

יועמ למינוי  המכרזים     .ש"בוועדת 
  

לסעיף   .7 בהתאם  זמני  מזכיר  א169מינוי    ).ב(רבתי .  

  

חמו בן  זמנימינוי  :יהודה  מזכיר  במועצת .   שהתקיים  הקודם  לדיון  בהמשך 

שנביא, העיר המנייןלמ, אמרתי  מן  ישיבה  לא  שזו  אני , רות 

זמני  מזכיר  מינוי  אישור  את  לכן  להביא  לנכון  מצאתי 

לסעיף  א169בהתאם  צרפתי. רבתי.   גדעון  את  מנהל , למנת 

אנוש אותו. משאבי  לאשר  בעד    ?מי 

צ"ד בוקי  זמני  :יש'ר  מזכיר  לגבי  זמן  הגבלת  יש  מוגבל ? האם  הוא  האם 

שנה   ? שנתיים? שנה? לחצי 

בן חמויהודה  מספטמבר3  :  חודשים    .  

גרוס לחכות   :נפתלי  חייבים  חודשים3לא    .  

חמו בן  יהיה   :יהודה  שזה  מקווה  ימים3אני    .  

גל בן  להבהיר  :גיא  יאושר, רק  צרפתי  ומר  כל , במידה  את  יקבל  הוא 

למנכ שמוקנות  זמני  באופן  העירייה"הסמכויות    ? ל 

חמו בן  הסתם  :יהודה    . מן 

מזכיר, לא  :???   . של 

גלג בן  שואל  :יא  אני  הפקודה . לכן  שרק  הסמכויות  כל  את  מקבל  הוא 

מנכ של  הסמכויות  את  גם  או  עירייה  מזכיר  לגבי  ? ל"מדברת 

גם כוונה  אם  מנכ, כי  של  בהעדרו  נולד  הזה  הסעיף    . ל"הרי 

חמו בן    . מזכיר, מזכיר  :יהודה 
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גל בן  מנכ  :גיא  של  סמכויות  גם  לו  להאציל  כוונה  יש    , ל"אם 

בן חמויהודה    . מזכיר  : 

גל בן  נוספת  :גיא  החלטה  מחייב    . זה 

גל בן  לקבל  :גיא  רשאי  המזכיר  סמכויות  איזה  יכול ? אז  הוא  מה 

למשל למלא? לעשות  היא  המטרה  הרי  .כי  . .  

חמו בן  תאגיד   :יהודה  של  הכללית  האסיפה  את  לרכז  שלו  הראשון  התפקיד 

  . הביוב

גל בן  מזה  :גיא    ? וחוץ 

חמו בן  את   :יהודה  המיםוגם    . תאגיד 

גל בן  יודע, לא  :גיא  שאתה  מישהו  ממנים  אנחנו  אם  מענה , כי  נותן  לא 

טעם, לחוסר לזה  אין    . אז 

חמו בן  רבה  :יהודה    . תודה 

גל בן  המזכיר  :גיא  עושה    ? מה 

המזכיר, לא :ד מנשה אליאס"עו של  התפקיד    ? מה 

חמו בן  של  :יהודה  סטטוטורי  .תפקיד  . .  

ביחד(   ) מדברים 

גרוס המועצה   :נפתלי  חברי  בין  מתאם  .מי  . . ?  

חמו בן  צרפתי. תודה. מזכיר  :יהודה  גדעון  את  לאשר  בעד  את ? מי  ירים 

אחד. בבקשה. ידו רבה, פה    . תודה 

צ"ד בוקי  אחד, לא  :יש'ר  פה  מתנגד. לא  פה    . יש 

חמו בן  בעד  :יהודה    ?מי 

צרפתי  ,יהודה, צביקה, איציק, ארנון, אמיר, נפתלי, גיא, בוקי  :צביקה 

מי . שלי, אורן, יאיר, אברהם, איתן, נורית, מנשה, עמירם

  . יובל? נגד

  הצבעה  

לוי: בעד   יואל, ארנון  צרפתי, איציק  חמו, צביקה  בן  , יהודה 

מילר חסון, עמירם  צנעני, לוי- נורית  מולה, איתן  , אברהם 
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אברהם כהן, יאיר  עמרמי, אורן  צי ,בוזגלו- שלי  גיא , ש'בוקי 

גל גרוס, בן  גבעא, נפתלי  אליאס, מיר    .מנשה 

לוי: נגד     יובל 

מסהחלטה בהתאם מאשרים :240 '  זמני  כמזכיר  צרפתי  גדעון  של  מינויו  את   

א169לסעיף    .רבתי.  
  

חמו בן  רבה  :יהודה  שמתפזרים, חברים. תודה  את , לפני  נועלים  אנחנו 

הראשונה השנייה, הישיבה  הישיבה  את  פותח  רוצה . אני  אני 

אנ כי  מילים  כמה  לצאתלהגיד  חייב  תקיימו , י  מכן  ולאחר 

הדיון את  מן . פה  שלא  הראשונה  הישיבה  את  נועל  אני 

רבה. המניין נעולה, תודה    .הישיבה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

בן  חמו- יהודה 
העיר   ראש 
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  2010/0630/ –ריכוז החלטות מועצה שלא מן המניין 
  
  

מסהחלטה החברה  :235 '  תקנון  את  לאשר  ב–מחליטים  שרון  פלגי  מ "ע 

  .ב"המצ
  

מסהחלטה ההקמה :236 '  הסכם  את  לאשר  המצ/מחליטים    .ב"מייסדים 
  

מסהחלטה הר :237'   את  לאשר  אזורי "מחליטים  בתאגיד  כדירקטורים  מ 

בע שרון    :מ"פלגי 

שרון   שריד"עו, דורון  רותי  עמרמי"עו, ד  שלי  רעיה , בוזגלו- ד 

גני, סבירסקי   .גונן- אשרת 
  

מסהחלטה מספרוטוקמאשרים  :238 '  שמות  ועדת  המצ4' ול    .ב" 

  

מסהחלטה כחברים מאשרים :239 '  גרוס  ונפתלי  צרפתי  צביקה  את  אחד  פה   

יועמ למינוי  המכרזים     .ש"בוועדת 
    

מסהחלטה בהתאם מאשרים :240 '  זמני  כמזכיר  צרפתי  גדעון  של  מינויו  את   

א169לסעיף    .רבתי.  
  

  


