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  .שאילתות  .1

  

צרפתי המניין   :צביקה  מן  ישיבה  לפתוח  שמח  דצמברלאני  היום . חודש  סדר 

לפניכםה בשאילתות, וא    .נתחיל 

ראשונה   צ' דר, שאילתא  הוא , יש'בוקי  למה  יודע  לא  אני 

הגיע, איננו לא    , הוא 

גל בן  שלו  :גיא  עם  דווקא  מתחיל  אתה    ? למה 

צרפתי זה  :צביקה  את  צ, נגמור  זה  את    . ק'צ, יק'נסיים 

גל בן  הסדר  :גיא  לפי  מי . תתחיל  של  בשאילתא  להתחיל  מתעקש  אתה 

נוכח    ? פהשלא 

צרפתי   . כן  :צביקה 

גל בן  זה? למה  :גיא  את  עושה  אתה  אז    . בכוונה 

צרפתי וחלילה, לא  :צביקה  בשלך. חס  אתחיל  אני    . אבל 

גל בן  יום  :גיא  בסדר  שמופיע  בסדר  על , תתחיל  יתווכח  לא  אחד  ואף 

  . כלום

  

בנושא    גל  בן  גיא  של  בבעלות שאילתא  בשטחים  השגה  בר  דיור  קידום 

במתחם הירוקותעירונית  השכונות  ב,  הוגשה    -31/10/10.  

  

לדיור ב"   מתחם  הקמת  סבא  כפר  עיריית  מקדמת  אלה  ימים 

גלר ברחוב  השגה  היתר . בר  בין  נבחר  גלר  ברחוב  המיקום 

העירייה בבעלות  בשטח  שמדובר  הטענה  עולה . בגלל  מכאן 

השגה  בר  דיור  לפתח  העירייה  לנכון  מצאה  לא  מדוע  השאלה 

הירוקו השכונות  אלה במתחם  בימים  נבנות  בהם   5,000ת 

השגה בר  דיור  לטובת  מוקצית  אחת  לא  ואף  דיור    .יחידות 

לשאול   רצוני  לעיל  האמור    :לאור 
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השכונות  .1 במתחם  עירונית  בבעלות  השטחים  מהם 

שטח  (60/80 –הירוקות  המציין   פירוט  אבקש 

 ).חלקה/וגוש

שטחים  .2 עבור  המתוכננים  העירוניים  הייעודים  מהם 

המצויים  העירייה אלה   ?בבעלות 

בר  .3 דיור  מתחמי  של  הקמתם  את  מתכננת  העירייה  האם 

גלר מתחם  זולת  אחרים   "?השגה 

  

העיר   ראש    :תשובת 

מגרש –א /60/1/כס: 2, 1   ג– 16/2  מגורים  יח34'   , .ד" 

העירייה   .בבעלות 

מגרש –א /80/1/כס   קלאב – 2048  קאנטרי  בבעלות , 25% – 

  .העירייה

לא: 3   זה  ה, בשלב  שמקודםלמעט  גלרפרוייקט  באזור  אין ,  

אחרים     .תודה. פרויקטים 

גל בן  שאלה , כלומר  :גיא  את  להבהיר  שלי  ההמשך  כל , 3שאלת  מתוך 

מתחם , 60מתחם  שאתם 5,000, 80כל  למרות  דיור  יחידות   

עירונית בבעלות  שטחים  שם  לכם  שיש  תכנון , מאשרים  אין 

השגה בר  דיור  של  אחד  לפרויקט    .אפילו 

צרפ בו . ציינו  :תיצביקה  שיש  אחד  שטח  דיור34יש  יחידות  השני ,   והשטח 

לקנטרי מיועד  העירייה    , בבעלות 

חמו בן  הזה  :יהודה  השטח  על  בכלל  לבנות  אפשר    . אין 

צרפתי אפשרות  :צביקה    . אין 

חמו בן  ציבורי  :יהודה  שטח  שתדע. זה    .ראוי 

גל בן  דברים? למה  :גיא  הרבה  לעשות  יכול    . אתה 

חמו בן  יכול  :יהודה  לא  טוב, תלמד. אתה    . יותר 
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גל בן  לעשות , יהודה, Never say never  :גיא  שאפשר  לי  הוכחת  אתה 

אפשרי הבלתי  נדל, את  בנושאי    .ן"במיוחד 

צרפתי   . תודה  :צביקה 

  

בנושא    גל  בן  גיא  של  עמלשאילתא  ב,קולנוע  הוגשה    -31/10/10.  

  

עזובמ"   עומד  הישן  עמל  קולנוע  מתחם  שנים  מספר  . זה 

ההסתדרות מידי  פרטי  יזם  ידי  על  שנרכש  , פועל, המתחם 

למגורים  בניה  תוכנית  לקדם  מטה  החתום  ידיעת  למיטב 

המתחם . במקום לשימור  פעלה  סבא  כפר  עיריית  במקביל 

המבנים  ברשימת  להכלילו  ניסיונות  ידי  על  היתר  בין 

לשימור המיועדים  כך. העירוניים  או  המתחם , כך  של  עתידו 

בערפל   .לוט 

לשאוללא   רצוני  לעיל  האמור    :ור 

עמל  .1 קולנוע  מתחם  לשימור  לפעול  העירייה  בכוונת  האם 

מלא( כה , ) חלקי/באופן  עד  עשתה  מה  וכן  ובמידה 

העניין  ?לקידום 

כנדרש  .2 הארנונה  חשבונות  את  היום  עד  שילם  היזם  האם 

הנכס  כבעל  של (ממנו  לבעלים  המוקנית  להטבות  מעבר 

ריק הוצ? )נכס  שולמו  ולא  כיצד במידה  הארנונה  אות 

לגבותן העירייה  מדוע ? פעלה  לגבותן  פעלה  ולא  ובמידה 

אלה מחובות  הנכס  בעל  את  פוטרת   ?היא 

חלופי  .3 שטח  היזם  בידי  להפקיד  מתכננת  העירייה  האם 

היכן  כן  ואם  לבניה  הקיים  המבנה  הסבת  אי  תמורת 

תנאים   "?ובאילו 
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העיר   ראש    :תשובת 

מ .1 לשימור  לפעול  העירייה  בכוונת  עמלאכן  קולנוע   .תחם 

דו ע"בעקבות  שהוכן  לשימור  מבנים  אמנון "ח  אדריכל  י 

ביום , אור- בר אתרים 13.11.07החליטה  לשימור  הועדה   

מבנים  של  משורה  כחלק  עמל  קולנוע  על  להכריז 

לשימור   .הראויים 

שנת  .2 עד  לעירייה  הארנונה  חובות  את  הסדיר  הבעלים 

ע2009המס  שהופעלו  אכיפה  הליכי  במסגרת  י " 

  .ירייההע

משנת  מטעם 2009החל  הודעה  שנמסרה  ולאחר   

סעיף , המחזיק לפי  הנכס  העיריות 330הוכר  לפקודת   

לשימוש ראוי  שאינו    .כנכס 

והפיכתו  .3 עמל  קולנוע  של  שימורו  עניין  קידום  לצורך 

ליצרית , לישים אפשרויות  המקומית  הועדה  בוחנת 

של  שימורו  למימון  כספי  מקור  שישמש  תכנוני  מנגנון 

של . לנועהקו הריסתו  תימנע  גיסא  שמחד  באופן 

זכויות  את  לממש  מהבעלים  הזכות  ותישלל  הקולנוע 

במקרקעין המבנה , הבניה  בשימור  הבעלים  חיוב  תוך 

זכויות  ,ושיפוצו את  לנייד  יתאפשר  גיסא  ומאידך 

לכל  פיצוי  מנגנון  ויצירת  תוך  אחר  מקבל  למגרש  הבניה 

החלופי במגרש  השימור  בליוו; תהליך  שומת הכל  של  י 

שימור הוצאות  ותחשיב    .מקרקעין 

גל בן  המשך  :גיא  שאלת  לי  ראש , יש  אל  ישירות  אותה  מפנה  שאני 
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אתה, העיר דווקא  ולאו  שישיב  גם  זה  הוא  אם  אשמח  , ואני 

אישית. צביקה מעורב  שהוא  אמר  הוא  צוטט , כי  הוא  כך 

מה , בעיתונות בכל  ומתן  המשא  בניהול  אישית  מעורב 

עמל למתחם    .שקשור 

יהודה   שלי  כזו, אליך, והשאלה  את . היא  שרכש  היזם 

שם שהשטח , הקרקע  בתקופה  מההסתדרות  בכלל  אותו  רכש 

ציבורי ייעוד  בעל  הקרקע , כלומר. היה  רכישת  בעת  היזם 

ציבורית קרקע  הוא  הקרקע  שייעוד  רוצה היום . ידע  היזם 

הזה, לעשות מהדבר  הסתם  אחרים, מן  יזם. דברים  כל  , כמו 

מגו לא  כסף, נהזה  מזה  לעשות  רוצה    .הוא 

כסף   מזה  לעשות  יכול  לא  הוא  ציבורית  למה ,כקרקע   

פה, העירייה מאשרים  שלו , אתם  לידיים  לשחק  בעצם  רוצה 

ציבורית קרקע  שהיא  קרקע  של , עם  אפשרות  בוחנת  ובכלל 

ספקולן? פיצוי הסיכון, הוא  את  לקח  קרקע , הוא  קנה  הוא 

ייעוד, ציבורית תשנו  תסתבכ, אל  שימוריםאל  עם     ,ו 

צרפתי השאלה, גיא  :צביקה    ? מה 

גל בן  קונה   :גיא  שהוא  שידע  יזם  לקראת  באים  אתם  למה  היא  השאלה 

ציבורית פיצוי ? קרקע  של  אפשרות  בוחנים  בכלל  אתם  למה 

חלופית קרקע  בכלל? למה? של  הכרחי  זה    ? למה 

חמו בן  שלך  :יהודה  לנאום  קצרה  שאלה. תשובה  היתה  לא  ם קוד. נאום. זו 

  , כל

גל בן  יזם  :גיא  לקראת  בא  אתה  שאלה? למה    . סימן 

חמו בן    . תקשיב  :יהודה 

גל בן  שאלה  :גיא  היתה  שלא  תגיד     - כי, אל 

חמו בן  מורה, תלמד, תלמד  :יהודה    . אתה 

גל בן  משפט  :גיא  בסוף  שאלה  סימן  יש    . יש, אם 
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חמו בן  מורה  :יהודה    . אתה 

גל בן  בתשובה  :גיא  תתמקד    , בוא 

בן חמויהודה  מורה  :  מורה. אתה  להקשיב, אתה    . תלמד 

גל בן  גם  :גיא  לענות    . תלמד 

חמו בן  להקשיב  :יהודה    . תלמד 

גל בן  לענות  :גיא  גם    . תלמד 

חמו בן  להקשיב  :יהודה    . תלמד 

גל בן  לענות  :גיא  גם    . תלמד 

חמו בן  להקשיב  :יהודה    . תלמד 

גל בן  משפט  :גיא  בסוף  שאלה  סימן  יש  שאם  להבין  שאלה ז, תלמד  את 

אותה. מצוינת אוהב  לא  אתה  חן , אולי  מוצאת  לא  היא  אולי 

  , בעיניך

צרפתי מבקש, גיא  :צביקה    . אני 

גל בן  אותך  :גיא  מביכה  היא    . אולי 

צרפתי קורה, גיא  :צביקה  לענות? מה  רוצה  העיר  לו, ראש  נותן  לא    . אתה 

גל בן  עניינית  :גיא  תהיה    . שהתשובה 

צרפתי ייתן  :צביקה  העיר  לךראש    ,  

גל בן  שטויות  :גיא  על  זמן  לבזבז  אצטרך  לא    . אני 

צרפתי העיר  :צביקה  ראש  יקבע  העניינית  אתה, את  ענייני, לא    . מה 

גל בן  שאלה  :גיא  לא  או  שאלה  זאת  אם  ציון  לי  ייתן  לא    . הוא 

צרפתי   . יהודה, בבקשה  :צביקה 

גל בן  להשיב  :גיא  רוצה  בשטויות. תשיב, אתה  להתעסק  רוצה  , אתה 

בשטויותתת    .עסק 

צרפתי זמן  :צביקה  מושך    .יהודה, בבקשה. אתה 

גל בן  זמן  :גיא  מושך  לא  לי , אני  שיענו  רוצה  השאלה אני  על 

ששאלתי היזם. הקונקרטית  לקראת  בא  אתה    ?למה 
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צרפתי מוקלט. גיא, הבנו. הבנו  :צביקה    . הבנו, זה 

חמו בן  להקשיב  :יהודה    . תלמד 

גל בן  לענות  :גיא    . תלמד 

חמויהודה  להקשיב  :בן  שתלמד  מבקש  מורה. אני  אתה  מקווה , אם  אני 

כמוך מתנהגים  לא  שלך    . שהתלמידים 

גל בן  שלאופוזיציה   :גיא  העובדה  את  ליישם  תלמד  שאתה  מקווה  אני 

קשות שאלות  עליהן, יש  לענות  להתרגל  תצטרך    . ואתה 

צרפתי קשה  :צביקה  שאלה  לא  קשה. זו  זה  את  עושה  הדרמתיות . אתה 

א קשהעושה  זה    .ת 

גל בן  האחרונה  :גיא  המילה  את  להגיד  צריך  לו , הוא  אאפשר  לא  ואני 

האחרונה המילה  את  חמו, לשאלהתענה . להגיד  בן  אל . מר 

   .תתחמק

חמו בן  להקשיב  :יהודה    . תלמד 

גל בן  תתחמק  :גיא  לשאלה, אל    . תענה 

חמו בן  כל  :יהודה  ומתן, קודם  המשא  את  שמנהל  באופן , מי  מערב  לא  אני 

בעיתון, שירי זה  את  קראת  את , אם  השאילתא  את  תשאל 

הגורמים . העיתון זה  ומתן  המשא  את  שמנהל  מי 

מוחלט- שתיים . המקצועיים בשימור  אישור  עמל  קולנוע    ,

אפילו מחמיר  ומתן- שלוש . שימור  משא  כל  לא ,   ובטח  בטח 

לחבר לספר  שתרוץ  בשביל  עליו  תדע  ומתן , ה'אתה  משא  כי 

ו כמשא  יישאר  מקווה . מתןמטבעו  ואני  תוצאות  וכשיהיו 

תוצאות רוחך, שיהיו  ולמורת  לידיעת , בניגוד  גם  יבואו  הם 

  .הציבור

צרפתי הבאה  :צביקה  לוי, שאילתא  יובל  של  התייקרות , שאילתא  נושא 

השאילתא. ארנונה לפני  קצרה  הערה  רוצה  אני  אני . ראשית 

להתאחד צריכים  שכולנו  היא , חושב  שנכתבת  שאילתא  שגם 
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יותרצריכ קצת  שפה  להיכתב  אתיקה, ה  דורשים  אנחנו  , אם 

השני עם  אחד  של  כיבוד  דורשים  חושב, ואנחנו  אני  אם , אז 

השאילתא את  מדבר, קראתם  אני  מה  על  יודעים  אתם    . אז 

  

של    לוישאילתא  יובל  בנושא אהוד  חריגה   ארנונה  התייקרות 

למימון  מגנום" בטעות"ורטרואקטיבית  גלידת  קפה , של  בתי 

ב, עדותומס   .09/11/10- הוגשה 

  

שרכש ה"   מי  על  בין  העירייה  הנהלת  על  קלון  שמטילה  כתבה 

בפרוט ענה  לא  או  שאישר  מי    .ב"רצ, ובין 

הזהירות    הוצאות"לשון  הדעת  בהיסח  והוגשו  שאינן  יתכן 

אסורות " קשורות להוצאות  מלקרוא  הנימנע  המבקר  שנוקט 

ביותר תמוה  מהקופה    .אלה 

אל   נהנתניות  להקרא הוצאות  לכאורה  ראויות  " גניבות"ה 

במרמה"ו עוסקות " הוצאה  שהן  ככל  הציבורית  מהקופה 

ושיטתית אסורה  כספים    .בהוצאת 

לקופה    מחזיר  שאינו  עירייה  ראש  לכל  וחרפה  בושה 

מיידית  להסביר  יכול  ואינו  המבקר  הודעת  לאחר  הציבורית 

המבקר לבקשת  ההוצאות  פשר    . את 

הגלידות   רכישת  שאת  תשכח  האסורות אל  והמיסעדות   

השנה וגם  שנה  כל  חריגה  ארנונה  בהתייקרות    .מימנת 

מצופה    ועינינית  מיידית  ותשובה  צנועה  חוקית  התנהגות 

עירייה בחריגות , מראש  קשות  שניכשל  מאחד  במיוחד 

מהותי  פרויקט  בכל  עלו , כספיות  ששם  ספיר  בבית  ובמיוחד 

מלש15 ש"  מיליון  לחמישים  מ"ח  קנה  בכל  חריגים  ידה ח 

לציבור . ציבורי ולהודיע  למבקר  לענות  יכולת  הפחות  לכל 
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החגיגות וסיום  החריגות  החזר  שמי . על  להודיע  יכולת 

כ מנהל  ולפחות  הדין  את  יתן  ההוצאות  את  יסביר "שאישר  א 

בציבור הקלון    .את 

התשובות   את  הציבור  לידיעת  להביא  מעוניין  אני    :לפיכך 

מה .1 בחריגה  שהוצאו  הכספים  הוחזרו  לקופת האם  דין 

 ?העירייה

הדין .2 את  נתן  ההוצאות  מאשר  בדרג ? האם  אישר  מי 

העירייה בהנהלת  אישר  ומי   ?הפקידותי 

ההחזרים  .3 מקבלי  בין  בעצמך  העירייה  ראש  אתה  האם 

כן ? הבכירים החריגות, אם  את  השבת   ? האם 

כלפי .4 תנקוט  עם  האם  שנהגת  כפי  שווה  גזרה  הבכירים 

אוסטורובסקי  יזהר  פע(מר  רושלהבדיל  בהוראת  ח "ל 

לב שלקחו ) בתום  מהבכירים  הסמכויות  את  ותבטל 

שאישרו הסף  שומרי   ?ומהמאשרים  

הציג  .5 שלכאורה  מי  כנגד  משטרה  לחקירת  תפנה  האם 

עירייה  כהוצאות  אסורות  אישיות   ?הוצאות 

בדו .6 שמוזכרים  הבכירים  הם  ומה "מי  כל " חלקו"ח  של 

 ?אחד

שכאלה .7 חריגות  הוצאות  אושרו  השנה  גם  פרט ? האם  נא 

וסכומים   .שמות 

בחודש  .8 שנשלם  החריגה  הארנונה  מהתיקרות  חלק  איזה 

האסורות2010דצמבר  ההוצאות  לכיסוי  ילך   ? 

לעמותות  .9 ההקצבה  קוצצה  אלה  הוצאות  עקב  האם 

 ?הרווחה 
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וכמה  .10 ואסורה  חריגה  קטנה  לקופה  הוקצב  כסף  כמה 

ולא  בשבועיים  פעם  מזון  שמחלק  קול  רונלד  למר  הוקצב 

בחודש   ?פעם 

מחלקת א כל  של  החשבונות  מהנהלת  העתק  לקבלת  ודה 

בשנים  הקטנה  שמי . 2010, 2009, 2008הקופה  פרוט  כולל 

תוך  הקטנה  מהקופה  שהוצאה  הוצאה  כדין3וכל  ימים   .  

לקופה ב הוחזרו  הכספים  כי  הודעה  להוציא  ותשקול  מידה 

בפרץ עמד  שלא  מי  כנגד  אישיות  מסקנות  אזי , והוסקו 

נוספ צעדים  לחקר יימנעו  שירד  חיצוני  לגורם  פניה  כגון  ים 

אסורות להוצאות  הראויים  במישורים    ."העניין 

  

לעניין   העיר  ראש    :תשובת 

ע"   שנבדקו  בהוצאות  שהתייחס "מדובר  העירייה  מבקר  י 

מס העירייה  מבקר  דוח  במסגרת  לשנת 33' לכך   2009 .  

זה   נושא  ידון  ובמסגרתו  העיר  במועצת  לדיון  יובא     ".הדוח 

לשאלה, סליחה   : לוייובלאהוד  עונה  לא  אתה  כל    .קודם 

צרפתי המשך  :צביקה    ? יש, שאלת 

המשך  : לויאהוד יובל כסף: שאלת  לקח  העיר  או  90,000- מה, ראש  שקל 

  ? לא

צרפתי ההמשך  :צביקה  דו: תשובת  שיידון  לאחר  יידון  הביקורת"הנושא  , ח 

  . תודה

ק: שאלה  : לויאהוד יובל במה  דן  לא  העירייה  למימבקר    ?- רה 

חמו בן  השאלה  :יהודה  היתה    ? מה 

אישית  : לויאהוד יובל כסף  לקחת  חמו, אם  בן    , מר 

חמו בן    ? ממי  :יהודה 

בחריגה  : לויאהוד יובל הכספים  את  שאישר  דינו, וזה  עדיין , מה  הוא  האם 
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בעירייה מאשר, עובד  עדיין  הוא    ? - האם 

חמו בן  לקחתי  :יהודה  השאילתא? ממי  מה  מה? על    ?על 

שאושרו90,000  : לויוד יובלאה שקל  כדין,   שלא  הוצאות  לקחת . החזר 

ההוצאות. לעצמך את  שאישר  לזה  קרה  מחכה ? מה  לא  אני 

  . למבקר

חמו בן  שאלה  :יהודה  סימן  עם  לא  זה  את  להגיד  מוכן    ? אתה 

להגיד  : לויאהוד יובל מוכן  לא  אומר, אני     - אני 

חמו בן  שאלה  :יהודה  סימן  בלי  זה  את  תגיד     .בוא 

עליי  : לויאהוד יובל תאיים    . אל 

חמו בן  כסף  :יהודה  לקחתי    ? אני 

עליי  : לויאהוד יובל תאיים  וכתוב. אל  קרוא  עליי, תלמד  תאיים  זה  . אחרי 

אותך שואל  לקחת, אני  עונה. תענה? אתה  לא  אתה    ? למה 

חמו בן  כסף  :יהודה  לקחתי  מה    ? על 

לקחת  : לויאהוד יובל אם  בצו. שאלתי  נכתבה  מכובדתהשאלה  הכי    ,רה 

צרפתי זה   :צביקה  ? לקחת'מה  לקח' לקח? לאן    ?מה 

לך   : לויאהוד יובל אושרו  כדיןהאם  שלא  המבקר , הוצאות  שמתלונן   - כמו 

לא או  כדין? כן  שלא  הוצאות  שאישר  לזה  קרה  זו ? מה 

עונים. השאלה ולא  מתחמקים  אתם    . למה 

חמו בן  בכלל  :יהודה  להתייחסות  ראוי  לא     .אתה 

ראוי  : לויבלאהוד יו לא    . אתה 

צרפתי הבאה  :צביקה    . שאילתא 

כסף, סליחה  : לויאהוד יובל   , לקחת 

חמו בן  להתייחסות  :יהודה  ראוי  לא    . אתה 

צרפתי הבאה. תודה  :צביקה    . שאילתא 

עונה  : לויאהוד יובל אתה  למה  כסף? אז  לא, לקחת  או  מגנום    ?קנית 

צרפתי דר  :צביקה  של  זה  הבאה  צ' השאילתא    . יש'בוקי 
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שקל90,000  : לויאהוד יובל   . תתביישו.  

צרפתי צ  :צביקה  הגיש 'בוקי  או 2יש  שאילתות3    .  

חמו בן  בתקשורת  :יהודה  זה  את  לך, תגיד  יהיה  מה    . תגיד. ונראה 

זה  : לויאהוד יובל את  אומר  מזה. המבקר  חמור  את , יותר  מצטט  אני 

אומר . המבקר כדין90,000הוא  שלא  הוצאו  שקל  למה .  

לענותאתה מתבייש  לי?   לא, תגיד  או    ?כן 

צרפתי תודה  :צביקה  צ.   הגיש'בוקי    , יש 

מעליו  : לויאהוד יובל לשאלות, החוק    . שיענה 

  ) מדברים ביחד(

לשאלה  : לויאהוד יובל עונה  לא  שקל90,000. אתה    ,  

זה  :אל- אתי גן עם  ככה. די, מספיק  מעיר  ככה, זה    . מספיק. זה 

צרפתי ד  :צביקה  של  צ' רשאילתא  להגיע, יש'בוקי  ממנו  נבצר  מה  . משום 

שאילתות מגיש  מועצה  שחבר  בא , חבל  ולא  לעבוד  לנו  נותן 

התשובות את  מקרה, לשמוע  בכל  אותם  נקריא    . אבל 

מורה, צביקה  : לויאהוד יובל לא  מורה, צביקה. אתה  לא    , אתה 

צרפתי דר  :צביקה  של  לתאריך 'צ' שאילתא  פומבית  התחייבות  בנושא  יש 

  , עבודותסיום 

למועד  : לויאהוד יובל לא  ישיבה  שלהקבעת  החוקי  תתבייש,     .לפחות 

  

של    צ' דרשאילתא  סיום יהתחיבנושא יש 'בוקי  לתאריך  פומבית  בות 

ב ,עבודות   .10/11/10- הוגשה 

  

ישראל "   ברחבי מדינת  מחלפים  ובונה  רבים  כבישים  סוללת 

הממשלה . הארץ משרדי  מפרסמים  האחרונות  בשנים 

סיום העוסקים מועד  את  הארץ  ברחבי  ובבניה  בסלילה   

תואי באותו  או  אתר  באותו    .העבודות 
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בתיקון   השנים  או  השנה  במשך  עוסקת  סבא  כפר  עיריית  , גם 

או  הניקוז  מערכת  או  בעיר  התעבורה  דרכי  ושיפור  שדרוג 

אחרות   .עבודות 

אלה   ברורה, עבודות  ונחיצותן  טובה  שכוונתן  פי  על  הן , אף 

נוחו, נטל בסביבתם חוסר  הגרים  לאלו  סבל  אף  ולעיתים  ת 

מסלולים באותם  לעבור  נזקקים    .או 

בין    הרצל  הרחוב  קטע  נמצא  האחרונים  בשבועות  למשל  כך 

הכרמל לרחוב  ז, בשיפוץ, ויצמן  מרחוב  בוטינסקי 'קטע 

וכו בעבודה  יסתיימו. 'נמצא  מתי  יודע  איש    .ואין 

יהווה   העבודות  סיום  מועד    :פרסום 

לקבלן     -  בזמןתמריץ  העבודה   .לסיים 

מיקוח    -  הקבלן, העירייה= כלי  על   .ללחוץ 

ולציבור     -  בפרט  הסביבה  לתושבי  ביותר  חיוני  מידע 

בכלל העיר    .תושבי 

השאלה   :נשאלת 

סיום  .1 למועד  התחייבותה   את  העירייה  תפרסם  לא  מדוע 

העבודות מתבצעות  בו  רחוב  קטע  בכל   ?העבודות 

הסיום .2 מועד  על  התחייבות  לא  לא אזי ,  אם  מדוע 

העבודות לסיום  המשוער  התאריך  את  העירייה   ?תפרסם 

לשאול רצוני  לעיל  האמור    :לאור 

על  .1 הרחובות  שמות  סימון  את  מקדמת  לא  העירייה  מדוע 

בערים  שנעשה  כפי  אחרת  דרך  בכל  או  הרמזורים  עמודי 

  ?אחרות

הפרויקט .2 את  לקדם  העירייה  מתכוונת  תעשה , באם  מתי 

 ?זאת
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    "?ימון הרחובות בצמתיםמה העלות המשוערת של ס .3

העיר   ראש    :תשובת 

עבודות .1 סיום  מועדי  פרסום  כפר, לעניין  עיריית  - אכן 

מועד  את  לתושבים  המחולקים  במנשרים  מפרסמת  סבא 

הפרוייקט משוער, תחילת  סיום  ומועד  הביצוע  . שלבי 

בשלבים מבוצע  והפרוייקט  התייחסות , במידה  לכך  יש 

זמנים לוחות  כולל    .במנשר 

יסתוב .2 בעיראם  שעל , בו  יראה  הנכבד  השואל  וגם 

שלטים יש  שהבהרנו , הרמזורים  כמו  חדש  שילוט  יש 

יעשה3לפני  שזה  חודשים  ולראות.   להסתובב  רק  . צריך 

את  ומציין  חדש  שילוט  הוא  הרמזורים  על  השילוט 

הרחובות    .שמות 

  

של    צ' דרשאילתא  לתושבי בנושא יש 'בוקי  סביבתיים  מטרדים 

אלרם" בהוג, "שכונת    .22/11/10- שה 

  

מתושבי  "   רבות  תלונות  אלי  הגיעו  אלרם"לאחרונה  " שכונת 

הדיירים חיי  לאיכות  חריגות  הפרעות  על  העיר    .במרכז 

ומפריעים    השכונה  שבמרכז  בגן  הנאספים  נוער  בבני  מדובר 

השכונה דירי  של  חייהם  ושלוות  מנוחת  את  קיצונית    .בצורה 

בהטרדות     :מדובר 

ומשחקים נסיעה: בטיחותיות   -  בקטנועים  פרועה   

ושבים ולעוברים  לנערים    .מסוכנים 

צורחים: רעש   -  רם, הנערים  בקול  משמעים , מדברים 

השעה  ואחרי  לפני  מטריד  רעש  ויוצרים    .23:00מוסיקה 
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גדולות " חברה"ה: לכלוך   -  כמויות  אחריהם  משאירים 

תברואתי  למפגע  הגורמת  הסוגים  מכל  אשפה  של 

מגור שכונת  של  שלווהבמרכזה    .ים 

לשאול           רצוני  לעיל  האמור    :לאור 

תושבי  .1 סובלים  מהם  לבעיות  מודעת  העירייה  האם 

 ?השכונה

העירייה .2 והאם , האם  במידע  המשטרה  את  משתפת 

לטיפול בקשה  הפנתה  בנושא, העירייה   ?מהמשטרה 

עשתה .3 כדי , מה  לעשות  העירייה  מתכוונת  ומה  עושה 

אלרם משכונת  אלו  מטרדים    ,?להרחיק 

  

צרפתי העיר  :צביקה  ראש    :תשובת 

העירוני .1 למוקד  המגיעים  התושבים  תלונות  , מתוך 

הציבור הגנים  במרבית  לנעשה  העירייה  בעיר ימודעת  ים 

אלרם שבשכונת  הגן    .ובינהם 

קטנועים .2 של  פרועה  נסיעה  בנושא  תלונות  , בעקבות 

בעיר נוספים  במקומות  גם  דרישה , הקיימת  הועברה 

בנו לטיפול  ישראל  לעירייה , ככלל. שאלמשטרת  אין 

בתנועה רכב  כלי  של  תנועה  עבירות  כנגד  אכיפה  , יכולת 

אסורה חניה  על  פיקוח  זאת. למעט  בקשה , עם  הוגשה 

כניסה  על  האוסרים  תמרורים  להציב  התנועה  לוועדת 

דו או  מנועי  ברכב  בגן- ונסיעה    .גלגלי 

השעה  ואחרי  לפני  הרעש  מטרדי  ניידת , 23:00בנושא 

המשולב  להגיע השיטור  משתדלת  בעיר  היחידה 

בא לטיפול  האפשרית  אלויבמהירות  שלאור , רועים  אלא 
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בכל  לטפל  אפשרות  אין  הציבוריים  הגנים  ריבוי 

אחתיהא ובעונה  בעת  זאת. רועים  מן , עם  ובחלק  ברחבי 

הציבוריים הקרובות , הגנים  בשנתיים  תחילת (יותקנו 

בשלבים שתעשה  הקרובה, ההתקנה  מצלמות ) בתקופה 

בגנים אשר  וונדליזים  רעש  למניעת  ישמשו  חלקן 

עפ שיאותרו  נוספים  ובשטחים  תלונות "ציבוריים  י 

המשטר ולמערכות  העירוני  למוקד  יוקם . יותתשיגעו 

מול  תעשה  והאכיפה  במצלמות  יצפו  בו  ביטחון  מוקד 

המשולב, המשטרה ורשות , השיטור  העירוני  הפיקוח 

 .החניה

שלוש .3 מטופל  אלרם  בשכונת  המשחקים  פעמים גן   

נו. בשבוע כוללת  השביליםיהאחזקה  פחי , קיון  ריקון 

וניקוי  הזבלהאשפה   . פחי 

של , בנוסף אכיפה  המונע  שילוט  תאשר  התנועה  ועדת  בקרוב 

גלגלי דו  הזה. רכב  לגן  הכניסות   . תודה. בכל 

  

לסדר  .1   . הצעות 

  

של    לסדר  לויהצעה  יובל  ההסתדרות בנושא , אהוד  מזכיר  של  הצעתו 

מר "בכ דור ס  צעירים - שאול  זוגות  עידודו  דירות -   בניית  חובת   3 

ב, חדרים   .08/11/10- הוגשה 

  

היום" לסדר  הצעתי  להעלאת  הרצאודה  לסדר "  כהצעה  ב 

הסמוכה הרגילה  המועצה  לישיבת    .יום  

ציבורית  דרישה  מבטא  דור  שאולי  מר  ההסתדרות  מזכיר 

תשיג לא  שידם  רבים  זוגות  של  ממצוקתם  לרכוש שנובעת   
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ו4ות דיר בעיר5-   חדרים  המחירים ,   לנוכח  לא  בוודאי 

השחקים תמוהמרקיעי  באופן  שנקבעים   .  

ל גלר  ברחוב  המוצע  הפרויקט  מאוד 200- גם  גדולות  דירות   

מדי לרכישת , יקר  רבים  סיכויים  שיקנה  פיתרון  מהווה  ולא 

ע האוכלוסייה "דירה  ממנהי  ליהנות  שאמורה  . המוצהרת 

קט דירות  תוספת  על  יוחלט  לאם  הצעתי  לפי   240- נות 

בחוק ענק , שמותר  דירות  להסב  אפשרות  מ150(תפתח  ר " 

בנייה3לדירות ) ברוטו נפח  באותו  חדרים   .  

מעל  עיקרי  לשטח  בנייה  של  זכויות  נקבע  בפרויקט  לדירות 

מ100 ליחידה"  ממ. ר  שטחי  ושטח"בתוספת  מרפסות ד  י 

ממוצעת, ושרות שדירה  לכדי הרי  תגיע  מ120  נטו "  ר 

ומעל ,לפחות מ150  ברוטו"  דירות .ר  למכור  נהוג  זה  בשטח   

חדרים6 פנטהאוז  דירות  ואפילו   .  

של  ידם  שבטווח  הדירה  לא  שזו  דפליג  מאן  או " זכאים"לית 

של , "צעיריםזוגות " הפחתה  לאחר  מהמחיר20%-10%גם    .

מכ הצעירים  לזוגות  להם  לא  למי, ס"ואם  זוג ?? אז  איזה 

או  דיר" זכאי"צעיר  לקנות  מ150ות יוכל  מהרצלייה"    ?ר 

לפרוטוקול   אחת  לא  טען  העירייה  המועצה, ראש  , בישיבות 

להביא  מתנגד  אף . לעיר" אקונומיים- סוציו"שהוא  הוא 

לשיטה  הערכתו  את  דאזפרסם  העיר  ראש  בה  מר , שהחל 

ז ע, ל"גלר  קטנות  דירות  בניית  פתרון מ"שמנע  יהיה  שלא   

חלשות אוכלוסיות  שימשוך  בעיר  זאת כבר. מגורים  אז   

של  החלטה    ".מדיניות"היתה 

העיר   את  עוזבים  רבים  צעירים  שזוגות  הוא  גלוי  מחוסר סוד   

קטנות דירות  לרכוש  כמובן. יכולת  היחיד  המכשול  זה   .אין 

שמנעה " בדרך" חינוך  מערכת  עם  להתמודד  יציאת עליהם 
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מלאה במשרה  לעבודה  במעט , נשים  אך  שתוקן  ליקוי 

ל הצעתי  יולבקבלת  גני  עד "הקמת  וכמובן , 17,000א 

עו המועצה  הקרדיט"שלחברת  מגיע  עמרמי  שלי  על , ד 

בדרכה הצעתישפעלה  להצלחת  הצעירים  הזוגות  למען   . 

עשרות כמה  עוד  נשארו  שהיו  הודות עובדה  צעירים  זוגות   

כשכל  בעיר  הקליטה  בשלב  עליהם  להקל  היוזמה  להצלחת 

קובעת   .אגורה 

לס   יכול  גורלו  עליו  ששפר  שמי  באטימותכמובן  הגב  את   ובב 

בקהלם, מחויכת חלקו  את  לראות  הכיס ולא  חסרי  של   

מהם קהילה , ולהתעלם  לתכנן  הדרך  זאת  האם  אבל 

צעירים ?עירונית לזוגות  מתוכננות  דירות    ?אפס 

הבסיס   חסרת  ההתרברבות  מול  רותח  הנהלת הציבור  של   

חדש  דבר  תכננה  שלא  בכלל(העיר  או  מימיה)מוצלח  בדבר ,  

העירה" חזרתם" את  כלכלי  בלחץ  שעזבו  הזוגות  של   .צפויה 

כ יחזרו  הם  כי  בעיה  שאין  דיור"שמענו  לאחר , "משפרי 

יתבגרו וילדיהם  ממון  מעט  מקומם .שיצברו  מודל  זהו   

לכאן וחזרה  מכאן  כפולה  עקירה  עם  שמשלים    .ואטום 

מגורים    במקום  שנבנית  מוצקה  קהילה  לבנות  הדרך  זאת  לא 

ושורש, אחד מסורת  ההוריםוצוברת  דור  של  והסבים ים   

המקום בני  ישוב"הבלדה . שהם  עוד  עדיין " הוא  מתנגנת 

זה תכנוני  עיוורון  בזכות  מהעיר  לשמה .ביציאה  ראויה  עיר   

לבנייה מגורים  פתרונות  להציע  הן . צריכה  קטנות  דירות 

גדולות לדירות  ויעברו  שירוויחו  עד  אותם  להחזיק  בלי  .דרך 

קט דירות  ולבנות  לתכנן  את חובה  להם  סוגרים  אנחנו  נות 

.הדלת . .  

הוריו   של  שידם  למי  רק  פתוחה  הזירה  נותרה     .משגת לפיכך 



    15.12.2010  21  מועצה מן המניין 

ברעננה    שגרים  להורים  בנים  ביישובים הרצלייהורובם  או   

מסביב החוצה,החזקים  סבא  כפר  בני  את  שדוחקים  במהלך    

מ העיר  אוכלוסיית  לשינוי  מדיניות  , "חזקים"ל" חלשים"של 

פסולים הכי  שישבאמצעות   .  

העיר   לצעירי  מגורים  פתרונות  לתכנון  יודע  שלא  מתפלא  ,מי 

עזיבתם של  התוצאות    . לנוכח 

האמפיריים"   ושוב "הנתונים  שוב  בנו  לאחר . מכים 

האמפיריים" ונפילת  "הנתונים  החינוך  ירידת  את  שהוכיחו 

הבגרות בדמות , ציוני  בנו  והכו  האמפיריים  הנתונים  שבו 

אקונו הסוציו  החתך  בעירירידת    .מי 

לכישלון    האחראית  שזאת " מסבירה"ההנהלה  לנו 

טבע"של " התוצאה" ניניו"כמו " תופעת    ".אל 

הכנסה   בעלי  הצעירים  הזוגות  מהעיריציאת  יחסית  גבוהה    ,

המבוגרים הנמוכה, והישארות  ההכנסה  היא , בממוצע, בעלי 

מזספור" מחדלי , "ור'  בתוצאות  מהכרה  פטורים  הם  ולכן 

שלהם הפתרון. המדיניות  את  יש  בעיה  המנטרה , וכל 

תתקן" - הקבועה  הירוקה    ".השכונה 

חזרה   בניה  את  מושכת  שאיננה  משפחתם , עיר  את  לבנות 

נולדו שבה  לשמה, בקהילה  הראויה  עיר  עיר . איננה  זאת 

לבניה ולא  לתושביה  ולא  לאחרים  למכירה    . שמועמדת 

האוכלוסי   כיוםחילופי  עלינו  שעוברים  החזקי", ן  ם משיכת 

סמכויות " בלבד ניצול  אופן  לגבי  כבדות  שאלות  מעוררת 

העיר הקהילה , ניהול  בני  בגרוש  כל  קודם  שפוגעות  למטרות 

העיר ילידי  של  והיציבה  הוריהם , הוותיקה  גם  כך  ואחר 

אחריהם   .שעוזבים 

העירייה    ראש  לעשות  דוגמאייטב  זה  בעניין  ילמד   אם 
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לו שקדם  העיר  ו, מראש      .לדמר 

של    ואלדבתקופתו  מר  העיר  לבנות ראש  חובה  היתה   

לבניין עם 25%, כמינימום  דירות  מ81  עיקרי"  לשימוש  . ר 

העיר, ולדוגמה ראש  התהדר  שבה  השכונה ", השכונה 

בארץ הראשונה  ראשונים- " הירוקה  שכונת   .  

השרון   הוד  עיריית  של  בדרכם  ללכת  כן  על  שבה , מוצע 

שהוצעה  לאחר  במועצה  דור  מר  של  הצעתו  חבר התקבלה  כי 

לצלן, אופוזיציה   .רחמנא 

החלטה     :הצעת 

דור  )1 שאולי  מר  של  הצעתו  את  ההסתדרות , לאמץ  מזכיר 

דירות , ס"בכ בניית  מינימלי3ולחייב  בשיעור  חדרים    

והלאה מעתה  בעיר  שיתוכנן  פרויקט    .בכל 

של  )2 שיעור  או 10%לקבוע  או 15%  מינימלי 20%  כשיעור   

דירות  בניין3של  בכל  חדרים    . 

יהיו 3 לדירת )3 זאת  החלטה  לפי  חדרים  מ81  שטח "  ר 

מירבי ממ, עיקרי  כדין"בתוספת  ומרפסות   . ד 

של  )4 מינימום  שיעור  דירות 10%להתנות  חדרים 3   

לעיל שבו , כאמור  בניין  בכל  הקלה  לכל  חובה  כתנאי 

מעתה בכלל  או  בצפיפות  הקלה    ".תתבקש 

  

גל בן  עפ. לא  :גיא  בהצעות  דנים  הגשתן"אנחנו  סדר  לו, י    , וימר 

צרפתי ככה  :צביקה  מופיע  זה  מופיע, אצלי  זה  אצלך    ? איך 

גל בן  מופיע  :גיא  איך  עפ. עזוב  ההגשה"דנים  סדר  הגיש . י  לוי  מר  אז 

ב ב, 8/11- אותה  הגשתי  לוי , 9.12- ואני  למר  נאפשר  ולכן 

ראשון ההצעה  את    .להעלות 
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צרפתי בעיה  :צביקה  בבקשה.אין  קוליגיאליות.      .איזה 

גל בן  לפרוטוקול. לא  :גיא  הצמדות  כך. זו  כל  רגיל  לא  שאתה  דבר    . זה 

באגד, יהודה  : לויאהוד יובל להיות  למדנו    . חברים 

צרפתי בושה  :צביקה  לא  אגב, זו  פעם, דרך  אלף  לך  אמרתי  גאה , אני  אני 

  , מאוד

בעליה  : לויאהוד יובל את  מכבדת  מלאכה    . כל 

צרפתי מאוד  :צביקה  ההיס. גאה  את  יודע  לא  אתה  את ואם  תלמד  גם  טוריה 

ישראל מדינת  של  לאגד , ההיסטוריה  יש  תרומה  איזו 

  . בבקשה. תלמד. במדינה

מאגד  : לויאהוד יובל שבאו  לאנשים  חיבה  מתוך  זה  את  אומר  גם . אני  יש 

מההסתדרות לי.אנשים  ירשו  הקואליציה  חברי  אתחיל ,   אני 

ההפרעות , צביקה. לדבר שכל  זמן  למדוד  נתחיל  אנחנו 

  , האלה

צרפתיצבי   . יובל, בבקשה  :קה 

שקט  : לויאהוד יובל פה  עם . שיהיה  העיר  וראש  הקואליציה  חברי 

לי יפריעו  לא  שלו  חברים .הטלפונים  של  התנהגות  סגנון  זה   

הבדיחות. באגד את  לך. תסיים  להפריע  לנו  תרשה    . אל 

צעירים   לזוגות  מגורים  של  מצוקה  סבא  בכפר  בכל .יש  יש   

הירוק יש, הקו  מדינת  לדירותבכל  מצוקה  בר , ראל  דיור 

לזה, השגה שנקרא  השמות  איזשהו . כל  עשתה  סבא  . כפר  ..

הקודמת בקדנציה  דירות  מאות  כמה  עוד , הוציאה  ואולי 

הנוכחית200איזה  בקדנציה  דירות  להגדיל ,   שביקשנו 

  .אותה

גלר   בחטיבות  השגה  בר  דיור  או  צעירים  זוגות  של  , הפרויקט 

בשטח לדירה  מרובע  מטר  בסופו נותן  יגיע  בקלות  שהוא  נטו   

של  לדירות  יום  ו150של  מטר170-   זה .   ממוצעת  דירה  אם 
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נטו110 מטר  ממ,   שטחים, ד"ועוד  ל, ועוד  תגיע  , 140- היא 

נטו150 מטר  כו,   ועוד  מרפסות  תגמור . 'ועוד  שם  דירה 

ב חדרים7, 6- בשקט  ירחם5.   הקבלן  אם  זה  חדרים   .  

אומרת    לברך , זאת  באים  כשכבר  טובשגם  משהו  , ולעשות 

ל הולכים  לא  פה אז  בר בנות  דיור  צעירים  לזוגות  דירות 

של הולכים, השגה דירות  פה  לבנות  מטר150  מטר150.     ,

או  דיור  זכאי  או  צעירים  זוגות  יהיה  זה  אם  יודע  לא  אני 

אליהם להגיע  שיוכלו  להם . אחרים  יתנו  אם  גם   20%כי 

יקרה, הנחה מאוד  דירה  תהיה  עדיין  המחירים בטח , זו  עם 

היום סבא  כפר    .של 

הבעיה   את  פותר  לא  זה  בעיה , אבל  בתשתיתשהיא   .שנעוצה 

שכבר  קודם  עיר  ראש  איך  שבוע  לפני  רק  לא 7ראינו  שנים   

כאן פשוטה, מכהן  הכי  בצורה  זה  את  בניין . פתר  מכל 

קטנות, שנבנה דירות  היו  מהדירות  הכבוד . רבע  היה  לי  גם 

נבנו150, 100בסביבות  דירות  סבא  בכפר  ששתלתי , ת  לפני 

אותם, עצים להעלים  אפשר  אי  לפחות  דירות  והדירות . אבל 

דירות של  מרכיב  בהם  היה  חדרים3דירות , 25%, האלה    .  

לעשות   חובה, מה  היתה  ונבנו , זו  העיר  שנבנתה  וכמה 

טובה, שכונות הכי  היא  הירוקה  שהשכונה  אמרו   ,ופעם 

הראשונים בניתי, שכונת  שם  מכל.גם  אבל  לנו   היו  בניין   

קטנות זה . דירות  ממ81קטנות  פלוס  שטח  מטר   3יצא . ד" 

יפה ו81 .חדרים  הדבר101-   אותו  לא  זה  עיקרי  שטח  מטר    ,

  . עמירם

מילר של . לא  :עמירם  דירות  בונים  הירוקה  כולל 100בשכונה  מטר   

ממ, מרפסת   . ד"כולל 

חמו בן  מבקש  :יהודה  אני    . עמירם 
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צרפתי ל, עמירם  :צביקה    . ותן 

מילר המציאות, אדוני  :עמירם  על  בעבר, תסתכל  שהיה  מה  על     .לא 

פרץ תיאוריות  :שמעון    .או 

תיאוריות, לא  : לויאהוד יובל    .לא 

חמו בן  תיאוריות  :יהודה    . כולו 

העיר  : לויאהוד יובל ראש  אמר  תיאוריות  הרבה , כולו  למד  הוא  כי 

ט כיתה  בין  נשאל. ב"י- ל' תיאוריות  עכשיו  אנחנו   ,אז 

קבלן  מחייבים  אנחנו  ואומרים  העיר  את  לתכנן  כשבאים 

הקלה הקלה, שמבקש  תיקח  תוספת . בוא  רוצה  אתה 

אחר? יחידות שמך  אם  או  זיתוני  שמך  שמות , אם  אותם  זה 

חוזר בוועדות  כלל  הקלות, בדרך  מה. תקבל  תוסיף , אבל 

איזה  חדרים3דירה עוד    .  

של    דירה  תהיה  היא  או 81אם  מטר  או 100  מטר  אבל , 110 

של  דירות  חד3תעשה  קטנות .יםר  דירות  שיהיו  כדי , תדאג 

ענק בדירות  הצורך  את  או  הכסף  את  לו  שאין  יוכל , שמי 

הזאת לעיר    . להיכנס 

דירות    הרבה  ראיתי  לא  נבנות3אני  חדרים  שמי .   בטוח  אני 

אותי מלמד  ללמוד , שעכשיו  מה  הרבה  לי  יש  ובטוח 

די,מעמירם הן  האלה  שהדירות  יודע  של   בסך 101רות  מטר   

דירות , הכל נטו3אבל  חדרים  פה  אין  טעיתי.   אולי , אולי 

ממנה מצטט  שאני  הסטטיסטיקה  משרדי , רק  אולי 

יודעים  לא  האלה  הסטטיסטיקה  את  שמעלים  הממשלה 

החשבון את  דירות. לעשות    .אין 

היא   פשוטה  הכי  בניין, הדרך  כל  דירות לבנות  אחוז  ובתוכו   

חדרים3קטנות  ש.   יקרהעד  לא    , זה 

יואל חדרים  :איציק  כמה  חשוב  זה  מטרים? מה    . כמה 
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עושים . בדיוק  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו על 4היום  חדרים  מטר100    .  

יואל מטר  :איציק  לפי  נגבה  לפי, הכל  חדריםלא    .  

בשוק, סליחה  : לויאהוד יובל חדריםהמחיר  לפי  הוא  יפה , תשמע.   יהיה  זה 

   ,מאוד

ביחד(   ) מדברים 

בעדם, לא  : לויוד יובלאה ואני  דיון  רוצים  בדיון.הם  שלהם  הצורך    ,  

גל בן  דיון  :גיא  לקיים  להם  שמותר  בטוח  שהם . לא  יודעים  הם  אז 

באמצע אותך  לתקוף    . חייבים 

לב  : לויאהוד יובל לשים  בלי  הדיון  לשלב  עברנו    . אולי 

יואל   . הערה? לתקוף  :איציק 

גל בן  דיון  :גיא  בעד    ? אתה 

יו   . הערה  :אלאיציק 

גל בן  דיון  :גיא  בעד  של? איציק, אתה  הדברים  בסוף  זה  את  תעשה    .ואז 

הערה  : לויאהוד יובל כל  מקבל  מילר  מעמירם  היא. אני  שדירה , העובדה 

כדירת  מוגדרת  או 3שהיא  חדרים  חדרים4  תימכר ,   זאת 

של במחיר של , 3  במחיר  תימכר  לה . 4וזאת  תיתן  אם  גם 

מטר100 מטר110- ו,   מרווחתהי.   תהיה  השוק . א  אבל 

שלה המחיר  את  אותה, יכתיב  ימנע  צעיריםוהשוק  מזוגות    ,

לעיר'מחבר למשוך  רוצים  שהיינו    .ה 

מ   הזאת  העיר  את  בנו  בעבר  עד 50, 30- ואם  איש90,000    ,

דירות ועוד  עוד  ל, ובנו  מגיע  בקירוב26,000- שאם  אב  בתי    ,

דירות  היו  שנבנה  בניין  שבכל  זה  בזכות  רק  ככה . נותקטזה 

פרו על  נמוךשמרו  בסף  להיכנס  לאנשים  שאפשרה  , פורציה 

בעיר הילדים  את  באזור, לגדל  יותר  גדולה  לדירה  , לעבור 

זעזועים לעבור    .בלי 

זה   גלוי  סוג  הנוכחי, אבל  העיר  ראש  של  אפס ,שבקדנציה   
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ילדים בכוח. גני  אחד  על , אולי  מדברים  לא  אנחנו  . 50אבל 

ספר בתי  יק. אפס  אחד  לחינוךאולי  בקרוב    . ום 

צרפתי ילדים  :צביקה  גני    ? אפס 

אחד  : לויאהוד יובל שנים7אחרי . אולי    .  

צרפתי הציבור  :צביקה  את  תבלבל    . אל 

בנינו 7אחרי . בסדר, 6, סליחה  : לויאהוד יובל לא  שנים  אותי. 50  , תתקנו 

פה שקורה  מה  כל  סוד  זה  אנחנו . כי    , לאאולי 

יואל סוד  :איציק  צ? למה  פהאתה  ההחלטות  אחרי  לעקוב    , ריך 

בתוצאות  : לויאהוד יובל התוצאות, אבל  מתוכננת , מבחן  לא  הזאת  העיר 

צעירים לזוגות  מפה, עובדה. היום  יוצאים  לו . הם  שיש  מי 

קטנה דירה  לקנות  ויכול  כסף  דירה , קצת  איזו  ולמכור 

יותר  זה- גדולה  את  עושה  משאירה .   התחרות  את אז 

כ ואת  הצעירים  לעיר הזוגות  התחתון  בסף  שנכנס  מי  ל 

איתם. בחוץ עוזבים  מבוגרים  גם  ללכת , אז  רוצים  הם  כי 

הנכדים   .עם 

שמקיימים    להגיד  אפשר  מדיניותפהאז  שאין ,   אלה  שכל 

מיותרים- להם  להם .   שאין  אלה  מפה- כל  שילכו     נחסוך.  

העירייה25%- ב של  אחרים  באחוזים  או  רווחה  תקציב    ,

לא. נחסוך לנ? למה  מבוססיםיש  לאנשים  עיר  כפול  רווח  . ו 

קטנות  הכי  מינימום  מטר100דירות  מזה .   נעשה  בוא 

ונגיד העיר  במועצת  שלא , מדיניות  בלבדשדירות  , לעשירים 

בחשבון יבוא  כתוצאה. לא  רעננה, ואז  שתושבי  , נגיד 

השרון, הרצלייה לפה, הוד  שלהם  הילדים  את  . ישלחו 

לאריאל ייצאו  סבא  כפר  ק. ותושבי  ובזה יש  אוטובוס  ו 

הבעיה   .נפתרה 

כיסופים   משכונת  חברים  פה  מחכים. יושבים  ליום הם   
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המשיח קבלן, שיבוא  מראש . ויבוא  סיפורים  שמעו  הם 

להם , העיר קבלן'ואמר  לכם, תביאו  לכם, ניתן  ניתן  ,ניתן 

בינוי, לכם פינוי  לכם  נפלאה, נעשה  הזדמנות  . 'הנה 

קטנות דירות  קצ, מורידים  דירות  ועוד בונים  גדולות  יותר  ת 

גדולות מקום. יותר  לידם. יש  בנו  ביוב  קו  אז , אפילו 

יהיה אולי  לחוד. תשתיות  ומציאות  לחוד  אגדות    .אבל 

מולה .   :אברהם  .   . דירות.

הזדמנות, אפשר  : לויאהוד יובל קרקע , תשמע. יש  לקחת  חייבים  לא 

פרטיים לבנייה. מאנשים  שטחים  יש  שלעירייה  זה  , עצם 

בש הירוקהלמגורים  מעניין, כונה  זו . זה  אם  לבדוק  צריך 

מומשה לא  או  שמומשה  שלא . הפקעה  שלי  שאילתא  זו 

תשובה לעתיד. קיבלה  תענה  שהיא  מקווה  כשיש . אני  אבל 

קרקע, אפשרות מתחננים , יש  הבית 'ואנשים  את  תוריד  בוא 

, שלנו '  

מחכים5  :קהל אנחנו  שנים    .  

יואל   ?לעירייה? למי  :איציק 

קבלן  :וי לאהוד יובל הביאו  פלא, הם  איזה  ברחוקבלן, ותראו  קבלן  אחרי    .

פלא איזה  סגורה, תראו  נשארה  הזכוכית  דלת  אז , לטענתם 

פני  על  שמפוזרת  בשכונה  דירות  לקחת  של  ההזדמנות  את  גם 

נוח במקום  גדול  מתאימות, שטח  לא  כבר  האלה  הן , הדירות 

נוחות כבר . לא  הרוסותהן  קרקע. די  של  תערובת  שם    , ותיש 

צרפתי הבנתי  :צביקה  .  .לא  . עכשיו. בינוי  פינוי    ? על 

יתאפק, סליחה, סליחה  : לויאהוד יובל תשובה, אדוני  ישמע  גם  אתה . הוא 

שלי מחנך    . לא 

צרפתי מה, לא  :צביקה  על    ? - שאלתי 

לעצמך  : לויאהוד יובל תשמור  שלך  הביניים  שאלות  הזדמנות. את  הנה  . אז 
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קטעת שאתה  הזה  המשפט  חצי א, כי  מראים  למי  יודע  תה 

במקום . עבודה שטח  מאגר  ליצור  הזאת  ההזדמנות  את  אז 

קטנות, נוח דירות  בכיסופים. חדשות, בלבנות  דירה  , קח 

במקומה3תבנה  דירות  חדש. 4תבנה .   ביוב  קו  הנה . הנה 

ויציאה, כבישים   .כניסה 

צרפתי הכבישים  :צביקה  על    .ופקקים, עומס 

תח  : לויאהוד יובל עושה  ציבוריתאתה  תכנית , בורה  את  עושה  עכשיו  אתה 

להכל. BRT- ה תשובות  לכם  מה. יש  העיר, רק  ראש  , יושב 

להם  ואומר  הזכוכית  דלת  את  יהיה , תבואו, תבואו'נועל 

עברו. 'בסדר לא  הזכוכית  דלת  את  שמדברים אז , הם  אנחנו 

השגה בר  דיור  הזולותעל  הקטנות  הדירות  מאגר  חידוש  או   , 

לח להמשיך  נפתחת? למה. לוםיכולים  לא  זכוכית  הדלת    .כי 

חברים   תראו  עכשיו  פשוטה, אז  מאוד  הצעה  מאוד , הבאתי 

קטנות. קלה דירות  יש  עמירם  של  דבריו  לפי  אין , אם  אז 

לקואליציה שלפחות . בעיה  או 10%תגידו  דירות 15%   

חדרים3, קטנות הבעיה.   שיש? מה  שאתם , תגידו  תגידו 

נגמר, בונים   . ובזה 

לכם    הקלותיש  ומבקש  אליכם  בא  שיזם  לו , הזדמנות  תגידו 

קטנות' דירות  תוספת  לנו  תיתן  , אבל  שלכם' בידיים  . הכל 

תעשו- תרצו  תרצו .   תעשו- לא  לא  . אם .   . שהיא . שכונה 

להיכנס ומתחננת  כיזם  לה ,כמוה  ותגידו  זכוכית '  הדלת 

תיכנסו, סגורה לא  , אתם  אותם ' עם  להיות  נמשיך  אז 

קיימי לא  סגורותםפתרונות  זכוכית  דלתות  אותן  ועם   .  

לקיים   שצריך  דבר  זה  פתוחה . הבטחות  דלת  עם  עיר  ראש 

אגדה זו  שקופה  לנו. וערי  שנשאר  מה  זה  אם , עכשיו. אגדות 

לי לענות  ירצו  הקואליציה  אשמח, חברי  דיון . אני  נפתח  בוא 
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שצריך   . כמו 

צרפתי רבה  :צביקה  הבעיה.תודה  לפתרון  דואגת  סבא  כפר  עיריית  של    

צעירים האוניברסיטה, זוגות  שכונת  את  עוד , בנתה  היו 

שמתוכנן, דירות החדש  קרקעות .והפרויקט  שיתפנו  וככל   

שלך לסדר  ההצעה  יקודם, בנושא  הנושא  פעם . כך  לא 

קודם  בניין  בנושא  רעיוני  דבר  שכל  אומרים  אנחנו  ראשונה 

בניין למליאת  לבוא  צריך  שכך. כל  מבקשים , והיות  אנחנו 

בנייןשיערך  במליאת  מקצועי  הזו , דיון  ההצעה  את  ולהעביר 

הבניין שלנו. תודה. למליאת  ההצעה  לפתוח. זו  בעד    ? - מי 

גל בן  זה  :גיא  את  תשאל  עליו, אולי  מקובל  זה    . אולי 

שהמדיניות , לא  : לויאהוד יובל הוא  במועצההרעיון  המליאה , נקבעת 

התכנוןו של     - הנושאים 

צרפתי אחו, אוקי  :צביקה  ל. זמאה  מוכן  .אתה  . לא? . או  לא? כן  נעלה , אם 

ההצעהלהצבעה    , את 

שתרצו, סליחה, סליחה  : לויאהוד יובל מה  את  הבנייה  למליאת  . תעלו 

המועצה חברי  כל  יושבים  שבו  הציבור, הדיון    , יושב 

צרפתי דיון. הבנתי  :צביקה  לקיים  בעד  בהצעתומי  יובל ,   של  הצעתו  בעד  מי 

בהצבע. בבקשה ?לוי עכשיו. האנחנו  מתדיינים  בעד . לא  מי 

העליתי שאני  ההחלטה    . תודה? הצעת 

גל בן  אבל, רגע  :גיא  המקורית  הצעה  העלית     .לא 

צרפתי שואל  :צביקה  בעד, אני    , מי 

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  מציע  :גיא  שאתה  המקורית  ההצעה  על    , תחזור 

צרפתי בבקשה  :צביקה  לי  תן  הדיוןאז  את  לנהל  את.   להסיר  בעד   מי 

למליאה אותה  ולהעביר    . תודה? ההצעה 
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  הצבעה  

שינפייןממה: בעד מולהאברהם,   לויארנון,   כהןאורן,     ,

צרפתיצביקה מילרעמירם,   יואלאיציק,   איתן,  צנעני    ,

חמויהודה בן  אברהםיאיר,   פרץשמעון,   עמרמישלי,     -

  . בוזגלו

אלאת :נגד גן  דבע, י  גל, אמיר  בן  לוי, גיא  מנשה , יובל 

  . אליאס

מסהחלטה בנות  :276 '  דירות  בניית  חובת  בדבר  הנושא  להעביר   3מחליטים 

ובניה, חדרים לתכנון  בוועדה     .לדיון 
  

  

של    לסדר  גלהצעה  בן  לבנושא , גיא  הערים  אשאיגוד     הוגשה , כיבוי 

  .09/12/10- ב

  

גל בן  באופן   :גיא  הירוקים  סיעת  חברי  הגישו  הזו  ההצעה  מן את  שהוא 

מנותק לא  לאחרונההסתם  רק  שקרה  ממה  אני , חברים,  

בכרמל. מבקש שקרה  למה  עדים  היינו  להיות , כולנו  ויכול 

כיבו השריפה  ה, שאת  עדיין אבל  השריפה  של  תוצאות 

אותותיהם את    . נותנות 

במילים   להכביר  צריך  לא  כולם, אני  מחוברים  כי  היו 

לטלוויזיה במוות . מספיק  שהסתיים  האנושי  לאסון  גם  עוד 

א43של  ל, נשים  קרוב  של  האקולוגי  לאסון   40,000- וגם 

שנהרס טבעי  חורש  שנגרם , דונם  הקנייני  לאסון  וגם 

  .לאנשים

אלינו    הרלוונטיות  ואיפה  אמורים  הדברים  יצא - במה  , לנו 

במקרה שלא  או  במקרה  אם  המקומי , בין  הכיבוי  שאיגוד 
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שלנו , שלנו בגלל האזורי  סבא  כפר  לעיר  רלוונטי  מאוד  הוא 

טע האזורי  - אחד . מיםכמה  הכיבוי  באיגוד  המרכזי  הציר 

סבא כפר  העיר  באיגוד , היא  ביותר  הגדולה  העיר  היא 

שלנו האזורי  יודע.הכיבוי  שלא  מי  האזורי ,   הכיבוי  איגוד 

מ פחות  לא  רשויות12- מונה  ערים6יש .   מועצות 2,    

מקומיות4, אזוריות מועצות  כפר .   הערים  את  מונה  זה 

הש, רעננה, סבא מונד, רוןהוד  תל  יאיר, היישובים  , כוכב 

השרון השרון, דרום  , טייבה, וליה'לג'ג, קלנסואה, לב 

גם יהודים.וטירה  יישובים  גם  ערבים,   יישובים  גם , גם 

מקומיות, ערים מועצות  פה, גם  יש  רוצים  שאתם    .מה 

יו   העדכניים"אולי  הנתונים  את  יודע  האיגוד  לנתוני . ר  נכון 

על , 2006 נסמך  אני  בתקופה"דוכי  שנכתב  המבקר  ידובר , ח 

מ למעלה  איש300,000- על  אולי .   נושק  כבר  זה  היום  לדעתי 

מ למעלה  איש400,000- אפילו    .  

לכולנו   אדומה  נורה  להאיר  היה  צריך  בכרמל  קרה  לא . מה 

באיגוד  ביותר  הגדולה  העיר  היא  סבא  שכפר  בלבד  זו 

יו, האזורי מסורתי  באופן  מזה  היה"וכתוצאה  האיגוד   ר 

סבא כפר  מהעיר  נציגות  גם .תמיד  היחידה  העיר  היא   

לה  יש  האיגוד  אחד2שבהנהלת  נציג  ולא  נציגים   .   

מילר נכון  :עמירם  לא  זה    . גם 

גל בן  ככה  :גיא  היה    . אז 

חמו בן  נורא  :יהודה    . לא 

גל בן  לתקן  :גיא  שצריך  מה  כל  את  תתקן    . אתה 

חמו בן  גיא  :יהודה  נורא  נכון, לא  לא  זה    . גם 

גלגיא בן  אותי  :  תסתור  לא  אתה  אחת  העיר , עובדה  ראש  החליט 

חשוב כך  כל  הוא  הזה  קרדינאלי, שהנושא  כך  כך , כל  כל 
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לו,משמעותי שקדם  העיר  מראש  שבשונה  החליט ,   הוא 

האיגוד הנהלת  של  המושכות  את  שלו  לידיים    . לקחת 

חמו בן  נכון  :יהודה  לא  זה    . גם 

גל בן  יו  :גיא  לא  האיגוד"אתה    ?ר 

חמויהוד בן  נכון  :ה  לא  זה    . גם 

גל בן  יו  :גיא  לא  האיגוד"אתה    ?ר 

חמו בן  מדייק, נו  :יהודה  לא  שאתה  רואה    ?אתה 

גל בן  יו  :גיא  לא  השרון"אתה  אזור  של  האיגוד    ?ר 

חמו בן    . תמשיך, תמשיך  :יהודה 

גל בן  חמו  :גיא  בן  אותי, מר  שתתקן  רוצה  יו. אני  אתה  ר  "האם 

  ? האיגוד

חמו בן    . יךתמש  :יהודה 

גל בן  נכון  :גיא  לא  שזה  אומר  אותי, אתה  שתתקן  רוצה  נאמר .אני   

נכון לא  דבר  שאמרתי  עכשיו    . לפרוטוקול 

חמו בן    . תמשיך  :יהודה 

גל בן  נכון  :גיא  לא  דבר  אמרת  ואתה  טעית  אתה    ? האם 

חמו בן  אתייחס. תמשיך  :יהודה    . אני 

גל בן  שאלה  :גיא  אותך  שואל  יו, אני  אתה  האיגוד"האם     ?ר 

חמו בן    .תמשיך  :יהודה 

גל בן  יו  :גיא  אתה  ידיעתי  האיגוד"למיטב  למה , ר  מבין  לא  אני  אז 

נכון לא  שזה     .אמרת 

חמו בן    .תמשיך  :יהודה 

גל בן  כיו  :גיא  מכהן  חמו  בן  אותם "מר  של  השרון  איגוד  של  האיגוד  ר 

עליהם דיברתי  שאני  דו2006בשנת . יישובים  נכתב  ח " 

ע הרשויות"ביקורת  מבקרי  איגודי  לאותו  שקשורות  גם .  

סבא, רעננה כפר  איתנו , גם  פה  שיושב  פיירשטיין  מר  גם 
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הדו לכתיבת  שותף  היה  סבא  כפר  עיריית  נכתב . ח"כמבקר 

לכתיבתו"דו שותף  היה  לא  פיירשטיין  שמר  מעקב  ע,ח  י " 

רעננה עיריית    .מבקר 

שקרה   מה  שלאור  סבורים  שדווקא , אנחנו  העובדה  ולאור 

זה הוא  העיר  הניהול ראש  מבחינת  הפעילות  את  פה  שמרכז   

האיגוד לכבאים, של  הפקודות  את  נותן  הוא  הוא , לא  לא 

בראש מקצועית  מבחינה  מ, עומד  הפורמאלית  הבחינהאבל 

יו היישובים"של  כל  של  האיגוד  נושא , יהודה, ר  אתה 

ולרע לטוב    . באחריות 

אומרת   נרצה, זאת  שקשור , אם  מה  בכל  שלנו  ישי  אלי  אתה 

תצחק, לא . לכיבוי אסון , אתה  וחלילה  חס  יהיה  אם  אבל 

בבוקר בכרמל, מחר  שהיו  כשלים  מאותם    , שנובע 

חמו בן  להפסיק, ציפי  :יהודה  ממך  מבקש    . אני 

גל בן  לבני  :גיא  לציפי  אותי  משווה  אתה  נתניהו, אם  ביבי  אז , ואתה 

מחמאה זו    . מבחינתי 

חמו בן  ישי, לא, לא  :יהודה  ישי. אמרת    . אני 

אמר   :כהןאורן  אמר . 'ציפי'הוא  לא  לבני'הוא     .'ציפי 

גל בן  אומר  :גיא  אני  מבחינתי  ישי, אבל  אני . אינסטרומנטאלית, אתה 

לך אומר  לי , תראה, כבר  לקרוא  יכול  שהוא  הוכיח  כבר  הוא 

רוצה שהוא    . איך 

חמו בן  ציני  :יהודה  לא    . אני 

גל בן  היום  :גיא  עד  כינויים  מאוד  בהרבה  לי  קרא  אנחנו , יהודה  אבל 

ידידותיים יותר  ביחסים  אחד . היום  מכנים  לא  כבר  אנחנו 

גנאי בכינויי  השני  יהודה, את  התקדמנו? נכון  הזה    .מהשלב 

חמו בן    . תמשיך. תמשיך  :יהודה 

גל בן  יהודה  :גיא  ככה  לך  להגיד  רוצה  בצחוק, אני  תקן , ולא  על  אתה 
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המקומי ישי  באותו , אלי  לא  אסון  יהיה  וחלילה  חס  אם  כי 

גודל גרוע, סדר  פחות  הרבה  וחלילה .אסון  חס  שאם  אדם  

לאיגוד ששייכים  היישובים  מגושי  אחד  בכל  פה  ייהרג  , אחד 

תקציבי ממחדל  ארגוני, כתוצאה  ממחדל  כתוצאה , כתוצאה 

הדברים  ואלף  אדם  כוח  של  הערכות  חוסר  של  ממחדל 

אותם יודעים  היום  באופן , שאגב, שאנחנו  שונים  לא  הם 

איגמהותי באף  בארץ  כיבוי    . וד 

בצפון   הכבאים  שסבלו  כשלים  את , מאותם  לכם  אומר  אני 

בידיעה בתחנה , זה  פה  שהם  כבאים  עם  אישית  דיברתי  כי 

מאוד, עובדים דומות  מבעיות  סובלים  מדי . הם  מעט  פה  יש 

שצריך הבעיות  לכל  מענה  שנותנים  הזאת  בתחנה  יש . כבאים 

מיושן שהוא  ציוד    .פה 

חמו בן    . נכון  :יהודה 

גל בן  קשה  :גיא  תקציבית  בעיה  פה  לא , יש  רבה  במידה  גם  שהיא 

יו של  האיגוד"אשמתו    , ר 

חמו בן    . נכון  :יהודה 

גל בן  יישובים  :גיא  כאן  שבהם, שיש  יהודים  הלא  בעיקר   ,לצערי 

באיגוד חלק  פורמאלית    , שלוקחים 

חמו בן  היהודים, לא  :יהודה    . גם 

גל בן  היהודים  :גיא  הגד, גם  החובות  נתוני אבל  לפי  דרך , 2006ולים 

ב, אגב לאיגוד  כסף  חייבת  היתה  סבא  כפר    . 2006- גם 

חמו בן  נכון  :יהודה    . לא 

גל בן  שכן2006  :גיא  כתוב  זה    .  

חמו בן  נכון  :יהודה    . לא 

גל בן  הדו  :גיא  את  קראת  לא  מ"אז    . 2006- ח 

חמו בן  הדו  :יהודה  נכון"גם  לא    . ח 
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גל בן  אותו  :גיא  גם  תתקן  עיר, יהודהתשמע . אז  ראש  צריך , אתה  אתה 

גם העולם  את  בסדר, לתקן  מקווה. זה  אני    ,אבל 

חמו בן  קלים   :יהודה  החיים  את  לך  לעשות  לנאום. אפשר  באת  אם . הרי 

דיון שלך  דיון, המטרה    .יש 

גל בן  דיון, יהודה  :גיא  שיהיה  שלי    . המטרה 

חמו בן  שאנשים  :יהודה  הזמן  את  תחסוך  גם  המטרה     - אבל 

בן  לא, לא  :גלגיא  שלי  באתי. המטרה  לא  זמן  שלי .לחסוך  המטרה   

לי  השתיתן  את  לדבר10- לדבר  לי  שמגיע  דקות    .  

חמו בן    . דבר  :יהודה 

גל בן  נעליים  :גיא  ולא  לנאום    . לא 

חמו בן  נואם  :יהודה    . אתה 

גל בן  לך  :גיא  מפריע  אני  לא , אגב, אם  אתה  אם  להקשיב  חייב  לא  אתה 

  . רוצה

לך, גיא  :יאיר אברהם להאזין  אוהב  שאני  מודה  לקודמך, אני  מאשר    . יותר 

גל בן  שמח  :גיא    . אני 

בך :ד מנשה אליאס"עו נכנסים  למה  מתפלא  אתה  זה    . אחרי 

גל בן  ומנשה  :גיא  אנחנו , יאיר  הקהל  דעת  על  פופולאריות  התחרות  את 

ב פעם  שנים5- עושים  פה.   אותה  לעשות  צריך  הנושא . לא 

רציני מספיק  גם  ליתא, הוא  עליו, מין  שנתבדח    .בלי 

יהודה   ממך  מצפה  האיגוד"כיו, אני  תשתתף , ר  רק  שלא 

חשובים ש,בדברים  פורסם תקשורתב  להשתתף   הולך  שאתה 

כבוד אות  בשריפהולתת  שהשתתפו  סבא  כפר  של  לכבאים    .

מאוד הכבוד. חשוב  להם, כל    . מגיע 

חמו בן  נכון  :יהודה  לא    . גם 

גל בן  הכל, אוקי  :גיא    . תתקן 

חמוי בן  מבין  :הודה  נכון, אתה  לא  גם    . זה 
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גל בן  הערב  :גיא  קשים  דיוקים  באי  לוקה  כנראה    . אני 

חמו בן  שלי  :יהודה  דובר  להיות  רוצה  שלי?אתה  דובר  תהיה    .  

גל בן  אותי  :גיא  תתקן  פעם. אתה  אות , עוד  להם  לתת  הולך  לא  אתה 

הכיפאק? כבוד בעיה, על  שפורסם. אין  מה  חושב . זה  אני 

סבירשאנח מאוד  משהו  הערב  פה  ביקשנו  שאני . נו  לפני  אבל 

מבקשים אנחנו  מה  את  ולפרט , אחדד  לכם  להגיד  רוצה  אני 

החינוך מוסדות  מהם    . לכם 

נכון   שלא  תגיד  זה  גם  בעיתון, אולי  פורסם  זה  גם  אבל . כי 

כל  של  הרשימות  פורסמו  האחרון  השרון  ידיעות  בעיתון 

להם  שאין  סבא  בכפר  החינוך  אשמוסדות  כיבוי  . אישור 

מי של  אש  כיבוי  הצפוני? אישור  השרון  איגוד  שמי . של 

בראשו חמו? עומד  בן  מה.יהודה  גם  שהוא  עיריית ?   ראש 

סבא למי. כפר  הילדים? שאחראי  של  ילדים. לשלומם  ? איזה 

כרגע אקריא  שאני  החינוך  מוסדות  בכל  שלומדים  , הילדים 

אש כיבוי  אישור  להם    .שאין 

יהודה   תקשיב  פה ,אז  ספר  בית  שאף  חושב  אתה  אם  גם   

נכון לא  השרון . תתייחס, שכתוב  שידיעות  מה  זה  אבל 

כיבוי, אומרים אישור  להם  סבא. שאין  כפר  לאשכול , למעש 

פעמים, פיס כמה  שם  לנאום  לך  הדמוקרטי . יצא  ספר  לבית 

אש כיבוי  אישור  כיבוי . אין  אישור  אין  סבא  כפר  למפתן 

א. אש אין  אוסישקין  ספר  אשלבית  כיבוי     .ישור 

  . המשופץ  :אל- אתי גן

גל בן  ב  :גיא  שקל 4- המשופץ  מיליון  אש  כיבוי  אישור  ספר . בלי  לבית 

אישור אין  נבון  אישור. אופירה  אין  גוריון  בן  ספר  . לבית 

אין אילן  חב, לגורדון, לגולדה, לברנר. לבר  ספר  . ד"לבית 

אפליה חרדים, אין  להם , שמעון, גם  אין  חילוניים  וגם 
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כיבויאיש איןל. ור  שדה  .ל. יצחק  . לעטרת , לסורקיס, .

צבי, לשילה, לרמז, חיים בן  צבי, לחטיבת  בבן  לגני . פעילה 

סבאילדים בכפר  החקלאית,   אלון, לחווה  לחטיבת , לחטיבת 

לב, בראל בר  המר, לחטיבת  על  ספר  מרכז , שזר, לבית 

גלילי, פדגוגי   .רבין, כצנלסון, הרצוג, התיכונים 

היה   קל  לכתוביותר  יהודה,   מקווה, אגב  לך, אני  , נשבע 

שלך ושלילחיים  אש,   כיבוי  אישור  לו  יש  הזה  אם . שהמקום 

אישור אין  סבא  כפר  של  הילדים  שאיפה , לכל  לנו  ערב  מי  אז 

מספר  אזרח  יו1שיושב  שהוא  העיר"  של  האיגוד  אולי , ר  גם 

אש כיבוי  אישור  פה  יודע. אין  את . לא  פה  שבנו  איך  עם 

הזה לפה,המקום  אש  כיבוי  אישור  אין  שגם  להיות  יכול    .  

אבסורד   לידי  הדברים  את  מביא  אומר , יהודה, אני  אני  אבל 

פעם נאום, עוד  לזה  לזה, קרא  רוצהקרא  שאתה  מה  אתה .  

באחריות הכיבוי. נושא  תחנת  מפקד  על  אחראי  אתה  .אתה 

התקציב על  פה, אחראי  הכיבוי  רשות  של  הנציג    . אתה 

צרפתי   . דקהעוד   :צביקה 

חמו בן    .תתריע  :יהודה 

גל בן  לקצר  :גיא  יכול  לא  לי , יהודה, הוא  יש  הפרעת 10כי  ואתה  דקות   

מתוכן2לי  דקות  לשמוע.   תאלץ  אתה  לשמוע . אז  נעים  לא 

אחריות לך    . שיש 

חמו בן  בשמיעה  :יהודה  גם  סובל  אפילו. הוא  משמיעה  סובל    .הוא 

גל בן  בא  :גיא  נושא  אולי  שאתה  לשמוע  נעים  לחיים לא  עתידית  חריות 

אנשים ילדים, של  של  יודע. לחיים  לא  ימים , אני  זוכר  אני 

בעיר עיר ,פה  ראש  היית  כשאתה  גם  בלי , עדיין   ספר  שבית 

בספטמבר הראשון  את  לפתוח  היה  יכול  לא  כיבוי  . אישור 

הלימודים שנת  את  לפתוח  לו  נתנו    .לא 
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עושה   הוא  מה  יודע  לא  הזה  העיתון  כן  אם  אלא  א והו, אז 

מדבר הוא  מה  על  יודע  טועה , לא  שהעיתון  מקווה  ואני 

צודק לא . הלוואי, ואתה  זה  כאן  שכתוב  מה  כל  אם  אבל 

גמור קשקוש  וזה  פניו. הלוואי, נכון  על  של , אבל  הילדים 

שלהם החינוך  מוסדות  כל  וכמעט  סבא  לסכנת , כפר  חשופים 

  .נפשות

שדיב   תושבים  של  מכיוונם  אותה  מכיר  שאני  נוספת  רו בעיה 

זה על  שיש . איתי  ביותר  הארוך  הסולם  עם  המשאית  גם 

סבא כפר  כיבוי  בתחנת  מענה , היום  לתת  יכולה  בהכרח  לא 

שנבנו גבוהים  הכי    . למגדלים 

צרפתי   . תודה, גיא  :צביקה 

גל בן  ה  :גיא  את  סיימתי  לא  עוד  שלי10- אני  דקות  במדידת .   בעיה  יש 

שלך צביקה, הזמן    . מר 

צרפתי   , לא  :צביקה 

גלגיא בן  דירות . לא, לא, לא  :  שרכשו  אנשים  של  עדויות  כאן  יש 

גבוהות ספרינקלרים, בקומות  אחרי , שמחייבים  ששנה 

האלה הדברים  עם  בעיות  היו  הדירות  את  לא , שרכשו  והם 

פגומים והיו  אמת  בזמן  אישור . עבדו  קיבלו  שהם  אחרי 

אש פרובלמאטית, כלומר. כיבוי  היא  המחדלים    . רמת 

שלנו    קונקרטיתההצעה  מאוד  בדקה , היא  מסיים  אני 

מבקשים. הזאת הכל  בסך  אנחנו  חמו, מה  בן   - אחד ? מר 

כיו שלך  הכפול  בכובע  וכ"שבתפקיד  איגוד  עירר  אתה , ראש 

משנתיים ויותר  משנה  יותר  כבר  הזה  בתפקיד  תביא . מכהן 

הכיבוי תחנת  מצב  מה  על  עדכון  העיר  למועצת  לשנה  . אחת 

ובטח  שקרהבטח  מה  רקע  בכרמלעל  האדם.   כוח  מצבת  , מה 

החוסרים פתאום , מה  הפנים  שמשרד  עכשיו  ההתנהלות  איך 
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כסף להעביר  צריך  שהוא  עתידים . מבין  דברים  איזה 

הקרוב בעתיד  גם . להתרחש  שינויים  להיות  הולכים  הרי 

מבניים. תקציביים אפילו    . אולי 

ש   אפשרות  להעביר  על  בכלל  להיות מדברים  יעברו  הכבאים 

מש פניםעובדי  לביטחון  ש. רד  להיות  לא יכול  אפילו  הם 

המקומיות הרשויות  של  בידיים  יותר  ארגונית יהיו  מבחינה   

אגב. וניהולית מצוין, מבחינתנו  פתרון  לא . זה  שזה  עדיף 

המקומיות הרשויות  של  בידיים    .יהיה 

של    הזה  את השעטנז  ביחד  מנהלות  והרשויות  הפנים  משרד 

הכיבוי מהבעיות, איגוד  חלק  נקודתית . זה  מציעים  אנחנו 

הבאה שלנו, שלישיבה  ההחלטה  הצעת  את  תקבלו  , אם 

סבירה נורא  לי  נראית  בישיבת - אחד : שהיא  העיר  שראש   

סקירה לנו  ייתן  הבאה  כרגע. המועצה  הוא . לא  כרגע 

רוצה שהוא  למה  בישיבת . יתייחס  מפורטת  סקירה  אבל 

כיו האיגוד  מצב  על  הבאה  האיגוד"המועצה    .ר 

לשנה- שתיים    אחת  העניין,   לצורך  ינואר  שנה , בכל  כל  של 

שנתיתתינתן סקירה  מבוצעים.   שהדברים  נדע  וכמובן , כך 

דו לממצאי  חייב . הביקורתח "התייחסות  שאתה  לי  נראה 

הספר בתי  לעניין  התייחסות, להתייחס  מחייב  ואני . זה 

טועה, אומר והעיתון    .הלוואי 

צרפתי   . תודה  :צביקה 

חמו בן  באני  :יהודה  אתייחס  משפטים3,4-   מיותר .   היה  שהנאום  חושב  אני 

העיריות.לחלוטין דיני  את  קצת  מכיר  היית  אם  זכות ,  

נסמך  או  מסונכרן  שהוא  גוף  מכל  סקירה  לשמוע  החברים 

סבא"ע כפר  עיריית  דיון .י  לקיים  בעיה  שום  שאין  אין , כך 

סיור לקיים  בעיה  מה , שום  את  לעשות  בעיה  שום  אין 
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לא . שצריך פופוליזםרק  להיות  כזה, צריך  ולנאום , פומפוזי 

זה  בכיכר 10,000כאילו  נמצאים  כרגע  איש  אחד-    .  

גל בן  עניין  :גיא  של  לגופו    . דבר 

חמו בן  מאוד- שתיים   :יהודה  אני  שמח-   כפר , מאוד  שתושבי  חושב  ואני 

כתפיי על  נמצאת  שהאחריות  שמחים  יותר  על , סבא  ולא 

אחרים למשל, כתפי  מ. כמוך  להיות ואני  שתמשיך  לך  אחל 

נמצא שאתה  נמצא, איפה  שאני  נושא . ואיפה  ואני 

   ,באחריות

אותו  :אל- אתי גן משתיק  לא  אתה    ? למה 

צרפתי   .סליחה, סליחה, אתי  :צביקה 

חמו בן  בעיר  :יהודה  עושה  שאני  מה  כשאני, בכל  לא גם  כשאני  וגם  מצליח   

   .מצליח

צרפתי בביקורת  :צביקה  חסך  לא  גיא    . גם 

גל, אה  :אל- אתי גן   . גם 

צרפתי בבקשה  :צביקה    .אז 

להשתיק...   :אל- אתי גן מנסה  לא  אתה    . אותו 

צרפתי גיא  :צביקה  את  השתקתי  דיבר . לא  דקות10גיא   .  

חמו בן  של   - שלוש   :יהודה  הארגוני  המבנה  נושא  וגם  הציוד  נושא  גם 

סוד, הכיבוי לא  בציניות . זה  להשתמש  היום  רוצה  לא  אני 

שפוליטי כמו  עושיםת  אחרים  שכתבתי. רבים  מה  לא , את 

אומרים , אמרתי היו  אומר  הייתי  מה . 'אמרת, אה'אם  אז 

לאיגוד נכנסתי  רק  שנה  חצי  לפני  רואה , שכתבתי  אני  איך 

הפנים במשרד  והנחתי  הארגוני  המבנה  להיות , את  יכולתי 

פופוליסטי הכותרות, סופר  בכל  לא . לזכות  כולל 

לעיתו, המקומיות זה  עם  הארציתולצאת  עשיתי . נות  ולא 

  .זאת
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אלה   טרופים  בימים  סבור  אני  סבלה , כי  שהכבאות  אחרי 

סבלה שהיא  המון, ממה  סובלת  הדם ,והיא  על  רוקד  לא  אני   

כרגע. כרגע דם  על  לרקוד  שלא  מעדיף    . אני 

שקל  : לויאהוד יובל מיליון  . תעביר  . .  

חמו בן  ובטח ציוד   :יהודה  . בטח  . אכפ. לפחות  שלך  מניח  מכספי אני  ת 

סבא כפר  של  המיסים  שנקנה . משלם  ידרשו  הבא  בשלב 

ישראל למדינת  גם  ומטוסים  המקומי. טנקים  השלטון  . זה 

המקומי השלטון  של  התפקיד  הציוד .זה  כן  סוד, על  זה  ? מה 

בת  שהכבאית  רואה  וונדר  סטיבי  שנה30גם  סטיבי .   גם 

סולם כוונדר  שיש  רואה  הקומות שהוא  לכל  מגיע  שלא 

  . באזור

ואומר   בא  אני  כתבתי , האחריות, לכן  אני  לטעמי  כל  קודם 

זה כנסיםו, את  מעט  בלא  זה  את  צריך , אמרתי  לא  שהכיבוי 

ברשויות שריפות. להיות  לכבות  יודעים  לא  אנחנו , אנחנו 

שנתעסק  ראוי  לא  וזה  שריפות  לכבות  לדעת  אמורים  לא 

ההחלטות .בזה מקבלי  בחרו  ואחרות  כאלה  מסיבות  אבל   

הממ הפניםברמה  במשרד  הכיבוי  את  להשאיר    .שלתית 

המשטרה   תחנת  עם  אחת  בכפיפה  להיות  צריך  הוא  , לטעמי 

ההצלה כוחות  כל  מד. עם  הכיבוי, א"גם  המשטרה, גם  , גם 

ועד עובדיםללא  האלה, י  המנגנונים  כל  ובטח . ללא  ובטח 

הכבאים גיל  את  בעיה, להצהיר  כן  גם  זו  בהחלט    . שהיום 

ציודי   על  מדבר  מבחינת , םוכשאתה  לפחות  להרגיע  יכול  אני 

שלנו הרשויות, המצפון  תפקידי  לא  שזה  הציוד . למרות 

הכבאים של  כזה , האישי  אזיקון  עם  בעיתונות  שראיתם  מה 

אחר המתקדם , ואזיקון  הציוד  את  להם  יש  סבא  בכפר 

קיבל, ביותר שלא  לומר  שיכול  אחד  האישי ואין  הציוד  את   
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האישי את , לשלומו  שיכבה  מנת    .ותהשריפעל 

חשבון    על  כבאית  לקנות  מתכוון  לא  שאני  ובטח  בטח 

מנופים, העיריות זה, ולא  מיני  כל  להם  לקנות    , ולא 

ברקע( מדבר  לוי  יובל    ) אהוד 

לא  : לויאהוד יובל   ?למה 

צרפתי דיבור, יובל  :צביקה  בזכות  העיר    .ראש 

יכולה  : לויאהוד יובל כן  הרצלייה     ?למה 

חמו בן  ש  :יהודה  אין  דיוןולכן  שיהיה  בעיה    . ום 

גל בן  הזה  :גיא  לעניין  להתייחס  חייב    . אתה 

חמו בן  התייחסות  :יהודה  תהיה  הזה  בנושא  על . גם  סקירה  לך  אתן  לא  אני 

  , הכיבוי

גל בן  מצפה , לא  :גיא  לא  שלי. גםאני  הציפייה  היתה  לא    .זו 

חמו בן  הבאה  :יהודה  בישיבה  לא  וגם  עכשיו    . לא 

גל בן  שליזו , יהודה  :גיא  הציפייה  היתה    . לא 

חמו בן  עכשיו  :יהודה  בכלל, לא  ולא  הבאה  בישיבה    .  לא 

גל בן  לך  :גיא  להגיד  גם  הגון  מספיק    , אני 

חמו בן  טוב  :יהודה  עכשיו, תקשיב  בכלל, לא  ולא  הבאה  בישיבה  כי . לא 

הכיבוי של  המקצוע  אנשי  עם  דיון  אותם, יהיה  , תשאלו 

איתם פה . תבררו  פה- תרצו     .  

גלגיא  דיון  :בן  יהיה    ?מתי 

חמו בן  ינואר. בהקדם  :יהודה  בחודש  גם  זה. מצידי  עם  בעיה  לי    .אין 

גל בן  שהצענו  :גיא  למה  בהתאם    .אז 

חמו בן  זה  :יהודה  עם  בעיה  שום  לי  לסדר. אין  הצעה  להציע  צריך  לא  , אתה 

מייל  לשלוח  בהחלט  יכול  לקיים'אתה  אפשר  על האם  דיון   

הכבאות , נושא  מקבל?' תשובה היית    . 'כן' 

גל בן  את   :גיא  בדיוק  שאומרת  ההחלטה  הצעת  על  שנצביע  בעיה  לך  יש 
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הדבר   ?אותו 

חמו בן  דיון. לא  :יהודה  יש  דיון, כי    . יהיה 

גל בן  שבדיוק  :גיא  מה  על  שנצביע  בעיה  לך    ?- יש 

צרפתי   .עמירם, בבקשה  :צביקה 

מילר ל  :עמירם  מבקש    . הוסיףאני 

  , לא, לא  : לויאהוד יובל

צרפתיצביק לענות  :ה  פררוגטיבה  לו  יש  העיר    .ראש 

גל בן  יהודה  :גיא  חושב  כן    . אני 

דיון  : לויאהוד יובל שנקיים  או  מתנגד  שהוא  יוכל . סליחה, או  לא  אתה 

דיון   . לפתוח 

צרפתי פותחים  :צביקה  לוי. לא    ,יובל 

גל בן  צודק, לא  :גיא  מדברים. הוא  והמציע  העיר  מראש  שיותר  , ברגע 

דיון    .נפתח 

חמו בן  מה  :יהודה  פה  להחליט  להם  תיתן    , אל 

דיון  : לויאהוד יובל פתיחת  לא  שזה  שיגיד  משפטי  יועץ    . יש 

גל בן  להתייחס  :גיא  יהודה  אבל  חייב    , אתה 

שכונה, סליחה  : לויאהוד יובל לא  החוק. זה  לפי  שתעבוד  שתלך, או  . או  . .  

גל בן  רגע, יובל  :גיא  לדבר, אז  מילה  נותן  לא  כל. הוא  הכבודעם    ,

פופוליסט, באמת, יהודה לי  שאתה , תקרא  מה  לי  תקרא 

ש. רוצה אומר  אישור 32- עיתון  להם  אין  חינוך  מוסדות   

הכיבוי. כיבוי מוסדות  על  אחראי  לתת , אתה  רוצה  לא  אתה 

לזה אין? תשובה  למה  מענה , על  יהיה  אולי  אז  אין  ואם 

  ? אחר

חמו בן  אישור  :יהודה  יש  בעיר  החינוך  מוסדות  מה.לכל  אלא  , ובצדק,  

דרישות שינוי  עושה  לעת  מעת  הרי 1- ב. שהכיבוי  לספטמבר   

מוסד עבר  סבא  כפר  בעיריית  הבטיחות  על   מוסד- הממונה 
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אישור שינויים. וקיבל  נמצאים . חלו  אנחנו  הללו  בשינויים 

ותגיד . כרגע עצמך  עם  כנה  גם  תהיה  מוסדות 'אבל  כל 

בשרון עצמך. 'החינוך  עם  כנה  תהיה    . לפחות 

גלג בן  השרון. צודק  :יא  הוד  של  גם  רשימה  פה  אתה , רעננה, יש  אבל 

השיאן השרון . ספרתי. עדיין  סבא , 30הוד  רעננה . 32כפר 

18.  

חמו בן  אין  :יהודה  המוסדות  כל    . כי 

גל בן  מבין  :גיא  לא  אני  תנועה. אז  כדי  תוך  הכללים  את  שינו  הם    ? אז 

חמו בן  מו  :יהודה  הרשויות  מתדיינים  עכשיו    . בדיוק, כן, לאז 

גל בן  עליך  :גיא  זה  את  הנחיתו  יו? והם  אתה  האיגוד"אבל    . ר 

חמו בן  זה  :יהודה  את  קובע  אני  לא  זה  הארצית. אבל  הכבאות    . זה 

גל בן  ל  :גיא  יכול  לא  אתה    ? - אז 

חמו בן  מבין  :יהודה  לא    , תקרא. אתה 

גל בן  הכיבוי  :גיא  על  שליטה  לך    ? אין 

צרפתי   . מירםע. תודה, טוב  :צביקה 

מילר העיר  :עמירם  ראש  דברי  את  אמשיך    .אני 

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  ילד, רגע, יהודה  :גיא  אם  עכשיו, השאלה  שואל  אני  אם , ברצינות 

למוות מחר  יישרף  חקירה,ילד  ועדת  ותקום  תוכל ,   אתה 

שינויים שהיו  החקירה  לוועדת    ? להגיד 

חמו בן  אותו  :יהודה  תכבה    . אתה 

גל בן  ילד  :גיא  בבוקראם  מחר  למוות  נשרף  צוחק,   לא    , אני 

וחלילה  : לויאהוד יובל   .חס 

גל בן  ושלום  :גיא  של . חס  שינויים  שהיו  לוועדה  להגיד  תוכל  אתה 

שלך? הכיבוי ההסבר  יהיה    ?זה 

צרפתי   . תודה, גיא  :צביקה 
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גל בן  בו  :גיא  עומדים  לא  אם  הכיבוי  של  התקן  שווה  זה  מה    . אז 

ביחד(   ) מדברים 

צרפ   . עמירם, בבקשה  :תיצביקה 

.   : לויאהוד יובל . דיון . פותח  משפטי  דיוןיועץ  לפתוח  פה. בלי  זה    ?מה 

מילר העיר  :עמירם  ראש  לדברי  בהמשך  מדבר    . אני 

יכול, סליחה  : לויאהוד יובל לא    , אתה 

גל בן  העיר, עמירם  :גיא  ראש  לדברי  בהמשך  מדבר  לא  אתה . אתה  אם 

דיון, מדבר על  מצביעים  מנהל , צביקה, חהסלי. אנחנו  אתה 

מועצה ישיבות  זמן    .מספיק 

המשפטי  : לויאהוד יובל היועץ    , אדוני 

גל בן  הלאה  :גיא  שעוברים  או  דיון  שנקיים  מדבר. או  עמירם  זה , אם 

מדברים האחרים  שכל  המשמעות, צביקה ,אומר    . זאת 

צרפתי נתן  :צביקה  העיר    , ראש 

שכונה  : לויאהוד יובל פה  תעשה  לא  שה. אתה  דיון או  יפתח  המשפטי  יועץ 

לא התנגד. או  פרוצדורה. הוא  לו  משפטי . יש  יועץ  שיש  או 

שכונה שזה    .או 

גל בן  הדיון  :גיא  לנוהל  להיצמד  יכולים  לא  אתם  התקנילמה    ?  

החוק  : לויאהוד יובל מעל  לא  ואתה  חוק    . יש 

צרפתי החוק, סליחה, סליחה  :צביקה  מעל  להיות  רוצים  לא    , אנחנו 

החוק  :י לואהוד יובל לפי  תתנהג  הדיון . אז  את  מחזיר  עכשיו  שאתה  או 

דיון, אליו פותח    . ואתה 

צרפתי לי, יובל  :צביקה  כוחניות, תגיד  על  מדברים  לא , תראה? אתם  אתה 

מילה להוציא    . תקשיב. נותן 

מילים  : לויאהוד יובל הרבה  הוצאת  דיון. אתה  פותח  שאתה    , או 

צרפתי רוצ  :צביקה  שאני  כמה  אוציא    .האני 

פרוצדורה  : לויאהוד יובל   .יש 
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צרפתי   . תקשיב  :צביקה 

לא  : לויאהוד יובל או  פרוצדורה  פותח  שאתה    . תחליט. או 

גל בן  הפקודה  :גיא  את  שנצטט  רוצה    ? אתה 

צרפתי .  :צביקה    , תנאים. .

כן  : לויאהוד יובל . אני  . ול, תנאים. עליי  להגן  נועדו  התנאים  עליךאכי   .   

גל בן  ה  :גיא  את    . פקודהנצטט 

צרפתי   . בבקשה, עמירם  :צביקה 

להיות, לא  : לויאהוד יובל יכול  סליחה. לא  מסכים, עמירם  לא    . אני 

צרפתי   . בבקשה, אלון  :צביקה 

מתנגד, סליחה  : לויאהוד יובל ל. יש  ההזדמנות  את  ניצל  העיר     - ראש 

צרפתי המשפטי  :צביקה  שהיועץ  בבקשה, רצית  לדבר  לו    .תן 

לדון אם : " לתוספת השנייה קובע28סעיף   :ד אלון בן זקן"עו התנגדות  היתה 

להצעה , בהצעה אחד  מתנגד  ודברי  המציע  דברי  ישמעו 

על  עולה  שאינו  זמן  דקות10במשך  אחד,   יותר . לכל  היה 

אחד ממתנגד  יותר  או  אחד  או , ממציע  המציעים  רשאים 

העניין, המתנגדים ביניהם, לפי  האמור  הזמן  את    ". לחלק 

צרפתי   . תודה  :צביקה 

מ  : לויאהוד יובל יותר  דיבר  העיר  דקות10- ראש    .  

צרפתי מ  :צביקה  יותר  דיבר  לא  העיר  דקות10- ראש    .  

גל בן  לדבר  :גיא  לעמירם  יש  זמן    ? כמה 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי פה, סליחה  :צביקה  הדיון  את  מנהל  לא  מהיועץ . אתה  תשובה  קיבלת 

תודה,המשפטי   .  

הרא, לא, לא  : לויאהוד יובל את  עבר  העיר  דקות10- ש    .  

צרפתי החלטת  :צביקה  אתה  פה? זה  מחליט  לא    .בבקשה. קדימה. אתה 

מילר כל  :עמירם  גל, קודם  בן  הראוי, גיא  שמן  חושב    , אני 
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כזה  : לויאהוד יובל דבר  להיות  יכול    . לא 

מילר בכרמל  :עמירם  היערות  שריפת  מחדל  את  רק  לא  לציין  גם ,היה  אלא   

שה הזה  המחדל  באמתשבצד  כאסון , וא  אותו  מגדיר  הייתי 

כבאים, לאומי של  מאוד  רבים  גבורה  גילויי  כוחות , היו  של 

אחרים משטרה, ביטחון    , של 

גל בן    . בהחלט  :גיא 

מילר דבר  :עמירם  של  בסופו  מעשה, וגם  של  ותושייה  פיקוד  של  , תושייה 

שהביאו כפי  תוצאה  השרון. והביאו  ערים  איגוד  כבאי   גם 

מ בצורה  הזההשתתפו  האירוע  בתוך  לשם , כובדת  הגיעו 

עפ, בזמן עשו  בהחלט  שקיבלתי"והם  הדיווחים  רק , י  לא 

העיר ראש  מאוד, דרך  טובה     .עבודה 

עכשיו   זה  את  אומר  אני  אז  נאמר  לא  זה.זה  את  אומר  אני    ,

שבח לכל  ראויים  האלה  העיר , והכבאים  מראש  קיבלו  ולכן 

בזה וכיוצא  הוקרה  תעודת    .השבוע 

ב(   ) יחדמדברים 

גל בן  יהודה  :גיא  כבוד  אות  אמרתי  מדייק? - ולא, כי  אתה    , וואלה 

חמו בן  נכון  :יהודה  לא  זה    .גם 

גל בן  נכון  :גיא  לא  זה  אומר, גם  שעמירם    ?מה 

מילר זה  :עמירם  עם    , יחד 

גל בן  אומר, רגע  :גיא  העיר  נכוניםראש  לא  שלך  שהדברים    . עמירם,  

חמו בן  ניהלנ, ה'חבר  :יהודה  תרבותייםחודשיים  דיונים  כבדו . תפסיקו. ו 

עצמכם   . את 

גל בן  אומר, לא  :גיא  שאתה  מה  את  ברצינות  לוקח    . אני 

סבא  : לויאהוד יובל לכפר  הקשר    ? מה 

מילר העיר  :עמירם  ראש  עם  מסוימת  במידה  עליו  חלוק  שאני  דבר  יש  , אם 

בכלל הכבאות  שירותי  של  התפיסה  בדבר  מפני . זה 
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נ ולאור  האישית  זה , יסיונישמבחינתי  את  אומר  אני 

יו, ברצינות להיות  של  השנים  האיגוד"רב  ראש , ר  תמיד  ולא 

יו היה  שאמרתר "העיר  כפי  הוא , האיגוד  הזה  השירות  אז 

שירות  דעתי  מובהקלפי  את , מוניציפאלי  למצוא  וצריכים 

ארצית  התאחדות  לבין  המוניציפאלי  השירות  בין  הדרך 

כבדים באירועים  ה, שמטפלת  שהיה  בכרמלכפי   .אסון 

לזה הדרך  את  למצוא    .צריכים 

להעיר   רוצה  גם  ערים , אני  באיגוד  או  יחסית  סבא  שבכפר 

הציוד יחסית  הממונע השרון  המיכליות-      - הכבאיות ,  

הכבאים של  הציוד  על  דיבר  כבר  גבוהה , יהודה  יותר  ברמה 

בארץ שיש  מתקציביהן . ממה  להשקיע  ידעו  והרשויות 

של 50%לפחות  מהעלויות  חדשות  כבאיות  מנוף , רכישת 

  . גבהים

מ   גבוה  יותר  מנוף  מטר45- ואין  בארץ. אין. אין.   לא , לא 

ברוסיה, בעולם לא  אפילו  כזה.ובוודאי  דבר  אין  יש .   ולכן 

עצמי כיבוי  של . אמצעי  . ובמקרה  . שזה . הוכחנו  דווקא 

הכל.פועל זה    .  

תקין  : לויאהוד יובל לא  שזה    . הוכח 

מילר שז  :עמירם  פועלהוכח    . ה 

תקין  : לויאהוד יובל לא    . שזה 

גל בן  האדם  :גיא  כוח  מתקן  רצון  שבע     ?אתה 

מילר ש  :עמירם  דבר  משום  רצון  שבע  לא  .אני  . את , . בהחלט  מקבל  אני 

מועצת  מישיבות  באחת  דיון  לקיים  העיר  ראש  של  הצעתו 

הקרובות להגיד , העיר  היה  אפשר  שלכאורה  למרות  וזה 

מ רשות  הוא  ערים  עצמושאיגוד  בפני  הביקורת , שפטית  ואת 

עצמו בתוך  עושה  הוא  עושה , שלו  הוא  שלו  הדברים  ואת 
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עצמו בעצמו, בתוך  בונה  הוא  תקציבו    . ואת 

העיר   ראש  עשה  שיפה  חושב  אני  להעיד , עדיין  יכול  שאני 

הכיבוי שירותי  את  אוהב  מאוד  אנשיהם,שהוא  ואת  ואת ,  

הזה . הכבאים בנושא  דיון  הישיבויקיים  הקרובות באחת  ות 

העיר מועצת  הזה, של  בנושא  שלנו  ההחלטה  הצעת    . וזאת 

גל בן  משלנו  :גיא  שונה  היא    ? במה 

שלנו  :אל- אתי גן ההחלטה  הצעת  עם  הבעיה    ? מה 

צרפתי שונה  :צביקה  היא  במה  לך  אגיד    . אני 

גל בן  שנתי  :גיא  לדיון  התנגדות  לך     ?יש 

צרפתי שונה  :צביקה  היא  במה  לך  אגיד  ש. אני  סעיפיםהיא  בשני  אחד . ונה 

שנתי-  דיון  בדוו.   המבקר"דיון    . ח 

גל בן  מהישיבות   :גיא  באחת  נקודתי  דיון  הכשל  את  רק  רוצים  אתם  אז 

  ? הקרובות

צרפתי זה.כן  :צביקה  סביב  להתאחד  אפשר  אם    ,  

גל בן  ונתאחד   :גיא  הקרובים  החודשים  בשלושת  זה  את  לתחום  אפשר 

זה   ? סביב 

צרפתי בעיה  :צביקה    .אין 

גל בן  יותר  :גיא  מיידי  יהיה  שזה  החודשים ? כדי  שלושת  של  טווח 

פה  נהיה  ואז  אחד- הקרובים  פה    .  

צרפתי אחד  :צביקה  פה  לאשר    ? אפשר 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי אחד. תודה  :צביקה     .תודה, פה 

גל בן  אחד  :גיא  פה    ? הצבענו 

צרפתי אחד  :צביקה    . פה 

גל בן  זה, יובל  :גיא  בעד  גם  נושא.יופי? ןנכו, אתה  על  התאחדנו  לא ,  

  .יאומן
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מסהחלטה במהלך  :277 '  אש  כיבויי  בנושא  במועצה  דיון  לקיים  מחליטים 

הקרובים   .החודשים 
  

ביום   .3 מישיבתה  כספים  ועדת  החלטות    .09/12/10אישור 

  

צרפתי הבאה  :צביקה  כספים-  סעיף  ועדת  פרוטוקול  אישור    . בבקשה,  

רוכל לסעי  :שגיא  מסעיף  לסעיף , ףהעברות  מסעיף  והעברת  רגיל  תקציב 

  . רים"תב

צרפתי הערות  :צביקה  למישהו     ?שאלות? יש 

  .כן  : לויאהוד יובל

יואל כספיםבהצ  :איציק  בוועדת  זה  בעד  לך. עת  יש  הערות    ? איזה 

גל בן  שאלה  :גיא  לי  בסעיף . יש  בפרוטוקול  רואה  שם 3אני  שכתוב   

תרומות קבלת  של  אישור  נדחה, שיש    ? זה 

צרפתיצביק עלה  :ה  לא  נדחה. זה    . זה 

גל בן  הקרובה  :גיא  הכספים  ועדת  בישיבת  יהיה    ? זה 

אותי  :אל- אתי גן העלימו  מה  משום    , אבל 

אותך, כן :ד מנשה אליאס"עו העלימו  לב. פעמיים  שמתי    . בטעות. בטעות. אני 

גל בן  זה  :גיא  את  לתקן    .צריך 

צרפתי כנראה  :צביקה  העניי, שגיא. טעות  את  בפרוטוקולתבדוק  אתי  של  , ן 

  . יובל, כן. תודה? בסדר

הכספים,ברשותכם  : לויאהוד יובל בוועדת  שעלו  לשאלות  אתייחס  אני    ,

צו  של  הזה  בנושא  פה  מתייחסים  לא  שהם  יודעים  אתם 

בין . הארנונה בהעברות  דנו  כספים  ועדת  של  ההחלטות 

  ?נכון, סעיפים

צרפתי   . נכון  :צביקה 

יואל הסכמ  :איציק  אתה  בוועדהלזה    . ת 
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עליי  : לויאהוד יובל כועס  לא     ?נכון, אתה 

יואל רק  :איציק  לך  מזכיר    . אני 

מילר אחד  :עמירם  פה  הערות, הסכמת  עוד  הצעת  מזכיר .ואפילו  רק  אני   

זה את    .לך 

צריך. תודה  : לויאהוד יובל בגילי  שלי  .הזיכרון  . ברור, . את . זה  שאלתי  אני 

בישיבה המוע, הגזבר  שחברי  הראוי  העיר , צהמן  ראש  אם 

יקשיב, יואיל כבודו  למה . אם  בישיבה  הגזבר  את  שאלתי 

להעביר  שקל750,000צריך  סיורים  בנושא  לסעיף  מסעיף    ,

ביטחון סעיפים. בנושא  איחוד  וזה  דבר  אותו  זה  מה , אם  אז 

יישאר  שזה  דבר, 752, 750רע  אותו    . זה 

צרפתי חושב  :צביקה  אני  תשובות    , קיבלת 

תשובות  : לויאהוד יובל קיבלתי  לי . לא  דבר'אמרו  אותו  לי . 'זה  נתנו  לא 

מנע . פירוט העיר  לפרטראש  שהמליאה . מהגזבר  חושב  אני 

הזאת ההעברה  את  לאשר  הולכת  לשמוע , שעכשיו  צריכה 

א' ב' סעיף  , א- עוסק  ב752סעיף ' עוסק  , ב-   ' לאשר' . החלטנו 

כרגיל יבינו, אבל  אנשים  וחלילה  חס  כי  להסתיר  צריך   לא 

שאלותאת לשאול  ויתחילו  הזה  את .   לצנזר  היתה  הגישה 

מגעיל, הגזבר היה    .זה 

יואל הגזבר  :איציק  את    ? לצנזר 

לדבר. כן  : לויאהוד יובל ממנו  עם .למנוע  הקודמת  בישיבה  שקרה  כמו   

חינוך מחלקת  הפה. מנהל  את  לפתוח  ניסה    , הוא 

צרפתי בוא, בבקשה, יובל  :צביקה    , יובל 

גל בן  לא  :גיא  לוילפחות  יובל  את  מצנזרים    .  

מילר שם  :עמירם  סיננו    ?קללות? מה 

מילים  : לויאהוד יובל שם    , היו 

מילר   ?קללות? קללות  :עמירם 
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העיר  : לויאהוד יובל ראש  של  מפיו  בוטות  מילים     .סיננו 

מילר ישיבה  :עמירם  באותה    ? היינו 

לך, עמירם. כן  : לויאהוד יובל לא , אמרתי  ושלך  שלי     - השמיעה 

יואלאיצ ב  :יק  הזמן' דיליי'יובל  כל  חודשיים    . של 

מילר שירה  :עמירם  דברי  שאומר  קללה, מי  זו  יובל    . אצל 

שירה, לא  : לויאהוד יובל דברי  היה  לא  ב. זה  מילים  כן  אם  אותיות 3- אלא   

שירה זה . זה  מה  לנו  שיסביר  מהגזבר  ביקשתי   383,000אני 

במיונים סעיפים  בין  שינוי  שעברו  ועדה בנושא , שקל  של 

ובנייה של . לתכנון  העברות  היו  בין 435,000ולמה  שקל   

בנייה של  בנושאים  תוספות . הסעיפים  את  צריך  הכספים מי 

ולמה   .האלה 

ש   שלישי  בישיבהנושא  אליו  התייחסתי  שמן , אני  חושב  אני 

לוהראוי  יקשיבו  קצת  המועצה  חברי  של , שכל  נושא  הוא 

לעירייה שהכניסו  משפטית  ואכיפה  עוד חנייה  מיליון 1.736   

הכנסה, שקל כל  על  לברך  צריך  שני. שלכאורה  מצד  , אבל 

שנקנסים העיר  תושבי  משלמים  האלה  ההכנסות     .את 

  

העיר***  מ, ראש  יצא  חמו  בן  יהודה  הישיבות מר    ***אולם 

  

יואל מראש  :איציק  קבוע    . כי 

עבריינים  : לויאהוד יובל של  עיר  לנו  שיש  הציב, או  על  גוזרים  שלא    , וראו 

יואל שילמתי  :איציק  אני  כמה  יודע  לך? אתה  קרה    . מה 

הקו  : לויאהוד יובל מרכז  או    ? פרציהאואתה 

יואל   . אני, אני  :איציק 

שאלה  : לויאהוד יובל שואל  אני  שלא , אז  גזרה  הציבור  על  שגוזרים  או 

בה לעמוד  יכול  לא  מס, שהוא  להיות  הופך  זה  בסך , ואז  כי 
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עושים מה  נחמדיםאת, אומרים? הכל  ארנונה, ם  , שילמתם 

נכניס  בוא  לחנות, לכםאבל  יכולים  לא  שאתם  מקום  , בכל 

אדום איזה  לכם  קצת, לבן- נשים  עוד  העירייה . תשלמו 

האלה ההכנסות  את     .צריכה 

פירוט   ביקשתי  אותי, אז  מטעה  אינו  זיכרוני  אם  עמירם , כי 

פעם לא  לנו  הקנסות , הסביר  אצל 67%שמתוך  נשארים   

שוהר חברת הכלכלית  החברה  ל7%ואולי , ואצל  מגיעים   . . . ,

אותי, 93% את , בהגדרה, סליחה . מתקנים  מצטט  אני 

  , עמירם

יואל הסכם  :איציק  טועה? יש    . אתה 

  . תירגעו, רגע  : לויאהוד יובל

מילר מצוטט  :עמירם  זה  איפה  לי    . יובל, בחייך, תראה 

  , 70%יש   : לויאהוד יובל

מילר מד, יובל  :עמירם  כספיםכשאתה  על  בדבריך, בר    . תדייק 

אדייק  : לויאהוד יובל   . אני 

מילר סתם  :עמירם  לעג  תוציא  ואל  בדבריך  הכל. תדייק    . זה 

לעג  : לויאהוד יובל אוציא  עפ. לא  עפ, הסכםי "יש  אחוזים"יש    , י 

מילר הירוקים  :עמירם  לסיעה  שחבריך  החנייה  לגבי  הזמן , כולל  כל 

כך על    , שוקדים 

לסיעה  : לויאהוד יובל חבריי  לא    , הם 

ביחד(   ) מדברים 

הירוקים  : לויאהוד יובל לסיעה    . חבריי 

מילר הירוקים  :עמירם  לסיעה    .חברייך 

גל בן  הזה  :גיא  אותך, בקצב  למי, נשייך  יודע     .אתה 

ירוק  :יאיר אברהם   .תפוח 

עמירם  : לויאהוד יובל לי  התיקון, יסלח  את  מקבל  עמלה. אני    , יש 
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גל בן  א  :גיא  כל  לויעם  ליובל  מסיעת , הבתי  מסיעת , תפוחהוא  ואנחנו 

מין, הירוקים נערבב  לא    , ובוא 

מילר בסיעתך, יובל  :עמירם  תתבייש    .אל 

יודע  : לויאהוד יובל מפיצול, אתה  סובלת  שלי  שהסיעה  אמר  פעם  , יהודה 

.אז . ככה, . אגיד  דוי"עפ, אני  של "  חיצוני  מבקר  של  , 2007ח 

לו שוהר  שחברת  שאחרי  שם  שלה נאמר  העמלות  את  קחת 

מעל  תוספת  מיליון7בגין  ל,   מגיע  אחוז70- שזה  ומשהו    ,

שלה העמלות  את  לוקחת  הכלכלית  שהחברה  בשורה , ואחרי 

כהתחתונה  הגיעו  העירייה  אותי  .7%- לקופת  יתקנו  עכשיו 

לי יגידו    ,ואולי 

צרפתי להעברות  :צביקה  קשור  זה    ? יובל, מה 

אנחנו   :אורן כהן איפה  שכחתי    .היינולרגע 

שו  : לויאהוד יובל שגובים, לאאני  המיליונים  לי , מתוך  ענו  שעברה  בשנה 

ש לקנסות8- מהעירייה  הלכו  מיליון  האלה 1.7- ה.   מיליון   

נובע הגבייה? מה  עומדת  זה , כמה  זה 7%ואם  אם  או   30% 

לנו   ? - שמגיעים 

יואל שאלה  :איציק  בסדר. זאת  בסדר, זה  היא    . השאלה 

לדעתאני   : לויאהוד יובל   .רוצה 

צרפתי מכיר, שגיא  :צביקה  שאתה  לעובדות  רק  יובל. תענה  עוד , אה. תודה 

  ?משהו

משהו, כן  : לויאהוד יובל לפרוטוקול, סליחה. עוד  תשובות  רוצה  , אני 

  . להקלטה

צרפתי העברות. בסדר, לא  :צביקה  על  תדבר    . רק 

לאט  : לויאהוד יובל אדבר    . לאט- אני 

צרפתי לאט  :צביקה  ההעברותאבל, דבר  על    .  

עובר   : לויאהוד יובל קמ20לא  בעיר"    . תירגע, ש 
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יואל הפקקים  :איציק  את  עושה    . אתה 

פקקים, תשמע  : לויאהוד יובל עם  שנולדו  אנשים  אשמתי, יש  לא  הם . זה 

עולם לבורא  ללכת  כאלה.צריכים  אנשים  יש  פקק ,   הם 

לדעת.בעצמם ישמחו  המועצה  חברי  המועצה,   מי , חברי 

בהעברות , שמתוכם לעיין  טורחים  קואליציה  חברי  תמיד  לא 

סעיפים של , בין  פעוטים  שסכומים  לדעת       16,000ישמחו 

הפארק26,000- ו של  אלפים  המאות  את  הגדילו  הגינון .   אם 

היה  הפארק  . , 600,000של  . גדלו, 900,000. הם  הגינון . אז 

ב ב, 16,000- גדל  גדל  לנו .26,000- והניקיון    ,יסביר 

  ) ביחדמדברים (

ציבור40,000  : לויאהוד יובל ויחסי  הסברה  בתקציב  מדובר ,   אם  שאלתי 

  ? - פה

  . תתכנס, יובל, יאללה  :אורן כהן

על   : לויאהוד יובל לאשר  רוצים  פתחתם. 'בליינד'אתם  חברי , לא 

פתחתם, הקואליציה שלא  איתכם  מתערב    . אני 

שטויות :ד מנשה אליאס"עו מדבר  אתה  ל?למה  בכלל  הגיב  לא    . טיעונים 

לגזבר  : לויאהוד יובל אחרונה  הישיבה. שאלה  לא  זו    , אולי 

לך, יובל  :אורן כהן להגיד  נעים  אומר, לא  שאתה  הדברים  לפי  , אבל 

לא  התקציבפתחאתה  את  יאללה.ת  ענייני, תתכנס,     .תהיה 

להתכנס110  : לויאהוד יובל קשה  קילו    .  

יואל שאלות, יובל  :איציק  תשו, שאלת  לענות  לו     .בותתן 

לנו  : לויאהוד יובל אומרים  פעם  שכל  אומרים, מכיוון  שאנחנו  שאלה  , כל 

לנו  שתמנעו 'אומרים  המקצועיים  לגורמים  זה  את  תפנו 

, מטעות ונפנה ' הזה  מהחדר  נצא  לא  וחלילה  שחס  כדי  אז 

בטעות הגזבר, לעיתונות  אדון  את  לשאול  רציתי  , אז 

פהבהזדמנות  שיש  של , חגיגית  התקציב  הארנונה,2010אם    ,
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על  לגזבר? 261,000עומד  לפנות  אפשרות  לנו    , אין 

צרפתי יכול   :צביקה  לאתה  המיילגזברלפנות  דרך    . תודה,  

ב  : לויאהוד יובל מארנונה  שלו  ההכנסות  את  מגדיל  הוא    ... 6.4%- למה 

צרפתי   .בבקשה, שגיא. תודה  :צביקה 

רוכל וביטחון  :שגיא  הכספי, סיורים  בוועדת  גם  שאמרתי  אני . םכפי 

השנה בתחילת  סעיפים  בשני  זה  את  כפי , תקצבתי  כי 

יבוצע זה  המכרז . שסברתי  אחד- בפועל  מכרז  היה  חוזה ,  

אחד. אחד לסעיף  נרשמו  ההוצאות  מהות. כל  , אותה 

הבדל, סיורים שום  אחד. אין  לסעיף  סיורים  אנחנו . אותם 

אותם בביצוע. מאחדים  הבדל  שום  טכנית , אין  העברה  וזו 

דברו, במהותה שום  לה  .אין  . .  

צרפתי   . תודה  :צביקה 

רוכל ביטחון  :שגיא  סיומת , ומחלקת  זה  קבלניותשל שניהם  של , עבודות 

קבלנים  עם  קבלנים . 750 - התקשרות  עם   751 - התקשרות 

קבלנים 2, קבלנים הדבר-   אותו    .  

.אותו  : לויאהוד יובל . אנשים, .   ? אותם 

ביחד(   ) מדברים 

רוכל המש  :שגיא  של  מיוןהנושא  זה  של . נכון, פטיות  חשבונאי  מיון  זה 

סעיפים לשני  המשפטיות    . ההוצאות 

המיון  : לויאהוד יובל את  לשנות  צריך  אתה  להבין? למה  רוצים    .אנחנו 

רוכל בתקציבי  :שגיא  נוהג  אני  כך     - כי 

הזזת  : לויאהוד יובל למי  מי  לא? בין  . זה  . .  

רוכל אומרת  :שגיא  זאת    ?מה 

צרפתי לגז  :צביקה  לךתן  לענות    . בר 

למי  : לויאהוד יובל מי  בין    .תסביר 

רוכל    .הסברתי  :שגיא 
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יואל מחדש  :איציק  מיון  עשו  מחלקה  ראבאק. יובל, באותה    . דחיל 

רוכל מ  :שגיא  מההוצאותחלק  חלק  ייחסתי  העזר  לתכנון תקציב  לוועדה   

  . ובנייה

צרפתי שיח, שגיא  :צביקה  בדו  לא  שאל. אתה  שהוא  למה    . וזהו, תענה 

רוכל עונה, עניתי  :שגיא    . אני 

מהעין  : לויאהוד יובל נעלמים  מבין, הדברים  לא  פה  אחד    ,אף 

צרפתי נעלם  :צביקה  לא  דבר  מהעיןשום    .  

להבין   : לויאהוד יובל אפשר  מהאי  . על  . .  

רוכל לענות, יובל  :שגיא  לי  אענה, תן  חנייה.אני  משפטיות ,    - הוצאות 

כוללת  משפטית  אכיפה  של  הזה  הקבלן הסעיף   וכןעמלת 

עצמן האכיפה  קובע .הוצאות  החדש  ההסכם   2008שמאפריל  

החנייה2 -  בהוצאות  לקבלן  בתגמול  רכיבים  האחד .  זה -    

עצמן האכיפה  הארנונה, הוצאות  באכיפת  גם  שנהוג  . כפי 

הקבלן מקבל  האכיפה  הוצאות  מלוא  שמופיע , את  מה 

הזה מהתקבולים40%, ובנוסף. בסעיף  עצמם,   . מהקנסות 

הקבלןה עמלת  מלוא  את  מכיל  הזה  הסעיפים . סעיף  שני 

השנה בתחילת  בחסר  תוקצב  התוצאה. האלה  גם . זו  אבל 

פחות היה  ההכנסה    , בצד 

.   : לויאהוד יובל . שעברה. משנה    ? הכנסות 

רוכל לא. לא  :שגיא  תקצוב.ממש  היה  פשוט    -   

יואל מדויק  :איציק  היה  לא    . האומדן 

ממ  : לויאהוד יובל יותר  שצפיתםגביתם    . ה 

רוכל בחסר. לא  :שגיא  באומדן  היה  בהתאם . התקצוב  הפארק  הוצאות 

בפועל   , לביצוע 

בשכר? ...מה עם   : לויאהוד יובל ציבור  יחסי  עובד  לנו    . יש 

רוכל קשורזה. לא  :שגיא  לא  פרסומים.   הוצאות  שישזה, יש  החשבונות    ,
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לעשות דרושים.מה  פרסומי  יותר  היה  פרסומים ,   יותר  היה 

כרגע. ניםשו שיש  מה  ההתפתחות. זה  הרבה . זו  לא  זה 

כזה תקציב  להיקף  מקובל. בהתאם  זה  התקציב    .במסגרת 

צרפתי   . מנשה, כן. תודה  :צביקה 

ואירועים :ד מנשה אליאס"עו נוער  לגבי  שאלות  שתי  לי  בעמוד . יש  רואה  : 3אני 

העצמאות" שונות , יום    ,"624,000הוצאות 

רוכל של   :שגיא    . שקל 3,300תוספת 

  .לא, לא, לא :ד מנשה אליאס"עו

רוכל לך  :שגיא  אסביר    , אני 

באירועים :ד מנשה אליאס"עו נוער  עוד  לך    , יש 

מילר פעמיים, רגע  :עמירם  לך  יענה    . הוא 

השאלה :ד מנשה אליאס"עו את  אותו  לשאול  לי  היום. תן  לכם  קרה    ? באמת, מה 

צרפתי לו. בבקשה, מנשה  :צביקה  שאני  כמו  אוויר    , קחקח 

אוויר :ד מנשה אליאס"עו   .באמת, קח 

גל בן  הכבוד  :גיא  כל  עם  . , צביקה  . הישיבה. את  אתה , לנהל  זה  כרגע 

  ? נכון

צרפתי   . כן  :צביקה 

גל בן  עוזרים  :גיא  הרבה  לך  יש  עוזר. אז  לו'אומר , איציק  תפריעו  , אל  '  

צרפתי שאני, לא  :צביקה  עליי  כועס  גם     - מנשה 

גל בן  אומר   :גיא  ., בחייך'עמירם  . . '  

צרפתי בעיה  :צביקה  לדברגם מנשה . מנשה, יש  לי  נותן    . לא 

גל בן  ש  :גיא  כמי  שלך  הריבונות  את  מכיר  . מנשה  . עליו. שתגן    , בלבד 

צרפתי    .מנשה, בבקשה  :צביקה 

מילר שאלה  :עמירם  . כל  . .  

גל בן  בעירייה, עמירם  :גיא  ציבור  פניות  נציב  לא  עדיין    ? נכון, אתה 

מילר לפניי  :עמירם  עדיין    . עתידי 
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ואירועים :ד מנשה אליאס"עו בעמוד , נוער  נוסף  של , 2סעיף  70,000₪תוספת    .

לביטוח תשלומים  מגדיר  אתה  למה  נוספת  כלומר , ושאלה 

כהחזרים שקורים  זה. מקרים  את  שרואה  חושב , מי 

ארנונה לתושבים  נכון. שמחזירים  לא  זה  צריך , אבל  אתה 

לביט תשלום  זה  את    . וחלהגדיר 

רוכל תביעות  :שגיא    . תשלום 

תביעות :ד מנשה אליאס"עו מה, תשלום  משנה  , החזרים'אבל . לא  שקורא ' מי 

נדיבה, אה- או'אומר  כספים, העירייה    . 'מחזירה 

רוכל בהסבר  :שגיא  תביעות: "כתוב  עבור  תשלום  לצורך    ". העברה 

עצמו, בסדר :ד מנשה אליאס"עו הסעיף  נ, אבל  לא  היא  שלו    .כונהההגדרה 

רוכל שנים. בסדר  :שגיא  מאוד  הרבה  כבר  קיים  הוא    . ככה 

צרפתי שינוי  :צביקה  לעשות  יכול  אתה  אם  שינוי, תראה  תעשה    . תודה. אז 

נוספת :ד מנשה אליאס"עו ב,שאלה  להגדיר  צריך  היה  האם    -40,000 ₪ כדי  

חברי את  למשל  צנעני"עו, לתקוף  יכתוב הדובר, ד   

ההתיי, 'פופוליסט' סגנון  העירייהזה  של  אני . חסות  אז 

הזו להעברה  לתקוף. מתנגד  כדי  הדוברות  את  מגדילים   אם 

נראות שלא  הצעות  שמציעים    , חברים 

מולה   ? - למה  :אברהם 

בשקט :ד מנשה אליאס"עו תפריע. שב  העיר. אל  להנהלת  נראות  חושב , שלא  אני 

דברי  להוציא  בשביל  רק  הדוברות  את  להגדיל  מיותר  שזה 

אנ על  ולעז  או , שיםלעג  העיר  ראש  מדעת  שונה  קצת  שדעתם 

שלו הכבוד, הסגנים  כל    .עם 

צרפתי לך , מנשה  :צביקה  מודה  איתן אני  עליובשם  מגן    ,שאתה 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי כיאני , מנשה  :צביקה  שאמרת  לדברים  אתייחס     - לא 

תתייחס :ד מנשה אליאס"עו לא    ? למה 
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צרפתי ראויים  :צביקה  לא  הם  ר. כי  לא  הם    . שגיא, בבקשה. אוייםכי 

ראויים :ד מנשה אליאס"עו ראויים, יחהסל? לא  לא  צריך ? למה  שלא  לדעתי 

כדי דוברות    - להגדיל 

צרפתי דוברות  :צביקה  מגדילים  זה  בגלל    . שגיא, בבקשה. לא 

מיותר :ד מנשה אליאס"עו זה  האלה. אז  המודעות  על    .חבל 

רוכל עניתי  :שגיא  ויח. אני  הסברה  של  בנושא  זה הגדלה  ציבור  סי 

סעיף, הדוברות   . אותו 

מודעות  : לויאהוד יובל   ? איזה 

רוכל ב  :שגיא  מודעות  עוד  בעיתונותהיו  עובדים . פרסומים  אנחנו 

השנה   , במהלך 

העיר  : לויאהוד יובל ראש  של  פוליטיות    , הודעות 

רוכל פוליטיות  :שגיא  מודעות    .לא 

צרפתי בעד. תודה, שגיא  :צביקה  פרוטוקומי  את  לאשר  כפי   כספים  ועדת  ל 

מופיע   ? שהוא 

ההחלטות  : לויאהוד יובל את  או  הפרוטוקול    ? את 

צרפתי .ההחלטות  :צביקה  . .  

יכול, לא, לא, לא  : לויאהוד יובל לא  חייב , אתה  החלטהאתה  - להצביע 

  . החלטה

צרפתי בעד  :צביקה  לסעיףמי  מסעיף  ההעברות  את  לאשר  , אברהם, ממה?  

, שלי, יאיר, שמעון, איציק, עמירם, צביקה, אורן, ארנון

נגד. תודה נמנע. מנשהויובל ? מי  גיא , אמיר, אתי? מי 

   .תודה. איתןו

מסהחלטה מיום מאשרים :278 '  כספים  ועדת  החלטות  העברות , 10/1209/ 

מס' לס' מס רגיל  לשנת 7' תקציב  מס, 2010   4' מס' לס' העברות 

הפרוטוקול"מצ. (ם"תברי   ).ב 
  



    15.12.2010  62  מועצה מן המניין 

ה  .4 אגרת  גביית    .שמירההפסקת 

  

צרפתי הבא.תודה  :צביקה  סעיף  דו,   ציבור"דיווח  תלונות  בבקשה , ח 

שמירה-  4סעיף . אליעזר אגרת  גביית  הפסקת   .  

פרץ אחד  :שמעון  פה    . זה 

גל בן  אולי  :גיא  הנושא  את    . תציגו 

ביטול :ד מנשה אליאס"עו זה  ומה  הפסקה  זה  מה     ?סליחה 

צרפתי   . בבקשה, בתיה  :צביקה 

במסגרת   :ד בתיה בראף"עו לכאן  מגיע  הזה  הנושא  ועדת למעשה  של  המלצה 

ב. הכספים כספים  ועדת  ישיבת  לנובמבר24- היתה  הוחלט ,  

השמירה אגרת  גביית  הפסקת  על  למועצה  הואיל . להמליץ 

רחב  נושא  הוא  בעצם ,היקףוהנושא  לכם  אביא  אני  אז   

ההחלטה  קבלת  טרם  שקשורים  נושאים  של  השתלשלות 

ה, הזאת על  הזאתושהשפיעו    .המלצה 

שהתקבל    השמירה  אגרת  של  העזר  בחוק  למעשה  מדובר 

בפברואר  סבא  כפר  פיגועי , 2002בעיריית  שגל  בתקופה 

ישראל מדינת  כל  את  פקד  סבא, טרור  כפר  את  אני . לרבות 

התקופה את  זוכרים  שרובכם  פצצות סבורה  כאן  שהסתובבו   

הארץ ברחבי    . מתקתקות 

במסגרת    לרשויות  פנה  הפנים  מנכמשרד  ואפשר "חוזר  ל 

מיוחדת מאוד  בצורה  שגובות , להם  לארנונה  בנוסף 

היטל , הרשויות להטיל  עזר  חוק  של  במסגרת  להם  לאפשר 

השמירה, מיוחד היטל  לכל . שזה  תוספת  להיות  היה  שאמור 

המקומית ברשות  שהיו  וביטחון  שמירה  מנת . פעילויות  ועל 

ב שקשור  מה  לכל  נוסף  סיוע  העירלהיות  ברחבי  , שמירה 

פח פעולות  מיגור    .ע"לצורך 
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וקיבלה    המדוכה  על  ישבה  העיר  מועצת  סבא  כפר  עיריית 

הארנונה, החלטה לחיובי  למעשה  תצטרך  השמירה  , שאגרת 

הארנונה חיובי  עם  יחד  יוצא  זאת. והחשבון  עם  , יחד 

של  פרמטר  לפי  תעשה  שקלים1.06הגבייה  מ  לכל  מרובע  . טר 

ב שהתקבלה  החלטה  היא  הזאת  להיום . 2002- ההחלטה  נכון 

הזה הסכום  את  מצמידים  אנחנו  של , אם  באגרה  מדובר 

מרובע1.25סביבות  למטר  שקלים    .  

היום   עד  הזה  החיוב  עם  למעשה  כשבמהלך , המשיכו 

מנכ חוזרי  עוד  התקבלו  אחרי , 2004- ב. ל"התקופה  כשנתיים 

התקבל הזה  העזר  מנכ, שחוק  חוזר  הפנים  משרד  ל "הוציא 

איך לגבי  מפורט  השמירהמאוד  אגרת  את  לחייב  ולצורך ,  

נועדה היא    . מה 

הזה   בחיוב  המשיכה  העירייה  הוגש 2006כשבשנת , ולמעשה   

בג חולון  לבג. ץ"בעיריית  בג"קוראים  הזה  יולי "ץ  ץ 

על , מלינובסקי והלינה  שבאה  ראשונה  קריאה  יצאה  ושם 

לא שלמעשה , כך השמירה  אגרת  בכספי  שימוש  עושים 

פיגו למניעת  רק  פחלשימוש  למעשה אלא , ע"עי  עושים 

רכוש על  לשמור  מנת  על  השמירה  באגרת  מנת , שימוש  על 

אלימות זה . למנוע  בו  שנעשה  העיקרי  השימוש  ולמעשה 

פנים פיגועי , לביטחון  מיגור  של  לצרכים  דווקא  לאו  אבל 

  .ע"פח

בשנת    סבא  כפר  ייצוגית2008בעיריית  תביעה  הוגשה    ,

ייצוגית תביעה  הגישו  היו אש, הירוקים  שבה  הטענות  חת 

היום הכספים  את  גובים  ארוכה , שלמעשה  תקופה  אחרי 

הפח להם"שפיגועי  חלפו  חוזרת , ע  מחשבה  לעשות  ושיש 

הזה מנכ. בנושא  חוזרי  יישום  אי  לגבי  נוספות  ל "וטענות 



    15.12.2010  64  מועצה מן המניין 

הזאת הגבייה  אפשור  לצורך  שהוצאו  הפנים    .משרד 

כדי   ותוך  לבין  ע,בין  המדוכה  על  ישבה  שהעירייה  ולאחר  ל  

האלה הטענות  את  לבדוק  של , מנת  שירותיו  שכרה  העירייה 

בשניתמומחה שוב  שיבדוק  כדי  שהעירייה ,   האגרה  האם 

בשנת  שאושר  בתעריף  שמירה  כאגרת  עדיין , 2002גובה 

אנו בימינו  להמשיך , ישים  הצדק  ויש  צורך  יש  באמת  והאם 

השמירה אגרת  כספי  את    .ולחייב 

הזה   המומחה  התפקי, כשנלקח  לבדיקה למעשה  מעבר  שלו  ד 

שמעסיקה , החשבונאית לחברה  לפנות  במסגרת היא  אותה 

הפנים משרד  של  ייעוץ  חברת משרד .חברת  מעסיק  הפנים   

שמאשרת ,יגה'ג זאת  היא  לתחשיבים   שקשור  נושא  כל 

מקומיות רשויות  של  עזר  חוקי  של  לפתחה . ולהיטלים  והגיע 

ג ולפתחו 'של  הפניםיגה  משרד  מטעם  האחראי  על של   

ע, יטחוןב הן  אושר  שלמעשה  תחשיב  הפנים "הגיע  משרד  י 

ע ג"והן  חברת  ב. יגה'י  שאושר  ע2009דצמבר והתעריף  י " 

הפנים  מרובע1.45היה משרד  למטר  שקלים   .  

סבא   כפר  עיריית  מועד  באותו  הבינה  למעשה  רק , וכך  שלא 

הזאת האגרה  את  גובה  צריכה , שהיא  היא  שלמעשה  אלא 

ו האגרה  שיעור  את  להוצאה להעלות  אותו  להתאים 

ע שמבוצעת  העירייה"האמיתית  פעולות , י  מיגור  לצורך 

  .ע"פח

שבמקביל   עאלא  התחשיב  לאישור  הפנים"  משרד  הערת , י 

ע- ביניים  אושר  התחשיב  הפנים"  משרד  שמשרד . י  אחרי 

כזה תחשיב  מאשר  כך , הפנים  אחר  אותו  מביאים  אז 

ל אם  המועצה  החלטת  את  לקבל  כדי  המועצה  העלות לשולחן 

להעלות לא  אחרת, או  פעולה  כל  לעשות  שאני . או  מה  כרגע 
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לכם חברת , מספרת  של  הבוחנת  העין  את  עבר  רק  שהתחשיב 

הפנים, יגה'ג משרד  של  זרוע    .שהיא 

דצמבר, במקביל   חודש  ובאותו  תקופה  פסק , באותה  התקבל 

בג של  חולון"הדין  עיריית  לגבי  בג. ץ  בשנת "אותו  שהוגש  ץ 

פ. 2006 ארוךובמסגרת  מאוד  דין  ומאוד , סק  מפורט  מאוד 

בג, ממצה בכלל"מטיח  חריפה  מאוד  ביקורת  כל , ץ  על 

השלטון  בין  פנים  בביטחון  התחומים  עירוב  של  הרעיון 

המקומי השלטון  לבין  להיות . המחוזי  שצריכות  פעולות  בין 

פר שיטור  של  הרשות , אקסלנס- פעולות  של  עירוב  לבין 

לשמירה  שקשור  מה  בכל  רכושהמקומית  כנגד ב, על  שמירה 

שלא . אלימות כך  על  קשה  מאוד  ביקורת  למעשה  ומטיח 

המקומית הרשות  נועדה  כך  הרשות . לשם  של  תפקידה 

אחרים תפקידים  הם  בסמכות . המקומית  ליטול  שצריך  ומי 

המחוזי, הזאת השלטון  בעצם    .זה 

חולון    עיריית  של  העזר  חוק  של  לפרטים  הן  ירידה  כדי  ותוך 

לעניין כאןוהן  הפנים  שמשרד  העובדה  עצם  חוזרי ,   במסגרת 

לפי "המנכ אגרה  לחייב  המקומיות  לרשויות  אישור  נתן  ל 

עזר חוק  העליון , אותו  המשפט  בית  של  שאין שלדעתו  היא 

לגבות מקומיות  לרשויות  חוק , סמכות  ביטול  את  קובע 

חולון עיריית  של    .העזר 

עזר    בחוק  שמדובר  העובדה  לאור  ות וההשלכ, שפעילאבל 

רוחביות  השלכות  להיות  יכולות  שלו  הגבייה  הפסקת  של 

רשות אותה  של  התקציב  לעשות , וכלפי  אפשר  שאי  בוודאי 

לעכשיו מעכשיו  זה  לתת, את  התארגנותוצריך  של  זמן  פרק    .

הבג את "קבע  לבחון  מנת  על  הפנים  למשרד  פונה  שהוא  ץ 

מחדש בכלל, הנושא  אם  אפשר  אופן  ובאיזה  האם  , ולראות 
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שמירה להמשיך  באגרת  אותה ולחייב  שגבתה  בדרך  לא 

חולון באמת . עיריית  נעשה  זה  ושם  של הואיל  לצרכים 

אלימות רכושמניעת  על  שמירה  על  ויותר  עד ,   ארכה  ונותן 

של  הכספים  שנת    .2010לסוף 

לכך   למעשה, אי  חולון  בג, בעיריית  שב"קבע   1.1.2011- ץ 

להפסיק העירייה  בטל, מחויבת  העזר  נתן ובמקביל, חוק   

ולקבל  המדוכה  על  לשבת  מנת  על  שלמה  שנה  הפנים  למשרד 

המקומיות הרשויות  כלל  לגבי  ומעשיות  מהותיות  , הכרעות 

אגרה אותה  לגבי  ולהתנהל  להמשיך  יש    .איך 

שנת    לסוף  הגענו  ואנחנו  אותה , 2010הואיל  כל  ולאורך 

ליועץ  ביחס  הן  ונשנים  חוזרים  בניסיונות  ניסינו  השנה 

משרד של  הפניםהמשפטי  המינויים ,   כל  כלפי  בכלל  והן 

ההוראות  ומה  נושבת  הרוח  לאן  להבין  הפנים  במשרד 

המקומיות לרשויות  להנחיל  מבקש  הפנים  וכיצד , שמשרד 

לנהוג שמא , צריך  או  השמירה  אגרת  את  יבטלו  בכלל  והאם 

שי חדשים יוניביאו  מנכים  אותה "וחוזרי  לגבות  שיאפשרו  ל 

אחרת   . שונה, בדרך 

למרו   מאמצינואבל  כל  מאמצינו, ת  רק  מאמציהם גם , ולא 

אחרות מקומיות  רשויות  קיבל , של  טרם  הפנים  משרד 

לנהוגהחלטה  צריך  כיצד  והנחיות  נהלים  הוציא    . וטרם 

גל בן  של   :גיא  לפתחה  מונח  זה  דנהעכשיו  נכון,שרית  ליועץ ?   המשנה 

  . המשפטי

יודעתאני   :ד בתיה בראף"עו   . לא 

גל בן  ש  :גיא  כמה  ליעד    . ידוע 

הזה  :ד בתיה בראף"עו הנושא  את  יודעת  לא  אחרים, אני  דברים  יודעת  . אני 

אישי מידע  זה  את  יודעת  כרגע , אני  יכולה  שאני  מידע  לא 
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מקרה. לשתף כאלה, בכל  הנחיות  של . אין  הכנה  אפילו  אין 

ראשית, הכנתם חקיקה  לשנות  בכלל  נשים . מבקשים  בוא 

בצד זה  שום , את  כרגע  לנו  אין  בנושא . דברכי  כלים  אין 

  .הזה

ובג, ולכן   אותה "הואיל  גביית  עצם  לעניין  דברו  את  אמר  ץ 

הפניםו, אגרה משרד  של  הנחיה  שום  ניתנה  אנחנו , לא 

ש החלטה  לקבל  לנכון  הזהמצאנו  תינתן , בשלב  שלא  עד 

אחרת אותה , תיפסק, החלטה  של  הגבייה  למעשה  תחדל 

להיות . אגרה יכולות  הביניים  בתקופת  מספר כאשר 

לבג. חלופות שיחזרו  טוענת  שבכלל  אחת  חלופה  , ץ"יש 

ארכה שנעשו. יבקשו  דברים  לא  הם  הללו  הדברים  כל  , אבל 

ליין'והיה  מוגדרת. 'דד  מאוד  תקופה  שבתקופה , היתה 

החלטות לקבל  צריכים  היו  למעשה  זמן , הזאת  כל  ולכן 

השמירה"שבג אגרת  לעניין  דברו  את  אמר  המלצה ,ץ  היתה   

והת את משפטית  לגבות  להפסיק  שיש  החלטה  קבלה 

האלה למעשה .הכספים  היא  הבקשה  כל  את , לכן  ליישם 

הזאת   . ההחלטה 

גבע"ד אמיר  ידיעתך  :ר  כך, למיטב  נוהגות  הרשויות    ? רוב 

  . לא. לא  :ד בתיה בראף"עו

גל בן  היחידים. לא  :גיא  לא  הפסיקו, אתם  לא  הרשויות  רוב    . אבל 

הפסיקו  :ד בתיה בראף"עו   . לא 

גלג בן  הפסיקה  :יא  שהיא  הודיעה  הרצלייה  רשויות , עיריית  עוד 

שהפסיקו היחידים. שהודיעו  אנחנו  לא , אמרת  אנחנו 

  . היחידים

צרפתי   , לא  :צביקה 

היחידים, לא, לא  :אל- אתי גן לא  ממש     .אנחנו 
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להסביר, רגע  :ד בתיה בראף"עו רוצה  אני  השאלה  נשאלה  רוצה . אם  אני 

הרשויות, שתבינו כל  שמירהשלא  אגרת  גובות  בארץ  יש .   

שמירה אגרת  שגובות  מקומיות  רשויות  הרשויות . מספר 

התפצלו המשיכוחלק. הללו  מהן  חלק,  חדלו  מהן  מהן ,   חלק 

להפסיק שקלו  שבמילא  במערך  אחידות , היו  שאין  כך 

הזה לנו. בנושא  דברו, וצר  את  אמר  הפנים    . משרד 

צרפתי להחלטה  :צביקה  להתכנס    ? אפשר 

ותיקונים  :אל- אתי גן הבהרות  קצת  רק  רוצה  כל. אני  אגרת , קודם 

לתוספת  ורק  אך  כשהיא  עזר  בחוק  ויצאה  נקבעה  השמירה 

בעיר חינוך  מוסדות  לביטחון  ההוצאה  שנאמר . של  מה  זה 

ש מה  .וזה  . ופורסם, . שאופשר  מה    . וזה 

עירוני  :יאיר אברהם העזר    ? חוק 

העירוני  :אל- אתי גן העזר  משמעית, בחוק  היהז. חד  זוכר, ה  בטח  , אתה 

ההשבתה את  אז  שומר אמרנו , כשעשינו  ספר  בית  יש  אם 

שומר, אחד עוד  דורשים  ילדים. אנחנו  גני  מוסיפים , היו 

למשרד .עוד הקודם  העיר  ראש  הלך  ככה  הזו  הדלתא  ועל   

טועה לא  אני  אם  העירייה . הפנים  שהיינו  לי  נדמה 

ה כל  שיצאו  לפני  עוד  האישור  את  שקיבלה  , נהליםהראשונה 

כרגע משנה  לא  זה  פח. אבל  לא  מדובר  היה  זה  לא , ע"כרגע 

האלה הדברים  לאבטחת . כל  תוספת  משמעית  חד  אלא 

החינוך  אחד- מוסדות  זה     .  

מילר הפח  :עמירם  פח. ע"בגלל  לא  תגידי  באמת. ע"אל  אווירה    , היתה 

את ,עמירם  :אל- אתי גן פה  ולהלאות  להרחיב  רוצה  לא  אני  אבל   

פירושהעכי , האנשים לזה  נתנה  פה  מיני , ירייה  כל  והוסיפה 

קשורים שלא  מסביב  ואומרת , דברים  באה  לי 'ואז  חסר 

בשביל ,- כסף  '  
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מילר לשני  :עמירם  אחד  קשור  לא  זה    .אתי, באמת. אבל 

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  אבל, עמירם  :גיא  אחריה  דיבור  זכות     .תבקש 

מתקנת  :אל- אתי גן רק  שהיה.אני  הנוסף  הדבר  חוזר ונדמ,   כשיצא  לי  ה 

זה, ל"מנכ לצורך  נפרד  חשבון  לפתוח  לא , אמר  זו  כי 

משמעית. ארנונה שנים .חד  לאורך  סבא  כפר  עיריית   

החשבון- אחד : ביקשנו את  לראות  עוד ,   מדברת  אני  וזה 

שנים10לפני  ביקשנו,   יצא  שזה    . איך 

הוראות   גם  חולה, יש  שנפתלי  ביקשנו . וחבל  במסגרת אנחנו 

המשפטבביתהתביעה  סבא ,   כפר  עיריית  את  שלחה  השופטת 

נפרד חשבון  עד , עכשיו. לפתוח  הארוכות  השנים  כל  אחרי 

זה בחשבון, רגע  קורה  מה  לראות  לא . ביקשנו  זה  לרגע  עד 

החשבון על  יודעים  לא  ואנחנו    . ראינו 

הבג, עכשיו   פירושים"בעקבות  מיני  כל  יש  השופטת זה ו, ץ 

פירושים מיני  כל  שיש  ח, אמרה  לבטליש  שאומרים  את לק   

העזר לא, חוק  שאומרים  חלק  מחכים , ויש  הפנים  משרד  כי 

בתיה. וזה שאמרה  אחידות, כמו  בזה  חושבים . אין  אנחנו 

מבטלת שהיא  להכריז  צריכה  היתה  סבא  כפר  . שעיריית 

אחר משהו  מחדש, יהיה  להפסקה. יעשו  רק  שפתאום , ולא 

אולי השנה    , באמצע 

צרפתי   . אתי, תודה  :צביקה 

גל בן  בקצרה  :גיא  אתי, מאוד  של  הדברים  על  לחזור  אני . עמיתתי, בלי 

שעו מהדברים  אחד  אף  אתקן  אמרה"לא  בראף  רק . ד  אני 

אמרה לא  שהיא  דברים  העובדה . אוסיף  את  ציינה  היא 

ב התירו  הפנים  משרד  נהלי  האקט 2002- שבאמת  את  לבצע   

זה, הזה את  לעשות  הזדרזה  אכן  סבא  כפר  עוד , ועיריית 
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הקודםבימ העיר  ראש  ציינה. י  שאתי  מה  את  ציינה  לא  , היא 

דרש  הפנים  שמשרד  העובדה  שנים  מאוד  הרבה  שבמשך 

נפרד בנק  בחשבון  יוחזקו  קרה, שהכספים  לא  אחרי . זה  ורק 

קרה זה  המשפט  בית  פעם. התערבות  עוד  זה  את  אומר  , אני 

בכדי   .לא 

של    דעת  חוות  על  נשענה  סבא  כפר  שעיריית  ציינה  היא 

החיובגורמ תעריפי  את  לעדכן  כדי  מקצועיים  לא . ים  היא 

העובדה את  כפר , ציינה  עיריית  חודשים  כמה  לפני  שרק 

אפשרות בחנה  למועצת סבא  הזה  העזר  לחוק  תיקון  להביא   

אפילו. העיר הזה  התיקון  של  טיוטא  קיבלתם  לא . אתם  זה 

עדיין הצבעה  לכדי    .הבשיל 

כנראה   הזה  עם, בשלב  חולון  מכיוון  הבגהרוחות  התחילו "  ץ 

שאפשר , לנשב שהסיכוי  הבין  סבא  כפר  בעיריית  ומישהו 

מעלה כלפי  שמירה  אגרת  תעריף  לעדכן  עוד , יהיה  ולדרוש 

בג כשמתנהל  מהתושבים  בכלל"כסף  נגד  לגיטימציה ץ  העדר   

מקבילה בעיר  הגבייה  הארץ, של  כל  על  פה , שישליך  יש 

בעיה   .כנראה 

שהבג   במציאות  אנחנו  חול"והיום  של  דברוץ  את  אמר  , ון 

לו  יש  עדיין  ישראל  במדינת  העליון  המשפט  תודה , Sayובית 

על , לאל אפילו  לעשות  יכולות  לא  או  יכולות  שרשויות  למה 

הפנים   . משרד 

הפנים    משרד  של  שהמדיניות  בתיה  עם  מסכים  לחלוטין  אני 

קלוקלת זה. היא  את  אמרה  לא  זה, היא  את  אומר  אני . אני 

המרומז לביקורת  מדבריךמסכים  נשמעה  שאולי  לא, ת  , ואם 

אותה אומר  אני  יד, אז  אוזלת  כאן  גילה  הפנים  גם , שמשרד 

הרשויות על  בהנחיות, בבקרה  העובדה , גם  בחוסר  גם 
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הרשמית המדיניות  מה  בעצם  אומר  לא  הוא  האם .שהיום   

הגבייה המשך  בעד  נגד, הוא  הוא    .האם 

בג   אז  החליט"ועד  במקום , כרגיל, ץ  ישראל  במדינת 

נאמנהש עבודתן  את  עושות  לא  הביצועיות  נוצר , הרשויות 

החלטות קבלת  של  שלטוני  את . ואקום  לנצל  שיודע  מי 

תום עד  שלו  הזכות  את  ומנצל  עותר  הזה  וכרגיל , הוואקום 

האלה"בג בדברים  לפסוק  נאלץ    . ץ 

הדברים    עלינואיך  הכבוד, ושוב? משליכים  כל  עיריית , עם 

הא את  ומבטלת  באה  לא  סבא  ליבהכפר  מטוב  פה . גרה  ואני 

אובייקטיבי עו, לא  שאגב  אובייקטיבית"כפי  לא  בראף  . ד 

את  ועושה  סבא  כפר  עיריית  את  המשפט  בבית  מייצגת  היא 

נאמנה אומר, תפקידה  הייתי  נפש  בחירוף  זכותה , בהגנה  על 

האלה הכספים  את  ולגבות  להמשיך  סבא  כפר  העיר    . של 

פר , אגב   לא  היא  סיעת Sayהתביעה  של  מבין , הירוקים  יש 

הירוקים מסיעת  חברים  מן . העותרים  תושבים  גם  יש 

הזו בעתירה  ציבוריים  עותרים  שהם  בזה , המניין  גם  אז 

לדייק זיקה . צריך  לעתירה  שיש  העובדה  את  מכחיש  לא  אני 

הירוקים הירוקים, לסיעת  סיעת  טהרת  על  לא  היא    .אבל 

דברים   שני  הזאת  הייצוגית  בתביעה  דורשים  א: אנחנו  ' שלב 

הערב חלקי  באופן  מיושם  להיות  דרשנו - אחד . הולך   

תיפסק לגבייה , שהגבייה  הבסיס  חוקיכי  לא  אם . הוא  אבל 

תושביה עם  חסד  עושה  באמת  היתה  סבא  כפר  היא , עיריית 

הי החוקילא  האחרון  המועד  עד  גובה  לב. תה  עד , ושימו 

דצמבר  חודש  של  האחרון  מאחרון 2010היום  פה  גבו   

א השמירההתושבים  אגרת  על  האחרון  השקל  על . ת  חבל 

גבייה הדי  איזה  סיימתי. הזמן    . לא 
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מציעים   מה  היום  העזר? וגם  חוק  את  לבטל  לשים , לא  ובזה 

הזה העניין  עם  שהיתה  פה  לחגיגה  כספים , סטופ  גבו  ששנים 

לא  הפנים  משרד  להנחיות  בחשבון ובניגוד  הכסף  את  שמו 

  . נפרד

היא   ל, שגיא, והאמת  עשתה שאנחנו  העירייה  מה  יודעים  א 

באמת הכסף  בנק .עם  בחשבון  אותו  החזיקה  לא  היא  אם  כי   

התבקשה שהיא  כפי  הלכה , נפרד  מה  לדעת  דרך  לנו  אין 

עשתה העירייה  הכספי . למעשה  השחור  לבור  נכנס  זה  כי 

העירייה של    . הגדול 

רוכל נכנס  :שגיא  לא     ,הוא 

גל בן  כך, סליחה  :גיא  אחר  אותי  תסייג  האחרונהב. אתה  נפתח , שנה 

נפרד פיננסית . חשבון  גזברית  דרך  היתה  לא  שנים  במשך 

אמיתית לדעתחשבונאית  שמשרד ,   הסיבה  בדיוק  וזאת 

ל דרש  .הפנים  . הכספים. את   .   

נכון  :??? לא    . זה 

גל בן  אותי  :גיא  אותי. תסייגו  מסיים. תסייגו  ככה. אני  נגיד  , בוא 

בנק חשבון  לפתוח  אמורים  נפרדהייתם  זה ול,   את  עשיתם  א 

שנים8במשך  להכחיש.   יכול  לא  אתה  העירייה. זה  , אם 

בעד נהיה  כמובן  הפסקהאנחנו  לדרוש אבל ,   נמשיך  אנחנו 

דברים מדבר. שני  מסיים, אני    .ואני 

הגבייה- ' א   בהפסקת  רק  נסתפק  לא  אנחנו  נדרוש ,   אנחנו 

העזר חוק  ביטול  סבא , את  כפר  לעיריית  תחזור  אם  שגם  כדי 

לגבותהמוטיבצי פתאום  את , ה  האוב  מן  תעלה  לא  היא 

לרשותה ועומד  שקיים  גבייה. החוק  הפסקת  זו  זו ? מה 

אומר . הקפאה לגבות- זה  מפסיק  אני  היום  אני ,   מחר  אבל 

לגבות אמשיך  הזאת. לא. אולי  האגרה  עם  להפסיק    . צריך 
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אחד   שני. זה  בתביעה , דבר  אותו  דורשים  שאנחנו  דבר  וזה 

שלנו הגבייהלא , הייצוגית  בהפסקת  להסתפק  להחזיר , רק 

רטרואקטיבית הכסף  ארנונה . את  לגבות  ידעה  העירייה  אם 

כסף , רטרואקטיבית להחזיר  לדעת  גם  צריכה  היא 

יחליט.רטרואקטיבית המשפט  בית  וזה  דבר  של  בסופו   .  

צרפתי   . תודה  :צביקה 

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  בחיים, עמירם  :גיא  פעם  ייצוגית  תביעה  הגשת  שלךאתה    ?  

מילר   . לא  :עמירם 

גל בן  כן  :גיא  אני    . אז 

צרפתי רוצה. תודה  :צביקה  שגיא-  אחד, אני  על  חושב  אני  לענות   רגע   

הנפרדלעניין חשבון  וה,   היות  בדיון אבל  נמצא  באמת  נושא 

כספים , משפטי החזרת  על  פה  לא- ודיברת  או  כן  לא ,   אני 

לא ולמה  אין  למה  להיכנס    . רוצה 

גל בן  שתיכנסאני  :גיא  מצפה  לא    .  

צרפתי לגרור. לא, לא  :צביקה  אמור  שאתה  דברים  אומר  אתה  לא , אבל  אני 

שגיא, אגרר   . בבקשה 

רוכל נכון  :שגיא  יתבררו, זה  אכן  אומר. הדברים  אני  שאמרו , אבל  כשם 

אתי וגם  השגות,גיא  שתי  לי  יש  החלטת - אחד .   לעניין   

העזר חוק  ניתן  שבגינם  השירותים  בדבר  התחשיב  .המועצה 

שאמרת למה  בניגוד  כלל  העיר, שצורף  במועצת  גם ,והוצג   

היום גם  מבוצעים  שהם  כפי  נוספים  לצורך . שירותים  זה  אז 

הזה. הבהרה הנושא  על  דיברו  שבפרוטוקולים  , למרות 

העיר במועצת  ואושר  שהוגש  דברים , התחשיב  גם  כלל 

ההעברה לעניין    . נוספים 

עצמן    נכון- ההוצאות  לא ,   עד העירייה  הגבייה  את  הפסיקה 
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האחרון את , המועד  המשיכה  גם  שהיא  לזכור  צריך  אבל 

שירותים שחובה , אותם  למה  מעבר  הרבה  משלמת  והיא 

לתושביה ואבטחה  ביטחון  כשירותי  לתת  מעבר . עליה  הרבה 

בחוק שמחויב  ניכריםלמה  בשיעורים    .  

אומרת   גובה, זאת  שהיא  אגרה  לאותה  מעבר  עוד  בבד  , בד 

משלימה בנוסףהיא  עוד  שלה  מהכספים  מנת , מעבר,   על 

שעות אותן  את     .לעשות 

גבע"ד אמיר  בינואר  :ר  יקרה  יימשכו? ומה    ? השירותים 

רוכל התקציב, בינואר  :שגיא  בדיוני  גם  זה  את  הצגנו  שהיה , אנחנו  מי 

הכספים בוועדות  הבעייתיות, פה  את  בדיונים ייצגנו  אפילו   

הארנונה צו  הבעייתיו. על  את  אגרת ייצגנו  בהפסקת  ת 

השירותים למול  על ו, השמירה  מטיל  שזה  הכבד  הקושי  את 

הרשות לומר. קופת  את , צריך  לספק  המשיכה  שהרשות 

לתושביה וביטחון  שירות  רמת  דעתי . אותה  את  אומר  אני 

  , האישית

פה  :קהל אומר  שאתה  מה  נכון  לא    . זה 

רוכל האישיתאנ  :שגיא  דעתי  את  אומר  מהק, סליחה, י  להפריע    .הללא 

תושב  :קהל בתור  לכם  אומר    . אני 

צרפתי משתתפים, סליחה  :צביקה  לא    . תושבים 

גל בן  איתך  :גיא  לדבר, אני  צריכים  לא  לו . התושבים  להגיד  אפשר 

',בנימוס מקובל  לא  הכבוד  כל  משתתפים עם  שתושבים   

אדם. 'בדיון הבן  את  להרוג  צריך    .לא 

צרפתי   . שגיא, בבקשה  :צביקה 

ביחד(   ) מדברים 

רוכלש נוסף   :גיא  פהשדבר  שחורנאמר  בור  אותו  לעניין  נכון,   לא  . זה 

בנק חשבון  נפתח  שלא  השמירה הכספים , הגם  אגרת  של 
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החשבונות בהנהלת  נפרדת  בצורה  ושקל . נוהלו  שקל  כל 

מזוהה מטרות . ידוע, שנגבה  לאותן  שהוצאו  הכספים 

וידועים במשרדי, מזוהים  פגישה  במסגרת  לכם  הוצגו  . ואף 

אלהיתה  גן  יודעת, אתי     .היא 

לתפקידך  :יאיר אברהם נכנסת  בטרם    . עוד 

רוכל חשוב  :שגיא  לא  נעשה .זה  מה  המידע  הצגת  של  השקיפות  לעניין   

הכספים הוצגו, עם    .הנתונים 

גל בן  האלה  :גיא  בכספים  מעילה  שהיתה  טען  לא  אחד    . אף 

רוכל   , לא, לא, לא  :שגיא 

גל בן  הב  :גיא  החובה  את  מילאת  לא  אותם אבל  להחזיק  של  סיסית 

נפרד בנק    . בחשבון 

רוכל בור  :שגיא    . אין 

גל בן  מזה  :גיא  להתחמק  יכול  לא    . אתה 

רוכל כלום  :שגיא  ואין  בור  הוצאו. אין    , הכספים 

גל בן  נפרד  :גיא  בנק  בחשבון  זה  את  לשים  מכם  שביקשו  סיבה    . ויש 

צרפתי   . בבקשה, איציק. תודה, שגיא  :צביקה 

יואל כלקוד  :איציק  לכולנו רוצים אנחנו , ם  גם ,פרוטוקוללדבר  לזרוק   

נכונות לא  שהן  עובדות  לא , לפעמים  שהם  מספרים  גם 

שהן , נכונים הצהרות  במקומןוגם  מה.לא  אבל  זו , מותר,  

לפה, הדמוקרטיה לצעוק  מהקהל  לצעוק , מותר  מכאן  ומותר 

בסדר, לקהל   . לגיטימי, והכל 

חבריה   בואו  כול. אבל  סבא  כפר  יודעיםבעיר  אלה , נו  גם 

לשנות ורוצים  יותר , שמתנדבים  גבוהה  ביטחון  רמת  היתה 

שלנו המיקום  אמורים . בגלל  היינו  אנחנו  שבו  המקום  בגלל 

להיפגע וחלילה  אמרנו, ועובדתית. חס  התוצאה , איך  מבחן 

, ווד' טאצ' האלה' הקשות  השנים  כל  היתה , במשך  סבא  כפר 
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אחרות לערים  ביחס  טוב  אפ, במצב  למדודואיך  לפי ? שר  רק 

  . זה

כסף- שניים    עלה  זה  כסף.   מאוד  הרבה  חשבון . עלה  על  חלק 

הרשות, התושבים חשבון  על  חשבון , וחלק  על  אולי 

אחרים רב. שירותים  בכבוד  זה  את  , התושבים. ושילמנו 

תושבים בשם  מדבר  רב, ואני  ביטחון  פה  לקבל  רצינו    .כי 

השלישי    להצ- הדבר  עומדת  שכאן  ההצעה  לצד  כן , בעה  אני 

לא  העזראת לבטל בעד  איש . חוק  כל  כמו  פה  נוהג  הייתי 

הגון ככה, מסחר  תסכמו  המדף, ובואו  על  להישאר  צריך  . זה 

למעלהתכש מקום  באיזשהו  החלטה  עפ, וחלט  י "נפעל 

לא . החלטה ונגיד  אמיצים  ונהיה  לפה  שנבוא  את ביטלואו   

ל אפשרות  ויש  העזר  צר, גבותחוקי  באומץ  ונגיד   יךנבוא 

ביטחון רוצים  כי  לא . לגבות  או  שהוא - כן  מה  יגיד  אחד  כל   

העזר , חושב חוק  את  למחוק  לא  על , הזהאבל  יישאר  הוא 

חשוב, המדף מחדש . זה  להקים  זה  מה  יודעים  כולנו  כי 

עזר חוק  במועצה , איזה  כאן  לנו  יש  טלטלה  דרך  ואיזו 

זה את  להפעיל  כדי  אחר    .ובמקום 

ל- הרביעי הדבר    רוצה  אני  אחד  דבר  עוד  פה  הדבר . ומר 

להגיד רוצה  שאני  להתעלם , הרביעי  יכול  לא  אני  זאת  בכל 

האלה כתביעה , מהדברים  כאן  שנעשתה  הזאת  התביעה  כל 

סבא בכפר  מהנוכחים, ייצוגית  שחלק  רע  טעם  לה  או , יש 

כתובעים  נמצאים  הנבחרים  משליחי  וחלק  מהנבחרים  חלק 

דבר של  בסיכומו  הנאה  טובת  להם  של.שיש  העותרים   .  

לנציגי    מאוד  גדולה  חסר  נקודת  איזושהי  בזה  רואה  אני 

טובת , ציבור יש  שבסוף  כזאת  חגיגה  במן  שמשתתפים 

ואולי . הנאה מהעתירה  עצמם  את  להוציא  צריכים  היו  ולכן 
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לאזרחים זה, לתת  את  שעושים  כאלה  אזרחים  יש  וזה , אם 

  . בסדר

אחרון   לעניין, דבר  קשור  לא  את , הוא  לוקח  שלי אני  הזמן 

אחת תראו.דקה  לי,   לי, אתי, מתאים  תפריעי    . אל 

הנאה, לא  :אל- אתי גן טובות    . על 

יואל לזה, שנייה  :איציק  בהקשר  לא  אחרון  לרמת ,משפט  בהקשר   הוא 

  .הדיון

גל בן  שלו  :גיא  הציבורי  הכפיים  בניקיון  ידוע  יואל  עבר , איציק  לו  יש 

רבב זה, ללא  את  לטעון  לטעון . זכותו  זהזכותך  אתה . את 

  , ידוע

יואל   . תעזוב, גיא  :איציק 

גל בן  ציניות  :גיא  בלי  זה  את  אומר    . אני 

יואל שאלה. די, גיא  :איציק  של  לגופה  הערב , שלא  כל  דיון  של  לגופו 

לומר, הזה רוצה  כשיהודה אני  זה  את  להגיד  לי  מתאים  כי   

כאן איננו  העיר  ראש  חמו  בתחילת , תראו. בן  טענתם  אתם 

בצד רב הקדנציה  קופץ ק  שהוא  בזה  לדיון  מפריע  שיהודה 

נושא נושא, לכל  לכל  השאר, מפריע  וכל  דובר  כל  כלפי   .ציני 

את  להרגיע  עצמם  על  לקחו  הזה  האולם  מתוך  חברים  כמה 

בכך העיר  המועצה, ראש  מחברי  אחד  כל  כמו  ייתן , שיישב 

לדבר הדוברים  לענות, לכל  כשזכותו  יענה    . ובסוף 

תראו    דבר  של  שקורהבסיכומו  לבצע , מה  עצמו  על  לקח  הוא 

זה ההפוך, את  התפקיד  את  לקחתם    , ואתם 

גל בן  סוף   :גיא  עד  המועצה  את  ומכבד  אפילו  פה  נמצא  לא  הוא 

  .הישיבה

יואל צריך  :איציק  לא  ועניין, עזוב. הוא  דבר  לכל  מועצה  חבר    . הוא 

גל בן  להיות  :גיא  צריך  לא  עיר, לא? הוא  ראש    . הוא 
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יואל פה, לא  :איציק  ישיבה  מנהל  עיר, יש  ראש  סגן  מקום, יש  זה , ממלא 

  . בסדר

גל בן  העיר  :גיא  שראש  מיותר    , מבחינתך 

יואל דבר  :איציק  כזה  אמרתי  אמרתי. לא    . לא 

גל בן  אדם  :גיא  של  התנהגות  לשבח  יכול  אתה  מכבד , איך  לא  שאפילו 

בראשו עומד  שהוא  הגוף    .את 

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  שני  :גיא  רוצה  העיראתה  לראש  יותר  טוב  התנהגות  ציון    ? תן 

צרפתי רבה  :צביקה    . תודה 

בבקשה  :יאיר אברהם אחד  הזה . משפט  הנושא  לראשונה  הועלה  שבו  בדיון 

השמירה אגרת  גביית  הפסקת  ש, של  נאמר  סיטבון גם  יוסי 

הביטחון בנושא  האסטרטגית  התכנית  על  עם , שאחראי  יחד 

תכנית"הקב מכינים  העירוני  לשיט  בעצם  בנושא   מסוים  נוי 

הקרובה. הביטחון שנה  לחצי  אני , ונכון  אם  צביקה  נכון 

נכון שנקרא, זכור  מה  או  הכוח  העלאת  כל , למעשה 

  , האמצעים

צרפתי . עד   :צביקה  . המתווה. את  תאשר  לא  העיר  ומועצת  הביטחון  , את 

   - ימשיכו

הקרובה  :יאיר אברהם שנה  החצי  במהלך  יפעלו  בעצם  האמצעים    . כל 

שותפים  :אל- אתי גן היינו  לא  שאנחנו  משהו  על  מדבר  שאתה  מבין  , אתה 

כשביקשנו   , וגם 

צרפתי שותפים  :צביקה  לא  אנחנו    . גם 

לידינו  :אל- אתי גן הגיע  לא  דיברו. זה  אתכם  העובדים , אז  ועד  עם 

בכלל- איתנו , דיברו חשוב  לא  הזה  השולחן    .  

הורים  : לויאהוד יובל לוועד  הגיע  הור. זה  בוועד  לא    . יםאת 

מדבר  :אל- אתי גן שאתה  לפני  העיר, אז  מראש  לנו תדרוש  שיעביר  את  
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מזה. הטיוטא   , יותר 

פה, אתי  :יאיר אברהם זה  את  מציין  אני  חושב? למה  שאני    ,משום 

לשמוע  :אל- אתי גן רוצה    , אני 

הטיעון, ברשותך, אתי  :יאיר אברהם את  להשלים  לי  מפריעה    . את 

טיו  :אל- אתי גן להעביר  אבקש  המועצה, טאאני  חברי  כל  את     .לכבד 

צרפתי   . יעבירו  :צביקה 

שלכם  :אל- אתי גן הדיונים  את  תגמרו  שאתם  אחרי    . יעבירו 

מילר אופרטיבי  :עמירם  גוף  יש  דבר  של  אופרטיבי, בסופו  לא  גוף  מה . ויש 

רוצה   ? את 

העשייה  :אל- אתי גן   - ואנחנו, אתם 

ביחד(   ) מדברים 

צ, באמת  :אל- אתי גן עושים  אתם  פופוליזם? חוקמה  לא  לא ? זה  זה 

דיבורים   ?סתם 

להמשיך, אתי  :יאיר אברהם יכול  תיק ?אני  על  ממונה  לא  ואני  מאחר   

אהיה לא  גם  ואני  שאני, הביטחון  מה  פה כל  להעלות  רוצה   

שנדע הוא  הזה  השולחן  העניין, מעל  החצי , לצורך  שבמהלך 

הביטחון וסידורי  הכוח  הפעלות  המשך  הקרובה   שנה 

וכ האלהוהאבטחה  הדברים  עד , ל  בהם  מצוי  שאינני 

הקטנים פה, לפרטים  שהועלו  מהדיווחים  יודע  אני  , אבל 

הקרובה שנה  החצי  במהלך  כמתוכנן  להתקיים  עד , שהולכים 

אחרת יוחלט  שבו  במובן . למצב  אמורה  התכנית  כאשר 

העלויות את  לצמצם     .מסוים 

זה   את  מציין  ואני  ואומר  בא  אני  ש, אבל  הפסיקו משום  מחד 

השמירה אגרת  את  אות, לגבות  את  לתת  ממשיכים  ו מאידך 

העיר. שירות כמועצת  העניין  לצורך  הנושא כאיל, ואנחנו  ו 

דרכנו עובר  לא  זה. הזה  את  אומר  אני    ?למה 
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גבע"ד אמיר  הארנונה  :ר  של  חריגה  העלאה  העלו  זה  בשנת בשביל   2010 .   

רוכל זה  :שגיא  בשביל    .לא 

אמיר  :יאיר אברהם אומר  שאני  מעלים שאנחנו , מה  כשאנחנו  מחויבים 

ארנונה לצמצם  או  שמירה  אגרת  לצמצם  לצמצם , דרישה  או 

באומץ, תקציב גם  אולי  ולהגיד  האחריות  את  לקחת  , גם 

. ש . חדשה יבוא . תכנית  פה  האבטחהלהציג  אז , לנושא 

כן   . להגיד 

היום   שקיים  החדש  הדברים  מלפני, במצב  נניח , להבדיל 

האינתיפאדה את אולי, שנות  לצמצם  מקום  יש  באמת   

בעיר היום  פה  שיש  האדירות  האבטחה  במו . עלויות  אני  כי 

רואה אגב  פה , עיניי  מסתובבות  גושן  של  ניידות  מאוד  הרבה 

העיר שלה, ברחבי  האפקטיביות  רמת  לי  ברורה  לא  . כאשר 

מסתובבות הן  כמה  רואה  רק  לכאורה  .אני  שהוא  בנושא  גם 

פופולארי לא  ולהגיד , מאוד  להורידלבוא    , שצריך 

יאיר :ד מנשה אליאס"עו דו, סליחה  על  מדבר  מצוי"אתה  שלא  סיטבון    , ח 

ביחד(   ) מדברים 

הזה  :יאיר אברהם לשולחן  זה  את  הבאתי  אני  זה    . ובגלל 

כתוב :ד מנשה אליאס"עו ש ?מה  מצויאתה אמרת  יודע, לא  אתה     .אבל 

שמירה, לא  :יאיר אברהם אגרת  כשמבטלים  .אמרתי  . הכל, . תהיו . זה 

  .אמיצים

צרפתי   . בבקשה, יובל? סיימת, יאיר  :צביקה 

אותי  : לויאהוד יובל מטעה  לא  שלי  הזיכרון  עמירם, אם  ורבי    , מורי 

מילר יובל  :עמירם  ורבי, סליחה  מורי  לי  תגיד  ורבי, אל    . מורי 

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  במועצה  :גיא  אחרים  מורים  שני  שיש  לך  לרמוז  מנסה    .עמירם 

יודע   : לויבלאהוד יו . שאני  . מוקצהזה . למדתי, לא  בזמן ולדבר  לדבר  ממנו   
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מדברים   . שאחרים 

צרפתי   . בבקשה, יובל  :צביקה 

מדבר, עמירם :ד מנשה אליאס"עו כשיובל  אלרגיה  לך  יש  דיבר? למה  , כשיאיר 

לי אלרגיה, תאמין  יש  לי  שתקתי, גם    . אבל 

לדעת  :יאיר אברהם היום. טוב  לשמוע  מה  לך  הזה ,יהיה  דברים ,הערב   

קשים יותר    . הרבה 

בעניינים :ד מנשה אליאס"עו מצוי  לא  אני  אומר  אתה  יודע, כי  אני    . אבל 

לשמוע  :יאיר אברהם קשים  יותר  לך.הרבה  מודיע  כבר  אני  הדברים .  

הזה השולחן  על  מעט  עוד  קשים, שתשמע  יותר  הרבה    . יהיו 

תאיים :ד מנשה אליאס"עו הראש. אל  על    ...תקבל 

צרפתיצביק   . בבקשה, יובל. תודה, יאיר, מנשה  :ה 

ביחד(   ) מדברים 

כל  : לויאהוד יובל הצנועה, קודם  הבנתי  למיטב  בג, אני  הדין  פסק  ץ "את 

פרטיות כאלה  מליציות  יחזיקו  שעיריות  רצה  לא  . בכלל 

סיבה"ובג מצא  לא  יולי , ץ  לי  נדמה  הדין  פסק  נקרא 

נתווכח, מלינובסקי הדין  פסק  את  אמר ץ "בג .תקרא 

האלה הדברים  וכל  רכובים  כוחות  תחזיק  לא  . שהעירייה 

התייחסויות   . היו 

הדין   פסק  את  החברים . קראתי  כמו  להבין  מתיימר  לא  אני 

קראתי, המלומדים קראת. אבל  לא  אתה  בג.אולי  לא "  ץ 

מליציות לעצמה  תקים  שהעירייה  מקום  תסדיר , מוצא  לא 

אחרות למליציות  האלה  המליציות  בין  הקשר    .את 

הגבייה   של  הנושא  זה  שם  שמופיע  אחרון  אם . ודבר  אז 

הגונים קצת  להיות  האמת, רוצים  את  נגיד  עירייה . בואו 

בראשה שעומד  חבר , ומי  הוא  אם  ובין  סדרן   הוא  אם  בין 

על , הסתדרות לפקד  או  מליציות  פה  לנהל  הוכשרו  לא 
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רכובים גדודים  של  לא .מליציות  בכלל  האבטחה  נושא  שכל   

שלהם שלהם, בסמכות  שלהם, בהשכלה    . בידיעה 

בשנתיים   פעם  שמתכנסת  ביטחון  ועדת  הכבוד, גם  כל  , עם 

הביטחון ועדת  לפני  ההורים  את  מקבל  הורים  רק , ועד  זה 

מצחיק הכל  כמה  לו . מלמד  ואמרו  העיר  לראש  וכשבאו 

מדי, סליחה' יותר  גובה  , אתה  בזכותכם , אה'אמר ' עכשיו 

יותר לגבות  יכול    . 'אני 

מג   כסףהכל  שגובים  לזה  בסוף  אותו, יע  מעבירים , מוציאים 

הג. אותו עם  העירונית  המליציה  והכלבים'נושא  שאין , יפים 

מבוטל להיות  צריך  היה  ישראל  במדינת  בחוק  מקום  . לו 

להגיד  צריכה  היתה  הזאת  הזה, רבותיי'הישיבה  העזר   חוק 

חורים"בג. נפסל הרבה  בו  מצא  , ץ  מתאים' לא  אותו  . מצא 

שלרא עיראמר  ראש  של  ההשכלה  כל  עם  עיר  מתאים , ש  לא 

גדודים   .לנהל 

צרפתי אותם  :צביקה  מנהל  העיר  ראש  הביטחון, לא  קצין  אותם    . מנהל 

סליחה  : לויאהוד יובל הסמכויות ,   הוגדרו  שלא  ברגע  הביטחון  קצין  וגם 

מכבד, ן"רס, שלו לרס. אני  הכבוד  כל  עם  ברגע , ן"אבל 

הגדר לו  ואין  סמכויות  לו  לושאין  ואין     ,ה 

ביחד(   ) מדברים 

בג  : לויאהוד יובל אמר"אז  כזה, ץ  צבאי  לזה, כוח  תקראו  צבאי    , סמי 

ביחד(   ) מדברים 

נעים  : לויאהוד יובל יותר  הרבה  בחייכם, היה  לדבר, תפסיקו  כוח  לי  , אין 

לצעוק רוצה  לא  מטבעם. אני  צעקנים    , אלה 

מילר לך  :עמירם  מפריעים  אלה  מפריעים . אבל  שותקים ? לךאנחנו  אנחנו 

דגים כותב, דגים. כמו  אתה  דגים? איך  מתיםרק    ,  

גל בן  הזרם  :גיא  עם    . שוחים 
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מילר .   :עמירם  . לפעמים.   . שותקים 

גל בן  הזרם, עמירם  :גיא  נגד  שוחה  שהיית  ימים     . היו 

לדבר, גיא  : לויאהוד יובל סולח, תן  אני    .לעמירם 

גל בן  אתה  :גיא  להגיד , היום  רוצה  לא  מתאני  עם , דג  יופי  שוחה  אבל 

  . הזרם

וחלילה  : לויאהוד יובל חס  בחזרה, גיא  שלך  הדברים  את  לא. תיקח    , זה 

גל בן  באהבה ?למה  :גיא  זה  את  אומר  הגדול . אני  לפועלו  הערכה  מתוך 

פעם הזרם  נגד  לשחות  שידע  עמירם. כדג  לעצמי  מאחל  , אני 

עוד הזרמים  נגד  שוחה  אותך  לראות  אזכה    . שאני 

ביחדמדבר(   ) ים 

מכובד    : לויאהוד יובל יהיה  שזה  חושב  וחברי אני  להצבעה  שתבואו 

פה ההחלטות  את  שמקבלים  אלה  הם    , הקואליציה 

פרץ שמקב  :שמעון  אלה  המשכורתלגם  את  זה. ים    ,מה 

החלטות  : לויאהוד יובל פה  שמקבלים  הקואליציה  שחברי  מכובד   שיהיה 

מת"שבג, שיידעו האלה  החוקים  את  מוצא  לא  לא , אימיםץ 

כל  עם  לאנשים  שלהם נותן  והסמכות  שלהם  ההשכלה 

גזרה, המכובדת הגדרת  בלי  וסמכויות , אבל  וזכויות 

האלה, וחובות הדברים  את  להם  נותן  צריך . לא  הזה  החוק 

יפסלו . להיעלם או  יאשרו  המשפטיים  שהיועצים  מבקש  אני 

עכשיו להצביע  שהולך  מי  לטובת  אומר  שאני  מה    . את 

ל   רוצה  לכםאני  חדש, הזכיר  פה  אמר , וממה  העיר  שראש 

החוק של  בבדיקה  או , שההוא  שנה  חצי  לפני  חודשים 8רק   

דין פסק  עוד , ניתן  לגבות  אישור  הפנים  במשרד   5מצא 

ו מיליון6- מיליון  נעשית .   לא  פה  שהאבטחה  מצא  הוא 

המותר על . במכסימום  תיפול  הזאת  שהאבטחה  לנו  וחלילה 

המ על  במקום  שלנו  מצביע . דינההכתפיים  שאתה  תדע  וממה 
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גבייה להפסקת  עכשיו  שבג, פה  חוק  לביטול  את "ולא  מצא  ץ 

מתאים לא  הזה    .החוק 

מילר זה  :עמירם  את  מבין  לא  שממה  חושב    ? ואתה 

נהלים  : לויאהוד יובל או  תקנות  איזשהן  יעשה  הפנים  שמשרד  יפלו , ברגע 

התושבים של  הראש  תצלח, על  העיר  ראש  של  התכנית  , אם 

ש לגבות מה  יכול  הוא  הירוקים  שבזכות  ואמר  פה  ישב  הוא 

ו5 מיליון6-   שייפול,   מה  הזה. זה  החוק  את  לבטל  . צריך 

מסודרת בצורה  לצאת  צריך  חדש  סמכויותחוק  עם  אם .  

אומר שאני  מה  את  יבטלו  או  יאשרו  המשפטיים  , היועצים 

אתנצל   . אני 

צרפתי החלטה. תודה  :צביקה    . הצעת 

מילר לכם  :עמירם  הבא, תדעו  החוק  כיבוי. זה  שירותי    , אגרת 

צרפתי   . בבקשה, בתיה  :צביקה 

דברים  :ד בתיה בראף"עו מאוד  הרבה  כאן  המקום . נאמרו  שזה  חושבת  לא  אני 

המתרס, לחלוק של  השני  הצד  את  להסביר  לנסות  בעצם  . או 

המשפט בבית  ועומד  שתלוי  תיק  צד . יש  שכל  מניחה  אני 

יקב המשפט  ובית  טענותיו  את  החלטתויטען  את    . ל 

כאן   להבהיר  צריך  שכן  חושבת  אני  אחת  דברים , נקודה 

התובעים הם  ומי  בתביעה  שמעורב  מי  לגבי  אמר  אז , שגיא 

הנאות הגילוי  אישי, למען  באופן  גל  בן  גיא  הם   ,התובעים 

סבא בכפר  אישי  באופן  תושבים  מספר    , ועוד 

גל בן  כן  :גיא  הירוקים. אכן  סיעת    . ולא 

מדייקת. נכון  :ד בתיה בראף"עו להצביע , אני  לא  לגיא  מציעה  אני  לכן 

אישי גם  עניינים  בניגוד  נמצא  הוא  כי  הזאת    , בהחלטה 

גל בן  המלצתך  :גיא  את    . מקבל 

ייצוגי  :ד בתיה בראף"עו תובע  ובתור    , הואיל 
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גל בן  ספק  :גיא  הסר    , למען 

לסיים, רגע  :ד בתיה בראף"עו לי  ייצוגית. תן  תביעה   תביעתואם , בתור 

שתתקבלתתקבל צופה  שהוא  כפי  מזה ,  לקבל  צפוי  הוא   

. הרבה . .  

גל בן  המשפטית  :גיא  לעצתך  מקשיב  נכונה. אני  שהיא  בטוח  לא  , אני 

ספק הסר  למען  בדיון, אבל  מלהשתתף  נמנע    . אני 

השתתפת  :ד בתיה בראף"עו אתה    , דיון 

גל בן  עניינים  :גיא  בניגוד  הייתי  אגב  לטע, ואם  צריכה  היית  אולי  ון אז 

הדיון בתחילת  זה  בסופואת  ולא   .  

לך  :ד בתיה בראף"עו שיש  דעת  חוות  לפי  פעלת  אני , ולא  ההצבעה  לגבי  אבל 

לך מציעה    , מאוד 

גל בן  הישיבה  :גיא  בתחילת  להגיד  אפשר  היה  זה    . אבל 

להשתתף  :ד בתיה בראף"עו   . לא 

גל בן  בהצבעה  :גיא  אשתתף  לא    .אני 

מברכת   :ד בתיה בראף"עו מאוד  זהואני  את  מאמץ  שאתה  זה    .  על 

גל בן  מאמץ  :גיא    . בהחלט 

צרפתי להצבעה  :צביקה  נתכנס  החלטה. אנחנו    , הצעת 

  .שאלה, סליחה, רגע, רגע, רגע  : לויאהוד יובל

צרפתי החלטה  :צביקה    . בבקשה, הצעת 

אמר"בג  : לויאהוד יובל . ץ  . .  

צרפתי לבג  :צביקה  העליון  המשפט  בית  החלטת  נגד למלינובסק, ץ"לאור  י 

ביחסעיריית  חדשה  להיערכות  ארכה  שנתן  לאגרת חולון   

הנחיות , השמירה הפנים  משרד  הוציא  טרם  עתה  ועד  ומאחר 

השמירה לאגרת  ביחס  המקומיות  זה , לרשויות  בשלב  מומלץ 

העזר  חוק  לפי  הנגבית  השמירה  אגרת  את  לגבות  להפסיק 

סבא  ואבטחה(כפר  שמירה  . 1.1.2011מיום החל , )שירותי 
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הפניםוזאת ממשרד  בנושא  חדשות  הנחיות  לקבלת  עד  מי .  

הזאת ההחלטה  הצעת    ? בעד 

גל בן  מתנגדים  :גיא  אין    . לדעתי 

צרפתי אחד  :צביקה  בהצבעה. תודה, פה  השתתף  שלא  גל  בן  גיא    . למעט 

מסהחלטה כדלקמן :279 '    :מחליטים 

לבג העליון  המשפט  בית  החלטת  נגד, ץ"לאור  חולון עיריית  למלינובסקי 

השמירהשנ לאגרת  ביחס  חדשה  להיערכות  ארכה  ועד , תן  ומאחר 

ביחס  המקומיות  לרשויות  הנחיות  הפנים  משרד  הוציא  טרם  עתה 

השמירה זה, לאגרת  בשלב  אגרת  מומלץ  את  לגבות  להפסיק 

סבא  כפר  העזר  חוק  לפי  הנגבית  שמירה (השמירה  שירותי 

מיום , )ואבטחה חדשו, 1.1.2011החל  הנחיות  לקבלת  עד  ת וזאת 

הפנים ממשרד    .בנושא 
    

הציבור "דו  .5 תלונות    .2008/9ח 

  

צרפתי הבא  :צביקה  הציבור, הסעיף  תלונות  נציב  בנושא    . אליעזר, דיווח 

ב  :פיירשטייןאליעזר  יצא  הציבור  תלונות  ממונה  נמצא .2008- חוק  לפניכם   

הדו הזה"בעצם  החוק  במסגרת  הראשון  מתייחס , ח  שהוא 

שנתיים ו2008- ל, לכאילו  בכנסת , 2009-   אושר  והחוק  היות 

  ,2008באפריל 

  

העיר***  חמו , ראש  בן  יהודה  הישיבות נכנסמר  לאולם   ***  

מ***  יצאו  פרץ  ושמעון  יואל  הישיבות איציק    ***אולם 

  

ל"הדו  :פיירשטייןאליעזר  מתייחס  ו2008- ח  שהחוק2009-   כיוון  בכנסת   אושר   

חוד. 2008באפריל  כמה  עוד  לקח  פורסם  שהוא  , שיםועד 
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שהדו החלטתי  לתקופה "ולכן  אליו  אתייחס  אני  הראשון  ח 

שנתיים   .של 

העירייה , בעצם   מבקר  סבא  כפר  בעיריית  החוק  שקובע  כפי 

ומתמיד בתפקיד, מאז  שאני  מאז  המועצה , משמש, לפחות 

התלונות נציב  לתפקיד  גם  שלי  המינוי  את  ולכן . אישרה 

דו שנה"הוצאנו  כל  יצ, חות  לפני  שנים  מכמה  יאת חוץ 

קורה , החוק מה  לראות  וחיכינו  בחקיקה  שהחוק  ידענו  כי 

ההנחיות יהיו    .ומה 

להאריך, תראו   מה  לי  ההסברים"הדו. אין  כל  עם  לפניכם  . ח 

ברור הוא  תלונה, החוק  נקרא  זה  מה  בדיוק  קובע  את , הוא 

התלונה הגשת  בתלונה, תהליך  הטיפול  מתן , תהליך  תהליך 

לתלונה   . התשובות 

רק   אציין  דבריםאני  כמה  נקרא .   זה  מה  ברור  לא  לי 

להגיע "שהדו צריך  דיון - ח  המועצה  תקיים  חודשיים  תוך   

הזה"בדו דיון. ח  סוג  מזה? איזה  לצאת  צריך  לא ? מה  החוק 

אמורפי, אומר מאוד  יכול . זה  דיון  סוג  איזה  מבין  לא   אני 

פה   .להיות 

לקחים  :אל- אתי גן   .הפקת 

הדו. בסדר  :פיירשטייןאליעזר  לציין , שוב, ח"אבל  רוצה  אני  הזאת  בנקודה 

סטטיסטי מדגם  של  מצב  לא  אפילו  מצב  משהו . שזהו  לא  זה 

פה שישנם  הנתונים  על . מייצג  דיווח  מאוד  פשוט  זה 

התלונות. הטיפול רוב  לצד  קורא , כי  אני  מוקד  תלונות  הן 

אחת. להן הערה    .זאת 

היא   שנייה  תעודת , הערה  להוציא  צריך  שאני  קובע  שהחוק 

צריך .נןמתלו אז  מוצדקת  שתלונתו  למי  מסוימת  תעודה   

תעודה לו    . לתת 
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גל בן  אומרת  :גיא  זאת    ? מה 

בחוק  :פיירשטייןאליעזר  שכתוב  מה  קבלה. מכתב. זה  צדק . לא  שהוא 

  . בתלונה

גל בן  כזאת  :גיא  רשמית  אסמכתא  מן  לו    ? לתת 

חושב. כן  :פיירשטייןאליעזר  לא  אני  פאז  מטפל  שאני  התלונות  שסוג  הן , ה 

כאלה מכתבים  הוצאת  שמצדיקות  כאלה  עד . תלונות  לפחות 

כדי  עד  שהיתה  שמצדיקה  כזאת  תלונה  שום  קיבלתי  לא  כה 

צודקת המערכת, כך  של  מהטיפול  נפגע  אדם  נפגע , שהבן  או 

וכו , בזכויות  חושב' לא  שאני    ,כך 

גל בן  מוצדקות, לא  :גיא  היו  התלונות  של  רובן  רוב  כותב  בעצמך  , אתה 

אתה שאומר אבל  מכתב  אותו  את  הצדיקו  לא  שהן  אומר   

  , אולי

הסוף. לא  :פיירשטייןאליעזר  עד    . תקרא 

חמו בן  זה  :יהודה  ברצפה? מה  כתם  שיש  מתלונן    . מישהו 

הסוף. בדיוק  :פיירשטייןאליעזר  עד    . תקרא 

גל בן  איתו  :גיא  לא . מסכים  שהתלונות  מהדברים  להבין  היה  אפשר 

  . מוצדקות

  . לא  :ןפיירשטייאליעזר 

גל בן  מוצדקות  :גיא  שאתה, הן  מה  את  מצדיקות  לא  דורשהן  אתה ,  

יהודה   ?מבין 

הסוף, תשמע. לא  :פיירשטייןאליעזר  עד  המשפט  את  ברור , לא. תקרא  לא  זה 

צודק תמיד  צודקאבל , שיהודה  הוא     .הפעם 

גל בן  של   :גיא  רוב  לו  המבקר13יש  את  להדיח    .  

אין, תשמע  :פיירשטייןאליעזר  לעשותזה  מה  לי  זה,   עם  מתמודד    . אני 

גל בן  פנסיה, לא  :גיא  לקראת  בסדר, אתה  אתה    . אז 

כבר  :פיירשטייןאליעזר  לך  עוד, 2קומה , אמרתי  אותי  תספיד    . אל 
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גל בן  וחלילה, לא  :גיא    . חס 

שכתוב  :פיירשטייןאליעזר  כפי  שבפירוש  רק  זה  לומר  שרציתי  התלונות , מה 

מיידי באופן  אומר כשב. מטופלות  אדם  מרצפה'ן  לי  , חסרה  '

לשטח זוהר  עם  יוצא  לזקי, אני  קורא  שם , וזוהר  את וזקי 

בעיה. המרצפה שום    . אין 

מילר לבד  :עמירם  מחזיר  לא  זה    ? למה 

לבד  :פיירשטייןאליעזר  מחזיר  לא  לעשות? למה    .מה 

לצאת  :אל- אתי גן צריך  אתה  המרצפת? למה    ? בשביל 

שהב  :פיירשטייןאליעזר  אחרי  פונה כי  אדם  למוקד3ן  פעמים  נעשה,   לא  , וזה 

אני   , אז 

כל :ד מנשה אליאס"עו לשאול, קודם  צירוף , רציתי  שלדעתך  כותב  אתה 

מבקר  לבין  נציב  בין  לענייןהתפקידים  לחלוק . תורם  אפשר 

הזה העניין  תורם, על  זה  במה  מבקר? כי  שאתה  אז , בגלל 

בתלונות לטפל  קל  ל? יותר  שצריכה  חושב  אני  היות דווקא 

  . הפרדה

במערכת  :פיירשטייןאליעזר  באגים  שיש  איפה  לומד  שאני    . כיוון 

בסדר, כן :ד מנשה אליאס"עו שני. זה  מצד  להקדיש , אבל  יכול  שאתה  הזמן 

הביקורתלתלונות חשבון  על  הוא  הפוך,     . או 

משאבים  :פיירשטייןאליעזר  להקציב  אומר    , החוק 

דווקא. בסדר :ד מנשה אליאס"עו אני  ענייניםאבל  לכמה  להתייחס  רוצה    .

הכבוד"הדו, תראה כל  עם  הזה  אותו , ח  ניתחת  לא  אתה 

  . מספיק

  . נכון  :פיירשטייןאליעזר 

כותבכיוון :ד מנשה אליאס"עו שאתה  סקירה"הדו,   הוא    , ח 

גל בן  בדו  :גיא  הזה"דנו    . ח 

לדבר .רבותיי, שנייה :ד מנשה אליאס"עו ש, לדוגמא. תנו  לעניין  מתייחס  ל אתה 
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הנזיקין כותב , תביעות  עואתה  נדחית  העירייה"שלרוב  , י 

בצדקולעיתים רחוקות  הזה .   רחוקות 'הניסוח  לעיתים 

אחרת, בצדק לכתוב  דוחה . יכולת  שהעירייה  לכתוב  יכולת 

בצדק שלא  התביעות  מפותל. את  כך  הכל  הזה  הניסוח  . מה 

מתכוון אתה  למה  להבין  צריכים    .אנחנו 

הולךאני   :פיירשטייןאליעזר  שאני  תמיד  מודה    - בגאווה 

יודע :ד מנשה אליאס"עו הזה, לא  אמן, תשמע, הניסוח  דבר . אמןבאמת . אתה 

מדהים, נוסף שהוא  דבר  פה  הבעיה . יש  ששורש  אומר  אתה 

מתארכות העירייה  נגד  הנזיקין  בגלל , שתביעות  זה 

העצמית העצמית . ההשתתפות  שהשתתפות  פה  כשכתבת 

דולר60,000היתה  הת,   התביעות? כוונתלמה  לכל ? לכלל 

הפירוש? תביעה כותב? מה  שאתה  מה  מבין  לא    .אני 

  . לתביעה  :פיירשטייןאליעזר 

דולר60,000לתביעה  :ד מנשה אליאס"עו   ?  

דולר  :פיירשטייןאליעזר  כתוב. לא    ? דולר 

  . כן  :אל- אתי גן

דולר60,000 :ד מנשה אליאס"עו   .  

  . לא  :פיירשטייןאליעזר 

נפשך :אסד מנשה אלי"עו ממה  את ? אז  שערך  מי  את  לבקר  צריך  אתה  עכשיו 

הזה של . הביטוח  ביטוח  באמת  השתתפות 60,000איך  דולר   

תביעה בכל  בזה, עצמית  ההיגיון    ? מה 

רוכל טעות  :שגיא  סופרזו    .  

דולר10,000  :פיירשטייןאליעזר    .  

שואל :ד מנשה אליאס"עו אני  סביר  לא  שזה    . בגלל 

ביחד(   ) מדברים 

משנת  :ד מנשה אליאס"עו החל  כותב  היא 2010הוא  העצמית  ההשתתפות   
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דולר10,000 ממה, כלומר.   ירד  לא ? שזה  אתם  למה 

  ? קוראים

היה 10לפני . לא  :פיירשטייןאליעזר  שנים  דולר1,000    .  

דצמבר  :ד מנשה אליאס"עו היה 2009עד  דולר60,000    .  

רוכל שקל60,000 -  2009, 2008  :שגיא  דולר10,00 -  2010- מ.   ? בסדר.  

להמשיך יכול  אתה    . עכשיו 

האשם :ד מנשה אליאס"עו את  תולה  אתה  אם  השאלה  . , עכשיו  התביעות .. את 

העצמית את , בהשתתפות  שערך  מי  למה  הללו אז  הביטוחים 

בדק כךלא  כל  גבוהה  היתה  העצמית  שההשתתפות    ?  

ביטוח  :פיירשטייןאליעזר  יועץ    , יש 

רוכל נ. ניסינו  :שגיא  יותרלא  נמוכה  עצמית  השתתפות  להשיג  היה  . יתן 

במכרז היה  עצמית , זה  השתתפות  להשיג  היה  ניתן  ולא 

יותר   . נמוכה 

חמו בן  ברשותכם  :יהודה  לסדר  הערה  רוצה    . חברים, אני 

תשובה, רגע :ד מנשה אליאס"עו קיבלתי    . לא 

חמו בן  תשובה  :יהודה  תדאג, תקבל, תקבל  עד . אל  הביתה  הולך  לא  המבקר 

תשובהשל תקבל    . א 

  

אברהם   .6 כיו) ממה(מינוי  הרווחה"שיינפיין  ועדת    .ר 

  

חמו בן  ממה   :יהודה  שגם  ל, לצאתצריך מכיוון  לא  מציע  ממהאני  את  . עכב 

דו אותו"זה  יציג  שהמבקר  שאמור  להתאחד . ח  אפשר  האם 

הרווחה לוועדת  ממה  את  לאשר  אחד  רבה? פה    . תודה 

מסהחלטה אמאשרים :280 '  מינוי  את  כיו )ממה(ברהם   ועדת "שיינפיין  ר 

  .הרווחה
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הנחות- בקשה  :ד מנשה אליאס"עו בוועדת  חבר  גם  יהיה  שהוא    .  

צרפתי נביא  :צביקה  הבא  בחודש    . זה 

חמו בן  היום  :יהודה  סדר  על  לא  זה    . אבל 

ביחד(   ) מדברים 

  

של   .7 במקומה  הסביבה  לאיכות  הוועדה  ציבור  כנציג  כהנא  פנחס  מינוי 

קרס' דר   .יןאור 

  

חמו בן  כיו -  7סעיף   :יהודה  כהנא  פנחס  במקום "מינוי  קרסין' דרר    . אור 

מילר ציבור  :עמירם    . נציג 

ביחד(   ) מדברים 

חמו בן  גופים   :יהודה  וגם  מועצה  מחברי  אמונה  היא  הסביבה  איכות  ועדת 

בעיר שנמצאים  לפיתוח . ירוקים  נלקחה מקייםהמועצה   

ירוק  הציכגוף  למען  בהתנדבות    , בורשפועל 

גל בן  בראשה  :גיא  עומד    . והוא 

חמו בן  קורסין  :יהודה  אור  התפטרה , והיתה  נכנסוהיא  הוא    . תודה. ואז 

מסהחלטה בוועדה מאשרים :281 '  ציבור  כנציג  כהנא  פנחס  מינוי  את   

הסביבה דר, לאיכות  של  קרסין' במקומה     .אור 
  

גל בן  התפטרה  :גיא    .היא 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי בדיון, שהבבק  :צביקה  נמשיך    .  בוא 

חמו בן  ו  :יהודה  אושרהיות  פה, הנושא  נשאר  אתה  לאליעזר  מציע  , אני 

הדו על  החברים  שאלות  על  בבקשה  רבה. ח"תענה  מי . תודה 

לשמוע מעוניין  ללכת, שלא    . יכול 

גל בן  ש  :גיא  חושב  מילהאני  להגיד  לממה  זאת  בכל  לאפשר     .צריך 
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חמו בן  מנשה  :יהודה  זה     . אחרי 

להודות  :רהם שיינפייןאב רק  רוצה  בי, אני  שנותנים  האמון  על  לכם  זה . מודה 

קל לא    . תיק 

מילר אמון  :עמירם  לא  אשראי, זה    . זה 

האשראי  :אברהם שיינפיין על  קל.תודה  לא  זה  שום ,   לי  אין  מועצה  כחבר 

שם דברים  לשנות  מקצועית  מקצוענים , סמכות  לא  אנחנו 

הזה אחרי, בדבר  דברים  שם  יש  ולנסות אבל  לעשות  ם 

רוצה. לעזור זה, אני  על  לדבר  חשבתי  כן  שאתם , ולמה  לברך 

בי   . תומכים 

הזה   התפקיד  את  לקחת  באוגוסט  ממני  ביקש  העיר  , ראש 

אותו לקחתי  לא  באוגוסט  אעשה כי , ואני  אני  אמרתי 

עצמי, בדיקה עם  זה  את  לבדוק  חייב  הלאה, אני  אבל . וכן 

לזה מעבר  דברים  שהזכי, עשיתי  בישיבה כמו  העיר  ראש  ר 

שעשיתי . מתהקוד מה  בציבור  להראות  צריך  דבר  כל  לא 

הרווחה לעשות, למען  אמשיך    .ואני 

להזכיר   חייב  שאני  עם , דבר  לי  שהיתה  טלפון  שיחת  גם  וזה 

שאני ,עמירם להיות  יכול  לא  שזה  ואמר  אליי  התקשר  שהוא   

זהלא  את  היה.אקח  מהסיבות  ואחת  את ,   הכיר  שקצת  שמי 

שלי זה ,אמא  אצלי  לעולמה  הלכה  שהיא  שמיום  ידע  הוא   

בחלום  לילה  כל  זה- היה  את  לוקח  לא  אני  למה  מאז ,  

מועצה חבר  להיות  שהיא. שמוניתי  יודע  אני  עומדת כי   

אליו'אומרת  להיכנס  צריך  שאתה  המקום  בדיוק  ולכן  .'זה 

יהודהז עם  שדיברנו  מהדברים  אחד    . ה 

לעשות   אנסה  שאני  תיק  ליד  קיבלתי  בטוח. אני  גם אני  שאני   

העיר ראש  עם  אחד  בראש  אהיה  אצטרך , לא  שאני  וכמובן 

הרווחה למען  צריך  שאני  בדברים  להתנגש  ברור, גם  זה , זה 
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מהעניין למען. חלק  הכל  העשייה, אבל  גם . ולמען  ואני 

בעניין יהודה  עם  כבר  שיחה, ישבתי  חיובי , בנושא  משהו 

הזה  לכםלעניין  מודה    . ואני  

ח בן  היום  :מויהודה  ישי  אלי  להיות  אותי  שמינו  מ, מכיוון  מבקש  .אני  . .   

צנעני"עו איתן  התיק :ד  את  גם  קיבלת  לא  למה  יו? אבל  רק  ועדה"זה    . ר 

חמו בן  הרווחה  :יהודה  תיק  ועדה. מחזיק  אומר  הוא , הפרוטוקול  אבל 

תיק   . מחזיק 

גבע"ד אמיר  נכון  :ר  מנוסח  לא  זה  נכון. אז  לא  פה    . הניסוח 

ב חמויהודה  נכון  :ן  לזה , הניסוח  קוראים  אנחנו  תיק'בפועל  בדיני . 'מחזיק 

ועדות לזה  קוראים     .העיריות 

צנעני"עו איתן  יהודה :ד  יו? למה  התרבות"אבל  תיקר  מחזיק  לא   .   

חמו בן  תיק  :יהודה  מחזיק  גם     .הוא 

צנעני"עו איתן  בהתחלה :ד    . לא 

גל בן  משנ  :גיא  לאשר  נדרשים  לא  שאנחנו  כמו  העירבדיוק  לראש  , ה 

במועצה פה  כזאת  פונקציה  כהן , שיש  באורן  התברכנו 

תיק, המשנה מחזיק  לאשר  צריך  פונקציה  ,לא  לאשר  צריך 

יו ועדה"של    .ר 

חמו בן  מצוינים  :יהודה  במשנים    . התברכנו 

גל בן  אמר  :גיא  עמוס  מה  למשנה? זוכר  נבניתממשנה  קואליציה    .  

דבריי  :אברהם שיינפיין את  לכולםתודה . לסיים  בכם. רבה    . תודה, איעזר 

אותך, ממה  : לויאהוד יובל יברכו    .שהשמיים 

  

הציבור "דו  .5 תלונות  דיון-  2008/9ח  המשך   .  

  

להמשיך :ד מנשה אליאס"עו למבקר? אפשר  שאלה  עוד  לי  בסעיף . יש  כותב  אתה 

באופן : "11 וטופלו  מוצדקות  היו  התלונות  של  רובן  רוב 
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בהת". מיידי זה  את  שקורא  התלונות מי  רוב  אומר  חלה 

לסעיפים. מוצדקות הולכים  כשאנחנו  אומר , אבל  אתה 

מוצדקות' האלה  מהתלונות  היו '. 'מעט  מהתלונות  מעט 

עצמך. 'מוצדקות את  סותר  אתה  בפנים ? למה  קורא  כשאתה 

ואומר  לגונן  בא  אתה  הסעיפים  היו 'את  לא  רובן  רוב 

  . 'מוצדקות

מייד  :פיירשטייןאליעזר  באופן  כבר, שוב, ישטופלו  זה  את  הסברתי  מותר . אני 

מוצלח לא  ניסוח  לפעמים  גם    .לי 

מוצלח, לא :ד מנשה אליאס"עו לא  פעמיים  לי. זה  לפגוע. תסלח  בא  לא  אני , אני 

אומר דבר. רק  בבקשה, עוד  אותו  תפטרו  נוספת. אל  , שאלה 

סעיף  של  כותב11סיפא  אתה  אלה : "  במספרים  לראות  אין 

כלשה מגמה  על  העירייהכמצביעים  תפקוד  בדבר  למה ". י 

זה את  לכתוב  צריך    ? אתה 

ואומר   בא  כיוון /ו: "אתה  וזאת  בתלונות  הטיפול  או 

מייצגים אינם  להתלונן". שהנתונים  בחר  הציבור  אלה , אם 

שמייצגות מייצגות.התלונות  שהן  באמת  וכנראה  למה .   אז 

מגמה על  מצביע  לא  שזה  ואומר  להגיד ? אתה  בא  לא  אני 

שלךאבל, חלילה הניסוח  הכבוד,   כל  עם  לי  נראה , תסלח 

מגמתי   .קצת 

באמת  :פיירשטייןאליעזר  ש, מנשה  חושב  תלונות4- אתה  ב  ממחלקת 2009-    

החשמל מחלקת  תפקוד  על  מצביע     ?החשמל 

  . לא :ד מנשה אליאס"עו

להגיד  :פיירשטייןאליעזר  יכול  אני  איך  כך? אז  בדיוק  מייצג. זה  לא    .ממש 

הכבודע :ד מנשה אליאס"עו כל  בדיו, ם  בשמיעה .ןמה  ירידה  לי  לא , יש  אבל 

השם, בהבנה   . ברוך 

חמו בן  קרה  :יהודה    ? מנשה, מה 
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כועס, לא :ד מנשה אליאס"עו לא  אומר, אני  אחרון. אני  וכל , דבר  בריא  תהיה 

  . טוב

גל בן  המבקר  :גיא  על  סנגוריה  ללמד  קצת  רוצה  דווקא  לא , אני  אני 

הרבה זה  את  רוצה. עושה  להגידאני  זאת,   להבדיל , בכל 

שלך הדו, מהאמירה  הזה"זה  בעניין  מגיש  שהוא  הראשון  . ח 

למכביר"דו כתב  הוא  ביקורת  נציב "הדו. חות  של  הזה  ח 

לחוקתלונות  בהתאם  הדו, ציבור  הראשון"זה  והחוק . ח 

אגב שהדו, דרך  הפרמטרים  מה  מבחינת  קצת  אמור ח "עמום 

  .לכלול

קטנ :ד מנשה אליאס"עו הערה  עניין, העוד  של  לגופו  להיכנס  צריך  היה  לא  , אם 

תלונות של  היה , לגופן  לא  ומה  מוצדק  היה  מה  לנתח 

  , מוצדק

גל בן  עפ, מנשה  :גיא  סטטוטורית  וזה  הדו"מאחר  החוק  הראשון "י  ח 

מגיש סלחנותאפשר, שהוא  טיפה  גם  לגלות  ולקוות  , 

תנועה כדי  תוך  גם  הדברים  את  יתקן  יוסיף, שאליעזר   ואולי 

נוספיםאלמנ אחד. טים  דבר    .זה 

התלונות    שבהתפלגות  לעובדה  לבכם  תשומת  את  מסב  אני 

רק  ב3יש  נושאים  ביותר, 2009-   העדכניים  הנתונים  , זה 

האחוזים מבחינת  ספרתי  דו  למניין  בעצם  , כלומר. שמגיעים 

הנושאים  מתלונניםאלה  בגינם  התושבים  איכות . שהכי  זה 

וחנייה11% - הנדסה , 17% - הסביבה     - 15%.  

הנושאים   שאר  בהם, כל  לזלזל  כמובן  מגיעים , מבלי  לא 

אחוזים  של  ספרתיים  דו  תלונותלמימדים  אני . של  ולכן 

אחרת מעירייה  פרוטוקול  קיבלתי  זוכר , במקרה  לא  אני 

איזה לי, כבר  המועצה ,ששלחו  מחברי  ומישהו  בזה  שדנו   

העירייה של  הרנטגן  זה  העירוני  שהמוקד  הזה "והדו, אמר  ח 
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העירייהז של  החוקן  שם. ה  אמרו    . ככה 

לפעמים   לתלונות  להתייחס  נטייה  יש  האלה , כי  והאנשים 

כלל בדרך  ב, הם  זה  את  דרך , אמתנגיד  על  העירניים  הם 

השלילה, החיוב דרך  על  כנודניקים  נתפסים  לפעמים  . והם 

מפניות המון  ללמוד  אפשר  חושב . אבל  אני  הזה  בעניין 

את  לשדרג  השכיל  העיר  לתפקיד שראש  היבחרו  עם  המוקד 

העיר רבה , ראש  במידה  נותן  הדעות  לכל  העירוני  והמוקד 

היום עד  בראשו  שעומד  מי  גם  הרוש,בזכות  דני  ואליעזר .  

בכדי לא  תלונה, אמר  של  אופי  בעלי  הם  האלה   .הדברים 

או  למוקד  לפנות  רק  לא  למדו  גם אנשים  למוקד  במקום 

הציבור תלונות  לנציב    .לפנות 

את    התפקידיםהעלית  כפילות  של  ברמה . העניין  גם 

בדימוס, הארצית השופט  לינדנשטראוס  מיכה  זה  , היום 

תלונות  ונציב  המדינה  מבקר  של  הכפול  בתפקיד  מחזיק 

בחוק , הציבור אותו  ויישמו  הארצי  המודל  את  לקחו  ולכן 

המקומי, יסוד מהחוק    .להבדיל 

לרגלנ   נר  כאילו  הוא  הארצי  שהמודל  שבגלל  סבור  כן  , ואני 

נכון הוא  משוכנע. שהשילוב  לא  לחלוטין  מפאת , אני  לא 

ו המבקר  של  הכישורים  חוסר  לא , נציבחלילה  אני  אלא 

התקציב כל  את  לו  שיש  בעיקר משוכנע  האדם  כוח  ואת  ים 

הזה. הדרוש בנושא  כשדנו  ביקורת  שאלה, ובוועדת  , העלינו 

לתקציב  שנגעה  התקציב  הכנת  בישיבת  עלה  גם  הזה  הדבר 

המבקרהא, המבקר בלשכת  גורם  לייעד  נכון  הוק ש, ם  אד 

הציבור תלונות  של  בנושא  רק  לטפל  יהיה    .תפקידו 

איתי   תסכים  שאליעזר  בטוח  אם , אני  מתנגד  היית  שלא 

בראשותך הביקורת  באגף  זה, אדם  את  אם , יעשה  יודע  לא 
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טיים'ב , פול  מהזמן' שתבינו. 25%- ב, בחצי  מבחינת , היום 

האדם  הביקורתכוח  אני ואנ, של  כי  קצת  הנושא  את  מכיר  י 

לעשות הביקורת"יו, מה  ועדת  מלאה. ר  במשרה  מבקר  , יש 

המבקר  מזכירת  את  ויש  מלאה  במשרה  מבקר  עוזר  יש 

כמזכירת  גם  במקביל  המועצהשמשמשת  חברי  נכון . כל 

מלאה במשרה  לא  עדיין  זה  ישונה. ליום  שזה  מקווה  , אני 

לא או  המלאה  משרתה  לגבי  הזה  כר. התיקון  בטיפולזה  , גע 

ידיעתי   .למיטב 

לך , שובאז    אין  או  לך  יש  אם  להגיד  ממך  מצופה  לא  אולי 

המתאים האדם  כוח  תקציב, את  הכנת  בישיבת  היה  אבל , זה 

מדבר  שאתה  איכותיות  הערות  אותן  שאולי  בטוח  לא  אני 

כוח .מנשה, עליהן של  משאבים  יותר  היו  לאליעזר  אם  אולי   

אם ו, אדם צריךאולי  היה  לא  לטפל הוא  כמעט  אישי  באופן   

בדו כמבקר  העירייה"גם  של  שנתית  ביקורת  בדו, ח  ח "וגם 

הציבור תלונות    , נציב 

חודש  :פיירשטייןאליעזר  של    . בהפרש 

גל בן  חודש  :גיא  של  נראות , בהפרש  היו  גם  שהאיכויות  להיות  יכול 

אחרת,אחרת נראות  היו  התפוקות  מקבל ,   היה  הציבור 

יותר טוב  אינט, מענה  עירייהשזה  כל  של  יודע . רס  יהודה 

יותר  אליו  שמזמין  מוקד  זה  טוב  שעובד  שמוקד  היטב 

ציבור של  שלילי . תלונות  אינטרס  כאילו  לו  יש  שהמוקד  ככל 

יעיל. יעיללהיות  שהוא  ככל  לציבור , כי  משדר  למעשה  הוא 

בבעיה' מטפל  , אני  פניות' ועוד  עוד  מזמין  ולכן . וזה 

היטב שעובד  למוקד  יותר ז,אינדיקציה  שמקבל  מוקד  ה 

תלונות   .ויותר 

בדו   נראה  אנחנו  עלה"אם  הציבור  תלונות  שהיקף  הבא  , ח 



    15.12.2010  99  מועצה מן המניין 

היטב תפקידו  את  עושה  שאליעזר  יודעים  אנחנו .אנחנו  אם   

שהוא כמו  נשאר  או  ירד  התלונות  שהיקף  ייתכן , נראה 

הזאת הרגרסיה  או  הזאת  בעיית ,שהסטגנציה  על  או  מעידה   

אדםאו , תפקוד כוח  בעיית  איכות, על  בעיית  על  . או 

הזה, אליעזר העניין  על  תגיב  אם  אשמח    .  אני 

התקציב, אגב   הגזבריים , בהכנת  גורמיה  באמצעות  העירייה 

לתת  בתקציב  מקום  שאין  כרגע  עמדה  הביעה  והניהוליים 

הזה לעניין  אדם  כוח  של    . תוספת 

מילר מתנדבים  :עמירם  לארגן  אפשר  עדיין  דרורי. אבל  מר  היה  , בעבר 

מישהו? וןנכ עוד  גם  בביקורת. ואולי  שמתנדבים  חושב  , אני 

הציבור פניות  של  בנושא  יפה , בעיקר  להשתלב  יכולים 

אליעזר, בעבודה על  בעומס     .ולהקל 

צנעני"עו איתן  הנזיקין, 11.7בסעיף  :ד  לתביעות  ש, בהתייחס  אומר  : אתה 

ע" נדחית  בצדק"לרוב  אחרות  ולעיתים  העירייה  , כלומר". י 

התבי בצדקרוב  שלא  נדחות  המדיניות . עות  אם  השאלה 

שלך הזאת  הביקורת  בעקבות  להשתנות  הולכת    ? הזאת 

אליי  :פיירשטייןאליעזר  שאלה  לא    . זה 

צנעני"עו איתן  אליך :ד  שאלה  לא    ?למה 

לזה  :פיירשטייןאליעזר  בקשר  מחליט  לא     .אני 

צנעני"עו איתן  ביקורת, לא :ד  מעביר  הזאת, אתה  הביקורת  אם     - השאלה 

ביקורת  :פיירשטייןאליעזר  רק  מעביר  לא  מצב , אני  פה  לי  יש  בנציב  גם  אני 

אישיות פיצול  ביקורתכי , של  מביא  אני  אחד  ומצד , מצד 

גם לקבוע  צריך  אני  כי  סוציאלי  עובד  כאילו  אני  ולא . שני 

חושב שאני  מה  אומר  אני  ללכת , פעם  ממליץ  גם  ואני 

זה לקראת  או  זה  מאוד . לקראת  הכלל יובמקרים  מן  צאים 

נעזר המשפטי, אני  בייעוץ  התמחות  כרגע  לנו  שיש  ואז כיוון   
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שלי הפנייה  של  המשפטי  הביסוס  את  לקבל  לי  קל   .יותר 

שוב לא, אבל    , זה 

שורר גמזו  שורר  :שרון  גמזו  נזיקין, שרון  בדיני  בעיקר  ועוסקתשמתמחה   . . . ,

בטרמינולוגיה בלבול  זה . יש  אליעזר  שמדבר   ,דרישותמה 

תושבים, קרי של  ואחרותפניות  כאלה  וטענות  , נפלתי'.   '

'הלכתי'  , בזה' אין'או ' יש' זה . וכיוצא  משפטיות  תביעות 

כאן  שנמצא  משהו  לא  אליעזר"בדובכלל  של  זאת . ח 

אליעזר, אומרת של  הטענה  בעצם  זו  הזה  שחלק , הבלבול 

תושבים, קרי, מהדרישות של    . נדחות, פניות 

צנעני"עו איתן  הדריש :ד  אומררוב  הוא  בצדק, ות  אומר, שיהיה  שהוא  מה    . זה 

הביטוח  :פיירשטייןאליעזר  מחברת    .פניות 

שורר גמזו  מדובר חשו  :שרון  שלא  העובדה  על  דגש  לשים  רק  תביעה ב  על 

  . משפטית

ביטוח. בדיוק  :פיירשטייןאליעזר    .תביעת 

שורר גמזו  לחילופין   :שרון  או  המשפטית  בלשכה  מתנהלת  משפטית  תביעה 

הביטוחבחבר לזה. ת  מתייחס  לא    . וזה 

משפטי, כן  :פיירשטייןאליעזר  לנושא  להיכנס  יכול  לא    . אני 

שורר גמזו  ו  :שרון  אך  לגביזה  למוקד רק  תושבים  של    , פניות 

נפשך :ד מנשה אליאס"עו   ? ממה 

שורר גמזו  נפשך  :שרון  ממה  לך  אגיד    . אני 

בעצם :ד מנשה אליאס"עו אומרת  שאת  מומחה, מה  לא  זה שהוא  אם  לקבוע   

מוצדק שלא  או    . מוצדק 

שורר גמזו  דרישות,לא  :שרון  על  מדובר    .  

ביחד(   ) מדברים 

צנעני"עו איתן  בסעיף ש, אליעזר :ד  נוספת  תלונות ,11.2אלה  שיש  אומר  אתה   

להיתר  בבקשות  טיפול  של  יחסית  הארוך  הזמן  משך  לגבי 
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זה. בנייה את  בדקת  בחכתך, אתה  העלית  מה  זה ? כלומר 

מוצדקותתלונו לא  או  מוצדקות    . ת 

חודשים, תראה  :פיירשטייןאליעזר  לוקח  שעדיין  עובדה  אומרת. זו  , זאת 

ב עוברת  הקטנהק"רשמבקשה  בוועדה  לפחות ,   לוקחת  היא 

חודשים3,4 אומרת.   שלק"רשמב, זאת  תהליך  אין   ,   

צנעני"עו איתן  ש, כלומר :ד  אומר  מוצדקותאתה    ? התביעות 

חמו בן  בנ  :יהודה  וחציהיתר  חודש  זה  התנגדות  בלי  של .ייה  בנייה  היתר   

כלום שום  ואין  פרסום  שום  שאין  וחצי, ועדה    . חודש 

רוכל התעכב  :שגיא  הוא  ממה  לבדוק  אז  מתעכב  הוא  זה . אם  אם 

הפונה הפונה, באחריות  באחריות  זה  יכול , אז  לא  אתה 

   - לבוא

לסיבות  :פיירשטייןאליעזר  כרגע  נכנס  לא    . אני 

חמו בן  נכנס  :יהודה  לא  אתה  תיכנס? מה    . כן 

רגע.רגע  :פיירשטייןאליעזר    .  

חמו בן  של , סליחה  :יהודה  במסלול  פונה  אדם  בן  וחסר , ק"רשמאם 

תזכיר   , איזשהו 

של   :פיירשטייןאליעזר  במסלול  שהוא  יודע  לא    . יהודה, ק"רשמהוא 

חמו בן  יודע  :יהודה  כן  יודע. הוא  הוא  למה  לך  אגיד  מג.אני  הוא  אם  כי  יש  

הקלה שום  בלי  לוועדה , בקשה  הולך  שזה  או  הסתם  מן  אז 

ל הולך  שזה  או  משנה  בוועדת  לו . ק"רשממהירה  ואומרים 

זה של . את  אישור  או  תזכיר  למשל  מביא  לא  הוא  אם  אבל 

הג, א"הג של  חודשיים"אישור  גם  שם  להיתקע  יכול  אתה  - א 

איתך ידברו  שבכלל  עד  כפר . שלושה  לעיריית  קשור  זה  אז 

ז?סבא לדו  קשור  חודשים 4 ,ח"ה    ? ק"רשמ 

מתחבר   בהחלט  הדו, אני  את  קראתי  הרבה , ח"לא  באמת 

סופר טעות  לא  כבר  וזה    . תיקונים 
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מילר הנלווים  :עמירם  התנאים  מילוי  באי  קשורות  הבעיות  י "ע, רוב 

המבקשים או    . התושבים 

חמו בן  צריך . נכון. נכון  :יהודה  והוא  להקלה  הולך  אדם  לעשות בן 

ההתנגדויות, םפרסומי את  אותו , לשמוע  גוררים  מכן  לאחר 

ערר אנחנו, לוועדת  .אז  . הערר. על  שהוא ?   שם  תרשום  אז 

אחריקיבל  זה  ואחר4 את  שנים  זה  הוא י  אותו גם   לקח 

אולי המשפט  המשפט,לבית  שבית  בגלל  אולי  אז  עיריית ,   אז 

אותו  מעכבת  סבא  שנים4כפר  זה.   את  יהיה , תכתוב  שזה 

נכון א.באמת  בכתיבה  דיוק  שיהיה  באמת  מצפה  ההערה . ני 

מנשה   . צודק, של 

מילר היה  :עמירם  זה    ? מנשה 

חמו בן    . תתחלקו, מנשה, איתן  :יהודה 

עו  :אל- אתי גן דברים. ד"שניהם  שני  לי  יש  דו. אני  המבקר"כמו  כך , ח 

הציבור"הדו תלונות  נציב  של  לקחים , ח  הפקת  לצורך  הוא 

משמעית אומ. חד  אתה  אם  בין  או זה  הזו  במחלקה  ר 

הזו   . במחלקה 

חמו בן  לקחים  :יהודה  להפיק  הבנתי? פה    .לא 

  . ח"הדו. כן  :אל- אתי גן

חמו בן  הלקחים  :יהודה  את  עושים    . המקצוענים 

דו  :אל- אתי גן שזה  אמר  הוא    , ח"כי 

חמו בן  מנכLevelזה   :יהודה  של  אגפים"  ומנהלי    . ל 

בעיה  :אל- אתי גן דו, אין  שזה  אומר  הוא  קפואח"אבל  כאילו    .  

פירוט  :פיירשטייןאליעזר  אין  בדו. אמרתי  דנים  הזה"אז  הכל, ח     .במועצה, זה 

אחד  :אל- אתי גן דבר  רוצה. זה  שאני  נוסף  ולא , ודבר  זה  את  הזכרת 

פה זה  את  המחשוב, הזכירו  של  הסיפור  המחשוב . זה 

סבא . והאינטרנט כפר  עיריית  של  שהאתר  הדברים  אחד 
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ב זה  דרך  לפנות  פניותמאפשר  מיני    . כל 

גם   אליי  שמגיעות  מתלונות  טוב, לפחות  עובד  לא  לא . זה  זה 

נענה, עובד לא  חודשים. זה  מעקב, עוברים  מציין . אין  אתה 

כן גם  זה  מעקב, את  אין  מחשוב  של  אני . שבנושא  אבל 

חשוב שיותר  מה  לתושבים, חושבת  ההתייחסות  שתושב . זו 

פנה שהוא  בגלל  תגובה  שום  מקבל  לא  באינטרנטאפילו  זה ,  

פתרון   . לא 

שצר   חושבת  אני  למצואלכן  כן  הכסף, שגיא, יך  כן . את 

הזה הסיפור  את  באינטרנט, להכניס  פרסום  לו  שיש  זמן  . כל 

האינטרנט  דרך  יפנו  שתושבים  רוצים  לא  את - אתם  תורידו   

קיים.זה שזה  זמן  כל  אבל  למצב ,   זה  את  להביא  צריך 

  . אופטימאלי

חמו בן  רו  :יהודה  פהאני  שנאמר  מה  כל  את  וכל  מכל  לדחות  לטעון , צה  כי 

סימוכין עליה  שאין  אחראי, טענה  לא  אפילו  קריאה . זה  אין 

  , שלא

מציעה  :אל- אתי גן ללשכה, אני  העברתי  אני  אמרתי  את , כשאני  לנהל 

שלך   , הלשכה 

חמו בן  פנית  :יהודה  שאת  בגלל    . זה 

ב  :אל- אתי גן נענו  שלא  פניות  חודשים3- העברתי    .  

חמוי בן  כזה  :הודה  דבר  היה    . לא 

תגיד  :אל- אתי גן   . אל 

חמו בן  כזה  :יהודה  דבר  היה  היה. לא    . לא 

משקר  :אל- אתי גן אתה    . עכשיו 

חמו בן  היה  :יהודה  כזה. לא  דבר  היה    . לא 

להופיע   :אל- אתי גן יכולה  העברתי.שםואני   ,  

חמו בן  אדומה  :יהודה  את  נראית? למה  את  איך    . לאט- לאט. תראי 
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אני  :אל- תי גןא אני. ככה  האלה, ככה  מהדברים  לי  נמאס    .כי 

חמו בן  תתפטרי  :יהודה    . אז 

אתה  :אל- אתי גן יעזור, כי  תתפטר, לא    ,  אתה 

חמו בן  לי  :יהודה  נוח  שלא  מקום  הולך, אני     .אני 

לך  :אל- אתי גן נוח    . לא 

חמו בן  לך  :יהודה  נוח  לא  לך. תלכי, אם  אגיד  אני  הפניות. מה    , כל 

גלגיא  בנוח  :בן  נורא  איתנו  מרגיש  שאתה  כנראה  לא ,אז  אתה  אם   

הלכת. הולך הישיבה  באמצע  היה . כי  שלא  להבין  אפשר  מזה 

איתנו להיות  נוח    . כנראה, לך 

לי  :אל- אתי גן תגיד  אל  אתה    , אז 

חמו בן    , קטגורית  :יהודה 

כמה  :אל- אתי גן יודע  לא  אני  תגיד,תגיד  אל  ל.      - ותפסיק 

חמו בן  נענותק  :יהודה  הפניות  כל  הפניות.טגורית  כל    .  

הפניות  :אל- אתי גן   . אוקי. כל 

חמו בן  כך  :יהודה  כל  לא  שלך    . הפניות 

שלי  :אל- אתי גן תושבים, לא  מהר. של  מאוד  נענים  רוצה , שלי  לא  אני 

בשבילי יענו  העיר  מהר.שמועצת  עונים  מאוד  בשבילי  כי ,  

העיר מועצת  משום . אני  זה  אז  מזדהה  לא  זוחלכשאני  . מה 

מה יודע  יצנזר, אתה  לא  פה  שיושב  חזי  אעביר , אם  אני  אז 

ועוברות  אליי  שמגיעות  התושבים  של  הפניות  כל  את  ישר  לך 

  . אליך

ב  : לויאהוד יובל אפילו  מילים9- תשדלי    .  

להתייחס  :פיירשטייןאליעזר  מבקש    . אני 

טוב, מה  :אל- אתי גן משהו  להגיד  לקדםמשהו , במקום  רוצה  אז , אני 

סגנון אותו  תמיד  כבר. זה  באמת. די  פתטי, זה  זה , זה 

עיר, מצחיק כראש  לך  מתאים  לא  דברים.די. זה  יש  לא ,  
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מילה אומרים  לא  אם  גם  כלום    . קורה 

  

מ***  יצא  כהן  הישיבות ארנון    ***אולם 

  

להתייחס  :פיירשטייןאליעזר  מבקש  אופן. אני  בכל  להגיד  רוצה  איש , אני  אני 

התוכ. בשורות אצליבנושא  התלונות  של  הניהול  של  מיד , נה 

זה את  שפרסמת    , אחרי 

גבע"ד אמיר  ניכר  :ר  שיפור    . חל 

אומרת. לא  :פיירשטייןאליעזר  והתייצב, זאת  המחשוב  אגף  מנהל  והביאו , בא 

תוכנה גם    . לי 

  . מצוין  :אל- אתי גן

אופייניים   :פיירשטייןאליעזר  שהם  דברים  מיני  לכל  בדיונים  עכשיו  אנחנו 

שלילעבו   . דה 

לעניין  :אל- אתי גן תשובה  רבה, זו    . תודה 

השני  :פיירשטייןאליעזר  באתר, הדבר  שלי  האתר, הלינק  מנהל  דרך  , הולך 

אליי ישר  פונה . הולך  שמישהו  דבר  כזה  התלונות לאין  נציב 

אליי מגיע  לא  לתשובותוזה . וזה  מיד  מיד. זוכה  אחרי , לא 

אומרת. הבירור מסודר, זאת  זה  שלי  יודע ,באתר  לא  אני   

מתכוונת את  ממש. למה  מקבל  אני  באי , כי  נפרד  סימן  יש 

לזה שמגיעים  אלה  של    . מיילים 

לפני  :אל- אתי גן היה  שזה  להיות  .יכול  . לעניין, . תשובה  זו  כל , אבל  סוף 

רבה. סוף   . תודה 

מילר   . הצבעה, רבותיי, טוב  :עמירם 

גל בן  להצביע  :גיא  מה    . אין 

חמו בן  ננעלהה, חברים  :יהודה  לא  עדיין     .ישיבה 

צנעני"עו איתן  הסתיים :ד  היום    ? לא, סדר 
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חמו בן  ללכת  :יהודה  יכולים  ננעלה, אתם  לא  הישיבה    . אבל 

צנעני"עו איתן  פה, סליחה :ד  הסתיים  היום    ? לא, סדר 

חמו בן  תישאר  :יהודה    . המקליטה 

ביחד(   ) מדברים 

במסגרת   :יאיר אברהם משהו  להעלות  רוצה  אאני  לי, ישיתהודעה    ? מותר 

  . לא. לא  : לויאהוד יובל

גל בן  אולי, למה  :גיא  שלח  יודע. הוא  אתה  יאיר?מאיפה  את ,   מימשת 

אישית להודעה    ? זכותך 

   .כן  :יאיר אברהם

גל בן  לפני  :גיא  העיר  ראש  עם  זה  על    ? דיברת 

  . בוודאי  :יאיר אברהם

גל בן  זה  :גיא  את  מאשר  העיר    ? ראש 

  . וודאיב. בוודאי  :יאיר אברהם

יום  : לויאהוד יובל לסדר  זה  את  הכניס  לא    .הוא 

גל בן  זה  :גיא  את  מאשר  העיר  שכן? ראש  מניח  מאשר . אני  העיר  ראש 

בשתיקתו זה  זה. את  את    .מאשר 

צנעני"עו איתן  המשפטי :ד  היועץ    , אדוני 

גל בן  אישית, למה  :גיא  הודעה  הודיע     ,הוא 

  .חבל, רבותיי  :יאיר אברהם

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  קרה  :גיא  קרה? מה  הודעה? מה  להודיע  רוצה  קואליציה  . חבל 

קרה, איתן רוצה ? מה  הוא  מה  יודע  לא  שאתה  אמרת  אתה 

להגיד. להגיד רוצה  הוא  מה  יודע  שאתה    . כנראה 

צנעני"עו איתן  ניתמם :ד  לא    , בוא 

גל בן  תיתמם  :גיא  אל  שאתה . אז  תגיד  מהאז  על  ידבר  שהוא  מוכן  ? לא 

מה    ?על 
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צנעני"עו איתן    . נכון. נכון :ד 

גל בן  ידבר  :גיא  שהוא  מוכן  לא  אתה  מה    ? על 

צנעני"עו איתן  בדיוק :ד  יודעים    , אנחנו 

גל בן  ידבר  :גיא  שהוא  מוכן  לא  אתה  מה    ? על 

צנעני"עו איתן  לדבר :ד  רוצה  הוא  מה  על  יודעים    ? אנחנו 

גל בן  ידבר  :גיא  שהוא  מפחד  כך  כל  אתה  מה  מה? על  מא? על  וד משנה 

מה   . על 

הכבוד :ד מנשה אליאס"עו כל  מגן, עם  לא  פתאום    , אתה 

גל בן  מגן  :גיא    . אני 

מגן :ד מנשה אליאס"עו לא    . אתה 

גל בן  מגן  :גיא  לדבר. אני  לו  שאסור  אומר  אתה  זכות  איזו  הוא ?בשם   

אישית הודעה    . הודיע 

הודיע :ד מנשה אליאס"עו הוא    ? מתי 

גל בן  אותו  :גיא    . תשאל 

אי"עו צנעניד  לדעת :תן  רוצים    .  אנחנו 

גל בן  אותו  :גיא  להודיע , יאיר. תשאל  רוצה  שאתה  העיר  לראש  הודעת 

אישית להודיע ?הודעה  רוצה  שאתה  העיר  לראש  הודעת  מתי   

אישית שהודיע. הודיע? הודעה  לך  מאמין. אומר  לא  , אתה 

זכותך    .אז 

לך, גיא :ד מנשה אליאס"עו הכבוד  כל  פתאו, עם  לך  נוח  תמיד כשזה  אתה  ם 

את שמעקמים    , מתלונן 

גל בן    . לא, לא, לא  :גיא 

לך :ד מנשה אליאס"עו נוח  זה  מעקם, פתאום  אתה    , אז 

גל בן  אישיות, סליחה  :גיא  הודעות  שהודיע  מי  כל , מנשה, בתור  עם 

לך גם  כשהדברים , הכבוד  שגם  לך  להגיד  הגון  מספיק  אני 

לי נוחים  ושלא  לי  לק, נוחים  רוצה  החוק  את  תמידאני  . יים 
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אישית הודעה  תראה, מנשה, סעיף  הוא , אתה  מה  יודע  אני 

הודעתי. אומר לך, אני  אותו  למסור  צריך    .לא 

ביחד(   ) מדברים 

אישית  :ד אלון בן זקן"עו הודעה  להודיע  רשות  ישיבת     .במהלך 

ביחד(   ) מדברים 

הכבוד :ד מנשה אליאס"עו כל  אוסישקין, עם  בעניין  לסדר  הצעה  , כשהיתה 

מראשהטענה להודיע  צריך  היתה    ,  

גל בן  מתבלבל, מנשה  :גיא  אבל    . אתה 

הישיבה :ד מנשה אליאס"עו   .בתחילת 

גל בן  היום, מנשה  :גיא  לסדר  כסעיף  זה  את  להוסיף  רוצים  היו  , אם 

מתבלבל, לא כסעיף , אתה  זה  את  להוסיף  רוצים  היו  אם 

הצבעה מצריך  היה  זה  אז  היום  זכות . לסדר  מממש  הוא 

איש אישית. יתלהודעה  הודעה  יודיע  שהוא  בעיה  לך     ?יש 

ביחד(   ) מדברים 

הכבוד :ד מנשה אליאס"עו כל  ציבורית, עם  מבחינה  הוא , גם  מה  יודע  לא  אני 

להגיד כמה . הולך  לראש  לי  הכניסה  כבר  שלו  ההתרברבות 

להגיד הולך  הוא  מה  הדבר, רעיונות  את  לאיין  כדי  לא , אבל 

באל, לעיין ואומ. ף"לאיין  בא  רק , ראני  היא  המטרה  אם 

הזמן, פרסומת על  האמת? מדוע. חבל  את  יודע  שהוא  , כיוון 

לבקר הולך  שהוא  מבוקר  שאותו  יודע  רוצה , הוא  לא  אני 

שמות מהעניין, להזכיר  בו  התועלת.חזר  עכשיו  מה  אז  על ?  

  ? מה

זה   :יאיר אברהם בסדרבגלל  לא  זה  אישית    ? הודעה 

מהאת. בזכותך, אדוני :ד מנשה אליאס"עו יודע  הקרדיט.בסדר? ה  כל  את  קח    .  

גל בן  רוצה  :גיא  שהוא  מה  את  אומר  שהוא  לפני  מראש , עוד  אתה 

יגיד הוא  מה  יגיד, מחליט  שהוא  מה  את  פוסל  מראש    , אתה 
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פוסל :ד מנשה אליאס"עו לא    . אני 

גל בן  באופוזיציה, יקירי, אני  :גיא  ואתה  שאני  בגלל  אומר  ,רק  לא  זה 

אי להסכים  צריך  דברשאני  כל  על     .תך 

לאופוזיציה :ד מנשה אליאס"עו קשור  זה    ? מה 

גל בן  קשור  :גיא    . זה 

קשור :ד מנשה אליאס"עו זה    ? מה 

גל בן  אישית  :גיא  הודעה  להודיע  זכות  לו  אותה, שיש  מממש  , הוא 

זכותו הבעיה. וזאת  לו? מה  אסור  בקואליציה  שהוא    ?בגלל 

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  רוצי  :גיא  לא  אתם  צבועיםאם  להיות  לא , ם  אתם  למה  תגידו  אז 

ידבר שהוא  יהיו . מוכנים  שלא  דברים  להגיד  הולך  הוא  כי 

לאוזן לכם    .נעימים 

לצביעות :ד מנשה אליאס"עו קשור  זה  הכבוד? מה  כל      .עם 

ביחד(   ) מדברים 

למשהו ...  :יאיר אברהם אחת  פעם  אחת, להאזין     ,פעם 

בטענות :ד מנשה אליאס"עו בא  לא  אתה  לחבריםלמה    - ?  

גבר  : לויאהוד יובל לדיון, תהיה  נושא  .תעלה  . בחיים . ככה  לך , עשית  ויש 

גדול כזה  . אתה , פה  ממך .. גדולים  יותר  שקצת  אנשים 

עליהם בכלל. ולדבר  אתה    ?מי 

הדברים   :יאיר אברהם את  לומר  רוצה  אני  האישית  ההודעה  במסגרת 

  . הבאים

ביחד(   ) מדברים 

ה"יו, מאחר  :יאיר אברהם ואנוכיר  גל  בן  גיא  לנכון אופוזיציה  מצאנו   

לסדר הצעה  שעבורנו, להעלות    , בנושא 

העלית :ד מנשה אליאס"עו לא    ? למה 

  . שנייה  :יאיר אברהם
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העלית :ד מנשה אליאס"עו לא    . סליחה? למה 

התנצלות  :ד בתיה בראף"עו או  הבהרה  של  נושאים  על  היא  אישית   5- ו. הודעה 

הדובר יכול    , דקות 

אי"עו צנעניד  התנצלות, רגע :תן  או  הבהרה     ?זו 

הבהרה  :יאיר אברהם שזו  אומרת, בוודאי. בוודאי  זאת  זאת ?מה  למה   

דופן- הבהרה  יוצא  הדעות  לכל  שהוא  צעד  עשינו  אנחנו    ,

העניין? נכון לצורך  ואנוכי  גל  בן  גיא  חשו, כי  כמי דלא  ים 

ב פעולה  שיתוף  איזה  עושים  וענייןשאנחנו  דבר     .כל 

ג בן  פוליטי  :לגיא  לא    . לפחות 

זאת  :יאיר אברהם שעבורנו, ובכל  ומאוד , בנושא  חשוב  מאוד  נושא  הוא 

פעם, אקוטי עוד  אתכם, ואני  להרגיע  יכול  ואני . אני  מאחר 

אדם כלפי  כבוד  לי  חושב , יש  אני  אם  אינן גם  שדעותיו 

קשה טעות  עושה  שהוא  או  שגויות  או  בא , נכונות  אינני 

בו לפגוע  מתכוון  הדברים , ואינני  את  תשמעו  פשוט  ואתם 

מאוד . מאוד- בצורה  . . אחד-     .  

שלנו- שתיים    החשש  את  להעלות  כדי  עלתה  לסדר  ההצעה    .

כ מבינים גם  לא  מועצה  כחברי  אפילו  שאנחנו  חינוך  אנשי 

העניין חומרת  העניין, עכשיו. את  חומרת  רב ? למה  כאשר  כי 

דעת גילוי  איזשהו  מוציא  בתורה  וגדול  וחכם  או , מקובל 

הלכה פסק  איזשהו  באופן , מוציא  שסותר  משהו  בו  ויש 

מתנהלת הזאת  המדינה  שלפיה  העקרונות  את  , קיצוני 

נקבעו זה, והעקרונות  את  אומר  פעם, אני    , עוד 

.יעור זה ש, סליחה  : לויאהוד יובל . . ?  

אותי  :יאיר אברהם לקטוע  יכול  שאתה  אומר  לא  האלה. זה    , העקרונות 

ל  :אברהם שיינפיין עכשיוזה  דיון  הבהרה, א  לו  דיון. תן  לא    . זה 

.   : לויאהוד יובל . יסוד . שלוחוקי  מהחיים  מבין  לא    .הוא 
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עבורי   :יאיר אברהם הם  העצמאות  בהכרזת  שנקבעו  האלה  העקרונות 

חושב אני  הציבורי, ועבור  מהמגזר  שהוא  מי    , כל 

חמו בן  ללכת  :יהודה  יכולים  המקצועיים  מבתיה , ה'חבר, הגורמים  חוץ 

ללכת, שצריך יכולים    . אתם 

יסוד  :יאיר אברהם אבני  להיות  צריך  ציבור  שנבחר  מי  כל  ועבור  . עבורי 

ודמוקרטית יהודית  כמדינה  הוקמה  הזאת  ושני , המדינה 

ציבור כנבחר  לי  חשובים  האלה  , כתושב, כאזרח, העוגנים 

מועצה מה. כחבר  משנה  מידה, לא  באותה  תתפלאו . חשובים 

כשר . לשמוע ומשתמשובעיניי  הלכה  פסק  מוציא    , ב 

עם   : לויאהוד יובל נמנה  שאתה     .חסידיורב 

לא  :יאיר אברהם או  מחסידיו  אחד  אני  אם  קשור  לא  השתמש . זה  הוא 

  , ביהדות

גל בן  העיר, תפסיק, יובל  :גיא  רב    ? בסדר, זה 

העיר  :יאיר אברהם   . רב 

גל בן  העיר  :גיא  תושב  הוא  כי  שלו  העיר  שלו. של  רב  גם  ורך לצ, זה 

  ?בסדר. העניין

מוציא  :יאיר אברהם העיר  לאיים רב  כדי  בו  שיש  דעת  גילוי  או  הלכה  פסק   

לדתיים חילוניים  שבין  היחסים  של  המרקם    , על 

קשור  : לויאהוד יובל זה  ערבי? מה    ? חילוני? אתה 

  , לא, לא  :יאיר אברהם

קיצוניים :ד מנשה אליאס"עו ימניים  חילוניים    ? אין 

ביחד(   ) מדברים 

אותי  :איר אברהםי קוטע    . אתה 

צנעני"עו איתן  צביעות :ד  התלוננו. זו  .כמה  . . ?  

להקשיב  :יאיר אברהם מסוגלים  לא    .חבל. אתם 

ביחד(   ) מדברים 
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צנעני"עו איתן  פה :ד  יוצר  שאתה  במרקם, הכותרת  פוגע  בין היחסים, אתה   

לחילוניים    .הדתיים 

ואני  : לויאהוד יובל חילוני  .אני  . קיימים. שלא  חילוני .  שהרב , אני  מה  וכל 

לדתיים חילוניים  בין  ביחסים  פוגע  לא  מדבר . אומר  אתה 

שלך בדמיון    .שטויות 

ביחד(   ) מדברים 

למצב   :יאיר אברהם הגיעו  והדברים  סבא מאחר  בכפר  הזה שבו  הנושא 

בנושא , ואגב, נדון שונות  מטענות  טענות  שמעלים  אנשים 

הדעת , הזה לגילוי  להתייחס  רוצה  לא  במקומות . עצמוואני 

אחרים מקומות  מיני  בכל  או  בצפת  כמו  יש , אחרים  שבהם 

יהודים לא  שהם  מי  ובין  יהודים  בין  בעיה  בכפר , איזושהי 

כזאת בעיה  קיימת  לא  לעורר. סבא  צריך    , לא 

רוצה :ד מנשה אליאס"עו עוד  אתה  אתה? תגיד, מה  .למה  . .?  

חמו בן  צהוב, מנשה  :יהודה  כרטיס  לך  אוציא    . די. אני 

ו  :יאיר אברהם תורהמאחר    , גדולי 

גל בן  סגור, תקשיבו  :גיא  לא    . הסיפור 

והבכירים   :יאיר אברהם בכירים  ציבור  ואנשי  תורה  גדולי  וגם  מאחר 

הזה העניין  סביב  התאחדו  ציפיתי, ביותר  הכל  בסך  ? מה 

קצת  רחבה  הבנה  איזושהי  ליצור  הזה  בשולחן  שגם  ציפיתי 

הציב,יותר נציגי  בין  אפילו  גם  דתי  שאינו  מי  לבין  הדתי  , ור 

להבין באמת  כוונה  כזאת ש. מתוך  הלכה השמבוססת פנייה 

הזאת בעיר  שיש  הרוח  הלך  את  נוגדת  גם  לצורך ,היא   

  . העניין

לך  : לויאהוד יובל אמר    ? מי 

תפחדו  :יאיר אברהם אפגע, ואל  לא    , אני 

רוח  : לויאהוד יובל הלך    ?איזה 
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גל בן  לא  :גיא  שאתה  שאומר  רוח  אדם הלך  מבן  מונע  סמך   על  לגור 

שלו האתני  לגור, המוצא    . איפה 

שטויות  : לויאהוד יובל מדבר  אתה    ? למה 

גל בן  הרוח  :גיא  הלך  לזה. זה  הפוכות  גזעניות  בדעות  מחזיק  אתה  , אם 

זה את  כאלה. תגיד  בדעות  מחזיקה  לא  כאן  העיר  רוב  , אבל 

   . לדעתי

חמו בן  בירוק  :יהודה  פילוג  פה  שיש  רואה    . יםאני 

גל בן  באותו . לא  :גיא  מדברת  לא  מהקואליציה  בשונה  האופוזיציה 

  . קול

חמו בן  הירוקים  :יהודה  מחברי  מבקש    , אני 

גל בן  היום, יהודה  :גיא  פה  ממוחזרת  הכי  בדיחה  בישיבהזו    .  

חמו בן  .   :יהודה  .    .מחזור.

משהו :ד מנשה אליאס"עו על  מוחה  אותך  שמעתי  לא  הפארק  על   .כשדיברו 

אחריםכשדי על  דיבר. שתקת, ברו  פתאום, כשהרב    ,זה 

חמו בן    . מנשה  :יהודה 

גל בן  שלהם, מנשה  :גיא  הנפש  ציפור  מה  לאנשים  קובע  ציפור ? אתה  זה 

ושלי אברהם  יאיר  של  זה. הנפש  עם  בעיה  לכם  לכם ? יש  יש 

הכי . בעיה הרבנזהרים אתם  של  הוא .בכבוד  הרב  אם  גם   

גזעני מכתב  על  וחותם  ע, גזען  בכאתם  נזהרים    . ודובדיין 

אדם   של  בכבוד  נזהר  פחות  הכבוד, אני  כל  שותף , שעם  היה 

גזעני יכול . למהלך  שאתה  למקום  עצמך  את  מביא  לא  אתה 

הרב את  לבקר , לבקר  לך  מאפשרת  לא  אולי  שלך  האמונה  כי 

טועים, רבנים כשהם  אחרת. גם  עולם  השקפת    . יש 

חושבים  :יאיר אברהם שאתם  למה  ד, בניגוד  להשיג אני  רציתי  ווקא 

רחבה כזאת. הסכמה  הסכמה  הושגה  וגם  העיר , מאחר  ראש 

זה את  אומר  אני  כלפי , באמת  בטענות  בא  הוא  אם  וגם 
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נגדו נקטתי  שאני    , הצעה 

ביחד(   ) מדברים 

זה  :יאיר אברהם את  להגיד  לי    . תרשו 

בממלכתיות :ד מנשה אליאס"עו נהג  באחריות, הוא  נהג  נוהג.הוא  ואתה    . . .  

ב גלגיא  מכתב   :ן  על  שחתם  לרב  גיבוי  כשנתתם  נהגתם  אתם  ואיך 

רא?גזעני ציבורית  התנהגות  זו    ?יהו 

ביחד(   ) מדברים 

חמו בן  לסיום, חברים   :יהודה  משפט  הזה . ברשותכם  הערב  את  נסיים  בואו 

יותר   , בצורה 

הבעיה  :יאיר אברהם חומרת  את  מבינים  לא  שאתם  חבל. חבל  . באמת 

חבל   . באמת 

לשכנע :ליאסד מנשה א"עו יודע  לא  שאתה  .חבל  . עכשיו, . עד  הבנו    , תראה, לא 

גל בן  לו  :גיא  תפריע    . שלא 

באמת, מנשה  :יאיר אברהם מבין  לא  אתה  מה  יודע  לך?אתה  אגיד  אני   , 

שתבין , תבין רוצה  זכויותיואני  על  שמירה  שדורש    ,כמיעוט 

חמו בן  בעיר, לדעתי  :יהודה  פוגע    ?לא, זה 

מ  :יאיר אברהם אדםכשאתה  זכויות  ששוללים  כאלה  דעת  גילויי    , צדיק 

לסלף :ד מנשה אליאס"עו לא  אותך  מזהיר    . אני 

עושה  :יאיר אברהם שאתה  מה  דמוקרטיה. זה  מהי  מבין  לא  אתה . אתה 

הזאת האווירה  מסוכנת  כמה  מבין  לא . לא  שאתה  מה  זה 

חבל, מבין נורא  חבל. וזה  חבל.נורא  נורא  לך,   אומר    . אני 

ל   אומר  את , ךואני  מסיר  היה  לא  העיר  ראש  אילולא 

שלוש האב  של  שהרב , החתימה  לומר  יודע  לא  אתה  אבל 

ההלכה של  גם  עיוות  יצר  בחתימתו  רוח, שלוש  של  אבל ,גם   

אומר אני  אמר, לא  אלישיב  אמר. הרב  עובדיה  . ב. הרב  . .

בכלל. אמרו אני  אתםא? מי  נדרשת , בל  צניעות  קצת  לפחות 
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  . מכם

חמו בן  לסיום, םחברי  :יהודה  אחד    . משפט 

ההלכה  : לויאהוד יובל אברהם מורה  .יאיר  . .   

גל בן  אתכם  :גיא  שואל  שתגנו , אני  כדי  לעשות  צריך  בישראל  רב  מה 

בת ? אותו ילדה  קר? 9לאנוס  בנשק  אדם  בן  רב ? לרצוח  מה 

להגיד תפחדו  שלא  כדי  לעשות  ראויצריך  לא  הוא  שהמעשה    ,

תקין לא  דמוקרטי, הוא  לא  עם הוא , הוא  אחת  בהלימה  לא 

שוויון של  מתיפייף? ערכים  לי  יפה , תקרא  שמאלן  לי  תקרא 

אתם,נפש   -   

צנעני"עו איתן  אליך, לא :ד  טענות  לנו    . אין 

גל בן  הציבורי, אתם  :גיא  האומץ  את  לכם    , אין 

  ? שמה :ד מנשה אליאס"עו

גל בן  הזאת  :גיא  העיר  של  הרוחנית  להנהגה  הנהגה , ללכת  זו  עיר  רב  כי 

עיררוחנ של  מרה.ית  שגיאה  שוגה  הוא  ואם    ,  

יבלות :ד מנשה אליאס"עו על  דורך  אתה    ? למה 

גל בן  לו   :גיא  המכתב 'ולהגיד  על  שחתמת  מוסרי  משגה  עשית  אתה 

, הזה אותו' לבקר  מעיז  מישהו  לעמדת , ואם  להיכנס  לא 

אוטומטיתהתגוננות   ,  

התגוננות :ד מנשה אליאס"עו   ? למה 

ביחד(   ) מדברים 

בן  הזה  :גלגיא  המכתב  על  חתום  היה  שלוש  שהרב  ימים  השלושה  , גם 

אותו העיר, מביישים  של  הרבנות  מוסד  את  , מביישים 

וחרפה ממלכתיים. ובושה  ציוניים  מצפה ומנציגים  הייתי   

זה על  גינוי  לשמוע    . מכם 

הצבעה  :יאיר אברהם פה  היתה    , אם 

גל בן  מחאה  :גיא    . ולא 
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היי  :יאיר אברהם אתם  העיר  נחרדיםבמועצת  נחרדים. תם  הייתם    . אתם 

גל בן  אתם  :גיא  גם  תתיפייפו  אל    . אז 

הזאת  :יאיר אברהם לסדר  להצעה  הצבעה  פה  היתה  הייתם , אם  אתם 

  . נחרדים

הצבעה :ד מנשה אליאס"עו מה    ?  על 

העניין  :יאיר אברהם חומרת  את  מבינים  לא  אתם  כמה    . על 

צנעני"עו איתן  הכל :ד  מבין  אתה  רק    . זה 

אחד :מנשה אליאסד "עו תבינו, דבר  ויאיר  שכתבנו, גיא  מה  את  קראת  ? אתה 

כתבנו אברהם? מה  יאיר  של  הרסן  שלוחת  שהתקפה  , אמרנו 

רבעט שהוא  של  התבטאות  על  שלל  על , כמוצא  הגנו  לא 

הזה אחת, העניין  מילה  אחת. ולא  מילה  לי    , תראה 

גל בן  אברהם  :גיא  יאיר  את  לגנות  חשוב  יותר  לך  היה  את שר מא, כי 

  . הרב

הבעיה  :יאיר אברהם   . אני 

הבעיה :ד מנשה אליאס"עו לא  הבעיה. אתה  הוא  שלך  טובאתה. הסגנון  אדם    ,

לפעמיםהסגנון . נחמד לו, שלך  קוראים  ואיך    , שלך 

יהודי  :יאיר אברהם שאינו  לשמי  דירות  למכור  או  להשכיר  לא  . ולהגיד 

רוסי   , יבוא 

גל בן    . הרסגור  :גיא 

דירהשא  :יאיר אברהם תשכיר  לא  לו  גם  יהודי    ? נכון, ינו 

. :ד מנשה אליאס"עו . פתוח, הרסגור.   , הר 

אתיופי  :יאיר אברהם יהודי'תגידו , יבוא  , לא  דירה' לו  נשכיר  זה . לא  גם 

מוביל. תעשו זה  לאן  מבין  לא  לאן . אתה  מבין  לא  אתה 

מגיעות גזעניות  מבינים.אמירות  לא  פשוט  אתם   .  

תה :ד מנשה אליאס"עו .יהאל  . גדול. ש.   בזמן  הערבים  על  גוננת  לא  דיברו למה 

הפארק על  מתבטא ?פה  אותך  שמעתי  לא    . מעולם 
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גל בן  עליהם  :גיא  לגונן  יש  מה     ?על 

דיבר :ד מנשה אליאס"עו   , הרב 

גל בן  עליהם  :גיא  לגונן  יש  מה  מה ?על  יהודים ? על  לא  שאנשים 

סבא כפר  לפארק  להיכנס    , מעיזים 

שחורצו :ד מנשה אליאס"עו שלך, וארון  לסיעה    ...חברה 

גל בן  יהודית  :גיא  עיר  בעיה, שזו  לכם  יש  זה  עם  , סליחה, סליחה? גם 

גזען , מנשה לא  שאתה  גזענותאו  מגנה  שאתה , ואתה  או 

גלוי בראש  שלך  הגזענות  את  ומרים  הראש  את  אם . מרים 

סבא כפר  בפארק  שערבים  בעיה  לך  זה, יש  את  אי. תגיד  ן אם 

זה עם  בעיה    , לך 

אמרתי :ד מנשה אליאס"עו   ? אני 

גל בן  חתום   :גיא  שלוש  גזענות3שהרב  כולו  שכל  מכתב  על  ימים  אני ,  

היהדות את  מפרש  אותו . קטונתי, לא  מודד  אני  הזה  המכתב 

לפי"עפ מתנהלת  הזאת  שהמדינה  הדמוקרטים  הערכים  . םהי 

גזענות רווי  הזה      ,המכתב 

הרבנים :ד מנשה אליאס"עו בין  מחלוקת    . יש 

גל בן  נירנברג  :גיא  חוקי  את  מזכיר  לי  את .הוא  מזכיר  הזה  המכתב   

נירנברג פחות, חוקי     .לא 

חמו בן  מחלוקת  :יהודה  אין  המועצה  חברי  בין  שלפחות  שמח     .אני 

אלישיבהרב  :יאיר אברהם שלום  בתורה,   שיש . גדול  אמרתי  מזמן  כבר 

העט את  להם  לקחת  שצריך  גינה .רבנים  אלישיב  שלום  הרב   

את היו הרבניםם  מכתב  על  . החתומים  . הציבור . נציגי  ואתם 

מועצה, הדתי ציבור, חברי  מילה, נבחרי  אומרים  מילה . לא 

האלה ההבל  דברי  על  מילה    . וחצי 

לרב  : לויאהוד יובל כוח  דירה ,ישר  לך  ו, יש  לערבים  אותה  .תמכור  ..  

גל בן  בו, יובל  :גיא  חזר  הרב  אם  לשיטתך  טעה, גם  הוא  שכן     .כל 
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חזר  : לויד יובלאהו שהוא  טעה     .הוא 

גל בן  לפחות  :גיא  טעה  שהוא  להסכים  צריך  בוא. אז  כולנו , אז 

שהוא  בטעותו. טעהמסכימים  מכיר  בעצמו  הוא  אם ,הרי   

בו חוזר  היה  לא  הוא  כן  הבעיה. לא  מה    ? אז 

מבקשים, גיא  :יאיר אברהם לך, הם  אגיד  על , אני  מצרים  שאנחנו 

הזאת   . ההתבטאות 

  ) ביחדמדברים (

מצרים' תגיד, תגיד, תגיד שאתם מצרים  :יאיר אברהם אנחנו ', 'אנחנו 

מצרים הדתי  הציבור  הזאת כנציגי  ההתבטאות  היא , על 

. דווקא. 'מיותרת . .  

מיותרת  :??? שלך    .ההתבטאות 

עליכם  :יאיר אברהם מקובל  אם  העיר  ראש  של    ,הניסוח 

גל בן  התבטאות  :גיא  אמר? איזו  הוא    ?  מה 

מברך  :םיאיר אברה מ.אני  עושה  אני  העיר. שברךי   ראש  של  דבריו    , אם 

שה, רגע :ד מנשה אליאס"עו מסכים  אלישיבאתה  הדוררב  גדול  הוא   ?   

בתורה. מסכים  :יאיר אברהם    . גדול 

פסיקותיו :ד מנשה אליאס"עו את  מקבל    ? אתה 

לא, אני  :יאיר אברהם אחד, אני  סמכות  מקור  רק  יש  החוק, בעיניי    . זה 

ב גלגיא  הישיבה, יאיר  :ן  את  שננעל  מוכן      ?אתה 

לסכם :ד מנשה אליאס"עו רוצה  של . אני  האישית  אברהםההודעה  יאיר  , מר 

סבא כפר  נציגי  שני  את  להציג  כולה  אותם , שכל  להציג 

הזאת הגזענית  בהודעה  תמכו  שהם  על , כאילו  מוטעית  היא 

  , פניה

גל בן  גזענית   :גיא  אמירה  שהיא  אומר  שאתה  שמח    . אני 

של, לא :ד מנשה אליאס"עו   . וההבנה 

גל בן  אותך  :גיא  שומע  שאני  ראשונה    . פעם 
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הכבוד, שלנוהתגובה  :ד מנשה אליאס"עו כל  לא , עם  או  להצדיק  באה  לא 

הלכה בענייני  לפסוק  יכולים  לא  אנחנו  כי  התגובה .להצדיק   

לומר באה  לדעתו, שלנו  ההלכה  שזו  דעתו  ביטא  רב  אם  , גם 

הכבוד כל  ביטויא, עם  חופש  בעד  אתם  היה , ם  הרב  גם 

ההלכה מה  לומר  לו  על .מותר  רב  שלל  כמוצא  לעוט  לך  ואל   

הרב של    .דבריו 

עושה   אתה  פוליטי? ומה  הון  להרוויח  גיא, כדי  אתה  כדי , גם 

פוליטי הון  לכם  עושיםאתם, שיהיה   ,   

יוםאנחנו   :יאיר אברהם זה  את  הספר- חיים  בבית    .יום 

ש :ד מנשה אליאס"עו המבוגראת  ומנשה  הצעיר  איתן  האשמים  . ני  . .  

הכתובת  :יאיר אברהם שאתה  מאמין  באמת  מאמין, אתה  באמת    . אתה 

גל בן  אליך  :גיא  שלי  העיקרית  שהטענה  חושב  העיקרית ? אתה  הטענה 

רב מפורשת  בצורה  מגנה  לא  שאתה  היא  חתום , שלי  שהיה 

גזעני מכתב  אליך. על  שלי  הטענה    . זאת 

דעתך  :גלובוז-ד שלי עמרמי"עו את  תגיד    . רק 

דעתי :ד מנשה אליאס"עו מה  משנה  זה    ? מה 

גל בן  משנה  :גיא    . זה 

חשובה  :יאיר אברהם   .היא 

גל בן  חשובה  :גיא  ציבור, מאוד  מייצג  הרב  וגם  ציבור  מייצג  אתה  , כי 

גזענית אמירה  אומר  שהוא , וכשהרב  לציבור  משדר  הוא  אז 

גזען שוק  לג, מייצג  לגיטימציה  נותן  הזאת והוא  זענות 

שלו זה. לציבור  על  מילה  אומר  לא  משדר , וכשאתה  אתה 

הזה לדבר  הסכמה  היא  שלך  לך. שהשתיקה  אומר  , אני 

ציבור מייצג  הוא  גם  מייצג , שכשהרב  אפילו  הוא  אותי  גם 

שלי בעיר  רב  הוא    . כי 

ביחד(   ) מדברים 
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מדינה :ד מנשה אליאס"עו פה  מייצג  לא  המ. אני  בעניין  ציבור  מייצג    .קומיאני 

חמו בן  מכרזים  :יהודה  ועדת  בנושא  חשובה  שלך  הדעה  אם    , אבל 

  . תגנה  :קהל

אגנה :ד מנשה אליאס"עו אני    ? מה 

הרב  :קהל דברי  את  הציבור, תגנה  בעד  אתה    , אם 

גל בן  גינוי, מנשה  :גיא  ממך  אסחט  לא  לא .אני  אני  למה  יודע  אתה   

הערב גינוי  ומאיתן  ממך  לסחוט? אסחט  שצריך  גינוי   כי 

אמיתי ממקום  בא  שלא  גינוי  זה  צריך ? אוקי. אותו  ואם 

מחתימתו בו  לחזור  עיר  רב  שגם , לאלץ  להיות  חזרה היכול 

אמיתי ממקום  באה    .לא 

תחתונה   לגבי , שורה  ספק  שאין  מכתב  על  חתם  האיש 

הזה המכתב  על  בחתימה  שיש  פרשנות , העובדה  תהיה 

לא או    , הליכתית 

לד :ד מנשה אליאס"עו אותו    , יןתעמיד 

גל בן  ברורה  :גיא  בגזענות  שגובל  דבר    , גלויה, זה 

החוק :ד מנשה אליאס"עו על  עבר  הוא    , אם 

גל בן  מנשה  :גיא  ממך  שלי  הציונות , הציפייה  את  בעיניי  שמייצג  כמי 

חרדית, הדתית   , לא 

בארץ :ד מנשה אליאס"עו יש  עוולות  כמה  יודע    ? אתה 

גל בן  האנטי  :גיא  ציוניתלא  מ, מנשה,   בין אתה  גשר  בעיניי  ייצג 

שאינם לאלה  ממךואני , חילוניים    , ציפיתי 

לוגית :ד מנשה אליאס"עו טעות  לך  שלך, יש  הטעות  מה  לך  אגיד    . אני 

גל בן  שלי  :גיא  הטעות    ? מה 

הוציא :ד מנשה אליאס"עו שהוא  מה  הוציא  שהרב  ברגע  ואומר  בא  הוא , אתה 

לחילוניים דתיים  בין  לסכסוך  לי. גורם  שמעתילא, האמן    ,  

מולה תקדים  :אברהם    . זה 
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גל בן  לסכסוך, לא  :גיא  גרם  לא  הבסיס , הוא  את  מקעקע  הוא 

הזאת העיר  של    . הדמוקרטי 

הזאת  :יאיר אברהם המדינה  בנויה  שעליה  היסודות  את    . מקעקע 

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  ציבוריות, כן  :גיא  ממלכתיות  במשרות  מחזיקים  לא  הם   אבל 

ש מהעיר  שכר  בהומקבלים  משרתים  מבטא . הם  שאדם  מה 

שלו האמות  שלו, בדלת  הפרטי  בבית  גזענית  וכשרב , הערה 

אותה משרת  שהוא  מהעיר  משכורת  שמקבל  מבטא , עיר 

גזענית לזה, עמדה  זה  את  משווה  משמעות ? אתה  יש 

אמירה. לאמירות אומר  עיר  משמעות, כשראש  לזה     ?אין 

ל :ד מנשה אליאס"עו שהדברים  חשבתי  שאני  מוקלטיםכיוון  וכיוון , א 

מוקלטים הוא , שהדברים  הזה  הדיון  שכל  ואומר  בא  אני 

ומבוטל את ?למה. בטל  לנהל  הצדקה  היתה  שלא  כיוון   

הזה   . הדיון 

גל בן  להיות  :גיא  יכול    . זה 

למסור  :ד מנשה אליאס"עו שצריך  הכיוון    , שיבהיבתחילת 

גל בן  צודק  :גיא  אתה    . פורמאלית 

חמו בן  ה  :יהודה  כל     .מסרוא קודם 

עניין :ד מנשה אליאס"עו של    , לגופו 

חמו בן  מנשה, רגע  :יהודה  אדם, סליחה  בבן  דופי  תטיל    . אל 

דופי :ד מנשה אליאס"עו מטיל  לא    . אני 

חמו בן  לפני  :יהודה  יומיים  זה  את  הגיש  אדם  לפני. הבן  יומיים    . אפילו 

לסדר :ד מנשה אליאס"עו הצעה  הגישו    , הם 

חמו בן  ה  :יהודה  אישיתהוא  להודעה  בקשה  אליי    .גיש 

צנעני"עו איתן  הבהרה :ד  אישית    . הודעה 

חמו בן    . לא, לא  :יהודה 
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ביחד(   ) מדברים 

במהות  :יאיר אברהם תתמקד    ? אולי 

  ? במהות :ד מנשה אליאס"עו

במהות  :יאיר אברהם אחת  בי. פעם  שווה. לא  לא  כלום  אתה . אני  לי  תגיד 

דעתך    .מה 

ש  : לויאהוד יובל לא  איתך, ווהאתה  מסכים     .אני 

אפרים :ד מנשה אליאס"עו באלפי  הקטנים  אנחנו . אנחנו  שבאמת  אנחנו  מי 

מייצגים? מייצגים לא  או  הרב  דעת  את  מייצגים  מה ?אנחנו   

הזה בעניין  חושב  איתן  ומה  חושב  אני  מה  זה ? רלוונטי  מה 

  ? רלוונטי

חמו בן  רלוונטי, מנשה  :יהודה  מה  לך  אגיד  עכש, אני  לי  דקהותרשה     . יו 

אחרים :ד מנשה אליאס"עו לאנשים  פנית  לא  אלינו? למה  פניתם    ? למה 

חמו בן  מנשה  :יהודה  להפסיק  אליך  פונה  הישיבה, אני  את  לסכם  רוצה  . אני 

  . תפסיק

מיוחדים :ד מנשה אליאס"עו אנחנו  בקואליציה? במה  שהם    ? בגלל 

חמו בן    . תפסיק, מנשה  :יהודה 

את :ד מנשה אליאס"עו למה  פונהאז     ?ה 

גל בן  ציפיות  :גיא  לי  אין  פרץ  שמשמעון  לי, בגלל  יש  ממך  זה . אבל 

  . ההבדל

איתן  :יאיר אברהם עם  וגם  איתך  גם  בידידות  שאני  יודע     .אתה 

לידידות  :??? קשור  זה    ? מה 

חמו בן  המועצה  :יהודה  של  כבודה  בשלושה , למען  לסיים  רוצה  אני 

  . משפטים

רוצה :ד מנשה אליאס"עו אבל  אחדאני  דבר  לומר     ,  

חמו בן  לשמוע  :יהודה  רוצה  לא  מנשה, לא, לא. אני  לשמוע  רוצה    . לא 

את :ד מנשה אליאס"עו מברך  .אני  . . ,  
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חמו בן  אותי  :יהודה  תברך  מברך. אל  קללה, אתה  , עזוב .עזוב. יוצא 

ואומר. תפסיק בא  יברך, אני  שלא  עדיף  מתכוון  שלא    . מי 

קטן :ד מנשה אליאס"עו   . משל 

חמויהוד בן  מתכוון  :ה  שלא  יברך, המברך  שלא      .עדיף 

את  :ד מנשה אליאס"עו לי  מזכיר  בדיוק  זה  אברהם  ויאיר  גיא  בן  האיחוד 

בלק פרשת  ב" :תחילת  בלק  עשה ציפור - ןוירא  אשר  כל  את 

ל רש. "אמוריישראל  מסויםכשיש, י"אומר  נושא  אפילו ,   אז 

ישראל נגד  מתאחדים  גדולים  ושונאים  א. יריבים  ומר אני 

כדימוי זה  תיפגעו, כמשל, את    . אל 

גל בן  ישראל  :גיא  לשונאי  אותי  אפגע, השווית  לא  אני  מאה , לא. אבל 

  .אחוז

תיפגע, לא :ד מנשה אליאס"עו אל    .אמרתי 

גל בן  ישראל  :גיא  לשונאי  אותי  השווית  שאפגע , הרגע  אני  מי  אבל 

כזו וחס.מאנלוגיה  חלילה  משלים.   ממני  אתה , חסוך  אם 

א ישראלמשווה  לשונאי     ?דרסב, ותי 

תורה, חבל  :יאיר אברהם דבר  אומר  כשאתה    , גם 

גל בן  מוסיף   :גיא  תיפגע'ועוד    . 'אל 

מ  :יאיר אברהם כך  כל  המציאותהוא  את    .סלף 

   ?למה :ד מנשה אליאס"עו

לשווא  :יאיר אברהם תורה  דבר  נושא    . אתה 

חמו בן  שתמות  :יהודה  תיפגע, הלוואי    . אל 

  ? מה :ד מנשה אליאס"עו

חמו בן  ותמות  :יהודה  תיפגע, הלוואי    . אל 

שהצלחנו :ד מנשה אליאס"עו השם  . ברוך  . .  

עמלק  :יאיר אברהם אותי  תעשה  מעט    . עוד 

ושלום? עמלק :ד מנשה אליאס"עו רק. חס  .זה  ..   
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חמו בן  המועצה  :יהודה  חברי  ושל  הזו  הישיבה  של  כבודה  רוצה , למען  אני 

לכם לומר  כל  שה, קודם  מי  הזהשכל  בנושא  התנהל , תנהל 

ולא  הדברים  ברוח  סבאלא  בכפר  שקיימת  כפר . באווירה 

אווירה לבנות  ידעה  שנים  במשך  בשנים , סבא  עשרות  ובמשך 

יוצאת  בצורה  דתיים  ללא  דתיים  בין  יחסים  של  מרקם  בנתה 

הרגיל הזה. מגדר  המרקם  על  לשמור  צריכים  וגם , ואנחנו 

חשוב כך  כל  בנושא  הדיון  תרבות    .על 

הרב   דעת  עם  הסכמתי  לא  שאני  סוד  לא  אותה , זה  והבעתי 

הציבורית ברמה  זאת. גם  עם  יחד  מוכן , אבל  הייתי  לא 

למהלך גורף  באופן  לנהל , לצאת  העדפתי  את כי  איתו 

אישי באופן  שיחות. השיחות  מספר  חושב . והתנהלו  ואני 

נכון הזה שעשה  מהמכתב  בו  שחזר  הרב  גם , כבוד  והבין 

היה ש המכתב  מדיתוכן  דעה . קיצוני  לו  יש  אם  שגם  ראוי 

משקל , כזו לו  יש  זאת  בכל  כי  ציבורי  באופן  תיאמר  שלא 

ולתפקידו למעמדו    .משמעותי 

המועצה    חברי  את  לברך  גם  שצריך  חושב  אני  שמעון - ולכן   

אישי באופן  איתו  בשיחות  מעורב  שהיה  שאני . פרץ  בזמנים 

איתו לשבת  יכולתי  איתו, לא  ישב  יוהוא  עם  יחד  ר " 

הדתית חשוב. המועצה  מהלך  עשו  בהחלט  לכם , הם  תארו  כי 

פה  נשארנו  מועצה5,6שאנחנו  חברי  היו ,   אם  קורה  היה  מה 

  . 'וכו, 21פה 

זאת   עם  יאיר, יחד  וגם  גיא  גם  שעשו  חושב  היה , אני  יאיר 

ישירות בשיחות  הזה, איתי  בנושא  אחת  לא  איתי  . דיבר 

להתקיים צריך  לא  הזה  שהדיון  סברתי  ציבוריתואני  ברמה    .

לעצמנו  נגרום  שלא  מנת  על  תוכנו  בתוך  שיתקיים  עדיף 

  . נזקים
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פה   שקרה  אמות, מה  בדלת  יישאר  שזה  לעצמי  מתאר  , אני 

כלום מפה  יוציא  לא  אחד  כבוד , אף  מוסיף  לא  בהחלט  אבל 

מאיתנו אחד  שלהבא. לאף  חושב  אחד, ואני  רב, כל  זה  , אם 

אחר תפקיד  כל  זה  ואם  עיר  ראש  זה  שזה , אם  חושב  אני 

ברגשות  לפגוע  לא  מנת  על  זהירות  במשנה  לנהוג  נכון  יהיה 

אחרים   . של 

נפגעו   שאנשים  המוסלמים. ולראייה  דודנו  בני  דווקא  , לאו 

העיר תושבי  גם  מתושבי . אלא  פניות  עשרות  קיבלתי  אני 

שגם , העיר יודע  את ואני  מכירים  לא  אפילו  פונים  אותם 

אישי. הרב באופן  לא , אני  שאני , מתביישאני  בזה  גאה  אני 

לעת מעת  אותו  ושומע  ברב  אפילו. נועץ  דתיים  בנושא  , לא 

עירוניים כלליים ,בנושאים  אותם . בנושאים  ובהחלט 

הביקורת את  שהביאו  שהם ,אנשים  אותם  להבין  יכול  אני   

נחש אותם  עקץ  וכאילו  ממקומם  בהחלט, קפצו  כי , אבל 

קשות אמירות  היו  מקובלות מאוד - מאודאמירות . אלה  לא 

בארץ רק  בעיר, לא  רק  בעיר, ולא  במיוחד    . אבל 

שמאוד   הציבור  את  להבין  אפשר  כעס- ולכן  דיברתי . מאוד 

חלקם התכתבתי, עם  חלקם  שלי. עם  העמדה  את  , שלחתי 

חושב     - ואני 

.   :יאיר אברהם . מכובד. מכובד , אדם  אדם  פה'מגמשפחת כמו באמת  , די 

מסורת כך , שזו  נמצאכל  שנים  הזאת הרבה  במשפחה  ים 

הזאת מרגישים,בעיר  הם  מה  רגע  תחשוב    .  

חמו בן  פה- ואבו? למה. תיזהר  :יהודה  לא  גם    . סנינה 

מרגישים  :יאיר אברהם הם  מה  רגע    . תחשוב 

ערבים  :??? לפה  יבואו  שלא  בעד  מסעדות, הוא  גם    . יפתחו 

לוויכוח :ד מנשה אליאס"עו להיכנס  כדאי    .לא 
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מכיר  :יאיר אברהם שאתה  מרגיש. אדם  הוא  איך    .  תחשוב 

חמו בן  נעולה. תודה  :יהודה    .הישיבה 

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 אשל ארמוני
 ל העירייה "מנכ

 חמו- יהודה בן 
 ראש העיר 
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  2010/1215/ריכוז החלטות מועצה מיום 

  
  

מסהחלטה בנות  :276 '  דירות  בניית  חובת  בדבר  הנושא  להעביר   3מחליטים 

בוועד, חדרים ובניהלדיון  לתכנון     .ה 
  
  

מסהחלטה במהלך  :277 '  אש  כיבויי  בנושא  במועצה  דיון  לקיים  מחליטים 

הקרובים   .החודשים 
  
  

מסהחלטה מיום מאשרים :278 '  כספים  ועדת  החלטות  העברות , 10/1209/ 

מס' לס' מס רגיל  לשנת 7' תקציב  מס, 2010   4' מס' לס' העברות 

הפרוטוקול"מצ. (ם"תברי   ).ב 
  

מסהחלטה כדלקמן :279 '    :מחליטים 

לבג העליון  המשפט  בית  החלטת  נגד, ץ"לאור  חולון עיריית  למלינובסקי 

השמירה לאגרת  ביחס  חדשה  להיערכות  ארכה  ועד , שנתן  ומאחר 

ביחס  המקומיות  לרשויות  הנחיות  הפנים  משרד  הוציא  טרם  עתה 

השמירה זה, לאגרת  בשלב  אגרת  מומלץ  את  לגבות  להפסיק 

ל הנגבית  סבא השמירה  כפר  העזר  חוק  שמירה (פי  שירותי 

מיום , )ואבטחה חדשות , 1.1.2011החל  הנחיות  לקבלת  עד  וזאת 

הפנים ממשרד    .בנושא 
  

מסהחלטה אברהם מאשרים :280 '  מינוי  את  כיו )ממה(  ועדת "שיינפיין  ר 

  .הרווחה
  

מסהחלטה בוועדה מאשרים :281 '  ציבור  כנציג  כהנא  פנחס  מינוי  את   

הסביבה דר, לאיכות  של  קרסין' במקומה     .אור 
  
  


