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צרפתי ינואר  :צביקה  לחודש  המניין  מן  בשאילתות. ישיבה    . נתחיל 

זה  :אל- אתי גן לפני  מילה  איזה  רגע  להגיד  הצטרף ? אפשר  יומיים  שמזה 

סבא לכפר  חדש  נכד, תושב  לי     .נולד 

טוב  :חברי המועצה   . מזל 

  

  .שאילתות  .1

  

של    צשאילתא  אסורותבנושא יש 'בוקי  להוצאות  כספים  החזר   - קבלת 

משים" ב, "בלי    .10/11- הוגשה 

  

כפיים"   לניקיון  הידועות  ושאיפותייך  המידות  טוהר  , בשם 

ה בעצמךיאותם  תזרז , ללת  העירייה  מבקר  שפניית  חשבתי 

לפי  נהג  שלא  ממי  קשר  כל  ולנתק  כמנהגך  לפעול  אותך 

המוצהר ל,רצונך  תקין שמרא   מנהל  על  ל(  משהו מזכיר  י 

שלך רחוק  הלא  )מהעבר  . . . מרבבאו /ו ,. הצחה  תדמיתך   על 

לתיקון נקטת    וכי חריפות  בפעולות  נראה לצערי   .נדוןה   

  . תייתבדשה

שאנשים ייה .1 הדעת"תכן  החזר " בהיסח  מתוך קיבלו 

הקטנה" אלף " הקופה  כתשעים  מדובר ? ₪ של  הלא 

הציבורית הדעת. בקופה  .היסח  . . .?  

חמו .2 בן  יהודה  העיררא, אתה  בין , ייהש  בעצמך  נמצא 

האסורים"מקבלי , הבכירים  ,לכאורה" ההחזרים 

המבקר דברי  לפי  לכאורה  כדין  שלא    כיצד ?שנלקחו 

כן  .3 ה, אם  היו  שקיבלתהכמה  סך ?חזרים  על  עלו  והאם   

3000₪ בסה?  בין  ובין "  נפרדבהחזרים  כ    ? ים 
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כן .4 החזריםאם  קבלת  הכספים ,   את  השבת  האם 

היה לכאורהשאסור  לך  לקבל    ? כהחזר   

הכספים .5 שאר  הוחזרו  לדין ,האם  בניגוד  שהוצאו   

העירייה,לכאורה לקופת   ?  

לבכירים .6 כדין  שלא  ההוצאות  אישר    ?מי 

כ .7 למנהל  אישרת  אתה  לשלם "האם  בניגוד החזרים א 

לכאורהלדין  ?  

בשנת  .8 בוצעו  כדין  שלא  החזרים  למי ? 2010כמה 

  ? א"לכ₪ כמה ? מהבכירים

כדין .9 שלא  החזרים  לככמה  ב ,אורה  נעשו  לבכירים   

ומסעדות2010 קפה  לבתי    ?  

פנית  .10 שתחקורהאם  למשטרה  את בבקשה  שהזמנת  או   

העירייה  מבקר  טענות  את  לבדוק  המדינה  מבקר 

כדין   כנגד שלא  והמאשרים    "?לכאורההלוקחים 

  

העיר   ראש    : תשובת 

ע שנבדקו  בהוצאות  לכך "מדובר  שהתייחס  העירייה  מבקר  י 

העיח "דובמסגרת  מסמבקר  לשנת 33' רייה  ח "הדו. 2009 

העיר  במועצת  לדיון  יהיה יובא  אפשר  זה  ואחרי  כל  קודם 

בשאילתות הזאת, לדון  רוצה . בשאלה  אני  פה  בעל  אבל 

משהו מה , להגיד  את  בפרופורציות  גם  לשים  צריך 

ההנהלה , 2008, 2007, 2006- תלכו . שכותבים קופת  הוצאות 

ההו מסך  ומזערי  יחסי  חלק  הכל  בסך  הקופה היו  של  צאות 

העירייההכל של  שיהיה 2009- ב. לית  אחרי  לבדוק  צריך   

בדיוקזא, הדיון לדעת  נוכל    .  
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קשור  :אל- אתי גן זה  מאה ?מה  כדין  פרוטה    .דין 

  

בנושא    גל  בן  גיא  של  בנייןשאילתא  בפסולת  הטיפול  הוגשה , הסדרת 

  .26/12/10- ב

  

מנכ"   הפנים "חוזר  משרד  מתאריך 1/2010ל   17.8.2010 

בנייןה בפסולת  הטיפול  הסדרת  לנושא  היתר  בין  בין . תייחס 

חשוב  בנושא  לקדם  לרשויות  קרא  הפנים  שמשרד  הפעולות 

  :זה

 ומפעילי פסולת משליכי נגד האכיפה פעילות הגברת .1

באמצעות פסולת אתרי  המפקחים פיראטיים 

  .הניקיון לשמירת החוק מכוח יוסמכו אשר העירוניים

 ,זה לעניין הסמיך שהוא מי או המקומית הרשות ראש .2

 שמירת לחוק א)ב( 13 סעיף לפי ניקוי צווי יוציא

לפינוי,1984ד"התשמ הניקיון  שהושלכה בניין פסולת  

 .הרבים ברשות

 ברשויות בניין בפסולת לטיפול האב תוכניות קידום .3

 .המקומיות

 לטיפול תשתיות עבור מתאימות קרקעות הקצאת .4

 .בניין בפסולת

 פסולת ומיחזור מעבר תחנות להקמת תוכניות קידום .5

המקומיות בתחומי בניין  .הרשויות 

,הפנים שר ידי-על לדוגמה עירוני עזר חוק הכנת .6  

  .הבניין בפסולת לטיפול

לשאול רצוני  לעיל  האמור    :לאור 
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ומפעילי  .1 פסולת  משליכי  כנגד  אכיפה  פעילות  איזו 

סבא  כפר  עיריית  ביצעה  פיראטיים  פסולת  אתרי 

 ?2010 -  2009בשנים 

סעיף  .2 לפי  ניקיון  צווי  הוצאת  העיר  ראש  הסמיך  האם 

הניקיון13 שמירת  בחוק  מי,    ?וכנגד 

ומה  .3 בניין  בפסולת  לטיפול  אב  תכנית  מקודמת  האם 

שלה  ?הסטטוס 

תשתיות  .4 עבור  מתאימות  קרקעות  הוקצאו  האם 

בניין בפסולת   ?לטיפול 

למחזור  .5 מעבר  תחנת  להקמת  תכנית  קודמה  האם 

הרשות בתחום  בניין   ?פסולת 

בפסולת  .6 לטיפול  עירוני  עזר  חוק  טיוטת  הוכנה  האם 

 ?בניין

בוצעו .7 שטרם  הפעולות  הזמנים , מבין  לוחות  מהם 

לביצוע  "?הצפויים 

  

העיר   ראש    :תשובת 

בניה"   בפסולת  טיפול  הסדרת  מבצעת ,לצורך  העירייה 

הבאות   :פעולות 

לפסולת לוועדת ה עבודתמסגרת ב   נוהל  קיים  ובנייה  תכנון 

המסדיר  מורשה בנייה  אתר  מול  ההתקשרות  הצהרה , את 

הטמנה וקבלות  כמויות  ע, על  שנבדק  לאיכות "דבר  האגף  י 

טופס  אישור  לצורך    .4הסביבה 

על   זה  תהליך  של  בדיקה  התקיימה  כשבועיים  י "פני 

התהליך   כי  ונמצא  הסביבה  להגנת  המשרד  של  רפרנטית 
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כראוי"הנ מתנהל    .ל 

בתאריח   לתוקפו  נכנס  העירוני  העזר  והוא 7.12.2010ך וק   

ברשות  והניקיון  הסדר  לשמירת  המתייחס  פרק  גם  כולל 

בנייה, הרבים בפסולת  העוסקת  פיסקה    .לרבות 

מס2009-2010שנת ב   התבצעו  כגון'    אכיפה  מתן : פעולות 

ע עירוני"קנסות  עזר  חוק  שגרתיות, פ  הן  ועבירות  . במידה 

בניין פסולת  של  גדולה  כמות  בהשלכת  מדובר  הגשת ,כאשר 

אישום הניקיון"ע, כתבי  שמירת  חוק  זה, פ  , במקרה 

משמעותיים יותר  הם    .הקנסות 

הנב   השנים  נרשמו "ין  ו133ל  דוחות  למשליכי 50-   דרישות   

בניין   .פסולת 

לב   הנוגע  חקירה  חומר  התביעה  השלכת4- ידי  מקרי  הטמנת / 

ב אישום  כתבי  הוגשו  כה  ועד  מכוון  באופן  בנין   2- פסולת 

  . מקרים

כפע   הכשירה יריית  סבא  השתלמות 3ר  עברו  אשר  פקחים   

הסביבה להגנת  המשרד  הנותרים. מטעם  המפקחים  , הסמכת 

ניקוי  צווי  לגבי  העירייה  סמכות  הפעלת  עם  ים נמצא, יחד 

המשפטית הלשכה  של  הבדיקה. בבדיקה  קבלת ,בתום  עם 

בהתאם, ההנחיות   .נפעל 

פיראטיתא   פסולת  תחנת  אף  סבא  בכפר    .ין 

תיקב   ניהלו  ברחעבר  מעבר  תחנת  נגד  משפטי  יהודה '   בן 

רישיון ללא  סגירה , שפעלה  בצו  ונסגרה  בנייה   היתר  ללא 

  .שיפוטי

בניהל   בפסולת  טיפול  תחנת  והוחלט ,גבי  נבחן  שלא  הנושא 

רבים  מפגעים  בשל  בעיר  בפסולת  לטיפול  תחנה  תוקם 

בעקבותיה  אויר,רעש(הנגרמים  וכו,זיהום  רב  ומכיוון ) 'אבק 
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שטחים  מגוריםשאין  מאזורי  ורחוקים  פנויים    .פתוחים 

שטחים 2008שנת ב   של  ניקיון  מבצע  העירייה  ביצעה   

ע, ציבוריים פינתה  כ"בו  ההערכה  פסולת70 - פ  טון  כן .  , כמו 

ציבוריים  שטחים  של  ניקיון  מבצעת  העירייה  לעת  מעת 

בנייה   .מפסולת 

בשטחים    פסולת  השלכת  על  האוסרים  שלטים  הציבה  הרשות 

החוק ציבוריים על  העוברים  על  קנסות  מתן  ועל   .  

ועל ה   בנייה  פסולת  השלכת  איסור  על  ברבים  מפרסמת  רשות 

בלבד מורשים  לאתרים  להעבירה  התושבים  כן .חובת   ,כמו 

קבלן כל  מחייבת  לאחסון /העירייה  מכולה  להציב  משפץ 

הפינויה בטרם  וטיפול  .פסולת  לקליטה  אתרים  רשימת 

אי באתר  מופיעה  בניין  העירוניבפסולת    .  נטרנט 

לפסולתק   אב  תוכנית  ע- יימת  הוכנה  התוכנית  אבשלום "  י 

ע ואושרה  הסביבה"לוי  להגנת  המשרד    .י 

למניעת א   הנדרשות  הפעולות  כל  את  לבצע  ממשיכים  נו 

לחוקים  בהתאם  שוטפת  אכיפה  כולל  בנייה  פסולת  השלכת 

לרשותנו    ".הנמצאים 

גל בן  המפורטת  :גיא  התשובה  על  מודה  המשךא, אני  שאלת  לי    . ין 

  

בנושא    גל  בן  גיא  של  ועדות שאילתא  מכהן עירוניותחובה כינוס  בהן   

כיו העיר  ב, ר"ראש    .26/12/10- הוגשה 

  

אחת "    עירוניות  חובה  ועדות  לכנס  מחייבת  העיריות  פקודת 

הכול  ובסך  חודשים  הפחות4לשלושה  לכל  בשנה  פעמים   .  

ועדור   בראשות  לעמוד  עצמו  על  לקח  העיר  החובה אש  ת 

הבאות   :העירוניות 
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כספיםו   ובניה, עדת  לתכנון  הועדה  משנה , מליאת  ועדת 

ובניה החינוך, לתכנון  בטחון, ועדת  מל, ועדת  , ח"ועדת 

והנוער הילד  לקידום  הסמים, ועדה  בנגע  למלחמה    .הועדה 

הח"הס   ידיעת  למיטב  כיו"כ  מכהן  העיר  ראש  של "מ   8ר 

עירוניות חובה    .ועדות 

ל   האמור  לשאוללאור  רצוני    :עיל 

הבאות .1 העירוניות  החובה  ועדות  מבין  ישיבות  , כמה 

כיו העיר  ראש  מכהן  הועדה "בהן  מליאה , כספים(ר 

ובניה ובניה, לתכנון  לתכנון  , בטחון, חינוך, משנה 

הילד, ח"מל . סמים, קידום  שנת ) במהלך  התקיימו 

2009? 

הבאות .2 העירוניות  החובה  ועדות  מבין  ישיבות  , כמה 

מכהן  כיובהן  העיר  הועדה "ראש  מליאה , כספים(ר 

ובניה ובניה, לתכנון  לתכנון  , בטחון, חינוך, משנה 

הילד, ח"מל . סמים, קידום  שנת ) במהלך  התקיימו 

2010?" 

  

העיר   ראש    :תשובת 

    
  2010הישיבות בשנת ' מס  2009הישיבות בשנת ' מס  שם הוועדה

  3  5  מליאת הוועדה לתכנון ובניה
  11  16  ובניהועדת המשנה לתכנון 

  1  0  ועדת ביטחון
  3  1  ח"ועדת מל

  4  2  ועדה לקידום מעמד הילד
  13  10  ועדת כספים
  3  2  ועדת חינוך
  1  0  ועדת סמים

  
  

גל בן  המשך  :גיא  לשאלת  שלי  הזכות  את  לנצל  רוצה  כן  אני  אני . כאן 
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מבין  שאלתי  בראשן8באמת  עומד  העיר  שראש  הוועדות    ,

סטטוטוריו עירוניות  שעפועדות  לקום"ת  זכות  חוק  י "ועפ, י 

לקיים  צריכות  לפחות4חוק  בשנה  ישיבות  באמת ,   אנחנו  אז 

שב מהתשובה  הרבה 2- למדים  עמד  בהחלט  העיר  ראש  ועדות   

הדרוש מהרף  וועדת . למעלה  ובנייה  לתכנון  משנה  ועדת  שזו 

יהודה. כספים נושאים  כנראה  אותך , אלה  שמעניינים 

וכספים, מאוד ובנייה    .תכנון 

זאת   בראשן, לעומת  עומד  שאתה  אחרות  עמדת , ועדות  לא 

הנדרש החוקי  ב. ברף  סמים  כינסת -  2009- בוועדת  לא   

אחת פעם  בלבד2010- ב. אותה  אחת  פעם  אותה  כינסת    .

חינוך  ב- ועדת  פעמיים  רק  אותה  כינסת   3, שוב. 2009-  

ב, פעמים הנדרש  מהרף  פחות  אחת  מל. 2010- פעם  ח "ועדת 

ב אחת  פעם  שוב2010- ב, 2009- כינסת  בשנה3רק ,   ישיבות    ,

דורש  שהחוק    .4למרות 

ב   אחת  פעם  לא  אף  כינסת  לא  הביטחון  ועדת  ורק , 2009- את 

ב אחת  לביטחון . 2010- פעם  המשנה  ועדת  על  פה  הרבה  דובר 

ב, שהקמת כינסת  לא  מעולם  הביטחון  לוועדת  , 2009- אבל 

ב אחת  פעם  הנתונים, 2010- ורק  את  הבאת  לא  . ומעולם 

שלי הש לך - אלה  יש  יו8  שאתה  עירוניות  ועדות  שלהם"   .ר 

פקודת  בהנחיית  עומד  לא  שאתה  מוכיח  שלך  בתשובה  אתה 

הדרוש המינימאלי  הרף  הוועדות  את  מכנס  ולא    . העיריות 

מהסמכויות    חלק  שתאציל  מקום  שיש  סבור  לא  אתה  האם 

הוועדות, שלך רשות  את  תעביר  אלה , ופשוט  את  במיוחד 

לש טורח  לא  עפאתה  חוק"כנס  אחרים, י  לך . לאנשים  יש 

רחבה אנשים12שמונה , קואליציה  הרע3,   עין  בלי  סגנים    ,

אחד ארוכים, משנה  לחיים    . שייבדל 
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צנעני"עו איתן    . שניים :ד 

גל בן  משנה  :גיא  עוד    ? יש 

צנעני"עו איתן  יואל :ד    . איציק 

גל בן  משנה  :גיא  הוא  מקרה. סליחה? איציק  ה, יהודה, בכל  יא השאלה 

ועדות8. רצינית יו,   שלהן"אתה  אתה , ר  ועדות  מאוד  הרבה 

עפ מכנס  החוק"לא  תעביר . י  שאולי  מקום  שיש  חושב  אתה 

הישיבות  את  שיכנסו  אחרים  לאנשים  הוועדות  פעמים 4את   

   ?בשנה

חמו בן  השאילתות  :יהודה  רואה  שאתה  הוא , כמו  אתה גם , משנהיואל  כאן 

עובדות  איך  יודע  שנים7אחרי . רילצע, הוועדותלא   מילא,  

שנתיים שרק  מועצה  חברי  פה    , יש 

גל בן  אותם   :גיא  לכנס  שצריך  אומר  שהחוק  יודע  בשנה 4אני  פעמים   

זה את  עשית    . ולא 

חמו בן  עונה, שאלת  :יהודה    . אני 

גל בן  עובדות  :גיא  הוועדות  איך  יודע  דווקא    . אני 

חמו בן  יודע  :יהודה  לא  הוועדו. אתה  איך  יודע  לא  עובדותאתה  אם , ת  כי 

שואל היית  לא  יודע  הוועדות.היית  משנה,   ועדות  להן  . יש 

ועדות מאוד  הסמים, הרבה  החינוך, כולל  כולל , כולל 

בראשן, הנוער עומד  שאני  הוועדות  כל  הללו , כולל  והוועדות 

רוצה, עובדות שאתה  למה  בניגוד  בניגוד , אולי  אולי 

הרגיל. לציפיותיך מגדר  יוצאות  עובדות     . הן 

גל בן  שלך  :גיא  התשובה    ? זאת 

הביטחון  :אל- אתי גן ועדת    . למשל, כמו 

גל בן  משנה  :גיא  ועדות  באמצעות  הוועדות  את  עוקף  אתה  מה , אז  זה 

בעצם אומר  שאתה . יהודה, שאתה  העובדה  את  משנה  לא  זה 

העיריות לפקודת  בניגוד  זה, פועל  את  יודע     .אתה 
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המ  :אל- אתי גן ועדות  של  פירוט  נבקש    .   שנהאז 

גל בן  שלך, אגב  :גיא  בתשובה  זה  את  כתבת  לא  זאת ? יהודה, למה  אם 

המשנה, הסיבה ועדות  דרך  מתקתק  שהכל  אומר  למה , ואתה 

שלך הרשמית  בתשובה  זה  את  כתבת  להגיד? לא  מה  לו  . אין 

חשוב מספיק  לא  כנראה    . סמים 

חשובה? למה  :אל- אתי גן לא  הביטחון    . ועדת 

צ"ד בוקי  היה  :יש'ר  בסמיםהוא  הלוחם    .  

גל בן  לי  :גיא  כנדמה  שלך  הציבורית  הקריירה  את  התחלת  ר "יו, אתה 

סבא כפר  סם  טוב.אל  התשובה,   לא . זאת  הסתם  מן  אני 

בה לא.מסתפק  הציבור  שגם  לי  נראה  שרוב .   העובדה  לאור 

לכיסופים שקשורה  לסדר  להצעה  הגיע  כאן  אנחנו , הקהל 

הזו לסדר  בהצעה  דווקא  להתחיל  השאילתותבס, נשמח  , וף 

התנגדות לכם  אין    .אם 

משהו :ד מנשה אליאס"עו לבקש  אישית. רציתי  הודעה  למסור  אבל , רציתי 

הישיבה בסוף  לא  תימסר  שהיא  אפשר , כנהוג, רציתי  אם 

מאוחר יותר  או    . עכשיו 

חמו בן    . עכשיו  :יהודה 

ההסכם  :ד מנשה אליאס"עו את  לקיים  מתכוון  שאני  להודיע  רוצה  כל  קודם  אני 

עליו חתום  רוטציה, שאני  נוגע .הסכם  לא  זה  אמנם   

עירוניים שהופצו, לעניינים  השמועות  לכל  בניגוד  אני , אבל 

ההסכם את  לכבד  חברי . מתכוון  לכל  מודה  כמובן  אני 

האלה השנתיים  על  בהן. המועצה  שכיהנתי  הוועדות  כל  , על 

רבות בוועדות  וכמובן.ויחסית  איתן ,   לחברי  מודה  אני 

כ, צנעני האלהעל  בשנתיים  שהיה  הפעולה  שיתוף    .ל 

אותי   להחליף  שאמור  קולמן  שאמיר  בטוח  ימלא , אני  הוא 

שדרוש כפי  התפקיד  העיר. את  לראש  גם  מודה  כמובן  , אני 
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העיר ראש  העירייה . לכולם, ל"למנכ, לסגן  עובדי  לכל 

לנהל האלה  בשנתיים  לנו  מעשיהשתדלתי . שעזרו  , להיות 

במ פגעתי  לפעמים  חלילה  מתנצלואם  כמובן  אני  . ישהו 

במישהו פגעתי  אם  סליחה    . מבקש 

הבאה   פעם  לחזור  מקווה  השם  בעזרת  השם, ואני  , בעזרת 

מחודשים לכולם. בכוחות  רבה  ב.תודה  תהיה  והפרישה    -1 

סטיגמות, לפברואר ידביקו  ולא  שאלות  יהיו  שלא  של כדי   

רוטציה קיימו  שלא  סיעה, קודמים  מאיזו  משנה  וכל .לא   

וסי הליכוד, עהסיעה  בסיעת  היה  זה  אם  לבושתנו , בין  או 

אנו לא. בסיעתנו  של  סטיגמה  להדביק  שמנסה  מי  כל  לכן   אז 

בו לפגוע  לא  כדי  שמו  את  כזה,להזכיר  אהיה  לא  אני  לא .  

הכל. ח.אולא קלנטר    . זה 

חמו בן  א  :יהודה  זה  מה    ? ח.אז 

צרפתי הבנתי  :צביקה    . לא 

גל בן  א  :גיא  בגוגל.חפש    .ח 

ביחדמדברים(   (  

חמו בן  מילים  :יהודה  כמה  להגיד  רוצה  כל. אני  ש, קודם  חושב  זה ' א- אני 

התחבורה משרד  או  הנשיא  רוצה ? בית  כל  קודם  אני  אז 

הללו השנתיים  במשך  שעשית  הפעילות  על  מנשה  את  , לברך 

שעשית חושב  אני  פעילותך  לעשות , וממקום  כיוונת  לפחות 

טובים הדברים . דברים  את  ניתחו  אם  או וגם  כזו  בצורה 

יום, אחרת של  שבסופו  חושב  השליחות אני  את  מילאת   

  . שלך

פה   שעשית  העבודה  על  לך  להודות  יכול  בהחלט  כמו . אני 

ועדות, שאמרת בכמה  חבר  שהיית  רק  אליי , לא  בניגוד 

בוועדות מופיע  גם  אתה  מאוד . למשל  בהרבה  הופעת  אז 
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אותך, ועדות מברך  אני  ולבנ. בהחלט  לך  מאחל  י ובהחלט 

טובה בריאות    . ביתך 

רבה :ד מנשה אליאס"עו   . תודה 

חמו בן  בכל  :יהודה  הצלחה  סבא. והמשך  בכפר  משרד  פתחת  שגם  מבין  , אני 

בהצלחה לך  בהצלחה. שיהיה    . שיהיה 

צרפתי בבקשה  :צביקה    . איתן 

צנעני"עו איתן  מנשה :ד  את  לברך  רוצה  גם  השנתיים . אני  על  לו  להודות 

ה. האלה במהלך  ביחדהשתדלנו  לעבוד  הזאת  לשתף , תקופה 

הסכמנו. פעולה תמיד  לא  באמת , לעיתים  השתדלנו  אבל 

טובים חבריים  יחסים  על  שניתןלשמור  ככל  גם .   מודיע  ואני 

לו להודות  הדרך  את  נמצא  של , שאנחנו  הזה  בפורום  רק  לא 

  , המועצה

חמו בן  האש  :יהודה  על  האש. ערב  על  ערב  לעשות  חייב    . אתה 

צנענ"עו איתן  האש :יד    ? על 

כהן אבל  :אורן  כשר    . בשר 

צנעני"עו איתן  יותר :ד  מתכננים  התכנונים. יהודה, אנחנו  את  תצמצם    . אל 

זמינים  :אל- אתי גן יהיו  שכולם    . רק 

מילר מדברים, רגע  :עמירם  כבר  מילים, אם  כמה  להגיד  רוצה  אני  . גם 

ש אחד     - בתור 

קודם, סליחה, רגע  :אל- אתי גן ביקשתי    . אני 

מילרעמיר קודם. סליחה  :ם  שביקשת  יודעת  את  . בבקשה, אבל? איך 

אתי דקות, למענך  כמה  אחכה    .אני 

די, עמירם  :אברהם שיינפיין לי  נראה    , זה 

מילר   ? מה  :עמירם 

התקציב  :אברהם שיינפיין בישיבת  מילים  כמה  לה  זרקת  שם  פה , גם  וגם 

אצילות, אתה מגלה    .אתה 



    05.01.2011  15  מועצה מן המניין 

צרפתי   . אתי, בבקשה  :צביקה 

מ ואנחנו   :ילרעמירם  האופוזיציהמהדקים  עם  היחסים  את    .מקרבים 

בין , תראה  :אל- אתי גן לבחור  צריך  נשיםהוא  רוצה אני . שתי  באמת 

מהפן משהו  או , להגיד  החילוני  כאילו  הצד  של  כל  קודם 

מסורתי כן , חילוני  לפני  הכרתי  שלא  מנשהומהקטע  , את 

בשולחן פה  שלי  ההפתעה  שהוא  להגיד  רוצה  אני . ואני 

המצפון לפי  שעובד  אדם  שהוא  הראש, חושבת  לפי , לפי  ולא 

אישיים אולי . אינטרסים  באמת  זה  פעם  שלא  יודעת  ואני 

בו פגע  העיר, קצת  ולטובת  הציבור  לטובת  חושבת , אבל  אני 

הרבה תרם  אותנו. שהוא  עוזב  שהוא  חבל  הכל    . וסך 

כן   גם  חשוב  מאוד  הרבה , פן  תרם  שהוא  חושבת  אני 

ת, בוועדות ההנחותהוא  של  בוועדה  האנושית , רם  בגישה 

אנשים. האישית כאלה  שיש  לראות  משמח  , ומנשה. וזה 

רבה    .תודה 

צרפתי   . בבקשה, עמירם  :צביקה 

מילר שנתיים  :עמירם  מנשה  לידי  יושב  כל  קודם  אותו , אני  מכיר  אבל 

זה לפני  המים, הרבה  מפעל  בהנהלת  שליח  עוד  , כשהיה 

היסודיות של  שלו  הפקחותשל, והתכונות  הבנת ,   של 

אז גם  היו  השנים, ולהפך, הדברים  עם  בהחלט . גדלו  ואני 

מנשה של  עזיבתו  על  להצטער  שלי , יכול  סגן  גם  שהיה 

המכרזים בצורה , בוועדת  הדברים  את  לנתח  ידע  ותמיד 

חכמה ומאוד  עמוקה  פעולה. מאוד  לשתף  גם , וידע  ידע 

שלו על  לעילא , לעמוד  ציבור  שליח  שהוא  חושב  ואני 

בדרכו. לעילאו ילכו  שאנשים  בהחלט  והצלח. ראוי  , עלה 

  . מנשה

צרפתי   . בבקשה, גיא  :צביקה 
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גל בן  וגם   :גיא  מהקואליציה  גם  שבחים  מקבל  שמנשה  סיבה  יש 

בקואליציה , מהאופוזיציה דרכו  את  התחיל  הוא  כי  לא  וזה 

באופוזיציה מוניציפאליים , וסיים  השקה  קווי  באותם  כי  זה 

בהם לפעול  קצרה , מנשה ,שהספקת  היחסית  בתקופה 

המון, שכיהנת עשית  כל  שקודם  חושב  ובראשונה , אני  בראש 

הזה בשולחן  כאן  אותך  ששם  שכחת . לציבור  לא  ומעולם 

ציבור שליח  פה    . שאתה 

הציבור    את  נאמנה  לייצג  תמשיך  ואתה  שייצגת  חושב  אני 

באופוזיציה. הזה מקומך  אם  שגם  שהרגשת  לי  אתה , ונראה 

לייצג בכללמצליח  רעה  לא  בצורה  הזה  הציבור  את  מי .   יש 

יותר טובה  בצורה  אפילו  אולי  הצלחת , שיגיד  שבו  מהאופן 

בקואליציה שלך  הייצוג  יכולת  את    . למצות 

שחבל    לך  אומרים  עין  שבקריצת  אנשים  כמה  אולי  כאן  יש 

הולך מקומך, שאתה  את  שממלא  לזה  מייחלים  בפועל  . אבל 

בהם נתרכז  שלא  מציע  שכולנו ונצא, אני  הנחה  מנקודת   

אמת על  לך  יודע. מפרגנים  פרגונים , אתה  לקבל 

מאליו מובן  לא  דבר  זה  האנשים . מפוליטיקאים  מבין  אני 

לשובך גם  הבאה , שמייחל  שבקדנציה  מקווה  מאוד  ואני 

קדנציה מחצית  לא  אותך , תכהן  ששלח  שהציבור  אחרי  אלא 

מאודלכאן  טובה  עבודה  שעשית  סיבה , יבין  בהחלט  יש 

בפעם צ שלמה  לקדנציה  כאן  אותך  לשלוח  ומוסרית  יבורית 

שוב . הבאה הזה  השולחן  סביב  אותך  לראות  מקווה  אני 

  . בעתיד

צרפתי   . יובל, כן  :צביקה 

כל  : לויאהוד יובל שאנחנו , קודם  שמח  מאחד כקולקטיב אני  נפרדים 

מאית עכשיו,ונמהחברים  עד  שהיה  כמו  לא  על ,   אלא 
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מכובדת ובצורה  הולךחב. השולחן  שמנשה  לי  לא , ל  אני 

הולך שהוא  לפרידה , שמח  זוכה  שהוא  שמח  לפחות  אני 

העיר . מסודרת כלל  עבור  מנשה  של  שההישגים  מקווה  ואני 

בפרט הדתי  הציבור    . יישארו, ועבור 

הדבר   את  זוקף  אני  שלו  ההישגים  בין  בפירוש  שאני אני   

בלעדי די  קרדיט  לו  דתי, נותן  תיכון  השגת  על . זה  היום 

  , ולחןהש

בלעדי :ד מנשה אליאס"עו העיר. חלילה. לא  כמובן, איתן, ראש  לוי    . ארנון 

משלך  : לויאהוד יובל ולגישה  לצניעות  פה , זכותי. זכותך  חברי 19יש  איש   

של , מועצה לדעה  חלקי 1זכותי  שההישגים . 19  מקווה  אני 

ייעלמו לא  יקום. האלה  באמת  הדתי  שהתיכון  מקווה  . אני 

שהצ מקווה  מייצגיםאני  הרבה  היום  לו  שאין  הדתי  , יבור 

מהמיי50% המועצה צג  חברי  שלו  הזה ים  לשולחן  מסביב 

פה נמצאים  לא  הכיפות . כבר  חובשי  לא 50%אז  מהם   

פה הולם. נמצאים  לייצוג  יזכו  שהם  מקווה  שההישגים , אני 

ייעלמו בקרוב, תצליחו. לא  באמת  את , ושתחזור  ושתייצג 

הדתי נ, הציבור  להם  כמוךושיהיה  נאמן  שתחזורציג  עד    .  

צרפתי   . שלי  :צביקה 

להגיד, מנשה  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו שרציתי  הדברים  כל  את  אמרו  כולם  אני . כבר 

אישית יותר  בנימה  להגיד  כן . רוצה  גם  אותך  הכרתי  אני 

קודם המקצועי  אישית, בחלק  יותר  ברמה  אהבתי . ולא  אז 

שלנו השיחות  את  הפתיחות ,מאוד  את  אהבתי  את , שלך 

הסכמנו. ההקשבה כשלא  לדבר , גם  מעניין  לנו  היה  אז 

השני את  אחד  לשכנע  ולנסות  אחד , ולהחליף  וללמוד 

מאוד. מהשני מעריכה- ואני    . מאוד 

רבה :ד מנשה אליאס"עו   . תודה 
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צרפתי האמת  :צביקה  מנשה  את  מכיר  הקדנציה, אני  לא . מתחילת  אני 

קודם למנשה  במשא. נחשפתי  הקדנציה  ומתנים בתחילת  ים 

מנשה שעות  להרבה  נחשפתי  רוצה . הקואליציוניים  אני 

שהאדם  לכם  דעתו, עיקשלהגיד  על  קל . עומד  לא  איש 

ומתן שלא . למשא  מי  עם  ומתן  משא  לנהל  כיף  זה  תמיד  אבל 

להסכמה, קל להגיע  דבר  של    .ובסופו 

מנשה   חושב  הסכמות שבאמת , אני  של  בעניין  האלה  בדברים 

להסכמות להגיע  הדדיא, או  בכבוד  זה  את  לעשות  יודע  . תה 

מהר נעלב  ככה  אתה  פעם  שמדי  בכוונה, למרות  לא  זה  , אבל 

הדברים כדי  תוך  יודע. זה  פעם , אתה  לא  העניין דיברנו  על 

יודע, הזה עוקץ, שאתה  ככה  מישהו  צריך , שלפעמים  הוא 

חזרה העקיצה  את  לקבל  לפעמים , לדעת  זה  את  ולקבל 

להתרגז ולא  גם. באהבה  בגילאנחנו  יודע,   לנו , שאתה  אסור 

הבעייתי. להתרגז   . בגיל 

לעצמך :ד מנשה אליאס"עו גם  אומר  שאתה  מה  את  שתאמץ  מקווה    . בסדר, אני 

צרפתי לאמץ  :צביקה  משתדל  לך. אני  מאחל  מקרה  בכל  בדרכך , באמת, אני 

למועצה לעשות, מחוץ  יודע  שאתה  שאתה . כמו  הבנתי  אני 

מבריק די  אדם  ל. במקצועך  צלחהמאחל  דרך  אתה , ואולי. ך 

בחזרה, יודע אותך  נראה  הבאות  יודע, בחירות  ? מי 

אפשרי הכל    . תודה. בפוליטיקה 

כהן כוח, מנשה  :אורן    . בהצלחה, יישר 

רבה :ד מנשה אליאס"עו המברכים. תודה  לכל  מודה  כמובן  לכם , אני  ומאחל 

לכולם בהצלחה  הלב  הכל. מכל  על  רבה    . תודה 

גל בן  עואתה, מנשה  :גיא  גם  פוליטיקאי"  וגם  ההבדל , ד  מה  יודע  אתה 

  ? ביניהם

פוליטיקאי  : לויאהוד יובל לא    . הוא 
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גל בן  לחינם  :גיא  רבים  כסף"לעו, הפוליטיקאים  זה  על  משלמים  אז . ד 

בחינם גם  לריב  לך  שייצא  לך  מאחל    . אני 

לריב :ד מנשה אליאס"עו לריב, לא  בלי    . להרוויח 

לא, מנשה  : לויאהוד יובל פוליטיקאיאתה  מזה,     . סופית. רד 

רבה :ד מנשה אליאס"עו   . תודה 

צרפתי פה  :צביקה  שיושבים  האנשים  את  נכבד  באמת  יסחבו , אנחנו  ושלא 

הלילה לתוך  ההצעה ונקדם  ,איתנו  הגיעה את  שלמעשה 

כולם, אחרונה ראשונה, בהסכמת  לסדר . להיות  הצעה 

כיסופים   . בנושא 

גל בן  בשביל  :גיא  בא  פה  הקהל  זאתרוב  ההצעה    .  

צרפתי יודעים  :צביקה  זה. אנחנו  את  מקדמים  אנחנו  סתם  , בבקשה. לא 

  . יובל

לסדר  .2   . הצעות 

  

של    לסדר  לויהצעה  יובל  בינוי בנושא , אהוד  לפינוי  ההבטחות   - עתיד 

כיסופים ב, שכונת    .02/01/11- הוגשה 

  

הסבר ודברי    :רקע 

להם" הובטח  פעם  אחר  פעם  כי  טוענים  השכונה  עתושבי  י " 

בינוי  לשם  פינוי  פרויקט  לקידום  פועל  הוא  כי  העיר  ראש 

שלו   .בשכונתו 

קבלנים נדחו  פעם  אחר  תשובה, פעם  ניתנה  לא  , ולתושבים 

סגורה ודלתו  העיר  ראש  מלשכת  מענה    .ואין 

הצעת  את  העיר  מועצת  בפני  להביא  נבקש  לעיל  האמור  לאור 

הבאה   :ההחלטה 
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לתכנו • תכנית  להקים  מחליטה  העיר  חדש מועצת  ן 

כיסופים  .לשכונת 

השטח • מגבלות  לפי  בינוי  לשם  פינוי  חלופת   .תבחן 

סבא  כפר  עיריית  על  יחול  החברה - התכנון   

בן (הכלכלית  צפון  של  לשטח  שנעשה  התכנון  לפי 

 ).יהודה

שלא  • ככל  מיגעים  והסרת  השטח  פיתוח  חלופת  תבחן 

פו פרויקט  לקיים  כלשהן"ניתן  מגבלות  עקב    ".ב 

  

זהא  : לויאהוד יובל את  לקדם  שהחלטתם  שמח  גם , ני  היה  עד כי  שלב  איזה 

מסוימת תעלה , להתערבות  ההצעה  אם  ידענו  לא  שבכלל 

היום הדרכים. לסדר  את  שמתקנים  זה  טוב,אבל  דבר  זה    .

שנמצא  המסוים  הציבור  לטובת  גם  אותו  להמשיך  רוצה  אני 

  . פה

כיסופים   של  מהציבור  שעולות  טענות  שראש אני . יש  מניח 

מ אותםהעיר  אותם, כיר  זוכר  או , אולי  שם  גדל  הוא  אולי 

עודשהוא אותם  זוכר  או .   הטבעי  הנציג  לא  שאני  בטח 

כיסופים לשכונת  הראשוני  או  חלק . המיידי  מכיר  אני 

ב, מהתושבים לילדים  הורים  גם  מהם  חלק  .כי  . נפגשנו ו, .

פעמים הזאת. הרבה  השכונה  מה  של  בהיבט  היא , אבל  מה 

היום היא, עושה  נראיתאיך  מתוחזקת,  היא  איך  רמת ,   איך 

שם הביוב, החיים  רמת  ההצפות, איך  רמת  אנשים , איך  איך 

שלה, חיים העתיד    . מה 

בעיקר   הקואליציה  לחברי  פה  פונה  חברי , אני  כי 

בעד שהם  דעתם  את  הביעו  כבר  יוכלו , האופוזיציה  שאנשים 
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סבירה חיים  ברמת  חולדות . לחיות  להם  ייצאו  שלא 

ש, מהביוב לא או  והיא  כזאת  טענה  רק  להם  יש  אם  אפילו 

בכלל, מבוססת כאלה  טענות  להם  יהיו  שהמים .שלא  זכותם   

שלהם המקלטים  את  יציפו  יהיה , לא  שלהם  שהשטח  זכותם 

כולנו. מנוקז כמו  יפים  בבתים  גם  לגור     .זכותם 

לעשות, לפעמים   היכולת , מה  את  יש  אחד  לכל  שלא 

ובינ. האישית פינוי  כמו  תכניות  שאין באו  לציבור  ונתנו  וי 

שלו המגורים  מקום  את  לחדש  היד  את  אפשרות,לו  לו  נתנו    ,

קבלן הבניינים, יבוא  את  יופייבנה , יוריד  ולפעמים . ואיזה 

תואמת כך  כל  לא  להחליט , כשהמציאות  אפשר- צריך  אי ,  

אפשר, אפשר מי    .עם 

כל   להבטיח, קודם  לא .אסור  להבטיח  אפשר  שאי  מה   

אפרוט. נבטיח לנקודותאני  עכשיו  זה  את  כל.   אני , קודם 

לא  הוא  השכונה  של  הנוכחי  שהמצב  מחלוקת  שאין  מקווה 

פעם. טוב מדי  להצפות  זוכה  תקני, היא  לא  כלפי . הביוב 

הזה המועצה, השולחן  חברי  הזנחה, כלפי  על  מעידה    .היא 

פה , נכון   נדרש  שקל50לא  מיליון  גם .   פה  להתחיל  אפשר 

קטן יותר  שיפור ,בסכום  ניקוז, תשתיות  לתת . ביצוע 

תושבים שהם  האלה  מאיתנו, לאנשים  חלק  חיים , שהם  רמת 

ירוקה. סבירה שכונה  אומר  מינימאלי. לא  , איכותי, אומר 

מתהדרים, סביר סבא  שבכפר  זה. כמו  לבחון אחרי  אפשר   

הדברים שאר  את   .גם 

נעלמו   למה  לדעת  התושבים  הפגם. רצו  היה  הבעיה, מה  . מה 

איפ נבין  חייםבואו  אנחנו  חינם. ה  מתנות  לפחות , אין  אבל 

קורה מה  שמבוגר. נדע  ומי  ילדים  שמגדל  רוצה , מי  לא 

עתיד לו  שאין  במקום  להשקיע  רוצה  ולא  בבית  אבל . לחות 
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שלו העתיד  וזה  עליו  נגזר  לחיות , אם  צריך  שהוא  הבית  וזה 

השטח, בו את  תנקז  שהעירייה  לו  מגיע  לו . אז  מגיע 

א ידאג  שהוא  מעצמוהזדמנות  ישקיע  הוא  שאולי     .ו 

תכניות   כמה  בינוי. יש  פינוי  לא  תמ, אם  לא . 38א "אז  ואם 

הזדמנות, 38א "תמ להם  תתנו  פרויקט , אז  איזה  אולי 

מיליון5עירוני    .  

ואומרים    התושבים  באים  לנו 'עכשיו  הבטיח  העיר  ראש 

קבלנים קבלנים. 'תביאו  נעלמו, הבאנו  אליו . הם  פנינו 

הזכוכית  סגורה. סגורהודלת  לעבור? למה  מצליחים  לא . לא 

להבין שאסור. מצליחים  מה  את  מבקשים  לא  אנחנו , אנחנו 

אפשר שאי  מה  את  מבקשים  מפי אנחנו . לא  להבין  מבקשים 

תכנית, הגבורה לקיים  אפשר  אי  למה  לנו  שהבטיח  ? מאדם 

נעלמים הקבלנים  כל  דרעק? למה  כולם  לא ? הם  כולם 

מתקי? רציניים לא  פה    .יםמשהו 

היתה   שלי  הראשונה  ההבטחה  אותם, אז  למועצת שנזמן   

העיר, העיר ראש  עם  דיון, יישבו  האופוזיציה , נקיים  תבוא 

הכל'ותגיד  להם  , מגיע  תגיד ' הקואליציה  . אתם 'תבוא  . אי .

לקיים אפשר  שאי  הבטחות  לקיים  , אפשר  נשמע ' לפחות  אבל 

עומדים אתם    .איפה 

מצפו   לו  שיש  ומי  הקואליציה  ויגיד תבוא  בקואליציה  ן 

כיסופים' שכונת  עם  , גדלנו  מה' יודעים  ניתן 100, אתם  לא   

מפה30%, לכם תצאו  ריקות.   ידיים  עם  תצאו  לפחות , לא 

בבוץ תלכו  ירוקה, לא  סבא  כפר  הירוקת , כי  לא  זו  אבל 

הקירות על  מה .שגדלה  לא  זה  הקירות  על  שגדלה  ירוקת   

לכם לכם. שמגיע  לעזור  יכולים  א. אנחנו  הדברים אז  לה 

להם שמגיע    .המינימאליים 
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נושא   לגבי  התנהלותעכשיו  של  ולהבטיח ,   לדבר  אפשר  איך 

לקיים .הבטחות אפשר  מה , הבטחות  לדעת  צריך  הבטחות 

של , לדוגמא. מבטיחים שטח  מסוימת 7אם  בשכונה  דונם   

גרים  תושבים100שעליו  של ,   חשבון  דירות 3ועושים   

קיימת דירה  כל  אומ, מחליפות  ל300רת זאת  דירות  דונם 7-    

אפשרי בלתי  מכסימאלית. זה  צפיפות   20, 35א "תמ, יש 

לדונם אחרים. יחידות  במקומות  מורידים , למעט  שלמשל 

אפשר  שם  אולי  אז  ההסתדרות  בית  יחידות 28, 27את   

מסוים במקום    .לדונם 

של    פינוי  על  היום  מדברים  אם  ולהקים 100אבל  דירות   

דירות300במקומן  אומ,   כמעט זה  לדונם90ר  יחידות    .

סיכוי לה  שאין  הבטחה  זו  לחוד.מלכתחילה  להבטיח  אבל    ,

לחוד ולהגיד , לקיים  לאנשים  מה'ולבוא  יודעים  , אתם 

לקיים אפשרי  שבלתי  משהו  , הבטחתם  לחוד' גם  אני . זה 

דיון לפתוח  עכשיו    , מבקש 

ההצעה  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו מה  הבנתי  לא    . יובל, אני 

שלי  : לויאהוד יובל ההצעה  את  אקריא  שלי. אני  , שלי, לצערי, ההצעה 

במקום שלך  במקום, הצחוק  שלי . המבוכה  ההצעה  לצערי 

הזימון עם  מחולקת  להיות  צריכה  לא . היתה  שלי  וההצעה 

הזימון עם  אליך  שלך, הגיעה  השאלה  זה  במקוםבגלל    .

בדיעבד בדואר  ונשלחה  נפלה  שלי  שלי . ההצעה  ההצעה 

תח העיר  להקים שמועצת  בשכונת ליט  חדש  לתכנון  תכנית 

לבחון- ' א: כיסופים לפי    בינוי  לשם  פינוי  של  חלופה 

השטח סבא . כמובן, מגבלות  כפר  עיריית  על  יחול   - התכנון 

הכלכלית יהודה, החברה  בן  בצפון  שעשינו  אחת . כמו  פעם 

המשפט, תכננו בית  בשביל  תכננו  שנייה  פעם , פעם  נתכנן 
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קרה. שלישית הכ? מה  העירוניזה  למסכנים . יס  טוב  זה  אם 

יהודה בן  צפון  הקרקעות, של  עבורם, בעלי  גם  טוב  , זה 

  ? נכון

שנייה   ריאלי, אפשרות  לא  הוא  בינוי  פינוי  היתה , אם  זו 

באוויר הבטחה  כיסוי, מלכתחילה  בלי  לכאורה, שיק  , הכל 

בלי  שיק  לו  קורא  שאני  פה  ייעלב  שמישהו  וחלילה  שחס 

מו, כיסוי שהוא  לשיקיםלמרות  הזאת . מחה  החלופה  אם 

ריאלית לא  הקואליציה , היא  תבוא  קיום 'ותגיד אז  המצב 

ריאלי לא  ה. שלכם  למאה  מתאים  לנו, 21- לא  מתאים  , לא 

סבא לכפר  מתאים    . 'לא 

שלכם   לבתים  שיפוץ  לעשות  בידכם  לעזרה, אין  תכניות  , יש 

הזאת העיר  במועצת  העברנו  הזאת, כבר  תכניות , בקדנציה 

בניינים, חזיתותלשיפוץ  לכם. לשיפוץ  נעזור  כל . בואו  קודם 

השטח את  לכם  המים, ננקז  הרטיבות, את  פה . את  תעשו  לא 

ב או  בסין  כמו  מים. ויאטנםומגורים  בתוך  תגורו    .לא 

עמרמי   הזאת, גברת  ההצעה  את  מקבלת  היית  היית , אם 

אותה כאן. מבינה  חל  הדבר  מגיעות. אותו  שלא  הצעות  , יש 

מימו לידי  ידיעהלא  לידי  ולא  קטנה, עכשיו. ש  לי  , בקשה 

בעצמם ידברו  פה  הציבור  מבקשים, נציגי  הם  מה  . יגידו 

נסגרה הזכוכית  דלת  איתם , למה  מדברים  לא  יענה - למה   

העיר דיון. ראש  תקיימו  שלי . בואו  הבקשה  כל 

בעיניים, מהקואליציה לאנשים  אדם. תסתכלו  בני  הם , אתם 

אדם שווים, בני  דיוןבואו . כולנו    . נקיים 

צרפתי הזה. תודה  :צביקה  בעניין  מילים  כמה  להגיד  רוצה  ולהעלות , אני 

נגדית הצעה  ולבוא .להצבעה  אנשים  לקחת  מאוד  קל  זה   

איזה  פה  ' ספיץ'ולתת  שצריך ' מה  את  להם  ולהסביר 
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ומדובר. להסביר במועצת , היות  נמצא  שנתיים  כבר  ואתה 

  . העיר

  . יותר  : לויאהוד יובל

צרפ וקצת  :תיצביקה  כאלה. שנתיים  שנושאים  יודע  נושאים , ואתה 

על , תכנוניים לעבוד  לבוא  אפשר  שעכשיו  משהו  לא  זה 

החלטות, כולם אפשר . לקבל  אי  כך  ואחר  החלטה  מקבלים 

אותה   . לבצע 

הבטחות  : לויאהוד יובל להם  שהבטיח  העיר  ראש  נגד  מתלונן  אתה ? אתה 

נגדי או? מתלונן  במומי  פוסל    ?- אתה 

לך  :צרפתיצביקה  הפרעתי  לא  עכשיו. אני  לך, דיברת  הפריעו    . לא 

אותי, לא  : לויאהוד יובל תחנך  לעניין, אל    . דבר 

צרפתי אותך  :צביקה  לחנך  רוצה  אחרים, לא  תכבד  הכל, אבל  אותי. זה  , לא 

אתמודד?בסדר, אחרים אני  שכך.   ל, היות  מבקש  העלות אני 

נגדית   , להצבעה 

גל בן  יכול  :גיא  לא    . יקהצב, אתה 

צרפתי מבקש  :צביקה    , אני 

גל בן  לך  :גיא  יזכיר  המשפטי  שהיועץ  מבקש  כנראה , אני  אתה  גם  כי 

הכל זוכר  לך . לא  אופציות4יש  בסדר .   זה  את  לכלול  לא  או 

ישיבה, היום ולקיים  היום  לסדר  זה  את  להוסיף  או , או 

היום בסדר  זה  את    , לכלול 

צרפתי מוועדת  :צביקה  לאחת  זה  את  להעביר  העירייהאו    .  

גל בן  אחרת  :גיא  מועצה  ישיבת  לדיון, של  ההצעה  את  להעביר   או 

המועצה מוועדות    .  בוועדה 

צרפתי מציע. יפה  :צביקה  אני    , אז 

גל בן  נגדית  :גיא  הצעה  לא  לך4זה . זו  שיש  אופציות    ,  

צרפתי אחוז. אוקי  :צביקה  בהצעה. מאה  בוחר  אני    , אז 



    05.01.2011  26  מועצה מן המניין 

מישה  :אל- אתי גן לשמוע  אפשר  מהתושביםאולי  נציג?ו  איזשהו    .  

גל בן  דיון  :גיא  לקיים  אפשר    ? אולי 

צרפתי   . תודה  :צביקה 

ליבם  :אל- אתי גן כאב    . זה 

מתנגד  : לויאהוד יובל שאתה  או , צביקה, לא, לא, או  מתנגד  שאתה  או 

מתנגד יכולים , שהוא  לא  . אתם  .   . ביחד.

שבאו  :אל- אתי גן לתושבים  לתת  לא  מליבם, למה    . לדבר 

עצמכם  : לויד יובלאהו את  דיון, תכבדו    . תפתחו 

קרה  :אל- אתי גן קרה ?מה    ?מה 

צרפתי   . תודה, אתי  :צביקה 

עצמכם  : לויאהוד יובל את  מכבדים  לא  דיון. את  המועצהתפתחו  שחברי    ,  

צרפתי אותנו  :צביקה  תחנך    . אל 

ידברו  : לויאהוד יובל מתקיים  הזה  המצב  מצפונם  שעל  המועצה  , שחברי 

לצ לדברשיתנו  הזה     .יבור 

לאאתם  :אל- אתי גן שלנו  מהזמן  לתת  מוכנים  לדבר  של ,   לנציג  לתת 

  , התושבים

מולה לדבר  :אברהם  להם  לתת  בשביל  דיון  לפתוח  צריך    . אבל 

דיון  :אל- אתי גן לעשות  חייבים  לב. לא  לך  יש  גם ,אם  אתה  לפעמים  אז   

מהדברים קצת    . חורג 

צרפתי   . תודה, אתי  :צביקה 

זה  :אל- אתי גן את  שיורידו  ברור  לנו  היה    . הרי 

צרפתי עכשיו, אתי. תודה, אתי  :צביקה  דיבור  בזכות  לא  אתי.את  לא ,   את 

דיבור מצטער, בזכות    . אני 

הטון  : לויאהוד יובל את    . תוריד 

צרפתי צועקת  :צביקה  שלך. את  הדיבור  לטון  לב  שמה  לא    . את 

הוא  :אל- אתי גן שלי  רםהטון  קול    .  
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צרפתי רם, קשהבב  :צביקה  בקול  מדבר  אני  גם  העיר, בבקשה. אז    .ראש 

גל בן  לנוהל, צביקה  :גיא  בבקשה  תיצמד  בוא    . אבל 

צרפתי העיר, בבקשה  :צביקה    . ראש 

גל בן  ה  :גיא  כל  את  ניצל  לא  לו10- יובל  המגיעות  דקות  יכולים ,   אתם 

דקות10לדבר  יש ,   זה  אופציות4אחרי  איזה .   תחליטו 

רוצים אתם    . מהאופציות 

צרפתי העיר, בבקשה  :צביקה    . ראש 

ה  : לויאהוד יובל את  ניצלתי  לא  לדבר10- אני  זמן  להם  שיהיה  כדי  דקות    .  

גל בן    . נכון  :גיא 

אנושי  : לויאהוד יובל   . מינימום 

גל בן  לבקש  :גיא  יכולים  רק  אנחנו    , זה 

צרפתי העיר, בבקשה, גיא  :צביקה  העיר. ראש  לראש  מפריע    .אתה 

חמו בן  הגיעוכמ  :יהודה  זאת  שבכל  התושבים  לכיוון  יותר  מילים   ובאמת, ה 

הדברים את  שישמעו  כל. ראוי  פה , קודם  החלטה  לקבל 

הזה  לשולחן  מנדט  יש  בכלל  אם  המשפטנים  יגידו  היום 

החלטה כובעים. לקבל  שני  לנו  במחלקת . יש  אחד  כובע 

ובנייה במועצה, תכנון  חברות  הוא  שני  המנדט . כובע  ואכן 

תכנ לוועדת  ובנייההוא    .ון 

העובדות   מאוד, לעצם  רחוק  פה  שנאמר  מה  ממה - כל  מאוד 

במציאות בינוי.שקורה  פינוי  של  בנושא  יכולת  לנו  אין  אני ,  

ייכנס , אמרתי שזה  בכדי  בעיר  מקום  בכל  מברך  אני 

הדיון של  בראש , לפרוזדור  והסכמה  הבנה  להיות  צריכה 

יזם לבין  דיירים  בין  תעשה. ובראשונה  מה  אתה ? אחרת 

היזם מי  עכשיו  להתערב ? מתערב  שמנסה  מישהו  מכיר  אני 

היזם יהיה  אפשר. מי  אי  נכון , אבל  לא  שזה  חושב  אני 

הנבחרים מבין  בעירייה , שמישהו  המקצוענים  מבין  לא  גם 
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היזםשיתערבו  יהיה    . מי 

נתקע   הוא  ולמה  הקודם  הבינוי  פינוי  היה  בינוי ? איך  הפינוי 

מלפני  מוכן  היה  למעשה  שנים10, 9הקודם  הוא .  מה  על   

פרטי? נתקע קבלן  להביא  רצו  שהדיירים  זה  ופה , על 

זה  את  שיעשה  שמי  התעקשו  הכלכלית- בעירייה  החברה   . 

דאז הכלכלית  בחברה  אמון  היה  שהדיירים  .ולא  ומרגע 

מסוים קבלן  עם  להבנה  לדון , הגיעו  מתחילים  אנחנו  אז 

הלאה, תמהילב וכן  לדיירים  שנותנים    . ביחס 

התע   כיסופים, רבותכל  שיכון  לגבי  דווקא  לאו  שכמו , וזה 

פה שם, שנאמר  שגרתי  זה  פה  שנאמרה  היחידה  . העובדה 

מכיר ומלפנים, אני  מלפני  שתהיה , מכיר  שראוי  חושב  ואני 

כיסופים בשיכון  בינוי  פינוי  של  היא , תכנית  הזו  השכונה  כי 

מאוד הזו. ותיקה  התכנית  את  לממש  בכדי  לנו , אבל  אין 

עוד ו, יכולת להתערב  יכול  מאיתנו  שמישהו  חושב  לא  אני 

להסכם מגיעים  שהדיירים      . לפני 

לנו  :קהל יש  . אבל  . .  

צרפתי להפריע  :צביקה  להפריע. בבקשה, לא    . לא 

חמו בן  הצעות  :יהודה  מספר  פה  לדיון היו  הגיעו  לא  שאפילו  קבלנים  של   

הסתם, אליי שמן  שצריכות , מכיוון  חושב  אני  ככה 

הישי אצל , בותלהתקיים  לדיונים  מגיעים  כל  קודם  הם 

העיר, קרי. המקצוענים העיר, אדריכל  מכן . מהנדס  לאחר 

רלוונטיות בכלל  יש  של , אם  יחס  ולהציע  קבלן  לבוא   1יכול 

כלכלי? למה. 5- ל זה  קומות25, 20. כי   .  

גיא   משנה  ועדת  בישיבת  שעבר  שבוע  איתי  פה  שקבלן , היית 

ערך  ירידת  על  לקוחות  פה  לא 'אומר שייצג  אתם  למה 

של  יחס  ל1עושים  לו. ?'1-   עניתי    , ואני 
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גל בן  השנייה  :גיא  לקיצונות  זה  את  לוקח    ? אתה 

חמו בן  בינוי. לא  :יהודה  פינוי  של  לקוחות  מייצג  שהוא  לו  עניתי  אני  , אבל 

על  מדבר  ל1הוא  אומרת. 5-   עו"עו, זאת  זה   יאמרת, ד"ד 

יידון .קודם העיר  שראש  נכון  לא  זה  ולכן  בנושא   בתחילה 

יזמים עם  בינוי  פינוי  תושבים, של  עם  לא  ברמת . גם 

הרציונאל , הרעיון כן- ברמת  ורק .   אך  זה  היישום  ברמת 

המקצוע   .  אנשי 

אצלנו   רק  לא  זה  המקצוע  פרה. אנשי  , רולינג- כשעושים 

התחבורה  משרד  מול  המקדימות  הבדיקות  את  עושים 

לא. למשל בתקומה  בינוי  פינוי  היום  עד  יצאלמה  מכיוון ?  

תקופתנו לפני  הרבה  ועוד  התחבורה  משרד , שמשרד 

שכזה לפרויקט  האישור  את  נתן  לא  המתחם . התחבורה  כי 

קטן מתחם  של ,הוא  והעומסים  ל1  דיברו , 3-   אז  ל1או    -4 ,

מדברים  כבר  ל1היום  לשמחתי3-   משהו ,   קרה  זאת  בכל  כי 

הנדל בעיר"בעלות  אישור  .ן  נתן  לא  התחבורה  משרד  . אבל 

החלטות נקבל  אנחנו  אם  בתקנתם  חכמים  יהיו  מה  , אז 

ונחמדים פופוליסטים  אפילו    ?ונהיה 

כל   המקצועיים, קודם  לו - ' א, שהגורמים  אין  הזה  השולחן   

נצביע. מנדט אם  נחליט, גם  אם  פה . גם  שנחליט  מה 

חוקית תהיה  לא    . ההחלטה 

נכון  : לויאהוד יובל לא  יה. זה  בן  בצפון  כמו  לתכנן  יכול    .ודהאתה 

חמו בן  שני  :יהודה  להתקיים , דבר  צריך  כזה  שדיון  חושב  בהחלט  אני 

הרלוונטיים, במליאה המקצועיים  הגורמים  פה  , כשיישבו 

ההנדסה, קרי ההתייחסויות, אגף  את  אישית . ויתנו  אני 

ואומר חוזר  ואני  זה  את  שיידע , אמרתי  קבלן  שיהיה  ברגע 

שפה  באותה  להלדבר  להקשיב  יודע  ההנדסה  ולשמוע שאגף   
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של  . כן, לה קבלנים  הגיעו  היום  ל1עד  ביותר . 5-   הפשרנים 

על  ל1דיברו  שנותן. 4.5-     , מה 

ל1  : לויאהוד יובל פה. 3-     . היה 

חמו בן  קבלנים  :יהודה  עם  נפגש  לא  שאנשי , אני  עוד  לא כל  המקצוע 

המשותפים המכנים  את  להתקדם, מאשרים  שנוכל  מנת    . על 

של  : לויאהוד יובל טענה  איתויש  שנפגשת  קבלן  בריל,     . רון 

צרפתי בעד. תודה  :צביקה    ? מי 

גל בן  לא, רגע  :גיא  או  במליאה  דיון  שווה  הבנתי? זה    . לא 

ביחד(   ) מדברים 

השטח  : לויאהוד יובל ניקוז  עם  פיתוח? מה  עבודות  עם    ?מה 

צרפתי בעד  :צביקה    ? מי 

ראשונה  : לויאהוד יובל עזרה  עם  השטח? מה  את  לנקז  עם  אתם ? מה  איך 

מתביישים   . לא 

גל בן  התשתיות  :גיא  שמצב  שלכם  לכל הטענה  זהה  כיסופים  בשכונת   

העיר   ? שאר 

לדבר, צביקה  : לויאהוד יובל להם    . תן 

גל בן  שאמרת  :גיא  מה  מהמייסדים, זה  נופל    , לא 

חמו בן  מקומות  :יהודה    , יש 

לדבר, סליחה  : לויאהוד יובל להם  תן    . אבל 

חמו בן  מכיסופיםיותר   :יהודה  חדשים, ישנים  יותר  מקומות  ויש . ויש 

אותם  שמפתחים  .מקומות  . שבתכנית , . מקומות  ויש 

  . העבודה

גל בן  במליאה, יובל  :גיא  לדיון  יעבור  שזה  מתנגד  לא    ? נכון, אתה 

מבקש  : לויאהוד יובל אני  הביקוש  הציבור  להם , מול  לדבר2תן  דקות    .

הניקוז מתי  להם    . תסביר 

צרפתי יובל  :צביקה  של  ההצעה  את  להעביר  בעד    ?- מי 
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להצבעה, לא  : לויאהוד יובל עובר  לא    . אתה 

צרפתי ובנייה  :צביקה  תכנון    ? למליאת 

להצבעה, סליחה  : לויאהוד יובל עובר  לא    . אתה 

צרפתי בעד  :צביקה    . תודה? מי 

גל בן  שם  :גיא  יקרה  שמה  הבנתי? במטרה    . לא 

צרפתי דיון  :צביקה    . שיהיה 

ח בן  המקצועיים  :מויהודה  הגורמים  את    . תשמע 

העיר  : לויאהוד יובל מועצת  של  בתקציב  פה  להם  תגיד  לא    , למה 

צרפתי ל  :צביקה  בעד    ? - מי 

  . צביקה, רגע  :אל- אתי גן

צרפתי בהצבעה, אתי  :צביקה    . אנחנו 

לניקוז  : לויאהוד יובל כסף  להם    . תתביישו. תן 

גל בן  למשנה, רגע  :גיא  או    ? למליאה 

צ   .למליאה  :רפתיצביקה 

גל בן  יהיה , רגע  :גיא  שהדיון  אפשר  מסוימים  לתנאים  בכפוף  למליאה 

  . פתוח

הישיבה  : לויאהוד יובל את    . תפתח 

גל בן  התושבים  :גיא  בפני  פתוח  יהיה  הזה  שהדיון  להתחייב     ?אפשר 

מאנשים  : לויאהוד יובל מסתתר  אתה  המים . תתבייש? מה  את  להם  תנקז 

  . תתבייש. מהבית

ב גלגיא  התושבים  :ן  בלי  מקדימה  הכנה  ישיבת  שאתה , שתהיה  כמו 

תמיד המליאה, עושה    , ואת 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי נחליט  :צביקה  המקצוענים  את  שנשמע  אחרי    . במליאה 

ראשונה. תתבייש  : לויאהוד יובל עזרה  להם    . תבטיח 

צרפתי בעד  :צביקה  מי    , סליחה, אתי?  
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שותקים  : לויאהוד יובל אתם    ? למה 

צרפתי את   :צביקה  להעביר  בעד  .מי  . . ?  

שותקים  : לויאהוד יובל אתם  קואליציה? למה    , חברי 

צרפתי ובנייה  :צביקה  תכנון    .מליאת 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי בהצבעה  :צביקה  להעביר . אנחנו  בעד  ובנייהמי  תכנון  ? למליאת 

  . תודה

. כשרוצים, סליחה, צביקה  :אל- אתי גן . .    

  :הצבעה

שממה: בעד עמרמישלי, יינפיין  מולהאברהם, בוזגלו-     ,

כהןאורן צרפתיצביקה,   חמויהודה,   בן  מילרעמירם,     ,

צנעניאיתן אברהםיאיר,       

  אין :נגד

   אין: נמנע

גל בן  הזאת  :גיא  בהצבעה  משתתפים  לא    . אנחנו 

צרפתי נגד  :צביקה  נמנע. אין    ? מי 

נגד  :אל- אתי גן לא    . אנחנו 

מסהחלטה ל :347'   פינוי מחליטים  נושא  את  ובניה  לתכנון  לוועדה  העביר 

כיסופים בשכונת    .הבינוי 
  

גל בן  להשתתף  :גיא  אפשר    , אי 

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  בכלל  :גיא  התחיל  לא  פה  הדיון  כי  בהצבעה  להשתתף  אפשר  . אי 

  . באמת

צרפתי . , מנשה  :צביקה  . סבא.   .בבקשה, כפר 

לדבר  : לויאהוד יובל להם  תיתן  ל, לא  צריך    , התביישאתה 
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צרפתי .   :צביקה  .   . בבקשה.

בעיניים  : לויאהוד יובל להם  שיסתכל  הבטחות  שהבטיח    , מי 

זמנים, יובל  :אל- אתי גן לוח  תקבע  שכאשר , אתה  יודעים  אנחנו  כי 

משהו לקבור  לוועדה, רוצים  זה  את    . מעבירים 

ת  : לויאהוד יובל מהבתיםלפחות  המים  את  להם      .נקז 

בבקשה  :אל- אתי גן מליאה, אז  לוועדת  זמן, תעביר  כמה  תוך  , תגיד 

יידעו הישיבה. שהתושבים  את  לפתוח  שהם . ותתחייב 

  . ישמעו

צרפתי   . מנשה, בבקשה  :צביקה 

ביחד(   ) מדברים 

פה  : לויאהוד יובל רואה  אתה  תקין  מינהל  לדבר? איזה  לפחות  להם    . תן 

גל בן  תקדימים, יובל  :גיא  פה  היו  פה , יהודה. כבר  יצרת  אתה 

להגיעתקד ציבור  של  אחד  לנציג  שנתת  האנשים . ימים 

גשום ביום  פה  באו  לדבר . האלה  מהם  לאחד  דקות2תן    .3 

מזה.דקות ימות  לא  אחד  אף    .  

צרפתי מבקש  :צביקה    . תודה, אני 

ביחד(   ) מדברים 

הציבור גרוע, תראו, ה'חבר  :נציג  בכיסופים  המקלטים . המצב  של  הבטון 

שמחלחלים ממים  גשממנופח  בימי  נהיה. ים  .  הביובים  ..

והסדוקים השבורים  מהביובים  לא .כתוצאה  הבניינים   

היה . ראויים זה  האלה  הבניינים  את  ששיפצו  אחרונה  פעם 

שיכול. סליחה, 73. 1979- ב קבלן  לנו  יכולים , יש  שאנחנו 

אותו אותנו, להביא  ייצג  העירייה, הוא  מול  יעמוד  , הוא 

הרלוונטיים הגורמים  מול  יעמוד  הבא לפ. הוא  לדיון  חות 

כן גם  אותו  להיכנס. תכניסו  לו    . תנו 

להנדסה  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו נכנס  לא  הוא    ?למה 
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צרפתי להנדסה  :צביקה  צריך, להיכנס    ? - למה 

חמו בן  לו  :יהודה  לו, שלי. תן    .תני 

הציבור קבלנים  :נציג  כמה  נעלמו, הבאנו  והם  קבלנים  לנו  ל1 .היו    -3 

מסתפקים גם, אנחנו  מסתפקהקבלן  כן  היחיד .   הדבר 

מבקשים תבואו, שאנחנו  אחד  מבט, תראו, יום   ,תעיפו 

למקלטים, תסתכלו   . תיכנסו 

ביחד(   ) מדברים 

הציבור שתהיה  :נציג  הבאה  אדמה  בניין, רעידת  אי 38א "בתמגם , שום   

ב לבטל  ל, כיסופיםאפשר  אפשר  אנשיםאי  כי  .  בטל  . את .

ש. הכל יברגע  הגגותהם  על  קבלן,בנו  לא  לוקח   זה  שום .את   

זה את  ייקח  לא  . קבלן  . הגגות. על  בזמן  . בנייה  אין  מקלטים 

אדמה . מלחמה יתרסק- רעידת  הבניין   .  

ביחד(   ) מדברים 

חמו בן  יניב  :יהודה  מציע  שאני  של , מה  נציגות  תושבים3,4תמנו  תקבע .  

הבא לשבוע  פגישה  מכסימום, לכם  שבועיים  יישבו . עוד 

אתכם, אתכם הגורמים תהיה, ידברו  עם  גם  פגישה   

ההנדסה, קרי, המקצועיים נוכל . מחלקת  מכן  ולאחר 

ההנדסה אגף  מול  קבלן  של  ברמה  להידבר , להתקדם  שיבוא 

לענות יודע  שהאגף    .בשפה 

הציבור הזאת  :נציג  בשפה  לדבר  יודעים  לא    .אנחנו 

חמו בן  שלך  :יהודה  הנייד  את  פה  תשאיר  אתה    .תודה. ויטפלו, אז 

גל בן  הדיון , היהוד  :גיא  יתקיים  מתי  החלטה  להוסיף  התנגדות  לך  יש 

החלטה? במליאה פה  קיבלנו  למשל  אנחנו  לסבר , כי  כדי  רק 

האוזן ב, את  החלטה  הדיון 9.6.2010- קיבלנו  את  שנעביר   

למליאת  לתחבורה  אב  ובנייהלתכנית  לתכנון  . הוועדה 

בינואר  דיון, 2011אנחנו  התקיים  לא  גם . עוד  אולי  כדאי  אז 
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יד אתכםשזה  למליאה, רבן  להעביר  רק  לא  העביר ל, להגיד 

חודשים3תוך  תוך ,   יום60להעביר  בזמן.   זה  את  . לתחום 

בזמן ההחלטה  את  לתחום  התנגדות  לכם     ?יש 

צרפתי .   :צביקה  . עכשיו.   . החלטנו 

גל בן  להעביר  :גיא  מתי. החלטנו  החלטנו    . לא 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי   . המנש, בבקשה. תודה, טוב  :צביקה 

גל בן  הצבעת, צביקה  :גיא  לא  זה  השיטה? על  לכם ? במחטפים? זה  יש 

בזה תדון  המליאה  מתי  עד  בזמן  לתחום  , יהודה? התנגדות 

בזמן זה  את  לתחום  התנגדות  לך  רוצה ? יש  אתה  אם 

אותם ממזמז  לא  שאתה  לתושבים    , להראות 

צרפתי דיבור  :צביקה  בזכות    . מנשה 

גל בן  את  :גיא  להם  מסמא  לא  סרקואתה  בהבטחות  העיניים  תעגן ,   אז 

סביר זמן  בפרק  ההחלטה  יום90. את  יום100.   לא .   אבל 

לוועדה . ו, להגיד  . בזה. עשית    ?מה 

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  להחלטה  :גיא  זמן  פרק  להצמיד  הבעיה  רציניים ?מה  אתם  אם   

חובבנים   . ולא 

צרפתי התושבים. תודה  :צביקה  עם  ניפגש    . אנחנו 

גל בן  להחלטהיש   :גיא  זמן  של  פרק  להצמיד  בעיה  לא . לכם  אתם 

  . רוצים

מצלאווי  : לויאהוד יובל הקבלן  את  מציע  .  אני  . המועצה. כל  דעת    .  על 

צרפתי   . מנשה, בבקשה  :צביקה 

ביחד(   ) מדברים 
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של    לסדר  אליאסהצעה  סבאבנושא , מנשה  כפר             הוגשה , מרוץ 

   .02/01/11- ב

  

בשבתההצ :ד מנשה אליאס"עו המרוץ  קיום  בעניין  היא  שלי  כשנה .עה  לפני   

המרוץ בעניין  לסדר  הצעה    , העלינו 

גל בן  אותך, מנשה  :גיא  שומעים  הדלת, לא  את    .שיסגרו 

  

הישיבות ***  מחדר  יצא    ***הקהל 

המרוץההצעה :ד מנשה אליאס"עו קיום  לאחר  נידונה  בזמנו .   הטענות  אחת 

שבדיעבד  נעשההיתה  שכבר  במה  לדון  החלטתי .אין  השנה   

המרוץ קיום  לפני  ההצעה  את  כמה . להעלות  עד  אמור  המרוץ 

זוכר מרץ, שאני  בחודש  בהצעה . להתקיים  מבקש  שאני  ומה 

דבר של  השבת , בסופו  מיום  המרוץ  את  להעביר  לנסות  זה 

החול מימי    .לאחד 

ששומע   מי  כל  הראשון  שברגע  יודע  אומר , אני  הוא  אז 

דת, מה, בעצם בכפייה  פה  בא . יתמדובר  לא  אני  הפעם  אבל 

מישהו לקנטר  או  גם . להוכיח  להתחשב  מבקש  הכל  סך  אני 

הדתיים האנשים  של  בשבתקיום . ברגשות    ,המרוץ 

גל בן  ההחלטה , מנשה  :גיא  את  לקבל  שאמור  שהאיש  טעם  לגבי יש 

פה נמצא  לא  שלך  בהיעדרו, ההצעה  תדבר  בכלל  אני ? שאתה 

לו שנמתין    . מציע 

משנהזה :ד מנשה אליאס"עו לא   .  

צרפתי הישיבה, גיא  :צביקה  את  לנהל  לי    . בבקשה, תן 

דעתו :ד מנשה אליאס"עו שיקול  את  ישנה  לא    . זה 

גל בן  לפרוטוקול  :גיא  מדבר  שאתה  מרגיש  אתה  כן  אם  נראה .אלא  לי   

אותך שיישמע    . שחשוב 
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גבע"ד אמיר  כה  :ר  בין  משנה  לוועדת  זה  את  יעביר  משנה, הוא  זה  מה  ? אז 

הס זהלוועדת  את  יעביר  הוא  העירונית    . פורט 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי   . מנשה, בבקשה  :צביקה 

ל :ד מנשה אליאס"עו הזה  בניסיון  חלילה  שמדובר  יטענו  לא  שבאמת  , כפותכדי 

אחרות ערים  של  דוגמאות  מספר  אביא  המרוץ , אני  שבאמת 

חול בימי  שנים  הגדולה. מתקיים  בעיר  דווקא  עיר , אתחיל 

הפסקה אביביית עיר, ללא  המרתון . תל  מרוץ  בין  המרוץ 

חול בימי  מתקיים  העממי  המרוץ  ופלא.ובין  הפלא  והנה  גם ,  

חול בימי  מתקיים  כל , כשהוא  קטן  לא  המשתתפים  מספר 

מכך, שנה גדל. ההפך  לצעדות.הוא  בניגוד  המרוץ  כי  הוא ,  

תחרותי במרוץ. מרוץ  להשתתף  רוצה  שבאמת  ספורטאי  , אז 

לו שמשנה  חושב  לא  או אני  בשבת  מתמודד  הוא  אם   

חול בימי     .מתמודד 

מרוץ   התקיים  השרון  בהוד  ימים  מספר  מחולק , לפני  שהיה 

מסלולים3- ל של .   ק10מסלול  ק5, מ"  הקצר , מ"  והמסלול 

ק2של  בידי. מ"  שיש  נתונים  ל, לפי  ק10- במרוץ  מ " 

מ למעלה  רצים1,500- השתתפו  למעלה         .   השני  במרוץ 

אותםובמרוץ . 2,500- מ ספרו  לא  ביותר  ירבו, הקצר   .כן 

חול בימי  היה  זה  שישי, אבל  ביום     .היה 

מילר הספיקו  :עמירם  לא  מהר  כך  כל  קצר, רצו  מרוץ  הספיקו .היה  לא   

התחילו.לספור    .נגמר, הופ,  

ק2 :ד מנשה אליאס"עו רץ"  אתה  רץ. מ  שאתה  פעמים  כמה  אותך    . סופרים 

חמו בן  הצעה  :יהודה  להציע  יכול  מנשה,אני  חול?   ליום  זה  את  נעביר  , בוא 

ההצעה  את  שמציע  שמי  בתנאי  ק10ירוץ אבל    . מ" 

בעיה :ד מנשה אליאס"עו לי    . אין 
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תרוץ, מנשה  : לויאהוד יובל השבת    . יאללה, לכבוד 

בעברי :ד מנשה אליאס"עו השם  ברוך  רצתי  גם , אני  ק25רצתי    , מ" 

חמו בן  יודע  :יהודה  היום. אני    , אבל 

פלדה, נשק, חגור : אליאסד מנשה"עו אותי, כובע  מרתיע  לא  שזה  לא . כך  היום 

כך   . כל 

גל בן  שתתפטר, מנשה  :גיא  שבתנאי  אומר  היית  מבקש , אם  אתה  אבל 

חול ליום  המרוץ  את  שיעבירו  שהיה , בתמורה  להיות  יכול 

מדבר מה    . על 

חמו בן  זה  :יהודה  את  מקדימים  אומר, היינו  שנה, אתה    . לפני 

גל בן  הפוך  :גיא  הדברים  את    . עשית 

ברעננה . טוב :ד מנשה אליאס"עו מכירים, העירגם  המרוצים , שאנחנו  כל 

חול בימי  השבת, מתקיימים  ביום  לחברי . לא  פונה  אני  לכן 

בקדושה , המועצה אתכם  להלאות  שוב  רוצה  לא  אני 

ויהודי יהודי  כל  לגבי  השבת  של  אומר . ובחשיבות  אני  רק 

קצרים, בקיצור משפטים  לציבור כמה  השבת  חשיבות  על   

ישראל עם  לכל  ובכלל    .הדתי 

השבת   את  שמר  ישראל  עם  מאשר  עם השבת , יותר  על  שמרה 

בפולין. ישראל בפרס, יהודי  בעירק, יהודי  יהודי , יהודי 

בעולם- ברוסיה  מקום  כל  השבת,   יום  אותו , הגיע  שמר  הוא 

שאלות הפרץ.בלי  נפרץ  לצערנו  בארץ    ,  

הסכ  :יאיר אברהם   . רנפרץ 

לצערנו :ד מנשה אליאס"עו ישתנה, והשבת  שזה  מקווה  היא , אני  לצערנו  אבל 

כולם על  מקובל  שהוא  לדבר  הפכה  לא  גם. כבר  מבין  , ואני 

בשבת ליהנות  שרוצים  חילוניים  אנשים  כשמדובר . יש  אבל 

תחרותי מרוץ  שהוא  היחיד, במרוץ  ההפסד  הדבר אולי  או   

להפריע היחיד, שעלול  עניין , הדבר  פקקיםזה    . של 
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סבא   כפר  עירנו  השם, אבל  מרוץ, ברוך  בה  שאין  בימים  , גם 

היום כל  פקוקה  אחד . היא  פקק  עוד  באז  יום 365- שפעם   

הדתיים האנשים  רגשות  את  מכבדים  אנחנו  גורמים , יאמרו 

השבת את  שומרים  שלא  לאנשים  נוחות  אי  גורמים , קצת 

פקקים ויהיו  נוחות  אי  קצת    .להם 

כל   ל, קודם  כךאפשר  שאמרתי . ומר  כפי  המשתתפים  מספר 

חול, קודם ביום  יתקיים  הוא  יירדאם  יהיה  לא  הוא  זה .  

ודאי מרוץ . דבר  או  המרתון  מרוץ  בטבריה  גם  , טבריהיש 

עצום  הוא  המשתתפים  ומספר  חול  בימי  מתקיים  זה  שם  גם 

  .וענק

שעצם    השולחן  סביב  מסוימים  אנשים  אולי  שיש  מבין  אני 

אצלם  מעוררת  פסיכולוגיהבקשה  מחסום  לבוא , איזשהו 

לכפות מנסה  שוב  לב. ולומר  שמים  אתם  מדבר , אם  לא  אני 

בדרישה בתחינה, חלילה  אולי  או  בבקשה  פונה  , אני 

מרוץ, שהמסורת לקיים  מסורת  יש  אומרים  אתם  אז , אם 

מסורת  של  טענה  מעלה  הזה  הטיעון  כנגד   5,771של אני 

שבת שמירת  של  של . שנים  החדשה  או 30המסורת  שנה 40   

שבת בימי  מרוץ  קיום  . , של  . המסורת . מפני  ידחה  הוא  אם 

של  יותר  שנים5,771העתיקה  נשמרה,   באמת    .שהשבת 

מסורת   ולטעון  לבוא  של , אז  מסורת  נגדכם  טוען   5,700אני 

נוחות . שנה אי  ולומר  בכפר ,לבוא  לצערנו  ואומר  בא  אני 

רבים פקקים  יש  חול, סבא  ביום  אחד  פקק  גם אפשר. עוד   

דווקא לאו  יתקיים  שהמרוץ  למשה , להציע  תורה  לא  זו 

של  הראשי  ברחוב  דווקא  להתקיים  חייב  שהמרוץ  מסיני 

סבא לאצטדיון. כפר  קרוב  להיות  יכול  פחות , הוא  אולי  יהיו 

אלטרנטיביים, פקקים אחרים  במקומות  לשבת . או  צריך 
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נוחות  אי  שפחות  מה  לגרום  למנוע  באמת  כדי  ולחשוב 

  .לתושבים

בקשתיל   על  שב  אני  מיום כן  המרוץ  את  להעביר  הצעתי  ועל   

החול מימי  לאחד  שתהיה, השבת  ועדה  צריכה  אז , ואם 

השיקולים כל  את  ותשקול  תשב  באמת  כפי , הוועדה 

אותם להעלות  או . שניסיתי  שיקול  איזשהו  החסרתי  ואם 

פן ויאמר , איזשהו  יבוא  אחר  על , תשמע'שמישהו  דילגת 

הזה , העניין  לשבת .אדרבא' הדברים , אפשר  את  לשמוע 

  .הללו

בבקשה   ופונה  מציע  אני  מכם, לכן  תחליטו , אנא  אל 

דתית כפייה  מלומדה  אנשים  כמצוות  או  באמת . כשבלונה 

דתית בכפייה  מדובר  אנשים .שלא  של  ברגשות  גם  מדובר   

לעשות, דתיים מה  הרגשות , שגם  את  לכבד  לפחות  גם  צריך 

שנגרם , הללו הלב  ודאבון  הצער  כפי כי  דתיים  לאנשים 

שעברה בשנה  אותו, שהיה  לתאר  שקשה  דבר  פשוט . זה  זה 

מרובה נפש  עוגמת    .ממש 

משבת   יעבור  המרוץ  אם  של , אבל  מאזן  שוקל  אני  אם 

שנגרמת , נוחיות הנוחות  אי  או  הנפש  עוגמת  את  שוקל 

המרוץ העתקת  עם  דתי  שאיננו  עומדת , לתושב  לא  היא 

שווה לצערביחס  שנגר,   הלב  דתייםלדאבון  לתושבים   ,ם 

השבת ביום  המרוץ  קיום  רבה. בעצם    . תודה 

צרפתי רבה  :צביקה  העיר. מנשה, תודה  ראש    .בבקשה 

חמו בן  בדרך , טוב  :יהודה  לייחס  ובהחלט  מילים  כמה  להגיד  רוצה  אני 

בעבר נקטנו  גם, שבה  בה  לנקוט  שנמשיך  מקווה   ואני 

היו . בעתיד השולחן  סביב  פה  שיושבים  מהאנשים  חלק 

שלפני שו לתהליך  שנים7תפים  ציבורית.   דעה  לאו , גיבשנו 
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לכך שותפים  שהיו  הנבחרים  גם  אבל  הנבחרים  בקרב  , דווקא 

קצר לא  דיאלוג  הציבורים , והתקיים  בין  ממושך  דיאלוג 

דתיים והלא    .הדתיים 

הצעדה    את  להעביר  בעד  הייתי  שבזמנו  ומתוודה  מודה  אני 

סוכו של  המועד  חול  מימי  לאחד  שבת  כחלק . תמיום 

שהתפתח הללו, מהדיאלוג  להבנות  הזה , הגענו  והשולחן 

אחד  פה  להעביר קיבל  ההחלטה  שבת את  מיום  הצעדה  את 

חול מימי     .לאחד 

חול, לצערי   ליום  זה  את  כשהעברנו  כשלה  היא . הצעדה 

בשנה  הדתי  כשהציבור  שלוש  או  שנתיים  התקיימה 

השתתף אפסית, הראשונה  השתתפות  מכן  ובמשך , לאחר 

פסקהשנ הצעדה  מכן  לאחר  שלוש  או  שיותר . תיים  מה  אבל 

ל הדיאלוג, הדגישחשוב  את  שניהלו  לא , שהאנשים  אני 

לנבחרים לתושבים, מתכוון  גם  מדבר  נציגי , אני  דווקא 

דתי הלא  ואומר , הציבור  את 'בא  להפר  רוצים  אתם 

ההסכם? ההסכם את    .'תפרו 

שניים   או  אחד  מאדם  לא  פנייה  קיבלתי  אני  קיבלתי , הבוקר 

לשבת'פנייה  הצעדה  את  נחזיר  את , בואו  נחייה  בואו 

בשבת יותר  בטוח. 'הפעילויות  לא  שאני  את , כך  יודע  ומנשה 

איתו דיברתי  בבוקר  היום  כי  האלה  לא . העובדות  שאני  כך 

הדתי הציבור  עם  להיטיב  יכולה  שההצעה      - אלא, בטוח 

ראויה  :יאיר אברהם הצעה  לי  העיר, יש  ראש  ראוימאוד. אדוני  שהצעדה ,  

והמרוץ   , תחזור 

צרפתי העיר, יאיר  :צביקה  לראש    . תן 

חמו בן  חלילה  :יהודה  שמנשה , ההצעה  ציבור  לאותו  להזיק  דווקא  יכולה 

ל לקראתומנסה  שכזה . לכת  שינוי  שכל  סבור  בהחלט  אני 
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להתק בדיאלוגייםצריך  בהסכמות ,   אותו  לקיים  צריך 

א שרק  ככל  רחבות  להסכמות  להגיע  ולקחת . פשרולנסות 

שלה  המכריע  שהרוב  בעיר  נמצאים  לא  אנחנו  שגם  בחשבון 

דתי ציבור  הוא. הוא  חילוני, נהפוך  הוא  המכריע  ואני . הרוב 

הרשות בראש  שעומד    , כמי 

דתי :ד מנשה אליאס"עו הרוב  דתי? ברעננה  הרוב  השרון    ?בהוד 

חמו בן  לך  :יהודה  הפרעתי  לא    ? נכון, אני 

מפרי :ד מנשה אליאס"עו קצת , עלא  אברהם  יאיר  של  קרב  אלי  השמחה  רק 

תמיהה   .מעוררת 

שמחהלא, לא  :יאיר אברהם שמחה,   לא  שמחה. מנשה, ממש  לא  . ממש 

יודע לך, אתה  הקשבנו  פייר, אנחנו  לא  הקשבנו . משפט. זה 

רב קשב  מכבד, לך  אפילו    , ואני 

העיר, סליחה :ד מנשה אליאס"עו לראש  מפריע  אתה    ? למה 

שלךמכבד  :יאיר אברהם הדברים  את  מה.     , כל 

גל בן  דיון  :גיא  יהיה  לא  או  דיון    ? יהיה 

עליךשמישהו אחר   :יאיר אברהם מראש, חולק    . פסול 

פסול :ד מנשה אליאס"עו אמרתי  לא    . אני 

ביחד(    ) מדברים 

חמו בן  למנשה. תודה  :יהודה  פונה  ואני  פניתי  אני  לעשות , לכן  ברצונך  אם 

ממ שמתקיים  לדיאלוג  טוב  שאתה , ילאבאמת  מקווה  ואני 

ממנו חלק  ולא , תהיה  לבקשה  שתענה  ראוי  שהיה  חושב  אני 

הזה הדיון  את    . תקיים 

כבר   לך, כי  אומר  על , אני  שפנו  אלה  שגם  מאוד  מקווה  אני 

ו הדיאלוג  את  מחדש  שוב  לפתוח  המנת  אני , הסכמיםאת 

להגיע רוצים  שכולנו  ויבינו  יתעשתו  שמאוד  ולשמור , מקווה 

נכון במשך , יותר  פה  שנבנה  העדין  היחסים  מרקם  את 
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בשנים דתי, עשרות  ללא  הדתי  הציבור  דיון  .בין  קיימנו  גם 

האחרונים, כמדומני   . בחודשים 

צרפתי   .10.3.2010  :צביקה 

חמו בן  הזה10.3.2010- ב  :יהודה  בנושא  דיון  קיימנו  שמועצת ,   חושב  אני 

אמרה דברה העירייה  ההצעה . את  את  מקבל  בהחלט  אני 

הגבוה שהיום, ןשלאית המתח  קו  הנחת  במהלך  לנו  יצאה   

שלו של , בהטמנה  בפתיח  גם  זה  את  מציינים  שהיינו  וראוי 

שהטמינה , הישיבה הראשונה  העיר  היא  סבא  כפר  קו שהיום 

זה את  שמבצעת  קבלנית  חשמל  חברת  עם  יחד  גבוה    . מתח 

גל בן  טוב  :גיא    . מזל 

חמו בן  ו  :יהודה  הטכס  במהלך  לי  אמר  איתן  הטכסולכן  לאחר  הייתי , מיד 

אולי  דיון  לקיים  מאוד  בצורה שמח  זה  את  ולהעביר  לנסות 

ויצמן מרחוב  יחללו, כזו  שלא  אלמנטים  למצוא    , אולי 

הציבור  :יאיר אברהם לרגשות  יכאיבו    .שלא 

גל בן  שהוא  :גיא  מה  את  להציג  לו  תאפשר    , אולי 

צרפתי לסיים  :צביקה  העיר  לראש    . תנו 

גל בן  תאפ  :גיא  הציעאולי  שהוא  מה  את  להציג  לאיתן     .שר 

צנעני"עו איתן  מדויק :ד  לא  להגיב, זה  מבקש    .אני 

חמו בן    , תגיב, שנייה  :יהודה 

ותגיב  : לויאהוד יובל הדיון  את    . תפתח 

חמו בן  מיותר  :יהודה  הזה  שהדיון  חושב  אני    .לכן 

גבע"ד אמיר  דיון  :ר  שיהיה  רוצים    . לא 

חמו בן  א  :יהודה  שנסיר  מציע  היוםואני  מסדר  הזו  ההצעה    . ת 

צרפתי   . תודה  :צביקה 

צנעני"עו איתן  אחד, מנשה, לא, לא :ד  משפט  להגיב  מבקש    . אני 

גל בן  דיון  :גיא  על  נצביע    . בוא 
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חמו בן  מדבר  :יהודה  אתה  מדברים, אם    . כולם 

גל בן  דיון  :גיא  על    .תצביע 

צרפתי הצבעה  :צביקה  נעשה  כל  קודם  תגיב, אנחנו  כך    . ואחר 

גלגיא בן  הקואליציה  :  לחברי  פונה  בנושא , אני  מנשה  על  חלוק  אני 

הגיש, הזה פעם  אי  שהוא  אחרונה  כנראה  לסדר  הצעה    , זו 

צרפתי   . תודה, גיא  :צביקה 

גל בן  הזאת  :גיא  דיון. בקדנציה  שיתקיים  לו  לפני . תאפשרו  אחת 

  . האחרונה

הוא, צביקה  : לויאהוד יובל ההצבעה  אחרי  לדבר  של  הזה  מוזרהעניין    .  

צרפתי היום  :צביקה  מסדר  ההצעה  את  להסיר  בעד    . תודה? מי 

מדיון  : לויאהוד יובל מפחדים  כך  כל    , אתם 

גל בן  מעלה  :גיא  שהאיש  אחרונה    , פעם 

צרפתי שיינפייןממה: בעד  :צביקה  מולהאברהם,   כהןאורן,    צביקה,  

חמויהודה ,צרפתי בן  מילרעמירם,   אברהםיאיר,     .  

יובל:נגד לוי  איתן,  צנעני  אליאסמנשה,   גלגיא,   בן  אמיר ,  

אל, גבע גן  צי, אתי    ש"בוקי 

עמרמי: נמנע   בוזגלו- שלי 

גל בן  בעד, רגע  :גיא  כמה    ? אז 

צרפתי נמנע.   :צביקה    . תודה, שלי? מי 

גל בן  בעד  :גיא  כמה    ? אז 

צרפתי בעד   :צביקה    , 1,2,3יש 

דיון  : לויאהוד יובל עצמך, יש  את    . תכבד 

צרפת   , 4,5  :יצביקה 

גל בן  דיון  :גיא  לעשות  הבעיה  פעם? ה'חבר, מה  עוד  אליכם  פונה    . אני 

עצמך  : לויאהוד יובל את    . תכבד 

גל בן  שלו  :גיא  האחרונה  המועצה  ישיבת  היתה  לא  זאת  הייתי , אם 
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ניחא הזה. אומר  בנושא  דיון  לקיים  הבעיה  לא ? מה  אני 

הזה בנושא  מנשה  עם    , מסכים 

הע  :יאיר אברהם ראויהדיון  אפילו    . רכי 

גל בן  דיון  :גיא    . שווה 

גבע"ד אמיר  איתו  :ר  מסכימים  לא    . רובנו 

גל בן  עמדתך, יהודה  :גיא  את  מחדש  לשקול  בך  מפציר  אתם . אני 

ל הדוברים  את  לצמצם  במקום 5- רוצים  דובר  לכל  דקות   10 ?

לעשות אפשר  זה  את    . גם 

צרפתי משהו  :צביקה  לכם  להגיד  רוצה  הדיו. אני    . באמת, ןבעניין 

דיון, לא  : לויאהוד יובל פותח    .אתה 

צרפתי מ, תראו  :צביקה  פרוטוקול  מחזיק    . 10.3.2010- אני 

גל בן  ידבר   :גיא  אחד  שכל  נסכים  ולא 5בוא  דקות   10 .  

צרפתי שקיימנו  :צביקה  מאוד  ארוך  חושבים, דיון  אתם  אם  רוצים , אבל 

דיון   , לקיים 

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  לאתה, יובל  :גיא  עצמנו  את  שנצמצם  מוכן  במקום 5-   דקות   10 ,

היעיל הדיאלוג    ? לטובת 

בעיה, כן  : לויאהוד יובל חוקית. אין  זכות  אותה, יש  נקיים     .בואו 

צרפתי דיבור, בבקשה  :צביקה  רשות  רוצה  אחד .יאיר, בבקשה? מי  כל   5 

   .דקות

מסכימים . מוסכם  : לויאהוד יובל דקות5האופוזיציה   .  

הזה, נשהמ  :יאיר אברהם בנושא  שלך  הדבקות  את  מעריך  מאוד  ואני , אני 

שאתה  לחלוטין  ברור  זה  והשקפתך  מבטך  שמנקודת  חושב 

מאמצים, תנסה יקרהתעשה  הזה  שהדבר  כדי  מוכנים .   אם 

ציין העיר  שראש  איתו , כמו  ניהלתי  לא  שאפילו  היא  והאמת 

הזה בנושא  מעמיקה  מה  יודע  מי    . שיחה 
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דיון   לנהל  מוכנים  אם  האלהאבל  בנושאים  דיאלוג  או  ואכן ,  

את  לצמצם  אחד  שמצד  באופן  לעומק  הדברים  את  לבחון 

הדתי בציבור  בשבת , הפגיעה  פעילות  לקיים  צורך  אין 

הדתי הציבור  של  ברגשות  ופוגעת  עיניים  אין , שמנקרת 

  . צורך

בשבת, מאידך   שנערכות  פעילויות  לבטל  צורך  ושציבור , אין 

ס כפר  תושבי  בקרב  מאוד  בהםרחב  משתתף  מכוון , בא  ואני 

דתי, לצעדה ציבור  של  ברגשות  פוגעת  אינה  רק . והיא  לא 

פוגעת אינה  מכבדת, שהיא  היא  אפילו  שהיא , אלא  משום 

העיר של  בשוליים    . נעשית 

מילר שבת  :עמירם  בתחום  נעשית  פוגעת, היא  לא  פה    ? מה 

שנייה  :יאיר אברהם למידתיות. רק  זה  להגיע  מנסה  שאני  מה  וא.כל  ם  

את  מצמצמת  אחד  שמצד  נוסחא  לאיזושהי  נגיע  אנחנו 

בציבור  התושבים , הדתיהפגיעה  לרוב  מאפשרת  ומאידך 

דברים  עליהם  כופים  שלא  מקום  להם  שיש  להרגיש  בעיר 

רוצים לא  ציבור, שהם  כאנשי  ננצח  אנחנו  שבזה  חושב  . אני 

חושב לא  לך, ואני  אומר  אני  פה , באמת  להיות  צריכות  לא 

ידיים פשרהכיפופי  לאיזושהי  להגיע  בניסיון    .  

המרוץ ולכן    את  ולהעביר  ולבדוק  לנסות  שלך  הדרישה  אילו 

אחר למסלול  אלמנטים , או  איזשהם  ולשנות  לנסות  או 

ליום , במרוץ שבת  מיום  אותו  ולהעביר  לנסות  אפילו  או 

אילו , אחר לדיון  ראויה  הצעה  היתה  זו  שבעיניי  חושב  אני 

דיון מתקיים  היה  ענייני, אומרתזאת . באמת  לבחון , דיון 

הציבור של  הצרכים  דתי, את  שאינו  הציבור  ובמקביל , רוב 

הדתיים של  ברגשות  שחלה  לפגיעה  ער    .להיות 

כזה   היה  זה  כזו, אילו  היתה  שלך  ההצעה  הייתי , אילו  אני 



    05.01.2011  47  מועצה מן המניין 

אותה מכבד    . מאוד 

ההצעה :ד מנשה אליאס"עו את    ? קראת 

שקראתי  :יאיר אברהם והנוש. בוודאי  הוא מאחר  בשבת  הצעדה  של  א 

סבא , נושא כפר  של  התושבים  רוב  או  הציבור  רוב  שמבחינת 

כאוב נושא  שפגעו, הוא  הזה  במובן  כאוב  בציבור נושא   

גדול- מאוד בקדנציה . מאוד  שנעשתה  הזאת  ההחלטה 

המועד לחול  משבת  הצעדה  את  להעביר  הוכחה , הקודמת 

  . ככישלון

שהו   העיר  ראש  את  מעריך  מאוד  דווקא  יודעואני  להודות א   

הגלגל , ולהגיד, בטעות את  להחזיר  מתקשה  הוא  אולי 

מוכן, לאחור אתה  אם  פה , אבל  הדתי  הציבור  נציגי  ואם 

האלה הנושאים  שני  סביב  דיאלוג  לנהל  פעם. מוכנים  , עוד 

הדדי כבוד  כפייה, מתוך  מתוך  ולא  אילוץ  מתוך  אני , לא 

שכזה לדיון  שמח  בפתיחותה , אהיה  באמת  שיהיה  ובלבד 

  . תודה .הראויה

צנעני"עו איתן  שהוא :ד  וסוג  דין  מכל  שבת  לחילול  מתנגד  שאני  אני . כמובן 

פה העלה  שמנשה  והטיעונים  הטעמים  על  אחזור  רק .לא  אני   

אחד דבר  לומר  מרוץ . רוצה  ושל  שבת  חילול  של  הזה  הנושא 

בשבת סבא  לנו, כפר  שכואב  דבר  בעצמותינו, זה  ואני .זה   

כמליצה זה  את  אומר  אמיתי, לא  כאב  שרואה . זה  דתי  אדם 

שבת לו, חילול  כואב  לו, זה  חורה  זה, זה  את  חש  , והוא 

זה את  מרגיש    .והוא 

ניסיון   נעשה  בואו  אומר  בעניין . אני  ניסיון  עשינו  לא  אפילו 

המרוץ מקצוענים. של  הוא  בחלקו  שהמרוץ  גם  לנו  . אומרים 

ח ביום  גם  יגיעו  להניחולמקצוענים  סביר  את .   ניתן  בואו 

הזה'הצ מראש. אנס  זה  את  נשלול  לא    . בואו 
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ליהודה   שאמרתי  שבמידה, מה  הזה זה  והשולחן  עלינו  ונגזר   

מבקשים שאנחנו  ההחלטה  את  יקבל  של , לא  בסופו  ולמעשה 

בשבת סבא  כפר  מרוץ  את  ישאיר  העיר ,דבר  הנהלת  על  אז   

לצמצ ניתן  איך  ולבחון  לבדוק  החובה  חילול מוטלת  את  ם 

פרהסיה, השבת שפחות  כמה  חילול , ולמנוע  שפחות  וכמה 

ורועש המוני    . שבת 

צרפתי   . בבקשה, בוקי. תודה  :צביקה 

צ"ד בוקי  שעברה  :יש'ר  בשנה  כמו  השנה  דיון, גם  יש  שהפעם  שמח  אבל ,אני   

מנשה שלך, ידידי  בבקשה  מצדד  לא  בפה , אני  שלך  בהצעה 

המועד, ראשית. מלא את  איחרת  אומרת.שוב  זאת  לבוא ,  

המרוץ, היום קיום  לפני  את חודשיים  לשנות  ולנסות   

ארגונית מבחינה  אפשרי  בלתי  ממש  זה  זאת .התאריך   

כמו , אומרת מחליטה  היום  היתה  והמועצה  והיה  אם  גם 

משבת, שמחליטה זה  את  לעמוד , ומזיזה  היה  אפשר  אי 

שלך חודשיים, בהצעה  בעוד    , כי 

ג :ד מנשה אליאס"עו יורד  דוחיםאם  מה, שם    ? אז 

צ"ד בוקי  זה  :יש'ר  את  דוחים     - אבל 

להיום :ד מנשה אליאס"עו מהיום  לחזאי. דוחים  להיום, פונים  מהיום    . ודוחים 

צ"ד בוקי  אחת20- ב  :יש'ר  פעם  מאשר  יותר  קרה  לא  זה  שנה   .   

ל, סליחה :ד מנשה אליאס"עו יתייחס  זה  תסכים, 2012- ואם  כן    ? אז 

צ"ד בוקי  לכךת, רגע  :יש'ר  מגיע  אני  אמר. כף  שהוא  בדברים  העיר  לא , ראש 

מרוצים של  ולעוצמה  לחוזק  מודע  ולא  רחובות מבין  ומרוצי   

כולו ובעולם  ישראל  הוכחות. במדינת  לנו  גדולה . ויש  כמות 

חול ביום  נערכת  מרוצים  של  בשבת, מאוד  נערכות  . אחרות 

אומרת חול, זאת  ביום  או  בשבת  ייערך  זה  אם  לא , בין  זה 

במרוץיפגע  .  
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בצעדה   פגע  היום. וחבל. זה  הזזת  בגלל  פגע  לא  פגע ,וזה  זה   

היד אוזלת  שלי, בגלל  גם  אולי  השאר  שאני , בין  בתקופה 

הספורט מחלקת  ושל  הספורט  תיק  מחזיק  יש . הייתי  אם  כי 

ו בשבת  אחרים/צעדות  במקומות  חול  בימי  צריכה , או 

כאן צעדה  גם  הצעדה. להיות  את  להזיז  צריך  שלא  . כך 

למרוץ קשר  שום  בלי  להתקיים  צריכה    . הצעדה 

אומרת   אברהם , זאת  ליאיר  אמרת  שאתה  פתאום 'בזה  מה 

לשחק מחליט  , אתה  בשני' אחד  לקשור  צריכים  שאין . לא  זה 

. זה , צעדה . שלנו. המערכת    . של 

בחשבון   לקחת  אחד  דבר  מוכן  כן  לשנה, אני  לא  אלא , אבל 

יותר רחוקה  התוואי, שנה  את  לשנות  יש .וזה  פארק   היום 

הרע עין  בצד , בלי  ומתאימים  רחבים  רחובות  היום  יש 

העיר של  כן, המזרחי  אחרים , אפשר  מקומות  גם  הרי 

ולעילא לעילא  מרוצים  העיר, מארגנים  במרכז    .ולא 

אומרת   בשבת , זאת  מרוץ  בשבת- קיום  מרוץ  קיום  בעד  אני    ,

מהתוואי  התוואי  בהזזת  המקצוע  אנשי  של  בדיקה  בעד  אני 

העירשל מרכז  אומר,   שאתה  הדתי, שכמו  לציבור  , מפריע 

בשבת להישאר  אחר, אבל  למקום  אותו  להזיז  ולמקם , רק 

  , אותו

צנעני"עו איתן  ויצמן7, אורן, לא :ד  ברחוב  כנסת  בתי  בתי .   אין  גוריון  בבן 

  . כנסת

צ"ד בוקי  את   :יש'ר  סיימתי  לא  שלי5עוד  הדקות  מקומות .   יש  בפארק 

לארגון  אנשיםפנטסטיים  אלפי  בו  שמשתתפים  וזה , אירוע 

הזה המרוץ  של  לקיים . האופי  אפשר  המזרחי  לצד  אומר  אני 

בשבת לא . מרוץ    . השנהאבל 

צרפתי   . בבקשה, אתי. תודה  :צביקה 
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האלה  :אל- אתי גן הדיונים  שכל  להגיד  רוצה  ונגמר , אני  מתחיל  הכל 

נכונות.בהידברות להראות  רוצים  הצדדים  שני  אם  הם ,   אז 

הכי . ריםמדב בצורה  פתרונות  למצוא  ומנסים  מדברים  הם 

המועצה. טובה לשולחן  זה  את  להביא  חייבים    .לא 

קרה   מה  תראו  הצעדה. עכשיו  את  הצעדה , העבירו  את  רק 

סוכות המועד  חול  של  שישי  ליום  לי, העבירו  ומה . נדמה 

הצליח, שקרה הצליח . לא  כלום- לא  עושים  לא  צעדה.   . אין 

הצעדה   ?למה. נמחקה 

צנעני"עו איתן  מציעה :ד  את    ? מה 

ההתחלה. חכה, רגע  :אל- אתי גן רק  להציע , תראה. זו  יכולים  אתם  גם 

מדברים אם  עצמו. הצעות  המרוץ  מסביבנו , נכון, לגבי 

חול ביום  אלא  בשבתות  לא  המרוץ  את  אישית . מקיימים  אני 

ברעננה פעמים  כמה  כבר  שם . נכחתי  זה , ציבוריש  בזכות 

זש את  שישימקיימים  בימי  גדולה , ה  מאוד  נציגות  מגיעה 

צה חיילי  מגיעים, ל"של  רוצים , תלמידים  כי  זה  את  עושים 

יצליח מזה. שהדבר  מתחילים  אנחנו  אם  טוב, אז  כבר    . זה 

פה   יודעת, אולי  לא  הכלים, אני  כל  את  לנו  מנהל . אין  איננו 

הנקודות  את  מביא  היה  זה  לפני  שאולי  הספורט  מחלקת 

מלכתח. שלו להכי  חושבים  את ילה  לעשות  חושבים  ולא  סיר 

חיובית,החשיבה וחשיבה  מציעה.   להמשיך , אני  זהשכן  , את 

ברצינות הנושא  את  לקראת . לקחת  ללכת  ניתן  האם  לראות 

הדתי אם . הציבור  חולבין  ביום  או  בשבת  לבחון , לעשות 

ונגד בעד  הנקודות  כל  הכי , את  הפתרונות  את  ולמצוא 

שמענו. טובים כן אפיל, כי  ממשיכים  כבר  שאם  אומר  איתן  ו 

לעשות , לקיים פגיעה אז  בשבתעם      .מינימאלית 

צנעני"עו איתן  שבת :ד  חילול  לשום  להסכים  יכול  לא  רק , אני  אומר  אני 
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העיר הנהלת    , מבחינת 

אותך, אוקי  :אל- אתי גן אומרת. הבנו  אני    , אבל 

אתי  :יאיר אברהם בלתי , אגב  שהוא  קוו  סטטוס  הסכם  של    . רשמיהסוד 

אומרת. נכון  :אל- אתי גן אני  טוב, אז  רצון  מגלים  להגיע , אם  אפשר 

מרוצים, לפתרון יהיו  הצדדים  כל  לגמרי, וכנראה  אבל , לא 

ה את  הכוס. WIN-WIN- יש  מלוא  את  לא  מקבל  אחד  , כל 

משהו לפחות  להידבר. אבל  פשוט  זה  שלי  הסיכום  , אז 

הדברים כל  את  ונגד, לראות  הבעד  הולכים, את  עם ואם   

יותר או  פחות  כולם  את  לספק  חיובי  חושבת , רצון  אני 

דתי. שנגיע ציבור  הכל  סך  לנו    , יש 

כהן עשו  :אורן  מה  אבל  היום  דיברו? פנטומימה, עד    ? לא 

  . לא  :אל- אתי גן

כהן   ? לא, אה  :אורן 

מעורבים. לא  :אל- אתי גן לא  שאנחנו  בדברים  מעורב  כמשנה  אתה    . אולי 

כהן לא   :אורן  אם  רוצה , דיברתישאלתי  אני  דיברתי  לא  אני  תגידי 

דיברו. לדבר לא  תגידי    . אל 

בסגנון, אורן  :אל- אתי גן שתדבר  ממך  מבקשת    , אני 

צרפתי   . תודה, אתי  :צביקה 

כהן הצעה   :אורן  לי  תדברו- יש  בואו    .  

גל בן  דיבור  :גיא  זכות  כשתקבל  אותה  קרה. תסתור  מכעיס ? מה  כך  כל 

אמרה שהיא  מה  יו?אותך  אתה  הידברות   איזו  על  דע 

הזאת בעיר  לחילוניים  דתיים  בין  פה  שיש    ? מטורפת 

כהן כזאת  :אורן  הידברות  על  יודע    . אתה 

גל בן  יודע  :גיא  לא    . אני 

כהן יודע  :אורן    .  אתה 

גל בן  יודע  :גיא  לא    . אני 
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כהן יודע  :אורן    . אתה 

גל בן  גם  :גיא  בעיני  חן  מוצא  לא  שלך  שהסגנון  יודע  רק  מה . אני 

  .שותלע

ספציפיות, אורן  :אל- אתי גן מאוד  קבוצות  עם  הידברות  אנשי , יש 

  , שלומנו

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  לפה, אורן  :גיא  הבא  השר  את  להביא  על  שתעבוד  מציע  , אני 

איתו? בסדר אצטלם  לא  גם  מראש, אני  לך  אומר  כבר    . אני 

שוויון, אורן  :אל- אתי גן אין  בזה    . אפילו 

גל בן  יכול   :גיא  לפהאתה  קצב  את  ליכוד, להביא  חבר  הוא  . לדעתי 

לכאן קצב  את  ליכוד, אורן, תביא  חבר  גם    . הוא 

צרפתי דיבור, גיא  :צביקה  בזכות    . שלי 

גל בן  בו  :גיא  גאה  פחות  שאתה  ליכוד  חבר    . אולי 

צרפתי דיבור, גיא  :צביקה  בזכות    . בבקשה, שלי. שלי 

ביחד(   ) מדברים 

כהן הצעה  :אורן  לי  נדבר, יש  זהבוא  על  הצעה.   עוד  לי  רעיון ? למה. יש 

  . טוב

גבע"ד אמיר  כמה  :ר  לבדוק  טובה  לסדר  הצעה  באמת  משרי זו  אחד  כל   

הביא הצעה. הליכוד  נבקש  כסף , בוא  כל  של  פירוט  נקבל 

הליכוד של  שר  מאיזשהו    . שקיבלנו 

צרפתי    .שלי. אוקי, בסדר  :צביקה 

גל בן  מהכס, לדעתי  :גיא  אותך  לארח  כסף  יותר  הביאועלה  שהם    . ף 

הדיון ?למה  :יאיר אברהם את  להרוס    ? למה, למה 

גל בן  עלה  :גיא  כמה  גם  שנחשב  מציע    , אני 

צרפתי   . תודה, גיא  :צביקה 

גל בן  שהכנסת, אורן  :גיא  ממה  יותר  לעירייה  עלית  לארח .לדעתי  כי   
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כיבוד זה  שר  כל  אירועים, פה  מיקרופונים, זה  זה , זה 

  . בלגנים

כהן לא  :אורן  דעתךאני  שזו  מתפלא  מתפלא.   לא  באמת    . אני 

אחד  : לויאהוד יובל דיון  תשמרו, קיבלנו    . בבקשה, בואו 

דיון  :???   . ביקשתם 

גל בן  בעייתי  :גיא  סגנון  להיות  התחיל  שהסגנון  הדיון , ברגע  רמת 

כהן אורן  מר  עם  לרדת  הכבוד, התחילה  כל      .עם 

צרפתי   .שלי, בבקשה  :צביקה 

המרוץ  :ובוזגל-ד שלי עמרמי"עו של  ההזזה  נגד  בפירוש  כבר , ראינו. שבתמ אני 

ניסיון נעשה  בואו  של . אמרתי  הנושא  עם  ניסיון  נעשה 

חרוץ, הצעדה כישלון  נכשל  כואב, זה  חושבת . כישלון  אני 

עירוני אירוע  איזשהו  פה  יש  בשנה  פעם  שום , שאם  יקרה  לא 

יישאר הוא  אם  יפה, דבר  זה  את  ותראו  כל . ותפרגנו  ולא 

ת הציציותדבר  בתוך  לנו  אנחנו - אוי- אוי, סתכלו  מה  אוי 

בשבת   .עושים 

החילוני, באמת   לציבור  גם  פרגון  פה . קצת  לעשות  גם  אפשר 

אחד דבר, אירוע  שום  קורה  לנו. לא  לתת  גם  , אפשר 

אחרת הדברים  את  לארגן  אחרת  שחושבים  אני . לאחרים 

המרקם  ועל  היחסים  על  באמת  שתשמרו  מבקשת  נורא 

בעי פה  מלחמות , רשנוצר  איזשהן  ליצור  תנסו  ולא 

מיום . מיותרות המרוץ  של  להזזה  בתוקף  מתנגדת  ואני 

   .שבת

צרפתי שלי  :צביקה    . בבקשה, גיא. תודה 

גל בן  נחמד, מנשה  :גיא  סיפור  שיר. שמע  העיר , הרב  של  הראשי  הרב 

לברכה, לשעבר לפני , זיכרונו  שנפטר  הראשי  האשכנזי  הרב 

שנים    ,כמה 
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מילר שניםל  :עמירם  כמה    . א 

גל בן  השחר. לאחרונה  :גיא  ברחוב  שנים. התגורר  אילו  אי  לפני  , ואני 

המשוררת רחל  ברחוב  התגוררה  היה . משפחתי  שיר  הרב 

הכנסת לבית  בדרך  המשוררת , עובר  רחל  רחוב  דרך  עובר 

שבת ביום  הגדול. תמיד  ברחוב , אחי  היה  בשבת  שלו  הכיף 

בשבת שלו  האופנוע  עם  לשחק  המשוררת  שבת , רחל  ולחלל 

  . בפרהסיה

שיר   לברכה, והרב  שבת, זיכרונו  כל  אחי  ליד  עובר  , היה 

שלום שבת  בברכת  אותו  חזרה, מברך  אותו  מברך  היה  , אחי 

הכנסת לבית  בדרכו  ללכת  ממשיך  היה  גבי . והוא  על  שנים 

היה כך  שלום. שנים  שבת  בברכת  רעהו  את  ברך  ואיש , איש 

מל ובהרמוניה  מלא  באופן  באמונתו    . אהחי 

בדוגמא   לך  לתת  מנסה  אני  הזאת, ומה  היפה  הסיבה ? בעיניי 

הזו בעיר  לחילוניים  דתיים  בין  היחסים  ידע , שמרקם  לא 

יחסיתימי קשים  גדולים, ם  מתחים  ידע  לא , לא  פה  אנשים 

ומדינה דת  נושא  סביב  פעם  אף  צמיגים  באותם , שרפו  אלא 

המקרי ברוב  מוצלחים  לא  ניסיונות  שהיו  בודדים  , םמקרים 

עליו שמדברים  קוו  סטטוס  הסדר  אותו  את    . לשנות 

הקיים   המצב  שמירת  של  מעמד  אותו  שהיה , את  פעם  בכל 

בעיר  ומדינה  דת  יחסי  של  נורמות  אותן  את  לזעזע  ניסיון 

הזעקה, הזאת קמה  היא . ובצדק, אז  מתי  לכם  מזכיר  ואני 

בשבת. קמה ערים  קניון  את  לפתוח  ניסיון  . בצדק, כשהיה 

מאות  ברחבת בצדק  שבתות  מספר  באותם  התגודדו  אנשים 

ערים המונית, קניון  תפילה  כחילוני . וארגנו  שאני  פי  על  ואף 

הקניון בפתיחת  בשעתו  אז  צידדתי  הבנתי , מצוקתם, גמור 

מה  .לליבם יודע  אתה  את , וגם  דבר  של  בסופו  הצדקתי 
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יהיה , העירייה לא  שהקניון  החלטה  קיבלה  דבר  של  שבסופו 

בשבת קווכי . פתוח  הסטטוס  של  חמורה  הפרה  בכך    . היה 

נפתחGכשמרכז    או ,   פתוח  יהיה  הוא  האם  ברור  היה  ולא 

פתוח יהיה  אנחנו , לא  הזה  הנושא  על  גם  דבר  של  בסופו 

מרכז . נדרשנו דבר  של  מחוץ , Gובסופו  שנמצא  הקניון 

ה, לעיר את  להצדיק  אפשר  היה  הציבוריתואולי  כי , הצדקה 

לכאורה שבת  חילול  שם  בפרהסיהאין  ערים,  קניון  כמו    ,

בשבת נפתח  לא  הוא  הוא . ועדיין  שאם  להיות  מאוד  ויכול 

נפתח גדולה, היה  זעקה    .היתה 

לך   מציע  אני  אמרת, לכן  שאתה  במה  גם  מזלזל  לא  , ואני 

שמיים. איתן וירא  מאמין  לאדם  מבין  המשמעות , אני  מה 

שלו הכנסת  לבית  הולך  חילול , שכשהוא  מבחינתו  רואה  הוא 

העינייםשבת מול  המוני  זה.   כהוא  בזה  מזלזל  לא  , אני 

שה מזרח למרות  מרחק  הוא  עולם  ובורא  מאמונה  שלי  מרחק 

כופר.ומערב אפילו  אני  עלינו,      .בקיומו, לא 

צנעני"עו איתן  .  :ד  . .  

גל בן  אותי , עזוב  :גיא  להחזיר  ותנסה  טיפוסי  תורן  דוס  תהיה  אל 

עכשיו ש.בתשובה  איתך  לעשות  לי  תציע  תכף  אעשה . בת  אני 

קודם חבר  אתה  כי  שבת  דתי, איתך  אדם  אתה  כי  אני . לא 

והמוחלטת , אומר המוגמרת  החילונית  העולם  השקפת  בין 

של , שלי לאמונה  וכבוד  אמפתיה  את  רגשות  להביע  לא  לבין 

גדול, אדם הוא  פה. המרחק  התקיים , טפו- טפו- טפו, והעסק 

במעל  רע  העיר100לא  קיום  שנות  דתיים,   פה  מהיום וחיו   

בשבילך אגיד  ואני  עוד , הראשון  גם  פה  שיחיו  השם  בעזרת 

  .הרבה

האוכלוסיות   בין  רעה  לא  יחסית  הרמוניה  פה  השכילו , יש  כי 
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מערכת  את  מדי  יותר  לזעזע  לא  היום  עד  העיר  קברניטי 

והעדינה הרגישה  בערים , היחסים  קורה  מה  רואה  ואתה 

הכבוד. אחרות כל  ישראל , עם  מסורת  בשבח  של דיברת 

שבת שמירת  של  שנים  בה, אלפי  שיזלזל  האחרון  אבל . אני 

לזלזל ניתן  לא  עיר  של  במסורת  וגם  עיר  של  מסורת  גם  . יש 

מהעובדה להתעלם  יכול  לא  סבא , ואתה  כפר  שמרוץ 

המילה של  הדתי  במובן  לא  מסורת , לחלוטין  להיות  הפך 

למעשה לה. הלכה  נרתמים  שאנשים  לאבן , מסורת  שהפכה 

בעשייה הזאתיסודית  העיר  של  הספורטיבית  העירונית    ,

אחרות מערים  ספורטאים  אליה    . ששואבת 

אומר   גם  אתי, אני  עמיתתי  עם  מסכים  שאני  דרכים  יש  , אם 

קונסטלציות  למצוא  בהידברות  דברים  יש  את אם  שיקטינו 

בפרהסיה השבת  הפרת  פה, מידת  שיש  לי  נראה  גם , לא 

ביותר הגמורים  לשנו, החילוניים  יתנגדו  או לא  כזה  תוואי  ת 

  . אחר

לכם   עליה, מזכיר  בערה  כמעט  שירושלים  מצעד , סוגיה 

בירושלים המשפט . הגאווה  מאודהעליון בית  הבין הנבון   

ישראל של  מינית  החד  האוכלוסייה  אחד  זכות , שמצד  לה  יש 

שלהם גם  היא  כי  הבירה  בעיר  את , לצעוד  תעשה  שלא  אבל 

מול  שעריםזה  מאה  של  ל, השכונות  יראי ותחורר  אנשים 

העיניים את  מדי. שמיים  גדולה  פרובוקציה  זו  בעיניהם  . כי 

הירושלמית העיר  בתוך  מתווה  כולנו, ומצאו  בירת  , שהיא 

לצעוד זכותם  את  יממשו  והלסביות  והרגשות , שההומואים 

ייפגעו לא  העיר  תושבי  החרדים  של  עלינו  לא    .הדתיים 

ב   לפעול  שיכול  סבא  כפר  מרוץ  של  מתווה  יש  אם  , שבתאז 

פגיעת  את  לצמצם  שיכול  הנוכחי  מהמתווה  ששונה 
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אתכם, הפרהסיה העניין. אני  של  גמור  ביטול  ועד  , מכאן 

שלך לציבור  תועיל  לא  שהיא  רק  לא  ההצעה  היא , לדעתי 

האחר  הצד  של  ניסיון  של  בומרנג  אפקט  תקבל  אתה  כי  תזיק 

מצידו קוו  הסטטוס  את  ליום . להפר  הצעדה  העברת  ותמורת 

ת, חול בשבתאתה  פתוח  סבא  כפר  של  הבא  הקניון  את  , קבל 

הזה לעניין  שתהיה  מאוד  הגיונית  נגד  תגובת    . זהו. מבחינת 

צרפתי   .יובל. תודה, גיא  :צביקה 

גל בן  נגד  :גיא  אני    . לכן 

כל  : לויאהוד יובל מתפלא, קודם  קצת  שאני  להגיד  רוצה  נציגי . אני  הנה 

והירוקים לשעבר  חשוד, שינוי  לא  שהוא  בוקי  בדתיות או   

בתשובה בחזרה  המצוות, או  שומרי  של  זכותם  על  , מגנים 

חיים לחיות  השבת  ברגשותי, שומרי  להיפגע  ואיפה . הםלא 

הזה שבשולחן  הכיפה  לא ? חובשי  שאני  שניים  איזה  פה  יש 

אותם השבת, רואה  על  לדיון  להגיע  חששו  הם    ? אולי 

בתענית. לא, לא :ד מנשה אליאס"עו ואחד  שמונה  בקרית     .אחד 

בריא  : לויאהוד יובל תראו.שיהיה  אבל  להתחלת ,   אתכם  אחזיר  אני 

בימים , הזאתהקדנציה  נוח  לעצמם  מצאו  הכיפות  שחובשי 

בשבת שפועלות  עמותות  על  דיונים  קניון , של  על  . Gשדיברו 

הפלא למרבית  אז  ודיברו, גם  שבאו  אלה  הם  . הירוקים 

נ הנעלם  השינוי  עם  בשבת  הרוכלות  חוק  על  , סתרכשדיברנו 

ונעלם צץ  קוו. שפתאום  בסטטוס  נגיעה  פה  שהיתה  פעם  , כל 

הדתי הציבור  זה  המכובדות  מסיבותיו  שנעלם    .מי 

רגע   ואומרים  קופצים  אתם  פתאום  הגישה . עכשיו  בעד  אני 

הדתיים ברגשות  לפגוע  מבוקי . שלא  לשמוע  שמחתי  אני 

ספורט מפעלי  בארגון  סמכא  בעל  את , שהוא  לקיים  שאפשר 

לפג בלי  הדתייםזה  של  ברגשות  שצריך . וע  חושב  לא  אני 
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הזה האירוע  את  לשינוי , להוריד  לגרום  רוצה  לא  שאני  כמו 

קוו לפגוע . הסטטוס  בלי  אותו  לקיים  שצריך  חושב  אני 

   .בדתיים

טוב   רצון  טיפה  טוב, ועם  רצון  אותו , טיפה  להעביר  אפשר 

אחר בוקי, לתוואי  לי.אומר  מתאימה  דעתו  גם .   היה  אפשר 

הדתישיבוא הציבור  נציגי  לפה  שנמצאים , ו  הכיפות  חובשי 

להגיע הצליחו  לא  ולצערי  במועצה  בשם , פה  ידברו  ושהם 

כולם הכיפות  פה. חובשי  לא  שהם  לי    . חבל 

צרפתי   . בבקשה, מולה. תודה  :צביקה 

מולה באמת   :אברהם  אני  כל  כיפהכאדם קודם  חושב  לא  שאני  אבל , יהודי 

הדת אליי  לג. קרובה  יכול  במדינהאני  שהיינו  לכם  , לות 

ושבתות המצוות  את  שמרנו  את , באתיופיה  חיללנו  לא 

לעשות. השבתות ממשיך  שאני  חושב  גם  את , ואני  לחנך  גם 

שלי שבת. הילדים  שומר  אדם  מה. אני  רוצה , אבל  אני 

דברים שני  לכם    .להגיד 

אחד   מעל , דבר  חי  סבא20ואני  בכפר  שנה  ק,   לא , ימוותמיד 

שלנו הקודמתל, בקדנציה  בקדנציה  ש, א  זה  לפני  .גם  . . ,

בו. השבת משתתף  לא  ואני  שבת  של  לא , המרוץ  פעם  אף 

שרצים. השתתפתי מאנשים  נהנים  הייתי  אני    . אבל 

לי   הפריע  לא  פעם  הדיון. אף  את  מעלים  שנה  כל  חושב  , אני 

התושבים את  מבלבלים  ציבור. אנחנו  נבחרי  רק  לדעתי . זה 

שיהיה מה  זה  שהיה  השטויותתפסיק. מה  עם  פעם , ו  כל 

הנושא את  לכםאני . להביא  מפריע    , לא 

שטויות :ד מנשה אליאס"עו זה  שטויות? מה    ? מה 

מולה לך  :אברהם  שאין  יודע  רוב, אתה  לכם  שאין    , במובן 

ביחד(   ) מדברים 



    05.01.2011  59  מועצה מן המניין 

באחרים :ד מנשה אליאס"עו תפגע     . אל 

מולה דיברתי  :אברהם  לא  פעם  אומר, אף    , אני 

שטוי  :??? זה  אבלמה    ? ות 

התכוון, די  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו הוא  למה  יודעים  לזה. אתם  התכוון  לא    , הוא 

מולה וחלילה  :אברהם  שטויות, חס  שהנושא  התכוונתי  לא  , התכוונתי. אני 

רוב שאין  יודעים  את , אתם  לשנות  יכולים  לא  שאנחנו 

  , האידיאולוגיה

הביתה :ד מנשה אליאס"עו נלך    . אז 

מולה ליהנותאבל  :אברהם  שבאים  האנשים  את  מבלבלים  אנחנו  אז    ,

במרוץ משתתפים  שבאמת  ולא . אנשים  שנהנים  אנשים  יש 

לנו להפריע  להשתתף. צריך  שרוצה  שלא . שישתתף, מי  מי 

חייב, רוצה לא    . הוא 

להגיד   שרציתי  השני  אולי , הדבר  מאנשים  שמעתי  שאני 

השכונות לכיוון  אותו  מהמקום, להזיז  אותם  ל. להזיז  א זה 

דתיים. נכון יותר  יש  שיפגע , בשכונות  שם  אנשים  יש  גם 

ברגשות את . בהם  להעביר  חושב  לא  . אני  להעביר , במרכז..

נכון לא  זה  לשכונות  אישית. אותו  שהוא , ואני  תומך  אני 

היה שהוא  כמו  לשנות. יהיה    . לא 

צרפתי להצבעה. תודה  :צביקה  שנעבור  ואני , לפני  דברים  כמה  פה  נאמרו 

רוצה  הזמןלא  את  הדיוקאב, למשוך  למען  הלכתי , ל  אני 

יסודי, ובחנתי שכנים , בחנתי. קצת  בשבת  שיש  מקומות  יש 

מרוץ יש  השרון  ברמת  מרוץ, שלנו  יש  באלפי , בהרצלייה 

מרוץ יש    , צעדה, מנשה 

יש  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו אביב  בתל    .גם 

צרפתי ומרוץ  :צביקה  צעדה  יש  ציונה  ייחודיים. בנס  לא    . אנחנו 

גל בן  בשבתות  :גיא  אלה    ?כל 
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צרפתי שעשיתי. בשבתות   :צביקה  רשימה  פה  והוצאתייש    ,  

שעברה  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו פעם  עשיתי  אני    . גם 

צרפתי דומות  :צביקה  בינוניות  לנו בערים  יש-   יהודה  בבן  אתכם,   , להפתיע 

שהעירייה  משותף  משהו  בשבת  יש  והרצלייה  ברעננה 

אופ- מארגנת  טיול  בשבת  כפי . ניים  דתית  עיר  רעננה 

בשבת. שאומרים יש  אופניים  בדוגמא . אז  משתמשים  תמיד 

השרון הוד  פתוח, של  שרונים  פתוחים , קניון  קפה  בתי 

סבא בכפר  מאשר  יותר  רוצה. הרבה  להוד , כשאני  נוסע  אני 

שם, השרון סגור. פתוח  הכל  כמעט  סבא    .כפר 

שקניון    נכון  נהגנו  שאנחנו  חושב  סטטוס ש, Gאני  על  מרנו 

לפתוחGוקניון . קוו רצה  לכם.   אומר  משדרג , ואני  היה  זה 

העיר את  קניון . גם  גם , Gכי  הוא  בשבת  נפתח  כששרונים 

עסקית בשבת. מסתכל  פתוח  לא  שאני  ברגע  אומר  אני , הוא 

להיפגע האלה. עלול  לטענות  נכנענו  הזה. ולא  בקו  . והלכנו 

קו הסטטוס  על  לשמור  שצריך  חושב  אני  חושב . ואז  אני 

או  מרוויחים  הדתיים  יותר  איפה  תמיד  לחפש  צריך  שלא 

מרוויחים קיים. החילוניים  מצב  אמרת. יש  שמירת ?איך   

קוו, קיים   .סטטוס 

אני    לכבד אז  שנמשיך  הקייםמציע  שמירת  המרוץ , את  ואת 

  . בבקשה, אמיר. הנפלא

גבע"ד אמיר  לסיכום, מנשה  :ר  משפט  ה,רק  היום  שלך  הגדול  ההישג  וא  

הדיון של  קיומו    .בעצם 

צרפתי בבקשה, מנשה. תודה  :צביקה    . בקצרה 

קצרות :ד מנשה אליאס"עו הערות  כמה  שכביכול . רק  תמונה  פה  להציג  מנסים 

הצעדה לביטול  גרם  הדתי  נפשך. הציבור  ממה  אם ? אז 
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הצעדה לביטול  גורם  שהוא  גדול  כך  כל  הוא  הדתי  , הציבור 

מה ציב, אז  של  ברגשות  תתחשבו  גדולאז  דתי  אתם . ור  מה 

  , העברנו? טוענים

קטן  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו בציבור  להתחשב  שרצינו  מזה, בגלל  קרה  מה    . תראו 

הראשונה,סליחה :ד מנשה אליאס"עו הטענה  כל  קודם  זו  באים .   אתם  מה 

שבת , ואומרים מיום  הצעדה  את  שהעבירו  בזה  מנפנפים 

חול ולא , ליום  רגליים  גרר  הדתי  זה , הגיעוהציבור  ובגלל 

הצעדה תחליטו. התבטלה  כך . אז  כל  הוא  הדתי  הציבור  אם 

צעדה לביטול  לגרום  יכול  והוא  מה, גדול    ? אז 

ביחד(   ) מדברים 

דבר :ד מנשה אליאס"עו הזה . עוד  העניין  על  לחיות- מדברים  ותן  חייה  לא .   אני 

זה התושבים. להפך, נגד  כל  עם  בשלום  חי  עם , אני  גם 

דתיים לא  ליאף . שכנים  הפריע  לא  לאף , פעם  הערתי  לא 

מעולם תמיד, אחד  דרכי  הנכונה. זו  הדרך  שזו  חושב  . אני 

לחלל פרטי  באופן  רוצה  הוא  אם  למישהו  להפריע  ללכת  . לא 

מדברים אנחנו  מה  לב? על  התמקדתם , שימו  לא  אתם 

  . בנושא

העירוני 10.3.2010- ב, לדוגמא   השבת  חילול  על  דיברנו   

צי בצורה  ארגנהשהעירייה  הרקדניות. בורית  של  , המופעים 

מברזיל הללו? מאיפה  הדברים  היו, כל  הם  מה  הכל  ? שסך 

שבת חילול  על  שבת  חילול  גם  להוסיף  הכל  סך  נועדו  . הם 

בא לא  לב, אני  איתן, ושימו  של  לדברים  מצטרף  אני  אני , גם 

. לא  . לעולם. שבת    . חילול 

אמניםאבל    ומביאים  השבת  חילול  את  כשהופכים   שם 

עם , וזמרים נסבלים  לבלתי  האנשים  של  החיים  את  והופכים 

למרחקים שמגיעה  רועשת  של , מוסיקה  עניין  לא  כבר  זה 
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לחיות ותן  דתית. חייה  אנטי  כפייה  של  עניין  כבר  זה  . אלא 

זה על  מדברים  לא  אתם    ?למה 

נוסף   דיאלוג, דבר  של  מתוך . עניין  ואמרתי  באתי  לא  אני 

ואמרתי. כפייה בדברים  באמת , כתבתי  צריך  העניין  כל 

ודיאלוג ומתן  משא  של  בעניין  התחשבות , להיעשות  תוך 

החבר של  גם  הדתיים'ברגשות  נגיע , ואמרתי. ה  באמת  אם 

ב יהיה  זה  כולםו, נתינהלהבנה  בין  רצונות  מפגש  כדי , יהיה 

לפתרון   . להגיע 

כפייה   על  מעולם  דיברתי  וסוג, לא  מין  מכל  כפייה  נגד  . אני 

דתי כפייה  חילונית, תבין  כפייה  אומר. בין  אני  רגשות , אבל 

שתתקיים  באמת  מהרצון  חשובים  פחות  לא  דתיים  של 

הכל. מסורת   . זה 

צרפתי מנשה  :צביקה    . עמירם. תודה 

מילר פשוטה   :עמירם  מאוד  בצורה  הדברים  את  אמר  שמולה  חושב  אני 

ברורה בערךאנחנו . ומאוד  שנה  הריטואל , כל  את  מקיימים 

לצ בקשר  למרוץודנים  ובקשר  שפתיים , עדה  מס  ומשלמים 

שלו לציבורים  אחד  רבותיי. כל  העירייה , אבל  מועצת  חברי 

הכיפות אחת, וחובשי  עובדה  איזו  עיר , יש  היא  סבא  שכפר 

חילונית   . יהודית 

גבוה    יותר  הרבה  באחוזים  סבא  בכפר  החילונים  מספר 

העירייה במועצת  לא .מהייצוג  חילונים  מאוד  שהרבה  בגלל   

המוניציפאליותהול בבחירות  לבחור  חושב . כים  אני  ולכן 

גל בן  גיא  שאמר  כפי  לשמור    , שצריכים 

גל בן  ה  :גיא  לכמות  שלך  ההסבר  מפלגת הנמוכה  יםמנדטזה  של 

הכנסת ?עמירם, העבודה אל  עובר    .אני 

הרגישים  :יאיר אברהם במקומות  להכאיב     ?למה 
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גל בן  גם   :גיא  פיל  של  עור  שפיתח  סוס  הוא  בהומורעמירם    , לקבל 

מילר גיא  :עמירם  לך  לומר  יכול  העבודה , אני  מפלגת  הבאות  שבבחירות 

פלאים בפרוטוקול. תתאושש  זה  את    . תרשמו 

גל בן  הבאה  :גיא  פעם  העיר  לרשות  רץ    ? עמירם, אתה 

מילר כל. לא. לא  :עמירם  קודם  הארצי  בתחום  לשקם . התכוונתי  נתחיל 

נשקם, בארצי כך    , אחר 

גל בן  עבודהיש  :גיא  קצת  עוד  לכם    .  

צ"ד בוקי  אתה, נה'בוא  :יש'ר  זמן  המון  לך  'יש  כך, נתחיל,  , ואחר  שנה 15- ל'  

  . קדימה

מילר לנשיאות  :עמירם  נרוץ  גם     .בסוף 

גל בן  בשבוע , יהודה  :גיא  שעות  כמה  יקדיש  שעמירם  מוכן  אתה 

העיר ראש  כסגן  שלו  מפלגת , מהעומס  לשיקום  וייצא 

קצת הארצית  ברמה    ? העבודה 

מילר עמירם  :עמירם  אומר  מפלגת , אתה  את  לרמוס  לכולם  נותן  אתה 

  .  העבודה

צרפתי לרמוס  :צביקה  מה  עוד    ? יש 

מילר ואין  :עמירם  אותי, היות  רומסים    . אז 

שנקרא  :יאיר אברהם מה  מים, זה  פיו  מילא  העיר    .ראש 

מילר הליצנות  :עמירם  של  הזה  המשקל  כפר , על  שתושבי  להגיד  יכול  היית 

ברעננהסב ושבת  שישי  ביום  ירוצו  הדתיים  רעננה , א  ותושבי 

סבא בכפר  ירוצו  תאומות. החילוניים  ערים  ברית  לכם  , והרי 

מרוצים שיהיו    .העיקר 

גל בן  בג  :גיא    . נאן'או 

מילר דבר  :עמירם  של  לאמיתו  סבא, אבל  בכפר     , אנחנו 

חמו בן  לך, עמירם  :יהודה  מפריע  שאני  מפלגת , סליחה  בנושא  היום 

ההסעותה של  המכרז  שהתפרסם  הודיעו  ומישהו , עבודה 
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זכה סבא    , מכפר 

מילר וספה  :עמירם    . עם 

חמו בן  .   :יהודה  . .  

מילר גדולים, ה'חבר  :עמירם  ימים  יבואו  מפלגת . לכולנו. עוד  שיהיה 

לכולנו, עבודה   . יהיה 

לכם   :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו קורא  שלי  האבודה'המרצה     .'המפלגה 

מילר חדש  :עמירם  לא  המרצה, זה  את  אופן. ותחליפי  נחזור , בכל  אם 

מסוימים, לעניין תרבותיים  דפוסים  פה  יאיר , הנה. נוצרו 

של  המסורת  את  . חידש  בשבת.. כפר . רעיונות  מרוץ  ויש 

בשבת שמתקיים  השני, סבא  עם  אחד  בשלום  לחיות  . ואפשר 

עיניי במו  ראיתי  ביתי, עובדה, אני  אונים , ליד  מוסד  כאשר 

בפרהסיהמחלל שבת  כשהבריכה , ובכלל.   הקיץ  בימי  בעיקר 

והכל אליי, פועלת  באים  היו  שהשכנים  רבות  שנים  , והיו 

ג. הדתיים מזרחי  שכונת  יד  על  גר  כתף . 'אני  אל  כתף  אני 

  .איתם

גבע"ד אמיר  בפריפריה, מה  :ר    ? אתה 

מילר וזה. כן  :עמירם  שבת  לחלל  פתאום  מה  אמרו  אלוהים . והם  רצה 

עשו ולגבריםועכשיו  לנשים  מופרדת  באונים  הבריכה  את    ,

ביחד לא  וחלילה  שותקים. חס  כבר  שבת  כל  הכל , וכבר 

מידת. בסדר על  להלין  רוצה  לא  אני  שבת ,אז  חילול  הלוא   

מדורג סולם  איזשהו  חילול . זה  ויש  חמור  שבת  חילול  יש 

וכו בשלום  עליו  לעבור  שאפשר    .'שבת 

שמ   להבין  פה  צריכים  שחברנו  חושב  הוא אני  סבא  בכפר  רוץ 

סביר דבר  בעד. בהחלט  בהחלט  השנה . אני  לגבי  אפילו 

המסלול, בוקי, הזאת את    . לשנות 

צ"ד בוקי  אפשר  :יש'ר    . אי 
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מילר אפשר  :עמירם    . הכל 

צ"ד בוקי  אפשר  :יש'ר    . אי 

מילר אפשר  :עמירם  מאמצים. הכל  נתיב, יעשו    . ימצאו 

הזאת  : לויאהוד יובל התשובה  . בגלל  . המינימום, מנשה.   ,  כי 

מילר הבעיה, מה  :עמירם  עכשיו, סליחה, בוקי? מה  אתה  לא  אחראי זה   

המרוץ   . על 

צ"ד בוקי  מסלול  :יש'ר  של  בנושא  דיון  עכשיו    ? פותחים 

מילר אתה  :עמירם  לא  דיון, זה  פותחים    , לא 

צ"ד בוקי  לך  :יש'ר  להגיד  יכול  טועה, אני    . אתה 

מילר איתך  :עמירם  מתווכח  לא    . אני 

גלג בן  תנועה  :יא  בוועדת  בזה    .נדון 

ביחד(   ) מדברים 

מילר פתרון , בוקי  :עמירם  ימצא  הנוכחי  הספורט  תיק  שמחזיק  בטוח  אני 

הזה לעניין    . הולם 

צ"ד בוקי    . בבקשה  :יש'ר 

מילר המון  :עמירם  זה  זמן- חודשיים    . המון 

צ"ד בוקי    . נראה, נו  :יש'ר 

מילר אומרים  :עמירם  היו    , בזמני 

ג בן  זה  :לגיא    ? לא, צביקה, מי 

מילר ב"שצה  :עמירם  מוצב  כובש  דקות7- ל  השתנה.   זה  . . גם  . חודשיים .

מרוץ   ?לשנות 

צ"ד בוקי  הזה  :יש'ר  בהיקף  מרוץ  לארגן  של  במורכבות  מזלזל    . אתה 

מילר ביסודיות   :עמירם  תיבדק  ההחלטה  שבהצעת  מבקש  אני  לכך  אי 

לשנות , תוברצינו עוד  אפשר  טובה  כוונה  מרוץ ומתוך  תוואי 

באמת פגיעה  אין  שבהם     ,לאזורים 

צ"ד בוקי  פחותה  :יש'ר    . פגיעה 
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מילר באזורים  :עמירם  המצוות, פחותה  שומרי    . ובאחינו 

צרפתי להצבעה. תודה  :צביקה  ניגשים  ההצעה . אנחנו  את  להסיר  בעד  מי 

היום   ? מסדר 

דיון :ד מנשה אליאס"עו מסיר. עשית  אתה    ?מה 

גל בן  ה  :גיא  על  שלותצביע  ההחלטה  מדיון, צעת  להסיר  על    .לא 

צרפתי מנשה  :צביקה  של  ההחלטה  הצעת  בעד      ?מי 

גל בן  ביום   :גיא  המרוץ  את  לקיים  שצריך  שאומרת  ההחלטה  הצעת 

  . חול

צרפתי חול  :צביקה    . כן, ביום 

גל בן  זה  :גיא  בעד    ? מי 

צרפתי בעד  :צביקה    . יובל, מנשה, איתן? מי 

את  : לויאהוד יובל המסלולשיעבירו    .  

צרפתי נגד  :צביקה  , אורן, אברהם, שלי, ממה, גיא, אמיר, אתי, בוקי? מי 

  . תודה, יאיר, עמירם, יהודה, צביקה

מסהחלטה ההחלטהשמחליטים  :348'   הצעת  את  לקבל  העברת לא  בדבר   

כפר חול- מרוץ  ליום  ולקיים ולהמשיך, סבא  שבתה  בימי    .מרוץ 
  

מילר הסתייגות, רגע  :עמירם  שיש.יש  מסלול     .נו 

צרפתי הבאה, מנשה  :צביקה  לסדר    . ההצעה 

צ"ד בוקי  ההסתייגות  :יש'ר  נגד  הפוכה. אני  הסתייגות  רוצה  לשנות . אני  לא 

המסלול הזאתאת  השנה  ההסתייגות.   על  הסתייגות  לי    . יש 

גל בן  עמירם  :גיא  אחרי , אבל  רק  בהסתייגויות  דנים  שפה  שכחת 

ההחלטה את     ?שמקבלים 

אומר  : לויאהוד יובל הוא  מה  יודע  לא, עמירם  שלווחבל  הדעה  את  לקבל    .  

גל בן  בהסתייגויות  :גיא  פה  דנים  לא  הוכיחה .אבל  הזאת  העיר  מועצת   

דנים   .שלא 
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של    לסדר  אליאסהצעה  לטאבובנושא , מנשה  עירייה  הוגשה , אישורי 

   .02/01/11- ב

  

צרפתי   . בבקשה, מנשה  :צביקה 

הבאה :ד מנשה אליאס"עו כמההצעה  התנגדויות   תעורר  לא  שהיא  בטוח  אני  ובן 

קודם דעים, כמו  לאחידות  להגיע  דנה . ואפשר  שלי  ההצעה 

לטאבו העירייה  אישור  קבלת  של  הפרוצדורה  של  . בעניין 

עובד בשום  דופי  להטיל  בא  לא  אני  שזו . חלילה  השתמע  לא 

קבלת . כוונתי של  המועדים  את  לקצר  לבקש  בא  רק  אני 

על , אישור להקל  מנת    .האזרחיםעל 

דנה   ההצעה  כל 324סעיף ? במה  מחייב  העירייה  לפקודת   

הזכויות  רישום  לצורך  עירייה  אישור  להמציא  דירה  מוכר 

המקרקעין רשם  ערים. בלשכת  בכמה  שעשיתי  אני , מבדיקה 

הערים בכל  שזה  אומר  בכך, לא  אותי  תתפסו  אבל , אל 

תקוה בפתח  תהליך - בחיפה , בירושלים, ברעננה, לדוגמא   

קצרקבל יותר  הרבה  הוא  האישורים  בין  .ת  אורך  לא  הוא 

לשבועיים10 מסוימים,   במקרים  שזה  תמיד, כפי  אומר  , לא 

סבא כפר  שתהליך . בעיריית  הצדקה  כל  שאין  חושב  ואני 

ארוכה כך  כל  תקופה  יימשך  האישור    . קבלת 

כזה   הוא  לכך  בין , הטעם  להבדיל  דירותיש  סוגי  לגבי . שני 

משותף בבניין  גג,דירות  להן  צמוד  שלא  בדירות  במיוחד    ,

מיום יותר  יארך  שהאישור  הצדקה  כל  שיש  חושב  לא  . אני 

לבנייה סיכוי  אין  בקומה, נניח. שם  מתוך דירה  שנייה   4 

השבחה, קומות היטל  שם  שיחול  סיכוי  שום  לי  אין , אין 

בנייה חריגות. אפשרויות  להיות  יכולות  לא  גם    .לכן 
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מבקש    הייתי  הללו  בדירות  התקופהלכן  את   3כתבתי . לקצר 

ימים3 - ימים  אישור ,   מקבלים  רעננה  שבעיריית  למרות 

האישור , במקום את  מקבלים  בירושלים  וגם  בחיפה  גם 

תקוה. במקום בפתח  המוכרים . גם  עורכים  תקוה  פתח 

זהות תעודות  עם  במקום  החוזה , והקונה  מן  העתק  עם 

במקום, ונסח האישור  את  צריכים. מקבלים  אנחנו   למה 

כזאת תקופה    ?לחכות 

קיים   שהיה  הרבהמכשול  ולשמחתי  כך,   על  מודה    , ואני 

חמו בן  משהו, מנשה  :יהודה  להציע  את אפשר  למשוך  לא  בשביל  פרקטי   

  ? הזמן

מסיים :ד מנשה אליאס"עו   .קצר. אני 

חמו בן  ביצוע  :יהודה  כבר  דברים, יש    . מתבצעים 

כך. בסדר :ד מנשה אליאס"עו בעיה, אם    . אין 

חמויהו בן  לדבר  :דה  רק  בשביל  רוצים  אתם  שכבר , אם  הצעות  יש  אבל 

  . מתיישמות

בעיה :ד מנשה אליאס"עו מתיישם. אין  זה  מייתר. אדרבא, אם  זה  אני . אם 

פה וחנה  דבורה  את  מחזיק  שאני  אני . מצטער  כל  קודם  אז 

עכשיו עד  שהתעכבו  בפניהן  ואומר. מתנצל  בא  אני  , אבל 

קיים שהיה  הגדול  העיר , המכשול  ראש  את  לשבח  רוצה  ואני 

התחייבות  על  לחתום  החיוב  את  לבטל  לפנייה  נענה  שהוא 

תמ   .38א "בעניין 

דעתי   מסורבל, לפי  סתם  באמת  היה  הזה  יעיל, העניין  , לא 

כספים לגביית  גרם  שגרם , לא  מה  הכל  לסכסוכים - סך  גרם   

לקונים מוכרים  טופס , בין  על  יחתום  מי  של  בעניין 

מיותרתפרוצ, ההתחייבות מאוד  מברך , לשמחתי. דורה  ואני 

כך על  העיר  ראש  לעניין, את  נענה  העניין . הוא  את  הפכו 
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ב חיוב  להיות  שעלול  המוכר  את  רק  יידעו  תמשבאמת  א "גין 

הדירות. 38 ברוב  חיוב , אבל  של  עניין  היה  לא  הבניינים  רוב 

תמ למוכר , 38א "של  נפש  לעוגמת  שגרם  סרבול  סתם  וזה 

הדיןומריבות, ולקונה עורכי  בין   .  

בוטל   הזה  והעניין  שאפשר אז, מאחר  לכך  גורם  זה  יותר  עוד   

התהליך את  שכן. לקצר  צמודי , מה  בתים  שיש  ויטענו  יבואו 

בנייה  חריגות  לבדוק  צריך  שבהם  כאלה ואקרקע  . דברים 

למחצית גם  זה  את  לקצר  באמת  אפשר  פה    ,אז 

חמו בן  הדיון, מנשה  :יהודה  את  נקצר  את, בוא  הביתהשחרר  הבנות  יש ,  

תשובה   . כבר 

  . בבקשה :ד מנשה אליאס"עו

חמו בן  רה, חברים  :יהודה  פעולה - מתבצע  בשיתוף  ההנדסה  באגף  ארגון 

הארנונה אגף  עם  באופן . מלא  הזה  התהליך  את  מוביל  אשל 

הרה, אישי לביצוע- ובמסגרת  ייכנס  זה  גם  לא . ארגון  אני 

ההצעה את  את , קראתי  קראתי  שלא  לי  לסדר ההצעסלח  ה 

מועצה , לפני של  מנדט  לא  זו  כאלהלדון בכלל אבל  , בדברים 

הכבוד כל    . מנשה, עם 

למה   גם  לך  אגיד  העיריות"עפ. אני  דיני  חוק  זכויות י  יש   

המקצועי לדרג  א. לעירייה  גם  הצעה  תציע  לדוןמחר  , ולי 

בלילה תשע  עד  בבוקר  מתשע  העירייה  את  לא . לפתוח  זה 

המועצה של  לעצם . מנדט  את , הענייןאבל  העלית  כבר 

הזה   , הנושא 

גל בן  התגובה  :גיא  זמן  את  מקצר  שאתה  לקבוע  יכול  לא  לא ? הוא  זה 

קיים חוק  שום    . סותר 

חמו בן  מתבצע  :יהודה  זה  מועצה, אבל  בהחלטת  לא    . זה 

גל בן  לך, יהודה  :גיא  יגידו  שלך  המשפטיים  היועצים  שגם  לי  , נראה 
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את סותר  שלא  דבר  כל  לעשות  לך  החוקשמותר    .  

חמו בן  לעשות  :יהודה  לך  מותר  לך. הכל  מותר    . הכל 

גל בן  מנשה  :גיא  של  ההצעה  את  קורא  היית  שהוא , אם  רואה  היית 

העירייה של  התגובה  זמן  את  לקצר  מציע  הכל  לא . בסך  זה 

לחוק לקבל, בניגוד  יכול  לך. ואתה  יש  זה  את  לקבל  . מנדט 

כזאת החלטה  לקבל  רוצה  אתה  אם    . השאלה 

יקרים, טוב  :צרפתיצביקה    . חברים 

גל בן  תטעה  :גיא  אחר. אל  סיפור  מנדט . זה  לכם  אין  אומר  הוא  אבל 

הזה בנושא  החלטה  טועה. לקבל  לנו . הוא  יש  איך  ועוד 

  .מנדט

בעיה :ד מנשה אליאס"עו לי  זה. אין  את  עושה  הוא  שנעשה .יבורך, אם  מה   

משבח, לטובה   . אני 

גל בן  לנ  :גיא  שאין  אומר  לא  זה  החלטהאבל  לקבל  מנדט    , ו 

לקנטר :ד מנשה אליאס"עו באה  הצעה  כל     .חלילה, לא 

גל בן  התגובה  :גיא  זמן  את  לקצר  שאפשר  הנחיה  לתת  לנו  יש . מותר 

כזאת החלטה  לקבל  חוקי    ? איסור 

חמו בן  לעובדים  :יהודה  הנחייה  שום  לתת  יכול  לא    . אתה 

גל בן  מניעה  :גיא  הת? יש  זמן  את  לקצר  חוקית  מניעה  לרישום יש  גובה 

העירייה תגובת  של    ?בטאבו 

לקחת  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו יכולים  אנחנו  יקרה, החלטה  לא  זה  בפועל    . אבל 

גל בן  אחר  :גיא  סיפור  סמכות. זה  לכם  אין  אמר    . הוא 

חמו בן  המועצה  :יהודה  של  מנדט  איזה, לא? זה  גם  נדון     - אולי 

גל בן  הרעיו, יהודה  :גיא  אם  להתווכח  יכול  טובאתה  הוא  , ישים, ן 

ביצוע, הגיוני את . בר  לקבל  מנדט  לנו  שאין  להגיד  לא  אבל 

  .ההחלטה
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של    לסדר  גלהצעה  בן  גבע, גיא  אל , אמיר  גן  גרוס ואתי  בנושא נפתלי 

קצב משה  של  הכבוד  אזרחות  ב, ביטול    .02/01/11- הוגשה 

  

צרפתי הבאה  :צביקה  ההצעה  העיר, לפני    . בבקשה, ראש 

חמו בן  כמהאנ  :יהודה  להגיד  רוצה  הנושאי  את  מציג  שגיא  לפני  מילים    ,

לפניך הזכות  את  לוקח  אני  בדעה . גיא, ודווקא  אני 

ומקצועי שקט  יותר  טיפול  לקבל  צריכים  האלה  . שהנושאים 

חודשים מספר  לפני  פה  שהיה  הדיון  את  זוכר  כשהוגש , אני 

אישום אפילו, כתב  מחודשים  יותר  משנה, או  כשהוגש , יותר 

האישו קצבכתב  משה  נגד  בזמנו.ם  אז  וסברתי    ,  

העיר, רגע :ד מנשה אליאס"עו ראש  כבוד  הוחלט, מחילה    ? - מה 

חמו בן  בזה  :יהודה  מטפל    . אשל 

צ"ד בוקי  מהסדר  :יש'ר  זה  את  להוריד    ? צריך 

מהסדר :ד מנשה אליאס"עו מוריד     ?אתה 

חמו בן  בזה  :יהודה  מטפל  ל, אשל  זה  את  מעלה  . הוא  . שלו.   .הארגון 

גלגיא בן  ש  :  מה  לא  זה  . אבל  . ההחלטה.   . את 

פעם, רגע  :אל- אתי גן שוב  זה  את  יביאו  זה, אז  את  עםיביאו  למועצה    

. . . ?  

מילר למועצה  :עמירם     .ידווחו 

צרפתי התשובה  :צביקה  את  למועצה  נחזיר    . אנחנו 

גל בן  שיש 28סעיף   :גיא  אומר  העיר4  מועצת  בדיון  אופציות  מה ,  

לפי ללכת  שלכם  הזההבעיה  הסעיף    ?  

צרפתי   . בבקשה, אלון  :צביקה 

גל בן  לכלול  :גיא  לא  היום, או  לסדר  להוסיף  לישיבת , או  לכלול  או 

אחרת בוועדה, מועצה  לדיון  להעביר  מהאופציות. או   איזה 

לעשות רוצים  טועים?אתם  אנחנו  בזה  שגם  או    .  
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צרפתי של   :צביקה  בראשותו  לוועדה  ההצעה  את  להעביר  רוצים  אנחנו 

העירייה"מנכ להעביר. ל  בעד    ?מי 

בעד  :אל- אתי גן   . כולם 

צרפתי אחד  :צביקה    . תודה? פה 

מסהחלטה של  :349'   הכבוד  אזרחות  ביטול  בדבר  ההצעה  להעביר  מחליטים 

קצב לשעבר, משה  המדינה  של , נשיא  בראשותו  בוועדה  לדיון 

העירייה"מנכ   .ל 
  

גל בן  הזאת, יהודה  :גיא  ההצעה  שונה  מה  לי  תסביר  רוצה רק  שאתה   

הדיון מנוהל  המציע, לחרוג  לפני  דווקא    ? ולדבר 

חמו בן  דיבור  :יהודה  זכות    . תקבל 

גל בן  פשוט, לא  :גיא  חריג  למה, זה  תסביר    . אז 

חמו בן  חריג. חריג  :יהודה    . דבר 

צרפתי לדבר  :צביקה  העיר  לראש  לתת    ? אפשר 

גל בן  הדיון, יהודה  :גיא  לנוהל  להיצמד  הבעיה  הג? מה  יש מישהו 

ההצעה, הצעה את  להציג  לו  עליה. תן  להגיב  רוצה  , אתה 

עליה מה. תגיב    ? - אבל 

חמו בן  לצאת  :יהודה  צריך    . אני 

גל בן  לצאת  :גיא  צריך  לצאת, אתה  צריך  אתה  תגיד  אשמע , אז  אני  אז 

בסבלנות אותי. אותך  תשמע  לא  אתה  רוצה , אז  אתה  אבל 

עצמך את     .בסדר, להשמיע 

ביחד(   ) מדברים 

חמויהודה  אשאר  :בן    . אני 

גל בן  הדיון  :גיא  לפי  לפניך  להציג  אפשר    ? אז 

חמו בן  דברים. לא. לא  :יהודה  כמה  לומר  רוצה  כשנה . תודה, אני  לפני 

קצב, פלוס הנשיא  נגד  האישום  כתב  את  היו , כשהגישו 
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המועצה , קריאות חברי  של  גם  לי  אזרחות נדמה  את  להסיר 

קצב משה  של  שב.הכבוד  שעד  סברתי  אני  לא   המשפט  ית 

דברו את  איזשהו , יאמר  לעשות  טעות  תהיה  שזו  חושב  אני 

הזה בעניין    .צעד 

דברו   את  אמר  המשפט  בית  שעבר  זו . שבוע  שמחד  חושב  אני 

עניות  תעודת  כהיתה  מכהןלנו  שנשיא  לפני , אזרחים  עוד 

נשיא היה  שעשהשהוא  מה  את  עשה  אחד ,   פה   3י "עהואשם 

ל, שופטים היתה  לא  אחד  כל שאפילו  על  אפילו  אחת  השגה  ו 

שנעשה ורמיות , מה  בשקרים  גם  אותו  והאשים  הגדיל  אלא 

  .'וכו' וכו

מעט אני    שלא  הבושה  תחושת  שלצד  לכם  לומר  רוצה 

חשים של , מהתושבים  הפעילות  את  נס  על  להעלות  מקום  יש 

ישראל במדינת  המשפטית  לנכון , המערכת  מצאה  שבהחלט 

בחו שהתפרסמו  מאמרים  קצת  אחד . ל"וקראתי  שמצד  וכמה 

אותנו מהערים , ביקרו  מיילים  מעט  לא  גם  וקיבלתי 

שלנו זאת, התאומות  עם  על , יחד  פרגונים  מעט  לא  קיבלנו 

היחידות המדינות  בין  היא  ישראל  שמדינת  שהשכילה , זה 

נשיא בצורהלהעמיד  אותו,   שהעמידה    . כפי 

הדין   פסק  שהתפרסם  יום  באותו  דעת , אני  על  פעולה  עשיתי 

זאת,עצמי לעשות  צורך  חשתי  מעל ,   השלט  את  קיר והסרתי 

פה פה , הכניסה  העירשמוזכרים  ויקירי  הכבוד  וגם . אזרחי 

הזה בעיתונות, הנושא  אותו  להבליט  לא  גם  ניסיתי  גם . אני 

ארציים עיתונים  אליי  את , כשפנו  מלהבליט  התלהבתי  לא 

סבא , זה לכפר  כבוד  מוסיף  שזה  חושב  לא  שאני  לתת מכיוון 

כ פומביותלזה  מדי  יותר  הדברים . אילו  את  לעשות  העדפתי 

צנועה ש, בצורה  לכם  הוסרלומר  חושב , השלט  אני  ובהחלט 
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הזו ההצעה  סביב  להתאחד  אחד , שאפשר  פה  העיר  שמועצת 

ש כבוד  אותו  את  בחזרה  תיקח  וגם  קיבלתגנה  קצב    .משה 

נציגות   פה  שאין  למרות  רוצה  שמענו , אני  ואני  עמירם  אבל 

מבני מעט  הפרסילא  הקהילה  איזושהי , ת  חשים  הם  שלצערי 

  . פגיעה

ברקע(   ) מדברים 

גל בן  הלגיטימית  :גיא  הנציגות  על  מדבר    .הוא 

חמו בן  יכולים   :יהודה  פה  גם  העיר  מועצת  שחברי  חושב  בהחלט  אני 

של  המשמעותית  התרומה  על  הפרסית להתאחד  לא הקהילה 

בעיר בכלל, רק  לתרומתם , אלא  השנים  כל  במהלך 

ישראללהתפ מדינת  ושל  העיר  של  שאני . תחותה  מוצא כך 

להעלות הזו  הנקודה  את  גם  חשו ,לנכון  אנשים  ומספר  היות   

העלבון תחושת  תחושת . את  את  לחוש  שצריך  שמי  חושב  אני 

מכלה יותר  התושבים, עלבון  ולא  קצב  משה  היה    .זה 

בהחלט   שאני  השינוי, כך  ולומר , לשם  להתאחד  יכול  הפעם 

הזו עמ, שההחלטה  אחד  פה  תתקבל  שהיא  מאוד  י "קווה 

הזה השולחן  יושבי  רבה. כלל    . תודה 

גל בן  העיר  :גיא  לראש  הראוי  הכבוד  כל  עם  למה , אני  להבין  מצליח  לא 

ההצעה לפני  לדבר  סוף. התעקשת  שאתה - אם  הצעה  יש  סוף 

לה לפני , מסכים  ולדבר  הדיון  מנוהג  לחרוג  צריך  אתה  למה 

עצמה ובעיריי? ההצעה  מאחר  הכל אבל  עושים  סבא  כפר  ת 

בהסתייגויות, הפוך דנים  זה  ואחרי  תקציב  מאשרים  , קודם 

נוח לא  יהודה  לך  שגם  כנראה  שאתה . אז  הצעה  שיש  עד 

לה לנוהל , מסכים  בניגוד  ההצעה  לפני  לדבר  חייב  אתה 

לפני. הדיון לדבר  חייב  היית  למה  להבין  הצלחתי    . לא 

שלו, גיא  : לויאהוד יובל העירייה    . זו 
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גלגיא  הבנתי  :בן  כל , לא  עם  העיר  ראש  למה  להבין  הצלחתי  לא  אני 

שעשית, הכבוד יהודה  למעשה  הכבוד  כל  מברך , עם  שאני 

משה , עליו של  השלט  את  הדין  גזר  הקראת  ביום  שהורדת 

סבא כפר  העיר  של  הכבוד  מקיר  לחכות . קצב   10יכולת 

דבריי בסוף  זה  את  ולהגיד  הדבר . דקות  את  להגיד  התעקשת 

קודםהדרמתי הזה  לבריאות,   .  

העניין   של , לעצם  הרציונאל  עם  מסכים  שאתה  שמח  אני 

אחד. ההצעה דבר  בגלל  לפה  עולה  גוף , ההצעה  אותו  רק  כי 

שלו הכבוד  אזרחות  את  קצב  למשה  קיבל , שהעניק  שהוא 

בה, אותה מחזיק  עדיין  זה  לרגע  השלט , ונכון  הורדת  עצם 

סמ מעמד  רק  אולי  לה  יש  אבל  מבורך  דבר  לא . ליהיא  היא 

קצב  של  הכבוד  אזרחות  את  של הפקיעה  הסמלי  באקט 

השלט   .הורדת 

את    אחד  פה  שתקבל  מקווה  שאני  כפי  העיר  שמועצת  עד 

של , הצעתנו הכבוד  אזרחות  את  שמסירה  שתתקבל  החלטה 

שלו, קצב הכבוד  אזרחות  תוסר  אז  שעה , רק  יפה  ובאמת 

זה את  שנעשה  קודם    . אחת 

לנצל   הזה  בהקשר  יכול  ההזדמנותאני  את  הגשת ,   שדווקא 

פה כ, ההצעה שיש  לי  נראה  לא  הזה  שבעניין  מניח  אני  י 

באונס שהורשע  שאדם  נכון  שזה  שחושב  במקרה ,מישהו   

המדינה כפר , נשיא  עיריית  של  כבוד  אזרח  הוא  במקרה 

הכבוד, סבא באזרחות  להחזיק  להמשיך    .צריך 

דילמה   הנשיא  בבית  אפילו  של , יש  הפסלים  בגן  האם 

לשעברדיו הנשיאים  להחזיק , קנאות  להמשיך  צריך  האם 

לא או  קצב  משה  של  הדיוקן  שבית . שאלה. את  שאלה  שזאת 

אליה יידרש  לפתחנו.הנשיא  קלה,   יחסית  החלטה  האם . יש 
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שהורשע לאדם  צריכים  אונס , אנחנו  במעשה  רק    - לא 

מיניות מגונים, בהטרדות  מעשים  הליכי בביצוע  ובשיבוש   

שו4. משפט עבירות  לנכון נות  מצאו  להרשיע 3  שופטים   

אחד פה  צריכים . אותו  היינו  אולי  שיגיד  מי  יהיה  ודאי  אז 

הערעור הליכי  את  ימצא  שהוא  עד    . להמתין 

המשפט. לא   התנהל  עוד  וכל  חקירה  התנהלה  עוד  זה , כל 

ראוי לא  החפות, היה  חזקת  את  את . ויש  אמר  המשפט  בית 

מעבר, דברו אחת  יממה  אפילו  נכון  לא  שצריך זה  למה   

להתנוסס הזה  לשם  השלט. לאפשר  את  שהורדת  עד  שם , כי 

ניתן הדין  שפסק  מיום  התנוסס  בישראל  אנס  הדין . של  גזר 

לא, אגב מיני. עדיין  כל  תמוהויש  בקשות  יוסי   של  מכיוונו  ת 

דווקא חנינה, ביילין  לאיש  בספירות . להעניק  כבר  זה  אבל 

  .ארציות

רוצהאני    ז, כן  בכל  ואנחנו  הזווית מאחר  את  לנו  היתה  את 

שלנו והמשפטהמקומית  קצב  משה  לעניין  וזה ,   חושב  אני 

מיניות הטרדות  בחוק  לעיין  לפחות  לי  הטרדות  .גרם  וחוק 

היתר בין  אומר  למשל  מעל , מיניות  בו  שעובדים  גוף    שכל 

עובדים25- מ ההגדרה ,   על  עונה  בהחלט  סבא  כפר  ועיריית 

באמצעים , זאתה לנקוט  הטרדות מסוימיםחייב  של  למניעה   

בחוק  .מיניות כתוב  בתקנות. זה  כתוב    .וזה 

למשל   היתר  משנת , בין  מיניות  הטרדות  , 1998חוק 

קובעות לנושא , והתקנות  אחראי  ממונה  להיות  שחייב 

מיניות   . הטרדות 

מילר   . יש  :עמירם 

גל בן  שיש  :גיא  משוכנע  היא, אני  או  הוא  מי  לדעת  אשמח    . אני 

טל  :גלובוז-ד שלי עמרמי"עו   . מיכל 
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גל בן  אישה. יופי  :גיא  תהיה  שזאת  שרצוי  אומר  החוק  גם  זו . אז  אם 

טל אין, חברים. מצוין, מיכל  או  יש  אם  אומר  לא  אני . אני 

אומר החוק  מה  מיושם, אומר  הוא  קובע החוק . נהדר, ואם 

מ יותר  שמעסיק  תקנון 25- שגוף  לו  שיהיה  חייב  עובדים   

העובדים לידיעת    . שיבוא 

מילרעמירם   . יש  : 

גל בן  שאין, רגע  :גיא  אומר  לא  מילר, אני  אומר . עמירם  רק  אני 

לנו הוכיחה  הזאת  חיובית , שהפרשה  תקווה  נתנה  גם  היא 

בעיקר נשים  מאוד  נשיםל, להרבה  בעיקר  אבל  רק  לא , א  זה 

עפ. סוד ממונה  תהיה  שדווקא  שרוצים  מקרי  לא  גם  י "זה 

הזה בנושא  גבר, החוק  לא  בנ. וזה  רוב  שסופגים כי  האדם  י 

הזה הסוג  מן  לצערנו, עבירות  גברים. נשים, הן  דווקא  . ולאו 

חושב  אני  אחת , יהודהולכן  במצווה  התחלת  כבר  אתה  אם 

השלט הורדת  הזה,של  הגוף  על  אחראי  אתה  יושב .   משמאלך 

מנכ שהוא  אדם  הזה"הבן  הגוף  של  שעה . ל  שזו  חושב  אני 

מתקיימות ההנחיות  כל  שאכן  לראות    .נכונה 

האם    של לברר  הציבור  לידיעת  מגיעות  האלה  ההנחיות 

בעירייה והסתובבתי . העובדים  מספיק  מסתובב  אני 

העירייה תקנון, במסדרונות  שאין  אומר  לא  צריך , אני  אבל 

העובדים לידיעת  גם  אותו    . להביא 

אותך  :???    ?הטרידו 

גל בן  תודה  :גיא  של , יהודה  גם  מצוי  תקנון  לבד  למצוא  יכול  אני 

  . החוק

שלי :אליעזר פירשטיין הקיר  על    . תלוי 

גל בן  דפנסיבי  :גיא  תהיה  ההנחיות. אל  את  לרענן  טובה  הזדמנות  . זאת 

שלי את  פה  יו, יש  שבתור  מניח  יש "שאני  הנשים  מועצת  ר 
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אולי מהאג, לה  חלק  אפילו  שלה'זה  הציבורית  , נדה 

הזה הדבר  את  להביא  שלה    . והמחויבות 

שעיר   דעתי  על  מעלה  לא  עובדיםאני  מאות  שמעסיקה    ,

נשים  כאן  יש  שסטטיסטית  מוכיחה  המציאות  לצערי 

עברו מיניות, שכנראה  הטרדות  יעברו  חלילה  טוב , ועוד  ולכן 

אומר החוק  מה  הארגוניות , שיידעו  ההנחיות  ומה 

סבא כפר  בעיר  את . הספציפיות  רק  נעשה  לא  שאנחנו  כדי 

חטא על  נכה  שאנחנו  בזה  בידיעתנו,שלנו  שלא  א ושל,  

באונס שהורשע  לאדם  כבוד  אזרחות  הענקנו  אלא , בטובתנו 

שאפשר מה  כל  ונעשה  יד  ניתן  לא  אנחנו  שאם , שגם  כדי 

הזה  בעניין  שמועדים  בעירייה  עובדים  כאן  יש  חלילה 

האלה מהחטאים  חלק  בעצמם  עובדי , ועושים  שיידעו 

כתובת שיש  העירייה  ועובדות  מסודר. העירייה  נוהל  . יש 

לפ מי  אל  הטיפול. נותיודעים  נוהל  מה  ושהדבר , יודעים 

המלאה בצורה  מטופל    .הזה 

להאמין   נוטה  עכשיואני  עד  קרה  לא  שזה  סיבה  שאין  זאת .  

יותר עוד  זה  את  לחדד  כאמור. הזדמנות  שראש , אני  כמו 

אמר פה , העיר  שיהיה  צופה  שהוא  אמר  הוא  שאם  מניח  אני 

אחד פה  שאנחנו , אישור  בטח  ככהאז  זה  אם    . נשמח 

חמויה בן  להצבעה, בואו, מנשה  :ודה    . עומדים 

גל בן  הענקת   :גיא  את  מבטלת  העיר  שמועצת  אומרת  שלנו  ההצעה 

שניתנה ,אזרחות קצבהכבוד  למשה  למה.   לא , והסברנו  אני 

למה להסביר  שצריך    . חושב 

צרפתי חושב. תודה  :צביקה    , אני 

לדבר, צביקה, לא  : לויאהוד יובל רוצה    . אני 

צרפתי מילהא  :צביקה  הוצאתי  לא  עוד    . ני 
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ביחד(   ) מדברים 

מ  : לויאהוד יובל בו  לחזור  צריך  העיר    ...ראש 

צרפתי להעמיד  :צביקה  רוצים    , אנחנו 

התנגדות  : לויאהוד יובל הפרסי  הציבור  להחזרת הביע   . . . ?  

  .דיוטהאיזה   :???

צרפתי לית  :צביקה  לפרש, אמין  יודע  לא  אפילו  מה למד ת. אתה  את  לפרש 

ש לך. ומעשאתה  שומע.תתבייש  שאתה  מה  את  לפרש  תלמד    .

לפרש יודע  לא  אפילו  לפרש. אתה  יודע  לא  ואתה  סדרן  . אני 

מלומד לשמוע. אתה  מה , תלמד  את  ולסנכרן  להקשיב 

לי, בושה. שאומרים    .תאמינו 

ההצעה  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו על  הסכמה    , יש 

צרפתי גבול  :צביקה  כל    .עברת 

גל בן  מישהו   :גיא  הזאתשמתנגדיש  ההחלטה  להצעת   ?  

מילר רוצה  :עמירם  .  אני  . .  

גל בן  לדבר  :גיא  דיון, בבקשהאז ? רוצה    . תקיימו 

צרפתי אחד  :צביקה  פה  סביב  להתאחד  רבה?אפשר  תודה    .  

ביחד(   ) מדברים 

לדיון  : לויאהוד יובל הפרסית  העדה  את  להעלות  צריך  היית  העדה , לא 

פה השולחן  ליד  לא  בכלל  להזכיר לא, הפרסית  צריך  היית   

תתבייש.אותה הפרסית .  העדה  את  להזכיר  צריך  היית  . לא 

הפרסית לעדה  להציק  לי  תגרום  לא  שכשאני . אתה  כמו  זה 

מ .הייתי  . .  

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי הדיון  :צביקה  את  תסיט    . אל 

להעלות  : לויאהוד יובל סמכות  אין  העיר  . לראש  . .  

צרפתי העיר. בסדר  :צביקה    , ראש 
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ב גלגיא  'יובל  :ן  ב,  חושב' - פעם    , אני 

בחוכמהסגור   : לויאהוד יובל פה    . את 

צרפתי   . תודה, בסדר  :צביקה 

גל בן  על , יובל  :גיא  מסכים  אחד  פה  הזה  שהשולחן  נדיר  כך  כל  זה 

זאת, משהו בכל  בוא    , אז 

צרפתי השבט  :צביקה  זקן  את  לכבד  מבקש  מילר, אני  אותו. עמירם    . תכבד 

מילר הענקת 2003בשנת   :עמירם  על  העירייה  במועצת  שהצביעו  מאלה  אני   

קצב למשה  הכבוד    .אזרחות 

גבע"ד אמיר  ב  :ר  היה    ? 2003- זה 

מילר ב  :עמירם  היה  סבאהמאה שנת , 2003- זה    . לכפר 

גל בן  אחד  :גיא  פה  הצבעה  היתה  אז  שגם  חושב    . אני 

מילר אחד  :עמירם  פה  הצבעה  את  .היתה  וקיבל  המדינה  נשיא  היה  וקצב 

הכבודאז ב. רחות  מזדהה  ההחלטה 100%- ואני  הצעת  עם   

היום שנזכור. של  רוצה  רק  שני , אני  ישנם  הזה  שלמטבע 

בתור וקצב . צדדים סבא  כפר  עיריית  מועצת  באמון  זכה 

כבוד ואחרים. אזרח  כאלה  מעשים  בגלל  לא  וחלילה  . חס 

קסטינה ממעברת  שנער  העובדה  בעצם  קרית , אלא  מעברת 

היום של  עלה ,מלאכי  כנסת  חבר  והיה  שר, לגדולה    . והיה 

גבע"ד אמיר  מלאכי  :ר  בקרית  מועצה  ראש    .  והיה 

מילר מלאכי  :עמירם  בקרית  מועצה  ראש  בזה.והיה  ראיתי  אני    ,  

צ"ד בוקי  מעניין  :יש'ר  ממש  לא  .  זה  . .  

מילר אז  :עמירם  אותך  מעניין  לא    , זה 

צ"ד בוקי  . אל   :יש'ר  .    ,לשווא.

גל בן  למצ  :גיא  ירד  מוסריים הוא  רוציםולות  זה  בגלל  לתבוע שאנחנו   

האזרחות את    . ממנו 

מילר ישראל  :עמירם  מדינת  נשיא  של  למעמד  והגיע    , עלה 



    05.01.2011  81  מועצה מן המניין 

ביחד(   ) מדברים 

מילר לדבר, בוקי  :עמירם  לי  תפריע    . אל 

צרפתי לסיים, בוקי  :צביקה  לעמירם    . תן 

ביחד(   ) מדברים 

מילר בזה   :עמירם  רואה  בהחלטאני  אז  בזה  של , וראיתי  התגשמות 

  . הציונות

גל בן  גמור  :גיא  דברים. בסדר  כמה  קרו    . ומאז 

צרפתי לסיים  :צביקה  לו    . תנו 

מילר .   :עמירם  . ישראל. במדינת    .הישראלי 

ביחד(    ) מדברים 

צרפתי   . תודה  :צביקה 

הצעה :ד מנשה אליאס"עו יש  כמובן.לי  אני  עם   קבע   המשפט  שבית  הדברים 

שקראתב החמורה  הדין  אותההכרעת  שפורסם, י  מה  , לפי 

את  לשלול  להצעה  היסוס  שום  בלי  מצטרף  שהייתי  כמובן 

אופן. האזרחות בכל  מציע  אני  משפט , אבל  בית  יש  עדיין 

יזוכה. עליון שהוא  בטוח  לא  אם , אני  נראה  אנחנו  איך  אבל 

האזרחות את  עכשיו  נשלול  המשפט , אנחנו  בית  ויבוא 

  , העליון

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  באונסא  :גיא  שהורשע  לאדם  כבוד  אזרחות  להשאיר  מציע    ? תה 

הדיון :ד מנשה אליאס"עו את  לדחות  מציע  אני    ,אז 

גל בן  זה, מנשה  :גיא  נגד  אחד. תצביע  פה  חייבים    .לא 

ביחד(   ) מדברים 

יום45תוך  :ד מנשה אליאס"עו הדרך,   רצה  יוגש 45תוך , אצה  אם  תדע  יום   

יוגש לא  או  לדבר. ערעור  לי  יגיש יכו. תנו  לא  שקצב  להיות  ל 

בעוד . ערעור יום45אז  נתכנס  באמת , תתכנסו,   ותחליטו 
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האזרחות את  לשלול  אומר. אם  מראש  המשפט , אני  בית  אם 

ערעור יוגש  ולא  אדרבא,העליון    .  

מהדברים, לא  :יאיר אברהם להתעלם  אפשר  מנשה.רבותיי, אי  סליחה    ,   

גל בן  הכ  :גיא  באזרחות  זמנית  נבצרות  על  שלךתכריז  רוצה . בוד  אתה 

זמנית נבצרות    ? להציע 

ביחד(   ) מדברים 

לישיבה  :יאיר אברהם איחרתי  פשוט  שזו , אני  זה  על  הודעת  שכבר  ושמעתי 

שלך האחרונה  הישיבה  הזאת , בעצם  בהזדמנות  רוצה  ואני 

רבים בדברים  חלוקים  היינו  אם  שגם  לך  מעריך , לומר  אני 

שלך השליחות  ואת  שלך  הדבקות  שאת  בתקופה  כיהנת   בה 

מועצה בדברים, כחבר  שקיימת  המאבק  פעם, ואת  , עוד 

אותם לקדם  לך  שחשוב    . נושאים 

הזה   שבנושא  לך  אומר  כתב , אני  הגשת  על  החליטו  כאשר  גם 

עדויות , אישום ויש  ראיות  שיש  סימן  גם זה  חזקות  מספיק 

  , ללא

אנשים :ד מנשה אליאס"עו   ? - כמה 

שנייה, מנשה  :יאיר אברהם רו. רק  שתבינואני  שוב , צה    , אני 

צ"ד בוקי  .   :יש'ר  . אותו. יזכה    ? הוא 

ביחד(   ) מדברים 

מילר משפטן, בוקי  :עמירם  נהיית  כבר  משפטים    . מרוב 

גל בן  גם  :גיא  העיר  יקיר  לו  לתת  תציעו  מעט  עוד  הזה  לא . בקצב 

כבוד אזרח    . מספיק 

מילר   . בוודאי  :עמירם 

גל בן  או. לקצב  :גיא  שחושבים  אנשים  פה  לויש  שמגיע  יקיר , לי  גם 

  . העיר

זה :ד מנשה אליאס"עו את  אמרתי  להסיר. חלילה? אני  בעד    , אני 
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מילר להסיר  :עמירם  בעד  רוצה, הוא  אתה    ? מה 

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  להצעה  :גיא    .תתנגד 

דבר  :יאיר אברהם כל  שלא  שתבינו  רוצה  בעניין , אני  ובוודאי  ובוודאי 

בעינ, הכז ורק  אך  להימדד  משפטיותצריך  ציבור . יים  איש 

תקופהשסביבו  באותה  סיפורים  היו  שהוגש . גם  לפני  עוד 

אישום כתב  שלי. נגדו  העמוק  הצער  על , וזה  היתר  בן  והוא 

האלה שגדל. הדברים  מציין, שנער  מילר  שעמירם  , כמו 

מדי . לגדולה ויותר  מדי  שהרבה  מתברר  דבר  של  בסופו 

שלו הציבורית  הקריירה  לאורך  ידעו  חטא,אנשים  שהוא    .

משפטיות בעיניים  דווקא  לאו  מידות , חטא  בטוהר  אלא 

ציבור איש  שמחייבת    . והתנהגות 

ציבורוכאשר    פעם, איש  עוד  לך  אומר  כתב , אני  הוגש 

יוסר , אישום ששמו  ראוי  היה  הוא  אישום  כתב  הגשת  ברגע 

  . מפה

נכון  :אל- אתי גן   . לא 

משפטית :ד מנשה אליאס"עו מדיניות  .איזו  . . ?  

צרפתיצ ליאיר  :ביקה  תפריעו      .אל 

צנעני"עו איתן  במשטרה :ד  התלונה  אחרי    . אולי 

חברים  :יאיר אברהם ההלכה  של , גם  בעניינם  העליון  המשפט  בית  שפסק 

אישום כתב  נגדם  שהוגש  פה, שרים  גם    . חלה 

אותם :ד מנשה אליאס"עו לא, השעו     - אבל 

בנ, סליחה  :יאיר אברהם כשמדובר  וכמה  כמה  אחת  מדינהעל  אתם . שיא 

המשפטי לדיון  רבותיי, הולכים  לכם  אומר  כל , ואני  הרי 

מטיל  הוא  ייסורים  איזה  ציבור  שכאיש  יודע  מאיתנו  אחד 

עצמו המשפט. על  מערכת  על  בכלל  מדבר  בית  .ומי  וכאשר 
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הזאת הדין  הכרעת  את  גוזר  לכם, המשפט  אומר  חוץ , אני 

הזאמאשר  מהאמירה  בי  חוזר  לא  ואני  אמרתי  אני , תואני 

לדורותיה הליכוד  שתנועת  נפש, חושב  חשבון  לעשות    . צריכה 

כהן מר  :אורן  זה  נפש  חשבון  לעשות  שצריך  והיו"מי  ודורותיה  ר "צ 

הדעה, שלה עם  המפלגה  כל  ואת  אותך  מבזה  שלושהוא   . 

לך . תתבייש  . . שלך.  מר"יו. המפלגה  .צ "ר  . .   

גל בן  לך , אורן  :גיא  . יש  . האחרון. מכיר. בזמן  אורן אני  בתור  אותך   

שמחמיא.שמפרגן אורן  אתה.   האחרונים    ,בימים 

ביחד(   ) מדברים 

כהן היו  :אורן  באמצעות  הודעה  שהוציאה  היחידה  לשעבר"התנועה  , ר 

שלך הנשיא. זה  את  לחון  רוצה  הדין, שהוא  יוכרע  אם  . גם 

היחידה התנועה  שלו. זו  הזה. רק  הביזיון  את  לטאטא  , כדי 

ללי זה  את  להטיח  בא    ?כודהוא 

ביחד(   ) מדברים 

כהן יודע  :אורן  לא  רלוונטי, אני  לא  הפוליטיות  לא , הדעות  שלו  העדה 

  , רלוונטית

גל בן  שלו  :גיא  הכבוד  אזרחות  את  להסיר  בעד     ?אתה 

כהן   . בוודאי  :אורן 

גל בן  כבר, בסדר  :גיא  זה  על  נצביע  בואו  בעד. אז  כולם  לא , אם  אני 

הבעיה מה    . מבין 

מולה בבקשה, יאיר  :אברהם    . תסיים 

ש  :יאיר אברהם הבאושיםברגע  מוסרפירות  אין  שבו  במקום  תופסים    ,

ערוותה מתגלה  דבר  של  תנועת , בסופו  על  מדבר  לא  אני 

שגדלו, הליכוד אנשים  על  מדבר    , אני 

כהן בי? התבלבלת, אה  :אורן  חוזר  גם  אני  ככה. אז  בסדר, אם  זה    .אז 

כך  :יאיר אברהם על  מדבר    , אני 
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גל בן  קצב, אורן  :גיא  משה  עם  אבל  תצטלם  לא    ? נכון, אתה 

כהן תבוא  :אורן  אתה  אם    , רק 

גל בן  איתך  :גיא  להצטלם  יבקש  לו , הוא  תגיד  , לא'אתה     ?נכון'

כהן להצטלם  :אורן  רוצה  איתך  רק    . אני 

כזה  :יאיר אברהם אדם  שאם  כך  על  מדבר  אדם , אני  צומח  היה  אם  אני 

מר תנועת  בתוך  מ, צ"כזה  הייתי    . תביישאני 

ביילין :ד מנשה אליאס"עו יוסי  היה    ? איפה 

הכל. מבויש  :יאיר אברהם להיאמר. זה  צריכים    . הדברים 

צרפתי סביב  :צביקה  אחד  פה  להתאחד     ?ההצעה אפשר 

גל בן    . כן  :גיא 

שלי, רגע :ד מנשה אליאס"עו ההצעה  עם    ?מה 

גל בן  להצבעה  :גיא  שעולה  אחת  הצעה  להצביע. מנשה, יש  יכול   אתה 

נגדית הזו. הצעה  ההצעה  על  את , קודם  זה  ואחרי 

  .ההסתייגות

צרפתי סביב  :צביקה  להתאחד  הירוקים  של  הצעתם  בעד    ? - מי 

גל בן  קצב  :גיא  למשה  שניתנה  הכבוד  אזרחות  הענקת  את    . לבטל 

צרפתי ציבוקי: בעד  :צביקה  אלאתי, ש"  גן  גבעאמיר,   גלגיא,   בן   ממה,  

עמרמישלי, שיינפיין מולהאברהם, בוזגלו-   כהןאורן,     ,

צרפתיצביקה חמויהודה,   בן  מילרעמירם,   אברהםיאיר,     ,

לוייובל  .  

איתן:מנענ צנעני  ומנשה,  אליאס    .  

גם :ד מנשה אליאס"עו שלי  ההצעה  את  להעלות  מבקש    . אני 

צרפתי לדחות  :צביקה  מנשה  של  הצעתו  בעד    ? - מי 

עקרונית, לא :ד מנשה אליאס"עו החלטה    .זו 

  ) ביחדמדברים (

גל בן  לדיון  :גיא  שהועלתה  ההצעה  על  להצביע    . צריך 
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נחרצת  :יאיר אברהם כה  דין  הכרעת  היתה  לא    .מעולם 

גל בן  אחת  :גיא  על  רק  המציע . מצביעים  בין  הזמן  את  מחלקים 

אחת, למתנגד הצעה  על  רק  מצביעים  לסדר : "אבל  הצעה 

ע מועצה  לפני  תובא  מי "יום  או  אותו  המגיש  מועצה  חבר  י 

לדון. עמומט התנגדות  ודברי , היתה  המציע  דברי  יישמעו 

להצעה אחד    ". מתנגד 

מסהחלטה קצב :350'   למשה  שהוענקה  הכבוד  אזרחות  את  לבטל  , מחליטים 

לשעבר המדינה    .2003בשנת , נשיא 
  

אברהם   .3 כיו) ממה(מינוי  צביקה "שיינפיין  של  במקומו  ההנחות  ועדת  ר 

  .צרפתי

  

מילר בכללאתה, ממה, נו  :עמירם  זה  את  רוצה   ?   

אותך  :אל- אתי גן שואלים    . לא 

כהן עניינים  :אורן  בניגוד  אני  לי    ?לא, נראה 

צרפתי הבא  :צביקה  סעיף  היום3סעיף ,   סדר  על  בעד .   אברהם ו מינוימי 

כיו) ממה( צביקה "שיינפיין  של  במקומו  ההנחות  ועדת  ר 

   ?צרפתי

מילר אחד  :עמירם    . פה 

צרפתי רבה  :צביקה    . תודה 

מסחלטהה אברהם מאשרים  :351'  מינוי  את  אחד  כיו) ממה(פה  ר "שיינפיין 

צרפתי צביקה  של  במקומו  ההנחות    .ועדת 

 

הנחות :ד מנשה אליאס"עו ועדת  של  שזה , הרכב  או  סמכות  לנו  יש  אם  יודע  לא 

בחוק של ,קבוע  ניסיון  אחרי  דעתי  לפי  ההרכב  אבל  כמעט  

הזאת בוועדה  מספר, שנתיים  את  להגדיל  חברי צריך   
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  . המועצה

צרפתי   . בבקשה, ממה. תודה  :צביקה 

אחת  :אברהם שיינפיין מילה  רוצה  של , אני  התיק  עם  משתלב  וזה  היות 

סבא, הרווחה כפר  לתושבי  להודות  כל  אני , קודם  ותכף 

מה על  ורחב. אגיד  גדול  לב  שעם  התושבים  ולחברי , לכל 

ב ממני  שקיבלו  העיר  גן מועצת  לגבי  מיילים  האחרון  שבוע 

מוגבלים, ילדים שמם, ילדים  פורסם  לא  שהיה , בכוונה 

חםזקוק  בני . לביגוד  עד 3ילדים  כך . 5  כל  היתה  וההיענות 

חדשים, גבוהה החלפה  פתקי  עם  בגדים  להם  הביאו  , שאפילו 

האלה לדברים  חנות  לפתוח  יכלו  כבר  גם  תודה . שהם  אז 

לכולכםרבה לשני,   אחד  קשור  זה  רבה. כי  והמיילים , תודה 

הלאהשתק לחברים, בלו  הלאה    . שרשרו 

הזה   של  האמון  על  רבה  את , ותודה  לעשות  מקווה  ואני 

לעיר, המירב להגיע  הנחות  שיותר  פעם .ומה  עוד  לי  יהיו   

פה אנשים  עם  מהעניין, מלחמות  חלק  זה    .תודה. אבל 

  

ספורט  .4 לעמותת  תמיכות  על    .מקדמות 

  

צרפתי הבא  :צביקה  ספורט, סעיף  לתמיכות    . שגיא, מקדמות 

רוכל התמיכות  :שגיא  ועדת  שהוגשו , אנחנו  הבקשות  את  קיבלנו  למעשה 

ע"עפ שפרסמנו  הקריטריונים  העמותות"י  כל  התחלנו . י 

הוועדה  של  הדיונים  את  את . תהמקצועילקיים  אספנו 

המפקחים , החומרים של  הדעת  חוות  את  קיבלנו 

של , המקצועיים העבודה  את  להשלים  הספקנו  לא  אבל 

לתמיכההכל בחינת  בשלה , בקשות  בצורה  אותן  ולהביא 

לשנת  תמיכות  מתן  לאישור  העיר  לנו  .2011למועצת  נדרשת 
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עבודה המקצועית, עוד  החודש . לוועדה  במהלך  נערוך  אנחנו 

העבודה  את  להשלים  כדי  שניים  או  אחד  דיון  עוד  הזה 

  . הזאת

עמותו   מספר  פנו  זה  נוכל במקרה  לא  שאנחנו  שהתברר  ת 

כרגעעמותות, לעמוד ספורט  פניות .   יהיו  שאם  כמובן 

אחרות עמותות  של  דומהאנחנו , נוספות  באופן  נקבל . ננהג 

האחרונות השנתיים  במשך  תמיכה  שקיבלו  ובמצב , עמותות 

עפ יכולים  אנחנו  סעיף "הזה  מנכ13.9י  לחוזר  נוהל "  ל 

קבלת , תמיכות להם  עד לאפשר  של  בגובה   25%תמיכה 

עד  של  תמיכה  חשבון  על  התמיכה , 25%מקדמה  מגובה 

הקודמת בשנה  לרשותם    .שעמדה 

לפניכם   לפניכם. הרשימה  לאשר . הבקשות  המליצה  הוועדה 

המקדמה הבא. את  בחודש  לישיבה  שעד  מקווה  אנחנו , אני 

השלמה הרשימה  עם  נגיע  שהוועדה , המלאה, כבר 

עבודתה את  תשלים  תמיכות  לענייני  לכם ותגיד , המקצועית 

המלאה הרשימה  לאישואת  העיר .ר  במועצת  כבר  מקווה  אני   

פברואר חודש  של    . הקרובה 

צרפתי שגיא  :צביקה  אחד. תודה  פה  להתאחד  שגיאאפשר  של  הצעתו  על    ?

של  בקשה  פה  עמותות8יש  ספורט,   חבל . מקדמהל, אגודות 

שומעת, שיצאת עכשיו.היית  זה  על  לחזור  צריך  אני  , כן.  

  . יובל

ביחד(   ) מדברים 

ההלוואות, שגיא  : לויאהוד יובל עם  קורה  מה  לדעת  רוצה  אני  כל  . קודם 

על  הלוואות  שנותנים  אמרו  שעברה  בשנה  הלוואות  היו 

השנה של  התמיכה  שעברה . חשבון  שנה  שניתנו  להיות  יכול 

ע שנלקחו  הלוואות  העמותות"או  אחת  מהפועל, י  לי  , נדמה 
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חשבון  על  הבאה  שבשנה  או שאומרים  החזרים  יהיו  התמיכה 

כאלה הזיכרוןת. דברים  את    . חדד 

רוכל ערבות  :שגיא  הלוואה, ניתנה    . לא 

זה  : לויאהוד יובל את  יחזירו  שהשנה    . ואמרו 

רוכל ערבות  :שגיא  הלוואה, ניתנה  לתקופה . לא  ערבים  היינו  אנחנו 

להלוואהמסוימת   ,  

ההלוואות  : לויאהוד יובל עם     ?מה 

רוכל ערבים  :שגיא  לת, אנחנו. היינו  ערבות  נתנה  של העירייה  קופה 

ערבה , שנה לא  כבר  העירייה  ולכן  פג  הערבות  מועד 

ההלוואה. להלוואה את  נתנו  לא  שלי, אנחנו  עניין  לא  . זה 

קצובה לתקופה  ערבים  היינו    . אנחנו 

תושבים  : לויאהוד יובל אליי  שהתקשרו  טענה  איזה , היתה  אולי  פה  שיש 

העמותות. בלבול בין  זה  את  שמענו  שעברה  שנה  השמות , גם 

ה העמותות, עמותותשל  של  מה , המספרים  בדיוק  לא  שזה 

שם את . שהולך  נותנים  אנחנו  שהשנה  לדעת  רוצה  אני 

ל, הכסף הולך  . זה  . .  

היה :ד מנשה אליאס"עו אתלטיזה  השרון  אורן    .  

צרפתי בדיון  :צביקה  לא  בכלל    , אנחנו 

כתמיכה  : לויאהוד יובל כמוה  מהקופה, סליחה. מקדמה  שיוצא  שקל  , כל 

  . כתמיכהכמוהו 

צרפתי   . בבקשה, אתי  :צביקה 

סליחה  : לויאהוד יובל לענות, רגע  רוצה    .  הגזבר 

חמו בן  השאלות, שגיא  :יהודה  את  בסוף, תרשום    . תענה 

עכשיו, לא  : לויאהוד יובל לענות  רוצה    . הוא 

חמו בן  אתי. תודה  :יהודה     .בבקשה 

לפרוטוקול  : לויאהוד יובל יענה  שהוא  שלכם  הבעיה    ? מה 
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אחד  :אל- תי גןא דבר  מפריע  ספורט, לי  לעמותות  מקדמה  אתם .שזו   

ביקשו שהם  ביקשו, תגידו  הם  שעברה  בשנה  גם  מה  , ומשום 

פנייה שום  ראיתי  פנה . ולא  מיטלברג  ששאול  יודעת  ואני 

בקשה שיגישו  הרווחה. אליהם  עמותות  כל  הם ? איפה  למה 

קשהלא  שנה?במצב  כל  הספורט, לא.   עמותות  זה  שנה  . כל 

סדר לזה  תעשו    . לכן 

ארמוני לך, לא, לא  :אשל  אסביר  אחר . אני  גודל  בסדר  בסכומים  מדובר  כי 

   .לגמרי

יודעת  :אל- אתי גן נורא, אני  כן  גם    . שזה 

ארמוני אחר, לא  :אשל  משהו  של . זה  בסדר  תמיכות  על  מדובר  כאשר  אבל 

שקלים אלפי  עכשיו, מאות  רבע  לקבל  משמעותי  לעומת , זה 

של  עד 5,000תמיכות  חודש  לחכות  שיכולים  שקל  שנאשר  

הכל היחידה. את  הסיבה  תעדוף . זו  משום  נובע  לא  זה 

   .לספורט

זוכות, תראה  :אל- אתי גן פה  הספורט  דיון, עמותות  זה  על אבל  כשיהיה   

מפריע. התמיכות שזה  אומרת  אני  צורם, אבל  קצת  גם  . זה 

לבי לתשומת  לקחת  לשנה אני . אני  רווחה  לעמותות  אפנה 

  . ההבא

צרפתי רבה  :צביקה  המקדמות . תודה  את  לאשר  בעד  הספורטמי  ? לעמותות 

אחד   . פה 

מסהחלטה לעמותות מאשרים :352'   תמיכות  על  מקדמות  מתן  אחד  פה   

   .הספורט
  

  

 אשל ארמוני
 ל העירייה "מנכ

 חמו- יהודה בן 
 ראש העיר 
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  11/0105/ריכוז החלטות מועצה מיום 
  
  

מסהחלטה פינוי מחליטים :347'   נושא  את  ובניה  לתכנון  לוועדה  להעביר   

כיסופים בשכונת    .הבינוי 

  

מסהחלטה העברת  :348'   בדבר  ההחלטה  הצעת  את  לקבל  שלא  מחליטים 

כפר חול- מרוץ  ליום  שבת, סבא  בימי  המרוץ  ולקיים    .ולהמשיך 

  
  

מסהחלטה של  :349'   הכבוד  אזרחות  ביטול  בדבר  ההצעה  להעביר  מחליטים 

קצב לשעברנשיא, משה  המדינה  של ,   בראשותו  בוועדה  לדיון 

העירייה"מנכ   .ל 
  

מסהחלטה קצב :350'   למשה  שהוענקה  הכבוד  אזרחות  את  לבטל  , מחליטים 

לשעבר המדינה    .2003בשנת , נשיא 

  

מסהחלטה אברהם מאשרים  :351'  מינוי  את  אחד  כיו) ממה(פה  ר "שיינפיין 

צרפתי צביקה  של  במקומו  ההנחות   .ועדת 
  

מסהחלטה לעמותות מאשרים :352'   תמיכות  על  מקדמות  מתן  אחד  פה   

   .הספורט

  


