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 עיריית כפר סבא
 45/16-11/11' פרוטוקול מס

  )09/02/2011( א"ע תש באדר'ה ,רביעי מיום , מן המניין מישיבת מועצה

  

   אש העירר   הודה בן חמו               י   :שתתפיםמ

  מ ראש העיר "סגן ומ  צביקה צרפתי  

  ראש העיר /ס  עמירם מילר           

   סגן ראש העיר   ד איתן צנעני"וע  

  חבר המועצה    אברהםיאיר  

    חבר המועצה  ר אמיר גבע"ד  

  חבר המועצה   יא בן גלג  

   חברת המועצה  אל-אתי גן  

  חבר המועצה   ד נפתלי גרוס "עו  

    חבר המועצה  איציק יואל  

  חבר המועצה  אהוד לוי יובל  

  חבר המועצה  ארנון לוי    

  בר המועצה  ח  אברהם מולה  

   הברת המועצח  בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו  

  חבר המועצה  ון פרץשמע  

  חבר המועצה  אמיר קולמן  

  חבר המועצה  )ממה(אברהם שיינפיין   

   חבר המועצה   ש"ר בוקי צי"ד  

  

  )נמצא בשרות מילואים( משנה לראש העיר  אורן כהן       :                               חסרים

  

  ל העירייה "מנכ  אשל ארמוני     :                               וכחיםנ

  גזבר העירייה  שגיא רוכל   

  ש"יועמ  ד אלון בן זקן"וע  

  ש"יועמ  ד בתיה בראף "עו  

  מבקר העירייה  ירשטייןיאליעזר פ  

  ג- א3'  לסנכסים' מנהלת מח  ילה זיוא  
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  ' ז3'  לסר ועדת שמות"יו  ירדנה ויזנברג  

   ' ד3' כ לס"ש ח"יועמ  ד נורמן פלאט"עו  

  

  09.02.2011 -מן המניין  שיבת מועצהי

  

  :דר היום סעל 

 שאילתות .1

הטייסים  .א שביל  ניקיון  בנושא  העירשאילתא  בדרום   .  

מיניות  .ב הטרדות  למניעת  החוק  מעקב  ביקורת  יישום  בנושא   .שאילתא 

לסדר .2  הצעות 

שילוט  .א אגרת  בנושא  לסדר    .הצעה 

סבא  .ב כפר  צעדת  בנושא  לסדר   .הצעה 

 אישורים .3

קרקע   .א כללית - הקצאת  בריאות  שירותי   ).שלוותה( 

קרקע ה  .ב מתת- קצאת   . 

מכר   .ג רח- הסכם  בגוש41חלקה , 12הזמיר '    . 

גוש   .ד משנה  חכירת  חוזה  חלקה 7607תיקון   97. 

לשנת   .ה תמיכות   .2011אישור 

העירייה  .ו בוועדות  והחלפות  קולמן , מינוי  אמיר  של  לכניסתו  בהמשך 

  .למועצה

מס  .ז שמות  ועדת   . 5' פרוטוקול 

 דיווח .4

לשנת   .א מועצה  החלטות  המועצההועבר  (2010ביצוע  לחברי    ).במייל 

אביסף   .ב ראובן  המקומית - מינוי  ברשות  ותיקים  אזרחים  לענייני  יועץ   

העירייה עובדי   .מבין 



    09.02.2011  3  מועצה מן המניין 

צרפתי מועצה  :צביקה  לחודש ישיבת  המניין  מן  הראשון. פברואר  , הסעיף 

חדש מועצה  חבר  להשביע  צריכים  שאנחנו . אנחנו  לפני 

מו חבר  להשביע  צריכים  אנחנו  היום  בסדר  עצה מתחילים 

קולמן, חדש מכיר, אמיר  שלא  הצהרה, אמיר. מי  בפניך  . יש 

ש מן ברגע  מועצה  חבר  תהיה  אתה  ההצהרה  אחרי  תצהיר 

  . בבקשה, המניין

קולמן  :אמיר קולמן ומיכאל  דליה  בן  אמיר  אמונים , אני  לשמור  מתחייב 

במועצה שליחותי  את  באמונה  ולמלא  ישראל    . למדינת 

צרפתי ב. תודה  :צביקה  העיר    .בקשהראש 

חמו בן  לכולם  :יהודה  טוב  מעצם .ערב  נרגש  קצת  אפילו  בהחלט  אני   

העיר מועצת  לשולחן  קולמן  אמיר  של  אמיר . הצטרפותו  את 

עקיבא בבני  כמדריך  מאוד  פעיל  כשהיה  עוד  מכיר  אני . אני 

מאוד תכונות  ועם  יכולות  עם  אדם  אלינו  שמצטרף  - חושב 

טובות ע, מאוד  התחילה  שלו  הציבורית  כפי , ודשהתרומה 

בעקיבא, שאמרתי מדריך    . כשהיה 

מסתכלים    אם  ההתחלהאבל  להתייחס , על  יכול  בהחלט  אני 

קולמן פה, למשפחת  נמצאת  הברוכה , שחלקה  הפעילות  את 

בעיר הציבור  אמיר. למען  לך  לאחל  רוצה  שבאותם , ואני 

תמשיך  אתה  סללו  הוריך  והורי  שהוריך  ושבילים  מסלולים 

אחרים בעבור  אחריםתצ. ותסלול  בעבור  ותסלול  בהם  . עד 

נכבדה תרומה  תהיה  היא  שלך  שהתרומה  ספק  לי    . אין 

מאוד   בכלל- אני  בפעילות  אותך  לראות  אשמח  אבל , מאוד 

הנוער  בני  בקרב  לפעילות  נטייה  לך  יש  כמה  עד  יודע  אני 

גם , בפרט לך  שנכונים  כך  שותפויות אז  וגם  פורייה  קרקע 

העיר הנהלת  ועם  המועצה  חברי  כל ו, עם  בשם  לך  מאחל  אני 

המון העיר  והנהלת  העיר  מועצת  הצלחה- חברי  אז . המון 
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בהצלחה לך  קודםוכפ, שיהיה  פה  שנאמר  לאישה , י 

להורים. תתחשבו, ולילדים   . וגם 

צרפתי שורשי. אתוודה  :צביקה  סבאי  כפר  לא  אני . אני  קולמן  משפחת  ואת 

הרהיטים דרך  רק  אלינו . מכיר  שמצטרף  סבור  אני  כוח אבל 

תחומיםא בהרבה  להשפיע  שיוכל  באהבתו , יכותי  ובעיקר 

אמיר. נוערל לך  להגיד  יכול  שלפעמים , אני  למקום  בא  אתה 

עליות תיגרר, ומורדות, יש  שאתה. אל  כמו  להיות  , תמשיך 

לי מנצחים, ותאמין    .איתן, בבקשה. ככה 

צנעני"עו איתן  שנמצאים  :ד  קולמן  משפחת  ואת  אמיר  את  לברך  רוצה  אני 

אלישבע, שחר, דליה, כהמי. כאן , אורי: הילדים, האישה 

וישי במספר . נדב  פעיל  התנדבות, עמותותאמיר  . גופי 

הזכירו וצביקה  עקיבא, יהודה  בית , נוער, בני  של  עמותה 

מאיר דתיים, חולים  ל, גופים  ועוד החינוךקידום אגודה   

וכהנה    . כהנה 

מועצה   חבר  של  שבפלטפורמה  ספק  לי  יתרום , ואין  הוא 

המרץ בי ואת  שלו  היכולות  ואת  אותו  נרגיש  ואנחנו  שאת  תר 

מכך, שלו נשכרים  יצאו  העיר  תושבי  הציבור , וכל  ובעיקר 

המועצה, אמיר. הדתי חברי  כל  בשם  רוצה  מניח , אני  אני 

כולם דעת  על  נעשה  בתפקיד, שזה  בהצלחה  אותך  מברך    . אני 

רבה  :אמיר קולמן לכולם. תודה  רבה    . תודה 

צרפתי להתייחסעוד ישהו מ  :צביקה    ? רוצה 

צעיר, אמיר  : לויאהוד יובל הכי  תהיה  עכשיו  ארוכה , אתה  דרך  לך  יש  אז 

בפוליטיקה להיות  מאיתנו, עוד  יותר  מה . הרבה  תלמד 

שרע, שטוב מה  תלמד  לעצמךתהיה . אל  לאנשים , נאמן 

שלך, שלך לך. לציבור  שקדמו  שמאלה  הקו  את  בותר , תיקח 

מינימום בינוניות  ממנואל . קו  דרך . תרד  הם  קודמך  דרכי 
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מהם.מינימום יותר  תעשה  אינשאללה  תצליח.    .  

רבה  :אמיר קולמן   . תודה 

  

  .שאילתות  .1

  

של    גלשאילתא  בן  למניעת בנושא  גיא  החוק  מעקב  ביקורת  יישום 

מיניות ב,הטרדות  הוגשה    -30/01/11.  

  

המועצה ב"   ינואר ישיבת  בחודש  ב2011שהתקיימה  צד  

ההחלטת מועצת  הכבוד   אזרחות  את  לבטל  שהוענקה עיר 

קצב ל מיןמשה  בעבירות  הרשעתו  רקע  דיון, על     התפתח 

החוק  ליישום  הקשור  בכל  העירייה  של  לחובתה  באשר 

כמקום  העירייה  לאחריות  בנוגע  מיניות  הטרדות  למניעת 

עובדים מאות  המעסיק  דו .עבודה  כתב  העירייה  ח "מבקר 

בשנת  בנושא  ביקורת 1998מפורט  וכן  בשנת    .2007מעקב 

המעקב  ביקורת  לשנת ממצאי  נכון  כי  נקבע , 2007עולה  לא 

הטרדות  למניעת  החוק  יישום  על  הממונה  לפעילות  תקציב 

בעירייה(מיניות  האחראית  של  לבקשותיה  וכן ) בניגוד 

בשנת  העירייה  לעובדי  אחת  הסברה  סדנת  רק  התקיימה 

זה2000 בנושא   .  

לשאול   רצוני  לעיל  האמור    :לאור 

את מ .1 סבא   כפר  עיריית  תקצבה  שבהם  הסכומים  היו  ה 

הטרדות  למניעת  החוק  יישום  על  הממונה  פעילות 

בשנים  בעירייה  המקור 2011 – 2008מיניות  ומהו   

 ?התקציבי
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בנושא  .2 העירייה  לעובדי  האחרונה  הסדנא  התקיימה  מתי 

הבאה הסדנא  להתקיים  מתוכננת   ?ומתי 

מנכ .3 בראשות  ליקויים  לתיקון  הצוות  העירייה ל"האם   

חוק פי  על  כנדרש  המעקב  בביקורת  מתי? דן  כן   "?אם 

העיר ראש    תשובת 

הפעילות " .1 מתוקצבת  האחרונות  השנים  בשלוש 

ע בתחום  האשה "ההסברתית  מעמד  לקידום  הרשות  י 

נשים כלפי  אלימות  למניעת  הבינלאומי  היום    .  סביב 

בסך  זו  לפעילות  נוסף  ₪ 2,500סכום  מתקציב   הוצא 

וסך נשים  של מועצת   3,600 ₪ מסעיף   הוצא 

 .השתלמויות

של  .2 בתחום  הסברה  פעילויות  נוקטים  אנו  שנה  מידי 

בכנס  או  לעובדים  בהרצאה  נשים  כלפי  אלימות  מניעת 

עירייה(עירוני  עובדי  גם  חלק  לוקחים  . בו  ההרצאה )

בדצמבר  התקיימה  לעובדים  ובנובמבר 2009האחרונה   

עירוני2010 כנס  התקיים  תתק2011בפברואר .   יים  

האישה  מעמד  לקידום  הרשות  מתקציב  לעובדים  סדנה 

שתתוקצב 2011ובמרץ  למנהלים  הרצאה  תתקיים   

 . השתלמויות מתקציב

ועודז עובדי . את  בקרב  שעברה  בשנה  שהתקיים  בסקר 

ע עמותת "העירייה  הנשים , " נטע"י  של  מעמדן  נבחן  בו 

והוחלט , בארגון המינית  ההטרדה  מניעת  נושא  גם  נבדק 

עיבו בפעילות על  הנושא  של  ההסברתיים  ההיבטים  י 

הקרובה לשנה   .המתוכננת 

הדוח .3 בס, מסקנות  לראות  שניתן  . יושמו, 2' כפי 
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בכסף/סדנאות וכרוכים  במידה  בנושא  , הרצאות 

מס   ".השתלמויות' מתוקצבים 

לשאול  :אל- אתי גן יכולה  בכוונה, אני  זה  את  עושים    , למה 

צרפתי   . תודה, אתי  :צביקה 

התשובות  :אל- אתי גן את  לנו  מכובד, כשנותנים  לא  זה  אפילו. הרי    ,אני 

צרפתי   . תודה, אתי  :צביקה 

מצטערת, צביקה  :אל- אתי גן נורא  שמלכתחילה, אני  דברים  , יש 

מהותי משהו  כשיש  פיות  לסתום  בבקשה    .ותפסיק 

צרפתי במיילתשלחי, אתי  :צביקה  שאילתא  נענה,     . אנחנו 

לדעת  :אל- אתי גן רוצה  ל, אני  שאילתאזו    . א 

צרפתי שאלה, שאלה  :צביקה    . תשלחי 

מהותי  :אל- אתי גן משהו  התשובות. זה  את  מחלקים  שלא  זלזול    , זה 

צרפתי של . תודה  :צביקה    , בוקיר "דשאילתא 

קודם  :אל- אתי גן   . דקה 

צרפתי   . בבקשה, אתי  :צביקה 

אפסיק  :אל- אתי גן לא    . אני 

צרפתי תפסיקי, אתי  :צביקה  לא  א, את  אני    . משיךאז 

אותי  :אל- אתי גן תפסיק  לא    . אוקי, תמשיך. אתה 

צרפתי של   :צביקה  צר "דשאילתא    , יש'בוקי 

זלזול  :אל- אתי גן שזה  גדול  קהל  פה    , יש 

צרפתי ההצגהאולי   :צביקה  את  עושה  את  הקהל    . בגלל 

להראות  :אל- אתי גן רוצים  לא  .  אתם  . יש? למה.   ?מה 
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של    צר "דשאילתא  בדרום  בנושאיש 'בוקי  הטייסים  שביל  ניקיון 

ב, העיר   .23/01/11- הוגשה 

  

ט"   ה"השבוע  השנה  זו  נטיעות  נערכו  בשבת  ברציפות 6- ו   

שביל הטייסים/באזור  תושבי , דרך  ידי  על  אוסישקין  יער 

השכונה וועד    .ונציגי 

הספר    ובית  השכונה  ילדי  גם  השתתפו  עברו  בשנם  כמו  השנה 

משקיעים  הם  כי  ונודע  באירוע  במשך השכן  ומאמץ  זמן 

שנה כל  שם  הניטעים  הרכים  בעצים  בטיפול    .השנה 

מתושבי    מספר  ידי  על  לעשות  נתבקשתי  אותו  קצר  בסיור 

האזור  כי  הסתבר  וזוהמה , לכלוך, בפסולת" מרופד"האזור 

לסלקם הדואג  איש  ואין  שונים    .מסוגים 

שונים    גופים  כי  מכ(מסתבר  בעיקר  נוהגים )  ס"לכאורה 

פסולת  והפסולת להשליך  לשביל  מעבר  החורשה  אל 

השביל  אל  צפון  לכוון  גם  זולגת  הסתם  מן  הזו  המסוכנת 

המגורים אזורי  אל  אף    .ולעיתים 

לעיר ה   אוסישקין  חורשת  את  בעבר  ניכס  העירייה  וראש  יות 

סבא הוד , כפר  של  השיפוט  בשטח  נמצאת  שהיא  למרות 

היא , השרון ככולה  רובה  או  רובה  הטייסים  שדרך  ולמרות 

השרוןבש הוד  של  השיפוט  . טח  . הבאות. השאלות    :נשאלות 

העירייה   לראש    :השאלות 

לניקיון     -  דואג  סבא  בכפר  העירייה  מגופי  מי  האם 

העיר/דרך בדרום  הטייסים   .שביל 

של     -  השיפוט  בשטח  נמצא  שהשביל  העובדה  למרות  האם 

תושבי  רק  מאד  קרוב  גרים  לו  בסמיכות  אבל  השרון  הוד 
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סבא כפר  מר, העיר  לדאוג לא  חובה  העירייה  גישה 

העיר תושבי  ולשלום  האזור   .לניקיון 

השטח    -  את  לנקות  בעבר  ניסיון  היה  שנתקל , האם  ניסיון 

השכנה הרשות  של   .בהתנגדות 

כן    -  מתכוונת , אם  וכיצד  הבעיה  לא  או  נפתרה  כיצד 

האזור  ניקיון  על  לשמור  כדי  לנהוג  סבא  כפר  עיריית 

תושביה לבתי  בסמוך   "?הנמצא 

  

העירתשו   ראש    :בת 

בשאילתהכ"   של , אמור  השיפוט  לשטח  שייך  המדובר  השטח 

סבא כפר    .עירייה 

עיקרייםב   חלקים  בשני  להבחין  ניתן  עצמו  החורשה : שטח 

דרומית  הנמצא  והמזרחי  המרכזי  בחלקו  פתוח  ושטח  עצמה 

הטייסים   .לכביש 

השביל ה   כולל  מפגעים  בה  קיימים  ולא  נקיה  עצמה  חורשה 

החורשה   .שלאורך 

משמש ה   בחלקו  אשר  הפתוח  בשטח  קיימת  המרכזית  בעיה 

ע הוכשר  ואשר  חנייה  כמגרש "כמגרש  השרון  הוד  עיריית  י 

העלמין בית  לבאי  יש . חנייה  המגרש  של  המערבי  בחלקו 

רבים בנייה  פסולת    . מפגעי 

שנערכו    פגישות  כולל  השרון  הוד  לעיריית  פניות  מספר  היו 

ו הסביבה  איכות  אגף  מנהל  עם  שהמקום במקום  הובטח 

יחסית. ינוקה קטנות  פעולות  מספר  דבר , למעט  נעשה  לא 

השטח לניקוי  השרון  הוד    .מצד 

הוד ל   בעיריית  חדש  סביבה  איכות  אגף  מנהל  מונה  אחרונה 

פעולה  שיתוף  להשיג  במטרה  לפתחו  הובא  והנושא  השרון 
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שטח   ".לתחזוקת 

צ"ד בוקי  המנכ  :יש'ר  נכו, ל"אדוני  שמי  את  לאיית  מבקש  בכותרתאני  זה , ן 

צי צ, ש"לא  זה  למטה. 'אלא  גם  לך  כתוב  שמח - ' א. זה  אני   

מתקדמים שהדברים  כפר . מאוד  שעיריית  מבקש  בהחלט  אני 

השרון הוד  עיריית  עם  בתיאום  תהיה  התושבים . סבא  כי 

חורשה אותה  של  לפתחה    ,  שנמצאים 

צרפתי המשך  :צביקה  שאלת  שואל    ? אתה 

צ"ד בוקי  הע. כן, כן  :יש'ר  המשךזו  אני , רת  אומר  שאני  קצרה  מקווה הערה 

השרון הוד  עם  בתקשורת  תהיו  ותדאגושאתם  אנחנו ,   ונבוא 

קורה- אחד מה  ונראה    . אחד 

צרפתי טובה  :צביקה  תקשורת  מהעבר. יש  טובה, להבדיל  תקשורת  לנו    . יש 

צ"ד בוקי  מאוד  :יש'ר    . תודה. יפה 

צרפתי היום 2סעיף   :צביקה  סדר  על  לסדר-   הצעות   .   

  

לסדר  .2   . הצעות 

  

של    לסדר  גלהצעה  בן  גבע"ד, גיא  אמיר  אל, ר  גן  נפתלי "עו, אתי  ד 

השילוטבנושא , גרוס ב, אגרת    .03/01/11- הוגשה 

  

צרפתי ראשונה  :צביקה  לסדר  שילוט, הצעה  עאגרת  שהוגשה  סיעת "  י 

בשמם, גיא. הירוקים תדבר    . אתה 

גל בן  שמעון?אפשר, חברים. טוב  :גיא  איתו,   בחוץדבר    .  

צרפתי כןקהל  :צביקה  גם  אפשר,   אם  מבקש  אני    . מהקהל 

פרץ הזאת  :שמעון  ההצעה  על  מדברים     .אנחנו 

גל בן  לעמיתי   :גיא  בלהודות  להתחיל  רוצה  גרוס"עואני  נפתלי  חבר , ד 

להצעה  הרקע  עבודת  את  שעשה  זה  הוא  שלמעשה  המועצה 
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  . הזאת

גבע"ד אמיר    . תחקיר  :ר 

גל בן  למע  :גיא  כאןבזכותו  מוגשת  היא  בעצם. שה  בזכותו  אני , אנחנו 

מהותי, חושב שהוא  משהו  על  כאן  בעצם עלינו  ודורש   

תגובה העירייה , איזושהי  הנהלת  מצד  עניינית  חושב  אני 

השילוט לאגרת    .בנוגע 

ההצעה   את  שקרא  גם, מי  פה  שנמצא  הקהל  אני , לטובת 

כאן  להעלות  מבקשים  בעצם  אנחנו  מה  אגיד  בקצרה  באמת 

היוםלסדר לשנות,   מציעים  אנחנו    . ומה 

מאוד    היא  והחקיקה  ישראל  במדינת  המשפט  בבית  הפסיקה 

ההבחנה מבחינת  שהוא , ברורה  דבר  זה  מיסים  דווקא  והיום 

אקטואלי לבין, מאוד  אגרה  בין  בעצם  ההבחנה  מה   לגבי 

אחרים מסוגים  מיסים  רגיל, אגרה. בעצם  ממס  וזה , בשונה 

בה במפורש  וציינו  כתבנו  ורק , צעהגם  אך  לשמש  נועדה 

נגבית היא  שבה  לתחום  שקשורות  הוצאות    .לכיסוי 

אחרותאו    יודעים, במילים  כמוכם  זה , ומי  השמירה  אגרת 

אותו מכירים  שאנחנו  יותר, נושא  טוב  טוב , חלקנו  חלקנו 

כפר , פחות שעיריית  בגלל  דווקא  לאחרונה  לכותרות  עלה 

בחרה סיבות, סבא  איזה  מתוך  כרגע  משנה  את  ,לא  לבטל 

הזה בנושא  רב . הגבייה  בסיס  על  גבתה  היא  עוד  כל  אבל 

העיר מתושבי  השמירה  אגרת  את  בבית , שנתי  וגם  ברור  היה 

הזו בעובדה  הכירה  סבא  כפר  עיריית  צריכה , המשפט  שהיא 

ורק  אך  השמירה  אגרת  כספי  של  בייעוד  שימוש  לעשות 

השמירה אגרת    . לצרכי 

א   חייב  הפנים  שמשרד  הסיבה  גם  בנק זו  חשבון  לפתוח  ותה 

הזה לעניין  ייעודי  להבטיח , נפרד  מנת  שצריך על  שכפי 
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אגרה כספי  עם  האגרה , לעשות  לצורך  שנגבים  הכספים 

לאגרה ורק  אך  שנוגע  לייעוד    . משמשים 

לחלוטין   אחר  לצורך  שמשמשת  השילוט  ואגרת   ,מאחר 

עסק  בתי  של  שילוט  שעניינו  לנושא  הסתם  מן  שקשור 

העי ברחבי  מבתי , רושילוט  שנגבית  השילוט  אגרת  גם  כך 

המעשית ברמה  אמורה  אך , העסק  ההוצאות  מבחינת  לשמש 

שילוט לנושא  שילוטכל , כלומר. ורק  על  שגובים  , שקל 

שילוט על  ההוצאות  מבחינת  ללכת    .אמור 

מצאנו   עפ? מה  תקציב "לפחות  הצעת  מכבר , 2011י  לא  שזה 

העיר  לאשרמועצת  חבריה  ברוב  ההו, בחרה  צאות שהיקף 

ההכנסות היקף  על  עולה  שילוט  היקף , סליחה. לנושא 

ההוצאותההכנסות  היקף  על  עולה  שילוט  , כלומר. על 

עודפת יתרה  איזושהי  עם  נשארת  גביית , לכאורה. העירייה 

  .יתר

המספרים   בטבלת  הצגנו  גם  הזאת  , בגדול. הסיטואציה 

כמה  בו  יש  שילוט  מאגרות  העירייה  של  ההכנסה  פירוט 

לשלטיםאגרות : פרמטרים עסק  מפורק , רישיונות  שזה 

לשניים מה  הכנסה, משום  סעיפי  חוצות : לשני  פרסום 

ופרסומים סבא . ומודעות  כפר  עיריית  של  ההכנסות  כל  סך 

ל קרוב  הוא  שילוט  אגרות  של  הפרמטרים  מיליון 4- בכל    ₪

תקציב  נתוני    .2011לפי 

בהרבה   נמוכות  ההוצאות  לעשות, סך  מה  ההוצאות  , כי 

המכריע דפקט ברובן  שילוט  על  את ו  לממן  מעט נועדו  אותם 

מיפוי של  הזאת  במלאכה  שעוסקים  כל , עובדים  וניהול 

השילוט אגרת  של  נדרש . הפרוצדורה  כלל  בדרך  עסק  בעל 

עפ השלט"לשלם  גודל  מסודר . י  מאוד  תחשיב  איזשהו  יש 
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השילוט"עפ בנושא  עירוני  עזר  חוק    .י 

פניו   הכנסות, על  יש  כל , אם  האיסורקודם  בתכלית   אסור 

יחוו , לתפיסתנו המשפטיים  היועצים  אם  אגב  נשמח  ואנחנו 

הזה בעניין  דעתם  טועים, את  אנחנו  אם  אותנו  . תקנו 

עודף, לכאורה קיים  לצרכים , אם  שישמש  אסור  הזה  העודף 

האגרה, אחרים מהות  כל  הרי  זו  מודה . כי  העירייה  ואם 

הוצאות היקף  על  עולה  הכנסותיה  יש  אז, יהשהיקף  לכאורה 

השילוט מאגרת  שנובעת  מהכנסה  שנובע  עודף  בו , פה  ונעשה 

לכאורה כ, שימוש    .יןדשלא 

אמרנו   אנחנו  חלופות, ואז  כמה  היקף . יש  את  שנוריד  או 

ונצ השילוטהגבייה  אגרת  את  לרמה , מצם  אותה  נפחית 

ההוצאות היקף  את  האגרה, שתאזן  נועדה  כך  לשם  ואז . כי 

היק את  להנמיך  יהיה  ההוצאהאפשר  הכספים . ף  שאת  או 

בהם השימוש  את  לייעד  החוקית  הדרך  את  נמצא   .העודפים 

בתחו,כלומר אותם  ולהשקיע  אותם  לשדרג  להם   שיש  מים 

ישיר לא  אם  קשר  השילוט, לפחות  לעניין  עקיף  ואפשר .אז   

זה עם  לעשות  אפשר  מה    . לחשוב 

ברו,לכן   מאוד  היא  שלנו  ההחלטה  הצעת  מציינת הר  והיא   

כמה דבריםעוד  אותם.   להקריא  ברשותכם  רוצה  על , אני  אף 

לפרוטוקול תצורף  שהיא  שאגרת " :פי  מחליטה  העיר  מועצת 

העירייה  של  המשוערות  להוצאות  בהתאם  תחושב  השילוט 

השילוט האגרה, בנושא  להפחתת  שיביא  קשר ".באופן  ללא   

על  פה  עלינו  ההכנסות  אחרלעניין  פותח . עניין  עסק  בעל  אם 

שלו החנות  השנהאת  באמצע  מרץ  בחודש  העניין  לצורך    ,

השנה של  הראשון  העירייה, בשליש  עושה  היא ? מה  האם 

שנה פתיחת  אותה  של  היחסי  החלק  את  ממנו  . לא? גובה 
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השנה כל  על  אגרה  ממנו  גובה  זה , היא  את  פתח  הוא  אם  בין 

השנה, ביוני, במרץ בסוף  בנובמבר  העניין  לצורך  אפילו  , או 

ישלם מת, הוא  ישנה  והתקין לא  חנותו  את  פתח  בעצם  הוא  י 

שלו העסק  של  המסחרי  השלט  כל , את  אותה  בגין  ישלם  הוא 

  . שנה

יחסי   באופן  לגבות  אפשר  אי  בעל ?למה  על  להכביד  למה   

כולה השנה  על  קטגורית  בצורה  האגרה  את  ולגבות  או ? עסק 

רבעון כל  של  פרמטר  איזה  לקבוע  שנהלפחות  חצי  כל  או    ?

המחר בצורה  ללכת  בעלי למה  כלפי  והדרקונית  ימה 

לעניין ? העסקים קשר  בכלל  לה  שאין  אחת  תיקון  הצעת  זאת 

לתקן מציעים  שאנחנו  האגרה  קביעת  בגין  ההכנסות    .עודף 

שלנו   השנייה  כותבים, ההצעה  שמועצת , לחילופין" :אנחנו 

בגבייה העודף  כי  מחליטה  בין , כלומר, "העיר  ההפרש 

להוצאות הוא, ההכנסות  היום  ההכנסותשכאמור  לטובת    ,

של " המראה  השיפור  לטובת  ידה  על  ברחוב יושקע  השילוט 

השילו". ויצמן אגרת  הפחתת  של  והחלופה  במידה  לא זה  ט 

  .תתקבל

היא   השלישית  ששיעור : "הצעתנו  מחליטה  העיר  מועצת 

השלט הותקן  בו  לחודש  בהתאם  גם  ייקבע  השיעור  , "אגרת 

זה את  מלאה", ציינתי  אגרה  שולמה  בפברואר . בינואר 

הלאה, "1/12יקוזז  כספי "ו. וכן  כי  מחליטה  העיר  מועצת 

בחשבון  ינוהלו  השילוט  נפרדאגרת  למועצת , "בנק  שיוגש 

דו במקביל  גם  ההכנסות "העיר  את  שיפרט  שנתי  חצי  ח 

  .וההוצאות

מדובר, לצערנו   שבה  סבא, העירייה  כפר  הוכיחה , עיריית 

כש ייעודיים  בנק  חשבונות  לפתוח  שלה  מדובר שהרצון 
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מסוימת והכנסה  הוצאה  לעניין  ייחודיים  , בכספים 

לא  שלהם  גדולההמוטיבציה  כך  בית . כל  מתערב  היה  לולא 

סבא  כפר  עיריית  על  וכופה  אביב  בתל  המחוזי  המשפט 

השמירה לאגרת  נפרד  בנק  חשבון  היתה , להקים  לא  היא 

כן   .עושה 

בטוב   להציע  מנסים  קודם  שאנחנו . אנחנו  הוכחנו  כבר 

בנק יכולים חשבון  הקמת  סבא  כפר  עיריית  על  לכפות   

זה את  דורש  משרד , שהחוק  של  הנחיה  הזה  במקרה  או 

בכפייה אם . הפנים  העירייה  תעשה  שטוב  סבורים  אנחנו 

כעצתנו תפעל  הרלוונטיים, היא  המשפטיים  , שהגופים 

לטענתנו  או  חוקיות  לעניין  יתייחסו  הרלוונטיים   - הגורמים 

הגבייה חוקיות  במתכהעדר  הנוכחית  מבין , ונת  ואיזה 

בכלל אם  העירייה , החלופות  לתמוךהנהלת    .מעוניינת 

לדעתי   עניין  פה  מורכב, יש  פשוט. לא  להיות. די  רוצה   הייתי 

עירוני, פופוליסט עושק  פה  שיש  אומר  אומר. הייתי  , אני 

לב בתום  נעשתה  שהטעות  נניח  כפר , בוא  שעיריית  נגיד  בוא 

רוצה לא  במעסיקיהסבא  לפגוע  לא .  חלילה  שהיא  נגיד  בוא   

עסק בתי  חשבון  על  קופתה  את  להגדיל  שחלקם , רוצה 

פתיחתאננ של  העול  תחת  ככה  גם  מסחריים2 קים  מרכזים    ,

מעשור למעלה  לפני  הוקם  ערים  שקניון  מיום  בה  . שנאבקים 

שמרכז  מאז  ובטח  הוקםGובטח   .  

בעיר   עסק  בית  לכל  רלוונטיים  האלה  אומר. הדברים  , אני 

פה  מול יש  ההכנסות  להיקף  קשורים  במישרין  שהם  דברים 

תקבלו . ההוצאות לא  אם  שגם  היחסי  הגבייה  עניין  את  יש 

עמדתנו חוקית , את  שהגבייה  בסדרשתגידו  והכל  , לחלוטין 

לגבי  הטוטאלית  הדרקונית  לגבייה  הצדקה  שום  פה  אין 
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יחסי באופן  ולא  שלמה  שנה  של     .פרמטר 

פרץ מהוצ  :שמעון  יותר  הכנסות    ? אותיש 

גל בן    . שמעון, כן  :גיא 

פרץ לסעיף  :שמעון  מסעיף  העברה  יש  זה  כשיש .בשביל  מיותר   כסף 

אחר למקום  אותו     .מעבירים 

גל בן  יקירי  :גיא  לי, אבל  מקשיב  היית  רק , אם  זה  את  פעמים 3אמרתי   

דבריי רגיל, במהלך  ממס  בשונה  משלם, שאגרה  מס אתה   

ישרא, הכנסה שמדינת  ייעוד  כל  משמש  לנכוןזה  מוצאת   ל 

עליו שעליו. להוציא  הייעודי  לשימוש  לשמש  אמורה   אגרה 

גובה שמירה. אתה  אגרת  לשמירה, גבית  רק  הולך  גבית . זה 

לשילוט, שילוטאגרת  רק  ללכת  צריך  עושה . זה  לא  העירייה 

זה   . את 

שלנו   המשפטית  בפרשנות  טועים  שאנחנו  חושבים   ,אם 

אותנו לתקן    . יואילו 

צ"ד בוקי  דיון  :יש'ר  פותח    ? אתה 

גל בן  לדיון   :גיא  שהעלינו  הפרמטרים  לכל  התייחסות  מבקש  אני 

  . בבקשה

צרפתי ו. תודה  :צביקה  לסדר  ההצעה  המלומד הסברךלאור  בימים , גיא 

כפר  בעיריית  האגרה  בנושא  עירוני  עזר  חוק  מקודם  אלה 

שהעליתם. סבא במה  גם  יטופלו  כנראה  מהדברים  יש . חלק 

חל משפטית  דעת  שהעליתםחוות  בעניין  תרצו. וטה  אני , אם 

ייתן אתן  הענייןשאלון  על  קצר  זאת.הסבר  לאור  מציע ,   אני 

בדיון לפתוח  ולא  היום  מסדר  ההצעה  את  בבקשה . להסיר 

מילים, אלון   . במספר 

גל בן  שמה  :גיא  אומר  יתוקן? אתה  שזה  אומר  שאתם ? זה  אומר  זה 

עכשיו עד  טעות  שעשיתם    ? מודים 



    09.02.2011  17  מועצה מן המניין 

צרפתי טעותלא  :צביקה  שעשינו  אמרתי    .  

גל בן  הדברים  :גיא  מאחורי  עומד    ? אתה 

צרפתי המועצה  :צביקה  לשולחן  יובא  העירוני  העזר  שהוא , חוק  זמן  וכל 

אותו משנים  או  אותו  ומתקנים  אותו  וכותבים  אין , מטופל 

  , צורך

גל בן  את   :גיא  בו  יש  לגבייה  שהבסיס  להגיד  מנסה  אני  אם  אבל 

לאז ? הבעיה ניתן  להתייחסיובוא  המשפטי    . עץ 

צרפתי   . בבקשה  :צביקה 

לסדר   :ד אלון בן זקן"עו מוצאמיושמת ההצעה  הנחת  שגויהעל  דעתי,   . לפי 

צרכי , כביכול של  למימון  מיועדת  היא  שלה  התכלית  לפי 

דווקאהעירייה  השילוט  בתחום  שלה  צריך , וההוצאות  לכן 

תקבולי  את  ולנצל  שלה  ההוצאות  השיעור  את  להתאים 

האלו, האגרה הצרכים  למימון    .דווקא 

שגויה   היא  הזו  שההנחה  חושב  אסביר, אני  אגרת . ואני 

סבא  לכפר  העזר  חוק  של  מכוחו  מוטלת  מודעות - השילוט   

אגב. ושלטים מוטלת  הרישוי, היא  הסדרת  של  כתנאי , הליך 

השילוט רישיון  לחוק . למתן  בתוספת  שנקובים  התעריפים 

והם  מתוחשבים  לא  הם    .תחשיבטעוני העזר 

האגרה   של  אלה  בסקלה, המאפיינים  אותה  של  משבצים 

הקלאסית האגרה  במשבצת  החובה  אסביר. תשלומי  . אני 

רעיונית סקלה  יש  המס  תשלומים . בתורת  יש  אחד  בצד 

מחיר מס, מסוג  מסוג  תשלומים  השני  הראשון .ובקצה   

מחיר מסוג    ,תשלומים 

ההסבר  :אל- אתי גן לצורך  רעי, רק  ריבית  מכירה  כך , וניתאני  כל  זה 

  , לא

ובצד השני , בצד אחד יש תשלומים מסוג מס. אני מסביר  :ד אלון בן זקן"עו
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 תשלומים מסוג מחיר מבטאים .הנגדי תשלומים מסוג מחיר

והשני . לרכישת מוצר או שירותתתמורה אקוויוולנטי  

בתמורה  בכלל  תלות  בלי  שמשולמים  חובה  תשלומי  מבטאים 

תשלום אותו  בגין  תשלום .שמופקת  שנקרא  מה  יש  באמצע   

אגרה   . מסוג 

תשלומים    של  גם  התכונות  מתערבבות  אגרה  מסוג  בתשלום 

מס מחיר, מסוג  מסוג  תשלומים  למשל. וגם  תשלומים , כמו 

מחיר ישירה , מסוג  תמורה  שתהיה  בהםצריך  . לחייב 

של  הזה  המרכיב  את  גם  בהם  שיש  אגרה  מסוג  בתשלומים 

. תשלום  . תשלום. אותו  בהכרח ל, כנגד  להיות  צריכה  א 

הזה התשלום  של  לערך  לקרוא . אקוויוולנטית  יכולים  אתם 

אגרה- לאגרה  אחר,   תואר  שם  כל  או    . היטל 

ש  :יאיר אברהם ערךמחיר  לפי    ? נקבע 

רק  :ד אלון בן זקן"עו הערך  לפי  נקבע  לא    , הוא 

גל בן  עם , אלון  :גיא  מתיישב  זה  איך  לי  תגיד  רק  ברשותך  המשפט רגע 

בית המחוזישאמר  המשפט  חוק : "  מכוח  המוטלת  אגרה 

ל, לשילוטהעזר  משאבים שתכליתה  העירייה  לרשות  העמיד 

לשילוט זיקה  כל  להן  שאין  מטלות  ביצוע  למס , לשם  תחשב 

האיסור בתכלית  לעירייה  אסור  שהוא  זה ". טהור  את  אמר 

המשפט  אביבבית  בתל    . המחוזי 

גבע"ד אמיר  המשפט  :ר  בית  של  פסיקה  מתוך    . זה 

גל בן  משהו  :גיא  אומר  פרשנות, אתה  נותן    , אתה 

קשר  :ד אלון בן זקן"עו האגרה . יש  רישיוןהרי  למתן  כתנאי  משולמת  . הזאת 

הרישוי נושא  להסדרת    .כתנאי 

רישיון  :אל- אתי גן עולה  שקל20? כמה   ?   

להוצאה  :ד אלון בן זקן"עו אקוויוולנטית  להיות  צריכה  בהכרח  לא    , היא 
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ביחד(   ) מדברים 

גרוסנפ פעם  :תלי  עוד  לו  שהקראת, תקריא  מה  הבין  לא    . הוא 

גל בן  שילוט  :גיא  אגרת  על  מדברת  הפסיקה  אחרת, אבל  אגרה  על  . לא 

אחרת אגרה  על  מדבר    ?אתה 

אמרתי, לא  :ד אלון בן זקן"עו לא    . אני 

צרפתי להסביר, גיא  :צביקה  לו    . תן 

גרוס מסביר  :נפתלי  שהוא  מה  מבינים  לא    .אנחנו 

הדין  :ן בן זקןד אלו"עו פסק  את  לי  תעביר  לזה , בוא  להתייחס  אוכל  אני 

  . ישירות

צרפתי להסביר, אתי  :צביקה  לו  להסביר, תנו  לו  נותנים  לא    . אתם 

ברורה  :אל- אתי גן בשפה  יסביר  שהוא     .אז 

צרפתי לשיטתו  :צביקה  מסביר     .הוא 

להתפתל. ברורה  :אל- אתי גן של .'לשיטתו'זה , כשרוצים  הגדרה  יש   

  , רהאג

צרפתי   . בבקשה, אלון  :צביקה 

ביחד(   ) מדברים 

אגרה  :ד אלון בן זקן"עו מסוג  תשלומים  של  סוגים  כמה  כאלה . יש  יש 

פן  להם  שיש  לממן , מימוניתשלומים  זה  שלהם  התכלית 

קונקרטיתהשקעות  למטרה  העירייה  למשל. של  , כמו 

פיתוח היטלי  של  פסולת, תשלומים  פינוי  ועד , אגרות 

גםה הדיוראחרונה  אגרת  הם .  האלה  האגרות  של  השיעורים   

כלכלי תחשיב  של  בסיס  על  עלויות , נקבעים  של  פונקציה  הם 

התשלום אותו  נשוא  של  של . השירות  השני  מהצד  האגרה 

רגולטורי, תשלומים פן  בעלות  שהן  אגרות  גם  כמו , יש 

ההיתר, שאמרתי מתן  וכנגד  עבור  מוטלות  או -  שהן  רישיון   

מנה פעולה  העירייהאיזושהי  מצד    . לית 
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שכאלו   אגרות  יש  המרכזי  השלטון  של  אגרת , במגזר  כמו 

רכב דרכון, רישוי  הנפקת  משפט,אגרת  אגרות  בשלטון ,   וגם 

בנייה אגרת  יש  חינוך, המקומי  וטרינאריות , אגרת  אגרות 

הזה. וכאלה מהסוג  אגרה  היא  השילוט  אגרת    . גם 

מימונית   אגרה  לא  היא  שילוט  שאגרת  לכ,מכיוון  ן  

במסגרת  שמתקבלים  השילוטהתקבולים  לא , אגרת 

ה או  העיסוק  בתחום  השקעה  לטובת  דווקא   מושאמיועדים 

שבעבורם הפעולה  או  .הרישיון  . שבדין ,. חובה  כל  אין  לכן   

למטרות  דווקא  ישמשו  השילוט  אגרות  של  שהתקבולים 

תחום באותו    .ההשקעות 

גבע"ד אמיר  המשפט  :ר  בית  של  לפסיקה  בניגוד    . זה 

צביקה  :ד אלון בן זקן"עו שאמר  זמן, כמו  הרבה  לפני  כבר  אנחנו , אנחנו 

חדש עזר  חוק  על  יהיו . עובדים  העזר  חוק  של  ההגדרות 

מפורטות יותר  גם , הרבה  הטכנולוגיים מתאימות  לשינויים 

השילוט שם, במכוני  האגרות  את  משנים  גם  החוק . אנחנו 

העיר מועצת  של  הקרובות  מהישיבות  לאחת  יגיע  היא ,הזה   

האגרה בגובה  גם    , תדון 

גבע"ד אמיר  הקיים  :ר  לחוק  תיקון    ? זה 

לגמרי. לא  :ד אלון בן זקן"עו חדש  עזר  כמובן. חוק  יגיע  למשרד , הוא  גם 

ה את  גם  שיאשר  התקציבים  ולאגף  האגרותהפנים  של  . נושא 

נפרד חשבון  של  לנושא  גם  להתייחס  רוצה    . אני 

שנים7, אלון  : לויאהוד יובל   ,  

צרפתיצביקה בדיון, סליחה  :  לא    . אנחנו 

אחרונות7  : לויאהוד יובל שנים    ,  

שבדין  :ד אלון בן זקן"עו היחידה    , החובה 

גל בן  התשובהאבל , רגע  :גיא  את  להשלים  לו    . תן 
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צרפתי כרגע  :צביקה  בדיון  לא    . אנחנו 

צריכים   :ד אלון בן זקן"עו שילוט  אגרת  שכספי  שאומרת  הוראה  בדין  אין 

לח נפרדלהיכנס    . שבון 

גל בן  זה  :גיא  את  אמרתי    . לא 

אגרת   :ד אלון בן זקן"עו לעניין  מיוחדת  הוראה  מנכיש  וחוזר  ל "השמירה 

הפנים הזאת , משרד  ההוראה  מתייחסת  לי  שידוע  כמה  עד 

השמירה אגרת  של  הזה  העזר  לחוק  ורק  של , אך  לעניין  לא 

שילוט אנחנו . אגרת  אם  ספק  גם  את ועכשיו  להפחית  יכולים 

לסדרא הצעה  במסגרת  השילוט  כבר. גרות  של , אם  במסגרת 

העזר לחוק  שאמרתי. תיקון  כמו  חדש , אבל  עזר  חוק  יש 

זמן הרבה  כבר  עליו  שעובדים  יגיע, בקנה  כנראה    , והוא 

צרפתי   . אלון, תודה  :צביקה 

גל בן  המשפטי  :גיא  ליועץ  מודה  לידינו . אני  לקבל  מבקשים  כן  אנחנו 

המשפטית הדעת  חוות    , את 

גרוס עכשיו  :נפתלי  שאמרת  מה  כתוב, כל    . שיהיה 

גל בן  הסתם  :גיא  מן  נכתבה  היא  הרי  להצעהכי  ביחס  נכתבה .   לא  היא 

המשפטי היועץ  של  הקודח    . ממוחו 

צרפתי למנכ  :צביקה  לכם"המנכ, ל"תפנו  יעביר    . ל 

גל בן  אנחנו   :גיא  למנכאז  בהכנעה"פונים  ארמוני, ל  מבקשיםואנ, מר    ,  

בהכנעה  :אל- אתי גן    ?למה 

גל בן  גמורה  :גיא  למנכ. בהכנעה  בהכנעה  פונה  פונה . ל"אני  אתי 

קומה ועם , בזקיפות  סגנונו  עם  איש  במשותף  פונים  ושנינו 

לכם, רצונו הכבוד  כל  עם  מבקשים  כן  יודע, ואנחנו  אתה  , כי 

על  מלענות  להתחמק  אלגנטי  ניסיון  שזה  שיטען  מי  יהיה 

מעלים שאנחנו  הקשות  לעובדה ש. הסוגיות  התייחסות  ום 

השנה כל  לאורך  גובים  המסכן, כלומר. שאתם  העסק  , בעל 
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גדול אלוהים  העזר  חוק  עד  אומר    ,אתה 

צרפתי   .גיא, תודה   :צביקה 

גל בן  צריך  :גיא  נגדכם? מה  העסקים  בעלי  את  להמריד    ? צריך 

צרפתי גיא  :צביקה    . תודה, תודה 

גל בן  הזאת  :גיא  לפנייה  שתתייחסו  זה    ? על 

צרפתיצביק בדיון. תודה  :ה  לא  הדעת.אנחנו  בחוות  מסתפק  אתה    ?  

גל בן    . לא  :גיא 

צרפתי להצבעה, אוקי  :צביקה  להעמיד  רוצה    , אני 

גל בן  הדעת  :גיא  חוות  את  להעביר  צריך    , שהיית 

תאריך  :אל- אתי גן רוצים    . אנחנו 

גרוס העזר  :נפתלי  לחוק    , תאריך 

לפ  :אל- אתי גן שכבר  עזר  חוקי  כמה  יש  אמרתםכי  וחצי  שנה    , ני 

צרפתי להצבעה, אתי  :צביקה  להעמיד  רוצה  מעמיד , סליחה, אני  אני 

בנושא, להצבעה דיון  לקיים  בעד     ?מי 

נפתלי:בעד גרוס  אלאתי,   גן  גלגיא,   בן  גבעאמיר,    בוקי,  

לוייובל, יש'צ   .  

ממה:נגד שיינפיין  עמרמישלי,   לויארנון, בוזגלו-    צביקה,  

חמיהודה, צרפתי בן  מילרעמירם, ו  יואלקאיצי,   אמיר ,  

צנעני, קולמן אברהם, איתן  פרץ, מולה    . שמעון 

אברהם :נמנע   .יאיר 

מסהחלטה מסדר  :353 '  שילוט  אגרת  בנושא  לסדר  ההצעה  להסיר  מחליטים 

  .היום
  

ביחד(   ) מדברים 
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של    לסדר  צ"דהצעה  בוקי  סבאבנושא , יש'ר  כפר          הוגשה , צעדת 

  .23.01/11- ב

  

צרפתיצ ל  :ביקה  הבאההצעה  שלך, בוקי. סדר  לסדר    . בבקשה, ההצעה 

צ"ד בוקי  רבות   :יש'ר  שנים  שהיתה במשך  סבא  כפר  צעדת  התקיימה 

השרון באזור  בשבת, מהראשונות  התקיימה  הצעדה . והיא 

גם  בה  שהשתתפו  שנים  והיו  משתתפים  אלפי  אליה  ריתקה 

מ באירוע5,000- יותר  איש  באז.  צעידה  כלל  האירוע  ורי  

  . הפריפריה

פרץ .   :שמעון  . .  

גל בן  לפני , שמעון  :גיא  היית  אתה  מה  לך  אזכיר  שנים6שאני    ?  

צ"ד בוקי  העיר  :יש'ר  של  הפריפריה  באזורי  צעידה  כלל  בחורשות , האירוע 

לעיר מסביב  הנמצאים  צעדו , ובשדות  לעיתים  כי  אף 

עצמה העיר  בתוך  כשהיא .המשתתפים  האחרונות  בשנותיה   

בשב למידה , תנערכה  נקודות  לצעידה  , והפעלההתווספו 

לנוער ע, בעיקר  למסגרת  הוכנסו  יצירתית "אשר  חשיבה  י 

בעירייה, של הספורט  מחלקת  צוות  של    . ובעיקר 

הנוכחי   העיר  ראש  של  הראשונה  הקדנציה  לאחר ,בזמן   

בעיר הדתית  השדולה  של  את , לחצים  להעביר  הוחלט 

חול ליום  שבת  מיום  חול הועבהצעדה . הצעדה  ליום  רה 

סוכות המועד  לחול  הסתיו  אגב, מסתבר. לתקופת  , דרך 

מתאים לא  סוכות  המועד  החגים. שחול  משני  אחד  , זה 

המועד  וחול  סוכות  המועד  חול  של  שלנו  הגדולים  הרגלים 

ולטייל, פסח לנסוע  הדתי  לקהל  הזדמנות  ניתנת  זו . שבהם 

ה של  לטיול  מתאימה  מאוד  תקופה  החילוניגם  , קהל 

מהקהילה והסתבר אנשים  מופיעים  שלא  רק  לא  שבפועל   
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החילונית, הדתית מהקהילה  גם  שמספר . אלא  מסתבר 

ופחת הלך    . האנשים 

יחסית    צועדים  השתתפו  בה  הראשונה  השנה  את  להוציא 

בעיר הדתי  המגזר  מן  בהיקף , רבים  משמעותית  נפילה  החלה 

המסורתיתהמשתתפים בצעדה  כשנתיים.   נגרר  - המצב 

שהוח, שלוש לקיימהעד  לא  לחזור , לט  תקווה  מתוך 

שנים כמה  לאחר  אותה    . ולהחיות 

ואיננה   נעלמה  היחידה. הצעדה  העיר  באזור , אנחנו  רק  לא 

כערים , השרון עצמן  את  שמחשיבות  הערים  בין  אבל 

במדינה צעדהמובילות  בה  שאין    .  

אבוש   ולא  החוצה, נכון, אודה  שיצא  ידידי  . תחזור? איפה 

אומר, הנה במידה אוד, אני  נעלמה  הצעדה  אבוש  ולא  ה 

באשמתי גם  היה , נכון. מסוימת  הספורט  בתיק  שהחזיק  מי 

הזה בנושא  חלק  מחזיק . לו  הייתי  אני  כאשר  הופסקה  היא 

הספורט   , תיק 

צנעני"עו איתן  שם6 :ד  היית  שנים    .  

צ"ד בוקי  הצעדה  :יש'ר  את  המפעילה  המחלקה  על  הספורט . ואחראי  מחלקת 

מצ לא  התיק  האירועומחזיק  את  להחיות  יצירתית  דרך  , או 

העיר לתושבי  חשוב  כך  דעתו . הכל  את  לשנות  לומד  שלא  מי 

הציבורב לדרישות  הציבור, התאם  את  משרת    . לא 

צנעני"עו איתן  לפוליטיקה :ד    . בהתאם 

צ"ד בוקי  מסוים  :יש'ר  דבר  אחת  פעם  שאמרתי  חלק , זה  שהייתי  זה 

העירייה ראש  שהוביל  מסוימת  ראש כי, מאחריות  הוא   

כולם של  של . העירייה  העירייה  ראש  סגן  לא  היום  אני 

בכלל, כולם עיר  ראש  סגן  באופוזיציה . לא  מועצה  חבר  אני 

כולם של  האישית. ולא  דעתי  את  פה  מבטא  הבדל . אני  יש 
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היום למיקומי  אז  מיקומי  לב. בין  שמת  לא  אתה  אז , אם 

לב שתשים  אגב.כדאי  דרך  קוו,   הסטטוס  היה  קוו   הסטטוס 

אז היום. של  של  קוו  הסטטוס  לא    .זה 

צנעני"עו איתן  לפני  :ד  קוו  סטטוס  היה  המרוץ  שנה20גם    .  

צ"ד בוקי  שבת  :יש'ר  של  היה  קוו  שבת. והסטטוס  של  נשאר  והסטטוס . והוא 

שבת של  קוו  סטטוס  היה  הצעדה  של  את .קוו  שינינו  אנחנו   

קוו סטטוס  כפר , אותו  לתושבי  מתאים  לא  הוא  הסתבר 

ל,סבא סבא  כפר  לתושבים ולכן . עיר  מענה  מתוך  היום 

ופנו ופונים  ל, שדורשים  ובהמשך  ציבורי  צורך  , מסורתמתוך 

סבאל כפר  לעיר  חשוב  מאוד  את ,אירוע  להחזיר  חייבים  אנו   

הספורט אירועי  למסגרת  עבור /תרבות/חינוך/הצעדה  נוער 

והסביבה סבא  כפר    .תושבי 

נקודות   שלוש  לה  יש  שלי  אחת .ההצעה  קו-   כל  לקבל , דם 

לשבת הצעדה  את  להחזיר  ההצעה  אומר - שתיים . את  אני   

האחרות  המחלוקת  עם  בשיתוף  הספורט  מחלקת  על  להטיל 

הזה בנושא  הצעדה, שעוסקות  את  ליום , להחזיר  כותב  ואני 

האביב בתקופת  לפסח. שבת  מאי. לא  לאפריל. לחודש  , לא 

מאי מדי. לחודש  חם  מדי, לא  קר  חופש,לא  לא  ל,   א אנשים 

בטיול ו. נמצאים  לשבת  אותה  אותה /להחזיר  להחזיר  או 

סוכות, ושוב. 2011לסתיו  לסתיו  לא ,לא  שהיא  לשבת  אלא   

פסח ולא  רבה. סוכות    . תודה 

צנעני"עו איתן  קוו :ד  סטטוס  על  מדבר  להחזיר . אתה  מוכן  אתה  המרוץ  את 

לפני  קוו  לסטטוס  זה  שנה20את    ?  

צ"ד בוקי  היה  :יש'ר  הוא  קוו  שבתהסטטוס  תמיד    .  

צרפתי   . תודה, איתן  :צביקה 

צנעני"עו איתן  המרוץ :ד    ? גם 
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צ"ד בוקי  תמיד  :יש'ר  שבת  מרוץ. היה  וגם  צעדה  העיר  ,גם  ראש  את  תשאל 

תבדוק.הקודם  .  

צרפתי הזה  :צביקה  לעניין  משפטים  בכמה  להתייחס  רוצה  לפני . אני  רק 

המרוץ עניין  על  מאוד  גדול  דיון  דנו  נאמ, חודש  שם  ר ורק 

קייםשאנחנו  מצב  איזה  על  אוכלוסיות . שומרים  שתי  פה  יש 

השנייה את  אחת  לכבד  שצריך  סבא  באה . בכפר  פתאום 

הזאת יודע- ' א, בוקי. ההצעה  לא  אתה  אם  חושב ,   אני 

יודע משולב , שאתה  המרוץ  ק6בתוך  עממית"  הליכה  זה .מ   

שהיתה כמו  צעדה  לא  זו  הליכהאבל , אומר    .משלבת 

במקום - שתיים    שישי  ביום  תחליף  יש  יודע , הצעדה  ואתה 

המתגלגלים, גם טוב . אופניים, נושא  פחות  לא  אירוע  גם 

מהצעדה יפה  פחות  ולא    . מהצעדה 

צ"ד בוקי  לעיר   :יש'ר  לצמצם, להוסיףמתאים    . לא 

צרפתי חדשים  :צביקה  דברים  להוסיף  נוסיף. צריך  אנחנו    .אז 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי מתכוונים  :צביקה  שינויאנחנו  בכלל  לעשות  יצירתיים,   לא , להיות 

חדשנים הכי  שהיינו  שכך. כמו  היות  להסיר , אז  מציע  אני 

בעניין הצבעה  לקיים  רוצה  ואני  היום  מסדר  ההצעה  מי . את 

הציע שבוקי  בנושא  דיון  לקיים    ? בעד 

  ? דיון  :אל- אתי גן

דיון   לקיים  צבוקי:בעד  גרוסנפתלי, יש'  אלאתי,   גן  בן גיא,    

גבעיראמ, גל לוייובל,   אברהםיאיר,     . תודה.  

דיון לקיים  ממה:נגד  שיינפיין  עמרמישלי,    ארנון, בוזגלו-  

צרפתיצביקה, לוי חמויהודה,   בן  מילרעמירם,    איציק,  

קולמןאמיר, יואל צנעניאיתן,   אברהםמולה,   פרץשמעון,    ,

קולות. תודה ברוב  הוסרה    . תודה. ההצעה 
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מסהחלטה להסי :354'  כפרמחליטים  צעדת  בנושא  ההצעה  מסדר , סבא- ר 

   .היום
  

  .אישורים  .3

  

תמיכות . ה     .2011לשנת אישור 

  

צרפתי היום  :צביקה  סדר  להמשך  לעבור  רוצה  לבקש . אני  רוצה  , בקשהאני 

נושא  את  להקדים  ההצעה  סביב  כולם  להתאחד  אפשר  אם 

לעכשיו בתמיכות  הרביעי, הדיון  או  השלישי  הסעיף  . במקום 

בעיה יש  הצבעה,אם  נקיים  על . תודה.   דיון  נקיים  אנחנו 

ה ה. 'סעיף  סעיף  את  נקדם  סדר ' אנחנו  לתחילת  היום  בסדר 

התמיכות, היום   .בבקשה, שגיא. נושא 

רוכל טוב  :שגיא  היום אנחנו . ערב  התמיכות את מביאים  לאישור רשימת 

לכם. 2011לשנת  מזכיר  התמיכות , אני  אישור  של  התהליך 

אוקטו בחודש  עוד  אישרנו, 2010בר החל  העיר , עת  מועצת 

הקריטריונים את  חוזר , אישרה  בלשון  שקרוי  מה  או 

ותחום- ל "המנכ תחום  בכל  תמיכות  למתן  תבחינים  אותם .   

  , תבחינים, קריטריונים

  . סודיים  : לויאהוד יובל

רוכל סודיים  :שגיא  לקהל, לא  סודיים. פורסמו  לא  התבחינים . ממש 

ו באינטרנט  גם  פורסמו  פה האלה  ואושרו  גלויים  היו  גם 

העיר   . במועצת 

צ"ד בוקי  אושרו  :יש'ר  תאריך  אושרו? באיזה  תאריך? מתי  אתה , באיזה 

  ? זוכר

רוכל אוקטובר , באוקטובר  :שגיא  תאריך. 2010סוף  זוכר  לא    . אני 
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צ"ד בוקי  אוקטובר  :יש'ר  תחילת  או  נובמבר  בתחילת  היתה  לא . הישיבה 

להיות אד. יכול  נובמבר  אומרבתחילת    ? וני 

רוכל שבאוקטובר. לא  :שגיא  חושב    . אני 

צ"ד בוקי  ע, לא  :יש'ר  אושר  שזה  אומר  העיר"אתה  מועצת    , י 

רוכל התאריך. אכן  :שגיא  את  לפניי  לי    ,אין 

צרפתי לסיים  :צביקה  לו    . תנו 

רוכל באוקטובר6  :שגיא    . בוקי,  

צרפתי   . תמשיך, שגיא  :צביקה 

רוכל לאוקטובר6  :שגיא  מכ.   התבחיניםלאחר  קריטריונים , ן  אותם 

בקשות להגשת  העמותות  לכל  באינטרנט  גם  במהלך . פורסמו 

התחומים בכל  בקשות  הגישו  העמותות  שאושרה  . התקופה 

התמיכות סכום  מכן  במסגרת , לאחר  אושר  התמיכות  תקציב 

לשנת  העירייה  תחומים . 2011תקציב  לפי  בנפרד  אושר  הוא 

התמיכות. שונים תקציב  את פעם . אושר  אישרנו  ראשונה 

דגש, הקריטריונים שמים  מה  על  אומר  תחומים , שזה  לאיזה 

מטרה . יינתן לכל  הייעודי  התקציב  את  אישרנו  כך  ואחר 

  .ומטרה

מכן   המקצועיים , לאחר  למפקחים  עברו  שהגיעו  הבקשות 

התאמת  את  לעמידה שיבדקו  ובקשה  בקשה  כל 

ניקוד , בקריטריונים או  דירוג  שנקרא  מה  להם  לכל ויתנו 

ובקשה ע, בקשה  שנקבעו  קריטריונים  אותם  מועצת "לפי  י 

  .העיר

המקצועי   המפקחים  המלצת  עם  יחד  הזה  הועבר הדירוג  ים 

המקצועי ללוועדה  שהתכנסה  תמיכות  לענייני  ישיבות3- ת    ,

מופיע שלהם  המרוכז  במסגרת שהפרוטוקול  כאן  בפניכם   

לאישור לדצמבר27בתאריכים , הבקשה  ו 30,    2- לדצמבר 
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המקצועיים3קיימנו . נוארלי המפקחים  עם  ישיבות  חברי .  

המקצועית   , הוועדה 

שלהם  : לויאהוד יובל ההמלצות  את  לראות    ? אפשר 

רוכל כתובות  :שגיא    . ההמלצות 

ההמלצות, לא, לא  : לויאהוד יובל את  לנו    . תראו 

צרפתי לסיים, סליחה, יובל  :צביקה  לשגיא    . תנו 

פותחים  : לויאהוד יובל לא  דיוניםאתם    ,  

צרפתי   .בבקשה, שגיא, סליחה, סליחה  :צביקה 

שלך  : לויאהוד יובל הסליחה  את  שומע  לא  בכתב. אני  רוצה , ביקשתי  אתה 

ההמלצות? סליחה את  בכתב  את . ביקשתי  מסתיר  אתה 

המועצה? ההמלצות לחברי  אותם  להציג . תפזר  רע  מה 

ההמלצות את  המועצה     ?לחברי 

צרפתי   . בבקשה, שגיא  :צביקה 

רוכל המקצועית  :שגיא  הוועדה    , המלצות 

  . סודיות  : לויאהוד יובל

רוכל מנכ  :שגיא  הם  שחבריה  המקצועית  הוועדה  העירייה"המלצות  , ל 

בפניכם פה  מופיעות  המשפטי  והיועץ  העירייה  לרבות , גזבר 

ועמותה עמותה  כל  של  מפורט  ונימוק    . רשימה 

נכון, לא, לא  : לויאהוד יובל לא  כך גם המלצה ה. זה  לא כל  מקצועית  לא 

לנו. לנוהומצאה  מופיעה  שלא  עובדה  זו    .אבל 

צרפתי לסיים, יובל  :צביקה  לשגיא  לתת  מוכן     ?אתה 

  . לא  : לויאהוד יובל

צרפתי לסיים  :צביקה  לו    . תן 

בזמן  : לויאהוד יובל מסמכים  לי  תמציא    . אתה 

ביחד(   ) מדברים 

לך  : לויאהוד יובל הכבוד  כל  עם  ס, סליחה  לא  באגדאתה    . דרן 



    09.02.2011  30  מועצה מן המניין 

צרפתי באגד  :צביקה  סדרן  הישיבה. אני  את  פה  מנהל  אבל    . אני 

המקצועית  : לויאהוד יובל המפקחת  המלצת  החוק  לפי  לי  אני , תמציא 

בכבוד אליך  מכבד. אתייחס  לא  כבוד, אתה  דורש    .אתה 

צרפתי כבוד  :צביקה  צריך  לא  אני  ממך  לי. אני  שאני , האמן  האחרון  אתה 

כבוד ממנו    . צריך 

רבה  : לויהוד יובלא   . תודה 

צרפתי ממך  :צביקה  כבוד  ארצה  אני  מאיזה , אם  לקפוץ  ללכת  אצטרך  אני 

  . מקום

  .  בקרוב  : לויאהוד יובל

צרפתי רוצה  :צביקה  לא  בטח  אני  ממך    . אז 

המקצועית  : לויאהוד יובל המפקחת  של  ההמלצות  את  לי  תמציא    , אתה 

צרפתי לר. בבקשה, שגיא  :צביקה  רוצה  לא  שלךאני  לרמה    . דת 

הרבה  : לויאהוד יובל לעלות  צריך  תדאג, אתה    . אל 

צרפתי רואה . לעלות  :צביקה  . אני  .   . לעלות.

רוכל להבין  :שגיא  אחת, צריך  ברשימה  פה  שמופיעות  , התמיכות 

בפניכם מופיעה  ל, שהרשימה  עיקריים 4- מתחלקות  תחומים   

נפרד תקציבי  סעיף  יש  תחום  לכל  תחום . שבמסגרתם 

ודת ,רווחה חינוך  בפניכם-   מופיע  התקציב  התמיכות ,   סך 

על  לעומת 280,00עומד  קודמת196,000  בשנה  , למעשה.  

של  תקציב  אישרנו  השנה  בתחילת  קודמת  , 150,000בשנה 

אותו הגדלנו    .אחר 

המוסיקה , תרבות   לעומת 650,000 - תחום  צריך . 625,000 

הזה בתחום  לשנת , לומר  העירייה  תקציב   2011שבמסגרת 

המותנה בתקציב  אישרנו  זוכרים, אנחנו  אתם  היה , אם 

הכנסות'סעיף  זה100,000עוד ' מותנה  לתחום  שקלים    ,

ונוכל   ,שבמידה 
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גל בן  המוסיקה  :גיא  קרן  רק    . זה 

רוכל תואם. נכון  :שגיא  הכנסות  תקציב  ויהיה  ונוכל  תהיה , שבמידה  אז 

של  לתחום  נוספת  תמיכה  לשחרר  שקלים 100,000אפשרות   

פה. יםנוספ שמופיע  הסכום  כרגע  לסכום , אבל  בהתאם  זה 

העירייה  בתקציב  שקלים650,000 - שמופיע  מרכזי .   רווחה 

של  מתקציב  שנגזר  תקציב  שהוא  תקציב  למעשה  זה  יום 

הרווחה  שקלים300,000 - משרד  ספורט .   ואגודות   - עמותות 

מיליון 2.975 מיליון 2.4לעומת , ₪  התמיכות . ₪  סך 

  . מובאות

קב   תקציב, וצהכל  קבוצה , כל  בכל  התמיכה  למעשה  או 

הקבוצה בתוך  אומרת. מחולקת  בין , זאת  ניידות  אין 

את . הקבוצות מכיל  תקציבי  תחום סעיף  באותו  הבקשות  כל 

שקיבלו כפי  לטבלאות , והדירוג  לקריטריונים  בהתאם 

בקריטריונים שנקבעו  וקובעים , הניקוד  שמזכים  אלה  הם 

התמיכה גובה  כאן. את    . עד 

צרפתי העיר. תודה  :צביקה    . בבקשה, ראש 

חמו בן  ברשותכם, טוב  :יהודה  רוצה  לאנשי , אני  להודות  כל  קודם 

ה, הגזברות של , רווחהלאנשי  בנושא  שעסק  מי  וכל  הספורט 

היום הזה  הדיון  לקראת  התמיכות  סייס. הכנת  לנועה  . גם 

שמותלאמרתי  בלי    .כולם 

האחרונות   בשנים  רואים  שאנחנו  על אנח, כפי  מצביעים  נו 

מאוד משמעותי- גידול  היה , מאוד  אחד  שכל  כמו  לא  כמובן 

הנוכחי, רוצה התקציב  של  היכולות  אנחנו . במסגרת 

בתמיכות משמעותי  גידול  על  בעמותות , מצביעים  גם 

התרבות, הרווחה בעמותות  כפי , גם  וגם  המוסיקה  קרן 

הספורט לעמותות  להגדיל  ולא , שהתחייבנו  שסברנו  מכיוון 
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ס ה, ברנורק  במשך  התקציבים  את  כשניתקנו  גם  , 14- אלא 

האחרונות15 שנים  יותר,   קצת  שלמעשה , אפילו  ראינו 

משמעותי  באופן  נפגעים  הספורט  וענפי  הספורט  עמותות 

מהתמיכות ירדו. מאוד  לא  קצת  הסכומים  שאולי  , מכיוון 

מאוד ירידה  היתה  נומינאלית  משמעותית- אבל    .מאוד 

ב   השני  הגידול  שנ3- זה  האחרונות  מקווה , ים  מאוד  ואני 

הקרובות בשנים  גם  לנו  לפחות , שיתאפשר  או  הבאה  בשנה 

הקרובות של , בשנתיים  ההגדלה  את  של 100%להשלים   

והשולחן  התושבים  בפני  שהתחייבתי  כפי  התמיכות  תקציב 

  . הזה

אמירה   ישנה  האלה  שבתמיכות  חושב  בהחלט  ישנה  .אני 

העיר ומועצת  העיר  הנהלת  של  ואומרתאמירה  באה  שהיא    ,

בעיר המתנדבים  הארגונים  את  לתעדף  מנסים  כשיש , אנחנו 

יודע שלא  מי  אגב  פעילים 70- כ, דרך  מתנדבים  ארגוני   

מאוד כוח  ביטוי - ובהחלט  לידי  שבא  בעיר  משמעותי  מאוד 

תחום ל. בכל  תחוםבאתי  בכל  כמעט  תחום , הגיד  בכל  אבל 

ועד ימל. בעיר   .120עד , מיתהדה 

ר   בהחלט  כאןאני  שנוכח  מי  לכל  לומר  שעמותות ,וצה   

ביטוי  לידי  באה  לא  שהיא  נוספת  לתמיכה  זוכות  הרווחה 

בפניכם שמונח  לסיוע . במסמך  זוכות  הרווחה  עמותות 

מאוד סבא- לוגיסטי  כפר  מעיריית  משמעותי  זה . מאוד  אם 

העירייה"ע עובדי  ע, י  זה  כגון "אם  נוספים  משאבים  מתן  י 

תרבות, מתקנים אולמות  כספיםכגון  גיוס  לקיום    .  

שימוש    דמי  סבא  בכפר  חברתיות  לעמותות  נותנים  אנחנו 

התרבות בהיכל  מאוד  משמעותי  באופן   םבמתקני, מופחתים 

התרבות אגף  של  הקהילתיים  הנוער, המרכזים  כך . ומחלקת 
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בשורה  הוא  היום  התמיכות  שאישור  חושב  אני  שבהחלט 

המוסיקה, לעמותות לקרן  וגם  הספורט  שוב אנ. לענפי  י 

בהכנת  שעסק  מי  לכל  מצפה , התמיכותמודה  ובהחלט 

יאושרו הללו     .שהתמיכות 

צרפתי   . גיא. תודה  :צביקה 

גל בן  ושאלה  :גיא  הערה  לי  להן . יש  יש  שבעיניי  עמותות  שתי  כאן  יש 

ייחודיים מאפיינים  זאת  מאוד . בכל  בצורה  בולטת  אחת 

העמותות שאר  כל  לעומת  אחת. קיצונית  עמותה  רק  פה   יש 

הרשימה בכל  העמותות  עשרות  הפחתה , מבין  בה  שיש 

שעברה שנה  יותר. לעומת  מקבלים  הדת. כולם  גם , גם 

הספורט, הרווחה   , גם 

גבע"ד אמיר  סבא  :ר  כפר    .מכבי 

גל בן  הסביבה  :גיא  איכות  יותר, גם  מקבלים    . כולם 

צרפתי אתייחס  :צביקה    . גיא, אני 

גל בן  יותר5%חלק   :גיא  יותר10%חלק ,   יותרח,   ניכרת  בצורה  . לק 

פחות מקבלת  אחת  זו.עמותה  מי  כפר ? נכון, סקרנים?   מכבי 

בכדורסל פשעו.סבא  הם  במה  הוא ?   שלהם  ההיקף  האם 

שירד את ? היחיד  להוריד  היחידה  ההגיונית  הסיבה  הרי  כי 

התמיכה הפעילות, היקף  בהיקף  ירידה  שאלת . זה  שואל  אני 

עיריי, תם את  תבעו  שהם  לזה  קשר  יש  סבא האם  כפר  וזכו ת 

המשפט   ? בבית 

צרפתי נכנס  :צביקה  אתה    ? לאן 

גל בן  יודע  :גיא  שואל. לא    . אני 

צרפתי שואל  :צביקה    . אתה 

גל בן  חריגה, תשמע  :גיא  כך  כל  בצורה  בולטת  לתהות,היא  רק  נוטה    .

לי, תראה לוקח  להיתמם  הזכות  את  גם  בוא?אתה  לי ,   תן 
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  . להיתמם

צרפתי חש, לא  :צביקה  לא  כתמיםאתה    . וד 

גל בן  אבל  :גיא  להיתמם  רוצה  כדי . אני  תמימים  להיות  חייבים  לא 

הם. להיתמם דווקא  למה  מיתמם  להאמין . אני  רוצה  אני 

להם מתנכלת  לא  סבא  כפר  עיריית  וחלילה  באה ,שחס  לא   

בחשבון חלילה  איזה, איתם  להם  להכניס  קטנונית  דרך   לא 

ואף סיכה ותבעו  עוז  הרהיבו  שהם  זה  על  בגב  את   ניצחו 

סבא כפר  מולם, עיריית  שלה  בהתנהלות  אמר . שכשלה  כך 

המשפט אני.בית  לא  צביקה .   לקוות  רוצה  מאוד  אני 

מיתמם, שהסיבה לא  באמת  לקוות , ואני  רוצה  מאוד  אני 

וחלילה  חס  לא  שאתם  היא  דווקאשהסיבה  להם    . עושים 

התייחסות    פה  לקבל  שצריכה  חושב  שאני  עמותה  עוד 

של הזהדיפרנציאלית  העניין  את  שמציגים  כמי  היא , כם 

סבא כפר  יואב  להתרשם, הפועל  מצליח  שאני  מה   שמכל 

שלה החדשה  ההנהלה  תחת  מרשים  שיקום  תהליך  , עוברת 

ברכות לה  מגיעים  כך    . ועל 

החדשה   להנהלה  הכבוד  כל  עם  היא  גם  פה , אבל  שנציגיה 

מניח טובים, אני  דברים  אחת , ששומעים  העמותה  גם  היא 

היחידה היחידות או  הקודמת   ההנהלה  תחת  שזכתה 

ולהלוואות מאוד  נדיבים  אדוני . למענקים  זמן  והרבה 

שלהם , הגזבר ההלוואות  החזר  איפה  עדכון  קיבלנו  לא 

בהכנסות. עומד עולים  הם  לקבל 2011בשנת . גם  צפויים  הם   

שקל מיליון  מחצי  לעומת 517,000, למעלה   418,000₪ קצת ,  

מיליון מחצי    . יותר 

שבזמן אני   חושב  לעמותה  כסף  ומאשרים  זה , שמעניקים 

ל מעבר  לשמוע  טוב  והחיוביים זמן  הנכבדים  ההבראה  אפיקי 
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עוברים עומד, שהם  הזו  העמותה  של  ההלוואה  החזר  . איפה 

העירייה עם  הסכם  תקופה , היה  פני  על  פרוסים  היו  הדברים 

הזה,ארוכה בעניין  היום  הדברים  פני  מה  לקבל .   אשמח  אני 

ל העמותותתשובה  לשתי  בנוגע  השאלות  שכאמור , שתי 

שציינתי בהקשרים  מהאחרות  מעט  חריגה  בצורה    . בולטות 

צרפתי   . בבקשה, בוקי. תודה  :צביקה 

צ"ד בוקי  שאני   :יש'ר  סוד  לא  הגדולה זה  מהתוספת  הסתייגות  העליתי 

הספורט לתקציב  זאת.והמבורכת  למרות  בהחלט ,   אני 

כ שמפורטות  ההצעות  כל  בעד  זאת. אןאצביע  לי , למרות  יש 

שאלות ידיד. שתי  שאמר  גלכמו  בן  מר  אחת , י  עמותה  רק 

קיבלה שלה, לא  בהקצבה  לא , ירדה  אחת  עמותה  רק  גם 

יותר קיבלה  ולא  פחות  שהיא, קיבלה  איפה  תקועה  . נשארה 

עצמי את  שואל  זה, ואני    ? איך 

צרפתי עמותה  :צביקה    ? איזו 

צ"ד בוקי  הקשיש  :יש'ר  למען  הסבר. 13, העמותה  שיש  להיות  , שוב. יכול 

מיתמם לא  יודע, אני  לא  הספורט . אני  שענפי  זה  איך 

השונים הרווחה  וענפי  קיבלו, השונים  וכולם  , והדת 

הקשיש הוהעמות למען  אותו   עם  נשארה  סבא  כפר  בעיר 

של     .2010תקציב 

מזדקנים  :??? לא  סבא    . כפר 

צ"ד בוקי  זקנים  :יש'ר  יותר  יש  סבא  לכאן, כפר  ויש באים  זקנים  יותר  יותר  

אבות מוגן, בתי  דיור  נכון  יותר  לי. או  ברור  לא  סתם , וממש 

אותם , למשל את  מ75,000אם  שקל  מיליון 2.975-   אותם , ₪ 

הקשיש75,00 לעמותת  הולכים  היו  סיבה ,   יש  כן  אם  אלא 

מנהלית . אחרת יותר  שהיא  כפר - שאלה  עלייה  להפועל  למה   

עמותה מספר  אין  ל?סבא  יכול  מי  תשובה    ?תת 
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צרפתי לך  :צביקה  יענה  מעט. שגיא    . עוד 

גבע"ד אמיר  טכנית  :ר    .טעות 

צרפתי להתייחס  :צביקה  רוצה  עוד    ? סיימת, בוקי? מי 

צ"ד בוקי    . סיימתי, כן  :יש'ר 

צרפתי   . בבקשה, יאיר  :צביקה 

חברים  :יאיר אברהם תקציב , טוב  של  היבטים  לשני  להתייחס  מבקש  אני 

ה- אחד . התמיכות מן  אחריותי  בתחום  שהינו  וזה , סתם 

המוסיקה הגזבר. קרן  שציין  כאן , כפי  שנקוב  המספר 

הוא  התמיכות  שקל650,000בתקציב  יש ,   שבתקציב  בעוד 

מותנים100,000   .  

זה   את  מציין  ב, אני  נמצאים  שאנחנו  אנחנו , תהליכיםמשום 

המוסיקה גופי  איחוד  של  משמעותי  מאוד  בהקשר ו, בתהליך 

משת אנחנו  התמיכה הזה  במסגרת  לעמוד  מאוד  עד  דלים 

הקונסרבטוריו של  התקציב  ובמסגרת  את , ןהזאת  לבצע  כדי 

בצורה  הזה  הארגוני  לא . חלקההשינוי  כלל  משימה  זו 

ארגוני, פשוטה שינוי  מבצע  כשאתה  הטבע  שבדרך  , משום 

לבנות  בשביל  להשקיע  צריך  ומאידך  מתייעל  מחד  אתה 

חדשה זה. מסגרת  את  מציין  אני  מעריך .לכן  שאני  משום   

סופיים אינם  האלה    . שהמספרים 

הספורט   עמותות  לגבי  רוצה  אני  אחרת  עמיתי .התייחסות   

חישב  טועה? נכון, ומצאלדעתי  אני  אם  אותי   70%- ש, תקן 

הספורט לעמותות  הוא  התמיכות  מתקציב  סבור .בעצם  ואני   

דיון הזה  לנושא  לייחד  צריכים  או , שאנחנו  מקדים  דיון  או 

נפ או ? ומדוע. רדדיון  בקריטריונים  די  שלא  משום 

שמופיעים הגורמים בתבחינים  שמקיימים  בדיונים   

להשקיע, המקצועיים כדאי  ענף  באיזה  אותנו  ללמד   .בשביל 
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דוגמא לכם  אתן  בו . אני  יש  הכדורגל  שענף  וסבור  חושב  אני 

החינוך בתחום  סגולית  תרומה  בעל  באופן , פוטנציאל  שהוא 

פעולהמשמעותי  החינוךבשיתוף  תחום  עם  כמובן  יכול ,   

לא  שאנחנו  משמעותית  חברתית  תפוקה  או  תרומה  לתת 

במספרים אותה    . רואים 

זאת   ע, לעומת  שמוחזק  מועדון  הוא  שהם "המועדון  בעלים  י 

פרטיים מועצה, בעלים  כחברי  אנחנו  כן  ציבור, ועל  , כנציגי 

מועדוני  שמפעילים  השיקולים  מערכת  את  יודעים  בדיוק  לא 

ולהצטיין- האחד . טהספור ללכת  אחד  מצד  הסתם.   אני , מן 

תעלה סבא  כפר  שהפועל  ומייחל  מקווה  ואני  בסוף  מניח 

העל לליגת  גאווה ובאמת . השנה  גם  עבורנו  שזה  חושב  אני 

בעצם , ומאידך. גדולה זה  שבשביל  חברתית  תרומה  לה  יש 

התמיכה את  מקבלת    .היא 

שעלה   מספר  הוא  פה  רואה  שאני  שהמספר               מכיוון 

שקל100,000- ב בכלל,   אני  את , וצביקה  לשבח  רק  יכול 

עושה, העבודה שאתה  כל , כנראה  את  שהגדלת  זה 

הספורט עמותות  של  לומר . התקציבים  יודע  לא  אני  אבל 

ב הגידול  ראוי100,000- האם  גידול  הוא  שקל  גידול ,   הוא 

הכדורעף,נכון מועדון  למשל  מאשר  יותר  נכון  גידול  הוא   ?  

ללמדכםרק   כדורעף,  במועדון  שמתאמן  מי  במקרה ,   ובתי 

גלילימשתתפת  ספר  בית  של  העל  בליגת  הכדורעף  , בפעילות 

ניכרים סכומים  משלמים  שואל , ושם. הם  אני  שם  גם 

הישגיות , שאלה לצורך  משמשת  הנוער  פעילות  כמה  עד 

אחד מצד  עתודה , והצטיינות  איזושהי  העניין  לליגה ולצורך 

ובוג הבוגרים  משמשת , רותשל  היא  באמת  כמה  עד  ומאידך 

חברתית וכו, כמסגרת    . 'תרבותית 
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אומר   אני  זה  אחרים, ועל  מועדונים  על  מסתכל  כשאני  , גם 

מכירשאותם  פחות  מלמדים, אני  לא  האלה  אותי . המספרים 

מלמדים יודע. לא  לא  צביקה, ואני  תוכל , אולי  אתה  אולי 

אל המספריים  לקריטריונים  מעבר  בפנינו  הכמותייםפרט  , ו 

הזה התעדוף  את  רואה  אתה  את , איך  רואה  העיר  ראש  איך 

הזה האלה. התעדוף  המספרים  מתוך  לי  ברור, כי  לא    . זה 

האחרים   הדברים  פעם, לגבי  יחסית , עוד  הם  התקציבים 

נמוכים דבר, תקציבים  עליהם  להגיד  יודע  לא  אבל .ואני   

שבנושא  חושב  איזושהי עמותות אני  צריך  הספורט 

קצתהתיי פהחסות  שמוצעת  ממה  יותר  הרבה  רחבה   .   

צרפתי   . בבקשה, אתי. תודה  :צביקה 

הכובע  :אל- אתי גן את  להוריד  רוצה  אני  כל  שנה, קודם  אחרי  וזו , שנה 

מועצה  כחברת  לפחות  שאני  השלישית  בתמיכותהשנה  . דנה 

לכם הכבוד  בקשות. כל  להגיש  יודעים  יודעים , אתם  אתם 

תמיכותל אני, קבל  זה  הכובעועל  את  מורידה  אני .   כאשר  כי 

השני הצד  על  רווחה, מסתכלת  של  עמותות  של  תמיכות  , על 

חינוך של  למשל  עמותות  חינוך. על  של  עמותות  שתי  פה    . יש 

הישיבה, האמת   לפני  סקר  קצת  שהספקתי, שעשיתי  , כמה 

הרבה לי  היה  האחרות . ולא  מהעמותות  אנשים  שאלתי 

אתם' לי . ?'איפה  יכוליםאנחנ, לא'אמרו  לא  לא , ו  אנחנו 

לנו, עומדים ייתן  מי  כל .'ובכלל  קודם  לכם , אז  שאפו 

יודעים   .שאתם 

השני    העירוניים, שבאהחלק  העדיפויות  סדרי  פעם . זה  אף 

דנו יאיר, לא  אומר  שאתה  מה  עם  מתיישב  לא , וזה  פעם  אף 

רוצה הזו  העיר  בעצם  מה  רוצה . דנו  היא  כיוון   50% - לאיזה 

כדו20%? כדורגל רווחה30%? רעף  מה . להגיד?   להחליט 



    09.02.2011  39  מועצה מן המניין 

חושב. המדיניות השולחןואני  שזה  זה , ת  הוא  הזה  השולחן 

המדיניות את  להחליט . שקובע  שצריך  זה  לאיזה הוא 

ללכת זה  ולפי  אומרים  .כיוונים  הורים  מיני  כל  אז  , רגע'כי 

מסכן שלי  הילד  בכדורעףהוא . אבל  להיות  דווקא  לא , רוצה 

בכדורגל להיות    .'רוצה 

שאומרים    כאלה  שיש  דווקא, סליחה'או  לכדורגל  ? למה 

פרטי מועדון  שזה  , בגלל  כן?' גם  איתך  מסכימה  אני . ואני 

שם  שיש  יודעת  קייטרינג, VIPגם  גם  שם  שיש  יודעת  , אני 

הכסף הולך  למה  יודעת  מושג. לא  לי    . אין 

תמיד    כך  כל  שלא  העירייה  להנהגת  באמת  אולי  אז 

אומ שאנחנו  למה  באמת, ריםמתייחסת  רצוי  היה  , אולי 

הספורט של  בכיוון  הספורט, אפילו  בעד  מאוד  מה . ואני 

בספורט, לעשות שלי  ספורט, המשפחה  של  עבר  לי  יש  . אני 

ספורט בעד  מאוד  איזה. אני  קלה , למשל? אבל  אתלטיקה 

וגוססתפתאום כמעט  היא  להחליט.   ברצינות . אז  לשבת 

זה את    .ולעשות 

חינוך    של  אין- הנושאים  חינוך.   של  נושא    . אין 

לוי אחר  :ארנון  במקום  מכוונים  אולי    ? אבל 

המטרה  :אל- אתי גן וזו  בתמיכות  כרגע  דנים  הכבוד. אנחנו  כל  עם  , גם 

ארנון יודע  לא  אתה  ממינהל , אם  מקבל  הספורט  גם  אז 

מקומות, הספורט מעוד  מקבל , מקבל  הוא  החינוך  ממשרד 

בסדר. עוד בסדר. וזה  החלוקה. זה  הפרופורציה ,השאלה   

הולכת הזו  העיר  לאן     .ולהחליט 

לכם   אגיד  באינטרנט, ואני  וחיפשתי  במחשב  נכנסתי  , סתם 

חולון עיריית  בדיוק, ומצאתי  שנותנים  לא , תבחינים  זה 

האחרונה ב, מהשנה  איך2007- כבר  מחליטה,   היא  אז . מה 
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ח בסיסיתיש  הישגית, לוקה  חלוקה  חלוקה , יש  יש 

לבוד, לקבוצות חלוקה  לעודד . דיםיש  זה  שחמט  למשל  כי 

  . בודדים

צרפתי אותך  :צביקה  להפתיע  רק  יכול  אותו ? אני  סבא  כפר  בעיריית  גם  זה 

יודעת. דבר לא  שאת    . כנראה 

סבא , תשמע  :אל- אתי גן כפר  רשמיתעיריית  פרסמה  זו , צביקה, לא 

מדברים שאנחנו    .הבעיה 

ודיברנ  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו זה  על  ישיבה  לנו  האלההיתה  הדברים  על    . ו 

הזמן  :אל- אתי גן כל  מדברים  שאנחנו  הבעיה  שנעשו . זו  התבחינים  גם 

בפנינו הובאו  האופוזיציה, לא  חברי  בפני    . לפחות 

חמו בן  נכון. נכון  :יהודה    . זה 

שנקראו  :אל- אתי גן יודעת  אני  הקואליציה  חברי  שאתה , בפני  והפקידה 

לזה  הרווחה'קורא  של  המקצועית  , הפקידה  באה' , היא 

והכל , הסבירה שאלות  לשאול  היה  בסדרמותר  אבל . היה 

אחוזי עם  פרסמה  חולון  שעיריית  תבחינים  עם , םזה 

זה את  לראות  יכול  אחד  וכל    . משקלות 

צרפתי הדבר  :צביקה  אותו  עושה  סבא  כפר  עיריית    . גם 

זה  :אל- אתי גן את  לראות  יכול  אחד  דבר. כל  אותו  עושה  היא  , הכל 

מללמקבליםואנחנו  איזשהו  לי.   שכתבתם . מלל, תסלח  מה 

לא ותו  מלל  זה    .  פה 

מולה כתב  :אברהם  לא  אחד  מקצוע . אף  אנשי  המכתב, ישבוזה  את  , ניסחו 

אחד אף  לא    , זה 

ישבו  :אל- אתי גן מקצוע  קיבלנו, אנשי  לא  מכובד. אנחנו  לא  ואני . וזה 

הישיבה שלפני  לך  להגיד    , רוצה 

מולה ט  :אברהם  לך  יש  חושב    . באמת, עותאני 

חשבתי  :אל- אתי גן לא , אני  בכלל  שאני  וחשבתי  מעליב  שזה  חשבתי  אני 
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זה על  אדבר  ולא  פה  יותר . אופיע  הוא  התמיכות  נושא  אבל 

חשובמד שמתנדבים, י  אנשים  זה  פה  יום , כי  נותנים  שהם 

  , ולילה

מולה בהם  :אברהם  תזלזלי  אל    . אבל 

הזה  :אל- אתי גן הנושא  את  כיבדתי  לדברולכן, ולכן  לעצמי  הרשיתי  גם    .

הכל שזה  לך  תדע  זלזול, אז  זלזול. זה    .זה 

מולה עכשיו  :אברהם  גם  מזלזלת    .באמת. את 

מבקשת  :אל- אתי גן אני  גם  קיבלת  שאתה  שיישבו . מה  רוצה  אני  גם 

לי ויסבירו  שאלות, איתי  לי  יהיו  יכולה , ואם  אני  אז 

לבקש, להחליט יכולה  קרה. אני  אני?מה  כחברת .   אני 

פהמו וחבריי  המדיניות , עצה  את  שקובעים  אלה  אנחנו 

הזו המדיניות  על  אחראיים  גם  משמעית. ואנחנו    . חד 

מולה אתם  :אברהם    . רק 

משמעית  :אל- אתי גן זלזול. חד  קיים  אם  גם  הדבר  אותו  וכותבים .כולנו   

זה' עושה  זה, זה  עושה  לו, זה  יש  .זה  . . לו,   אין  . 'זה 

הפקידה וזהו, החליטה  הכל. המליצה  שיהיה . זה  צריך  אז 

שקיפות יותר  קצת  סדר. פה  יותר  ראייה . קצת  יותר  קצת 

רוצה העיר  מה  התמיכות, של  של  בנושא    .גם 

צרפתי   . בבקשה, יובל. תודה  :צביקה 

שמנוהלת   : לויאהוד יובל עירייה  אנדד'יש  , סינגל  הקואליציה ' חברי  אפילו 

לישיבות בייגלה, מגיעים  להם  שואלים , מחלקים  הם 

להחלטות, אלותש באמת  שותפים  לא  קריטריונים. הם  , יש 

יפים   , הם 

.   :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו . האחרונה. הקואליציה    ? מה, על 

כמוך  : לויאהוד יובל יודע  אני    . אולי 

בישיבה  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו היית  לא    . אתה 
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יודע  : לויאהוד יובל לא  ואני  התקציבים  בחלוקת  משתתפת  את  . אולי 

ליתחדש   . י 

מילר בזה, רגע  :עמירם  בסדר  לא  מה    ? אז 

לכם, לא  : לויאהוד יובל הכבוד    . כל 

ביחד(   ) מדברים 

אתי  : לויאהוד יובל מבית , אבל  אותו  שהביאו  הניהולי  של הסגנון  מדרשם 

להג, ותיקי רוצה  לא  מהאני  מישהו , יד  פה  אעליב  אני  אולי 

וחלילה של . חס  ניהולי  סגנון  שהביאו  אנדדסינג'אנשים   'ל 

שלהם הפרטי  במטבח  אפילו . מחלקים, מחליטים, יושבים 

פנקס היה  ספיר  היום , אצל  הוצג  הפנקס  לפחות  אבל 

פנקס. לראווה להציג  יכולים  לא  אצלו, הם  כתוב    . לא 

טבלאות, הקריטריונים   להם  לראות , יש  יכול  לא  אחד  אף 

אותם, אותם יראה  ערים . לא  של  דוגמאות  מביאה  את 

אותםחלי, מתוקנות נגיד  שלא  וחס  אותם . לה  תכניסו 

לאינטרנט, לאינטרנט שלכם  הדיונים  את  את , תכניסו  תתנו 

שלכם השקופים  אותם,הציונים  תציינו  בקואליציה,   , תדונו 

באינטרנט ילמד . תפרסמו  מישהו  איזה  הבאה  לשנה  אולי 

משהו   . מזה 

צ"ד בוקי  באינטרנט  :יש'ר  הישיבות  את    .  תצלמו 

הישיבותת  : לויאהוד יובל את  שמסכם. צלמו  המסמך  את  מכם    ,מבקשים 

ביחד(   ) מדברים 

לדבר  : לויאהוד יובל לי    . תרשו 

צרפתי לדבר, חברים  :צביקה  ליובל    . תנו 

צ"ד בוקי  לצילום  :יש'ר  התנגד  לצילום. בוקי  התנגדת  שאתה  זוכר  לא , אני 

ועדה. הוא באותה    . ישבתי 

חמו בן  הוא  :יהודה  הוא. גם  מוקלטיםהפרוטוקולי. גם     .ם 
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ביחד(   ) מדברים 

צרפתי   . יובל, בבקשה  :צביקה 

כזה  : לויאהוד יובל הוא  במועצה, הנושא  מנהלים  כשמבקשים , מועצה 

מסמך"ממנכ לשלוח  המפקחת , ל  המלצת  מה  שאומר 

אותו שולחים  לא . המקצועית  שהם  האופוזיציה  חברי  גם 

שלכם הגדולה  בעשייה  החוק, שותפים  זה  כי  לדעת  . יכולים 

במטבחתמ פרטי  באופן  עירייה  לנהל  ככה , שיכו  גם  זה 

  .נראה

פשוטות   נורא  שאלות  כמה  על  תענו  בוא  כשבעיר . אבל  פעם 

של  תקציב  היה  שקל300הזאת  מיליון  שתגיד , אדוני.   מתי 

אשתוק   . אני 

יואל מקום, לא  :איציק  באיזשהו  שקל  מיליארד  כתבת    .  השבוע 

בתב500  : לויאהוד יובל שקל  מיליון  בשוטף500, םרי"  מיליון  כמעט ,  

שקל שקל. מיליארד  מיליארד  כמעט  שמנהלת  לא , עירייה 

בתב, טעיתי בשוטף"בין  ובין  עירייה , רים  אותה  לא  כבר  זה 

ניהלה  בקושי300שהיא  שקל  מיליון   .  

מילר יחסי  :עמירם    . הכל 

יחסי. נכון  : לויאהוד יובל באופן    , אז 

פרץ השינוי  :שמעון  את  עשה    ? מי 

אותך, רגע  : לויובלאהוד י ארגיז  לא  שאני  ורבי, עמירם    , מורי 

מילר אותי  :עמירם  מרגיז  לא    . אתה 

יחסי  : לויאהוד יובל באופן  יחסי, הכל  באופן  לעמותות  גם  את .תקצה  קח   

ב1%- ה שהיה  הזה  מיליון300-   ל,   תקציב 500- גדלת  מיליון   

מיליון5תשים , שוטף של במקום .   משחק  פה  שיש  שנגיד 

אפ מאלה, ססכום  נוריד  לאלה, אם  לספורט , ניתן  נגיד  בוא 

. אני , תראו. מגיע . לעצמי. דורש  אני  יגיד  לא  אחד  שאף  . אז 
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סבא בכפר  חוק  עדיין  פה    .אין 

רבותיי   וספורט, אז  תרבות  שרוצה  שעיר  נקבע  בואו , בואו 

שלהם התקציב  את  למשרות, נגדיל  הולך  לא  זה  הרי  זה , כי 

מ למשכורות  לשחקנים  הולך  לאנשים . נופחותלא  הולך  זה 

לציבור שירות  מביאים  אחוז . שבתכלס  את  תגדילו 

על , התמיכות אותו  שקל5, 1%תשאירו  מיליון    .  

ה   את  האלה5- קחו  שקל  מיליון  שמפתח ,   לספורט  תגדילו 

העממי הספורט  יכולים , את  שאיתם  תשתיות  שמביאים 

להשתתף אנשים  לשחמט, הרבה  גם  לנו  על . תנו  שמעתם 

מדליהר ?שחמט מביאה  שחמט  הצטלם  העיר  תנו . אש  אז 

יותר טיפה  של. להם  הדירה  שכר  את  רק    . םהלא 

קיבל  :אברהם שיינפיין   . השחמט 

לדבר, רגע  : לויאהוד יובל לי  הדירה . תרשה  שכר  את  בדיוק  קיבל  השחמט 

לעירייה משלם  וחזר.שהוא  הלך    .  

מולה יותר  :אברהם  קצת  נותנים  היו  משח, אם  למה  אומר  אותםהיית  , דים 

כסף להם    . נותנים 

משחדים  : לויאהוד יובל מולה? למה    , אדון 

מולה יחסי  :אברהם  יחסי. הכל  הכל  שמתחלק  יודע  יחסי. אתה    .הכל 

צודק  : לויאהוד יובל צודק. אתה  אומר. אתה  אני  כל , אבל  אדם  בן  אם 

כדור זה  שלו  כדור, החיים  אחרי  את , לרוץ  שרק  ברור 

יקבל אנשי. הכדור  יש  אליהםםאבל  מדבר  ששחמט  יש ,  

אליהם מדבר  שתיאטרון  כמה . אנשים  פה  נקים  בואו 

תיאטרון של  אנשים, עמותות  ימשכו  הם  גם    .אולי 

הוא   מקצועיים, הכלל  ספורטאים  רק  שלא  אלא , כדורגל 

יותר לקבל  צריך  עממי  מהרחובות, ספורט  ילדים  . להוציא 

שמחלקים אלה  להיות  רוצים  תחלקו , תחלקו? אתם 
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בפרופורציה, לחברים תחלקו  שזה .1%תנו . אבל  תגידו   

תיאטרון לעמותות  גם  ויצ. כולל  לכם  נפל  וחלילה  ו "חס 

למסכנים? ן"ער? בדרך גם  לעזור . תתנו  צריך  וחלילה  חס 

מהרחוב ילדים  שמצילות  להם, לעמותות  גם    .תעזרו 

הבאה   בפעם  העיר  ראש  שאם  אומר  כמו , אני  או  הבאה  בשנה 

הש באו,שנהעשה  יחליט  להגדיל  פתאומי  תקציב פן  את   

בו, התמיכות אתמוך  בעד. אני  שהעיר .אני  נקבע  בואו   

לבכירים אסורות  והוצאות  מגנום  לקנות  במקום  , הזאת 

ילדים יותר  שייקח  לספורט  יותר  מהרחובייתן  יקרא .  

תקציב גם  לו  וייתן  ספורט  לויצ, לשחמט  דבר "יקרא  שזה  ו 

מינימאלי אנושי  ערך  משכרשהוא  יותר  קצת  חצי   או  דירה   

השנה בכל  חשמל  תרבותיים. חשבון  כבר  אם  נהיה  אז , בוא 

הסוף   .עד 

חמו בן    . בבקשה, אמיר  :יהודה 

גבע"ד אמיר  אחד  :ר  משהו  צורם  כך, לי  כל  משמעותי  ולא  קטן  אבל , אולי 

מאוד שהוא  חושב  עק- אני  גופים. רונימאוד  שני  פה  : יש 

ול ארגונים. נסוירוטרי  יוקרתי, לשני  ים מועדונים 

סוציו  משכבות  מהם  אחד  וכל  משפחות  מכמה  שמורכבים 

יחסית גבוהות    , אקונומיות 

חמו בן  אבל, אמיר  :יהודה  לדעת  אמור    . אתה 

גבע"ד אמיר  יודע  :ר  יודע. אני  נהדרת. אני  פעילות    . שעושים 

חמו בן  הולך  :יהודה  זה  הזה, לא? לאן  הכסף  הולך  לאן  יודע  אבל . אתה 

הולך  לאן  לדעת  אמור  הזהאתה  מצ45זה . הכסף  שנים  ינג ' 

ועברנו . למלגות ללירה  לירה  שהתחיל  גלר  תקופת  מאז 

לשקל שהולך. לשקל  הכסף  זה. זה  את  לדעת  צריך  . אתה 

מורה מעורה. אתה  יותר  מהאחרים  שינוי  לשם    . אתה 
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גבע"ד אמיר  ככה, לא   :ר  שזה  ידעתי  לא  שגופים . אני  חושב  לא  בעיקרון  אני 

צריכים   ,כאלה 

בן חמויהודה  באמצע  :  מתערב  לא  כלל  בדרך    , אני 

גל בן  למישהו  :גיא  מחמיא  כשאתה  שגם  יפה  מישהו , זה  משמיץ  אתה 

  . אחר

חמו בן  מכם  :יהודה  מעורה  יותר  שהוא  זה, זה  על  מחלוקת    ? יש 

גל בן  שאמרת  :גיא  מה  על  חוזר  מעורה : אני  אתה  לאחרים  בניגוד 

למישהו. יותר מחמאה  בלתת  רק  תסתפק    , לפעמים 

חמוי בן  עובדה, רגע, אבל? למה  :הודה  לא    . זאת 

גל בן  מישהו  :גיא  להשמיץ  עם . רק  השמצה  לשלב  צריך  אתה  למה 

  ?מחמאה

גבע"ד אמיר  מה  :ר  יודע  מלכתחילה, יהודה, אתה  שגיאה    . זו 

גל בן  יפה  :גיא  אנושית  לא    . תכונה 

גבע"ד אמיר  כזה  :ר  ארגון  מראשי  הייתי  אני  שאם  חושב  הייתי , אני 

מהעירייהמתבי תמיכה  לבקש  האמת.יש  את  אומר  אני    .  

חמו בן  היסטורי  :יהודה  הסכם  זה    . אבל 

גבע"ד אמיר  הלאה  :ר  וכן  התרמה  יכולת  להם    . יש 

חמו בן  היסטורי  :יהודה  הסכם  זה    . אבל 

גבע"ד אמיר  מער  :ר  יותר  מקבל  מהם  אחד  מ"כל  ויותר     - ן 

חמו בן  אבל  :יהודה  היסטורי  הסכם    . זה 

גל בן  מלגות  :גיא  על  שנדבר  רוצה  קרן ? אתה  של  המלגות  על  נדבר  בוא 

האלה.ספיר המלגות  עם  קורה  מה  לעשות ?   רוצה  אתה  מה 

האלה   ? יהודה, למלגות 

גבע"ד אמיר  של   :ר  משכורת  אקלקל  שאני  אני  שנה40מי  לי ,   נראה  זה  אבל 

  . אבסורד

גל בן  מלגות  :גיא  של  היסטורי  הסכם  ספיר אבל , זה  של  הכספים  את 
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אחריםאת דברים  מזה  לעשות  רוצה    . ה 

צרפתי   . תודה, גיא  :צביקה 

גל בן  אומר  :גיא  לא    . אתה 

חמו בן  כאן  :יהודה  להיות  נהנה  מאוד  נהנה. אני  נהניתי. אני  לא  היום , פעם 

נהנה   .אני 

גל בן  לך, תראה  :גיא  חדש  זה  לכולם, אם  גורם  לא  אושראתה   .כזה 

לך חדש  זה  אם  יודע  לא    .אני 

צרפתי   . בבקשה, איציק  :צביקה 

חמו בן  נהנה  :יהודה    . אני 

גל בן  היוםיש  :גיא  כל  נחת  כזו  לכם  גורם  לא  שאתה  אנשים    .  

חמו בן  נהנה, תמשיכו  :יהודה    , אני 

גל בן  אותך90%אמנם   :גיא  משבחת  שרק  בסביבה  נמצא  שלך  מהזמן    .

לא לעשות, פה  אנשים. מה  אפילו  פה    , יש 

חמו בן  נהנה  :יהודה    . ואפילו 

גלגיא בן  טועה  :  שאתה  לך  כזה. שיגידו  דבר  דעתך  על  מעלה    ? אתה 

לדבר  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו רוצה    . איציק 

גל בן  נהנה  :גיא  לא  רק  לפעמים, לא  גם    . טועה 

יואל אחרון  :איציק  שאני  חושב    .אני 

צרפתי וממה, לא  :צביקה  איתן    . אחריך 

יואל כל. טוב  :איציק  פה, קודם  איננה  שאתי  רוצה מפנ, חבל  שאני  י 

במשך  לה  שניתנה  לזכות  תמיכות 3להצטרף  לאשר  שנים   

ובקשות הצעות  להגיש  יודעות  העמותות  איך  אז , ולראות 

כבר אני  זה  את  כמוה8עושה  נהנה  ואני  שנים  כפול ,   רק 

  . שנים

חמו בן    . 7  :יהודה 

יואל לפעם  :איציק  מפעם  שומע  שאני  אחד  דבר  יש  פה , אבל  כשמעלים 
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של מהסוג  טכניקהטיעון  ועד ,   זה  את  מביאים  צורה  באיזה 

מטבחון באיזה  זה  את  עושים  אתם  סתם , תראו. כמה  זה  אם 

יבינו  שהנוכחים  כדי  לפרוטוקול  ייכנס  שזה  בשביל  מילים 

ואופוזיציה קואליציה  יש  יודעים, שפה  הם  זה . אז  אם  אבל 

אמיתי להיות  במערכת - ככה , בשביל  אישרנו  התקציב  את   

תקציבים המקצוע . שמקציבה  שאנשי  החלטנו  התבחין  את 

בפנינו החלוקהיציבו  ואת  התבחינים  את    .  

. אתה מ  : לויאהוד יובל . ועדות. פה  לעשות  המועצה  חברי    .  את 

צרפתי   . יובל, סליחה  :צביקה 

המועצה  : לויאהוד יובל חברי    , כל 

יואל רגע  :איציק  לי    . נו, תן 

המועצה   : לויאהוד יובל חברי  . כל  . . בוועדות . . הכסף. מדבר . את  אתה  למה 

  ? בשמנו

יואל לי  :איציק  בשמך. תן    .בשמי, לא 

יודעים , מהפקידים  : לויאהוד יובל וכולם  יהודה  שמזה  זה שמי  את  חלק 

זהלבד    ,  

יואל טוב, בחייך  :איציק  מלא . נו  שותף  מה אני  על  ידיי  את  שם  ואני 

פה הציעו  המקצוע  הנוסף. שאנשי  א, הדבר  נשי באים 

התבחינים את  גם  מציבים  פר , המקצוע  הסכומים  את  גם 

זה, עמותה של  המשמעויות  כל  לפה, עם  זה  את  ופה . מציגים 

ולומר  להתחכם  ומתחילים  המועצה  מחברי  חלק   - קמים 

להחליט צריך  הזה  השולחן  הזמן, הנה. אנחנו  בואו , זה 

  .תחליטו

אחרת   הצעה  שאומר ? יש  מי  את  מבין  לא  לא'אני  ני א. 'למה 

כן מה  להבין  להבין. רוצה  רוצה  לדבר , אני  יודע  לא  השולחן 

שמדברים כמה  מסביבו  פה  יש  לראות . אבל  רוצה  אני  אבל 
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אומרים  לפעם  שמפעם  אלה  מחליטים 'את  המטבחון  אתם 

משתף, לבד לא  העיר  משתף, ראש  חלופית. 'כן  הצעה  , תציעו 

האצבעות את  החלטהנרים  וניקח  לפעם .  מפעם  שאתי   

כךצ'אומרת  , ריך  '  

גל בן  בהם  :גיא  ודנים  הסתייגויות  מגישים  שאנחנו  . כמו  . .  

צרפתי לסיים  :צביקה  לאיציק    . גיא, תן 

גל בן  בה  :גיא  שתדונו  מתכוון  אתה  חלופית  הצעה  של  רמה    ? לכזאת 

לי  :אל- אתי גן כדורגל, תגיד  בעמותת  ילדים, אתה  יש  כמה  יודע    , אתה 

יואל לי  :איציק  מפריעה  את  לךעוד ? למה  אגיד  אני    . רגע 

נוער  :אל- אתי גן יש    ? כמה 

יואל רגע  :איציק    . עוד 

בוגרים  :אל- אתי גן יש  יותר? כמה  הנוער  בשביל  צריך    ?אולי 

יואל פה, אתי  :איציק  היית    , לא 

יש  :אל- אתי גן כמה  יודע    ? אתה 

יואל לך, רגע  :איציק  לענות  הולך  שאני . אני  כשדיברתי  פה  היית  לא 

אליך ל, מצטרף  התענוג שיש  את  שנים8י  שנים3לא ,     ,

התמיכות את  אגב.לאשר  דרך  יודעים,   פה , אתם  מדברים 

התמיכות שסך    , בכאילו 

ביחד(   ) מדברים 

יואל עלה  :איציק  הכל  בסך  התמיכות  תבחין, סך  נשאר  , התבחין 

ליהנות ממשיכות  כל. והעמותות  אחד , קודם  שכל  בטוח  אני 

לתמיכ כסף  יותר  והיה  הלוואי  כאן  תקציב , ותיאמר 

יותר , לתמיכות כלפי  או  פעילויות  יותר  יעשו  העמותות  שכל 

אחרות, ילדים כמויות  כלפי    .או 

דבר   של  בסיכומו  לקחנו , אבל  שבו  מעגלים  אותם  בכל  היינו 

ההחלטה אתי. את  מצפה  הייתי  הצעה , וכאן  שתציעי 
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בחשבון זה  את  ניקח  ואז    . חלופית 

מוכנה  :אל- אתי גן הצעותאני  להציע  שבת ,  החברנאי  כל  זה  , ה'אחרי 

שמופיע  שליבגלל  זההשם  הרי  יירד   .   

יואל בבקשה, אתי  :איציק  לי    . תני 

רציני, באמת  :אל- אתי גן    .תהיה 

יואל רציני, אתי  :איציק     .אני 

רציני  :אל- אתי גן לך . תהיה  להציע  מוכנה  הצעותאני  של  אבל  ,חבילה 

יורדיופיע זה  אל  גן  אתי  השם    .  

צרפתי לסיים. אתי, יחהסל  :צביקה  לאיציק    .תני 

יואל לסיים  :איציק  לי  נותנת  לא  את  מה? למה  ו, אלא  מביך  מאוד  או /זה 

הביטוי, סקסי על  פה , סליחה  הצעה 'לומר  הבאתם  לא  אתם 

מקצועית, נכונה , לא  לעמותות' קצת  ללקק  שנקרא   ומה 

לעיתונות וקצת  לשולחן  אחלה.וקצת  זה  נהדר.   טוב . זה 

לעמות כסף  הרבה  שהספורט. ותשיש    , טוב 

גל בן  תוספת  :גיא  קיבלה  שלא  היחידה  העמותה  למה  וללקק לשאול   

  ? לעמותות

יואל עכשיו  :איציק  מדבר  ממך, אני  מבקש    . אני 

גל בן  קטגורית, לא  :גיא  אותנו  מאשים  אתה    . אבל 

יואל האשמתי  :איציק  אותך    . לא 

גל בן  סקסי. תדייק  :גיא  למישהו  קורא  אתה  א, אם  למי  תה תבהיר 

  .מתכוון

יואל סקסי. סליחה  :איציק    . אין 

גל בן  להיות? בסדר  :גיא  יכול  גם  מינית  הטרדה  זו  אתה . אחרת  אם 

ב מישהו  , סקסי'מכנה  כוונתך' למי    .תבהיר 

יואל דבר  :איציק  של  כ, בסיכומו  של  תוספת  פה  שנת 20%- יש  בין   2011 

ערכים. 2010- ל באותם  לצמוח  נצליח  שנה  ובכל  . הלוואי 
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רו אחרייואני  שעומדות  ולעמותות  לכם  להזכיר    , צה 

  . לנו. לנו  :אל- אתי גן

יואל פוליטיקה, ולעמותותלכם   :איציק  לעשות  מותר  לי  שמפעל , גם 

וה, המים נוסף מורשיםההנהלה  סכום  נכבד , מקציבים 

מסך מאוד - מאוד כשליש  סבא  התמיכותשל  כפר  עיריית  של 

הספורט מהעמותות    , לחלק 

גל בן  פסל  :גיא  וחצי יםאלה  שנה  להם  שילמה  לא    . גם. שהעירייה 

יואל מהפסלים  :איציק    . חוץ 

גל בן  זה  :גיא  לחוק. גם    . בניגוד 

יואל מרכזיים  :איציק  ואירועים    , הרווחה 

גל בן  הנהדרת  :גיא  הציבורית  העשייה  כל  את  תגיד  הדרך    , על 

יואל רגע  :איציק  לי  הזה. תן  בסכום  נגמר  לא  זה    ,ולכן 

גל בן  כסףלשלם  :גיא  להם  חייבת  שהעירייה  לכאלה    .  

צרפתי לסיים, גיא  :צביקה  לו    . בבקשה, תן 

יואל לך  :איציק  להפריע  אתחיל    . אני 

גל בן  בהם  :גיא  להתפאר  דברים  הרבה  כך  כל  לך    , יש 

יואל להתפאר  :איציק  צריך  שאני  במה  מתפאר  מה , אני  תגיד  ואתה 

בתורך להגיד  רוצה  דבר. שאתה  של  רוצה, בסיכומו   אני 

פה מהרשום  גבוה  יותר  הרבה  יהיה  התמיכות  שסך  . לומר 

תומך המים  שמפעל  פה, התמהיל  נמצא  לא  עדיין  , הוא 

היינו  בכיף  שי, מפרסמיםאחרת  תמיד  לאלא  אסיפת ובא 

הקרוב בזמן  נוספת  פעם  העמותות . המורשים  עדיין  אבל 

ו שיק  המים/יקבלו  מפעל  מאגודת  שיק  עם  נכבד  מכתב  , או 

שכתוב  למה     .פהבנוסף 

זה   שבמקרה  חושב  מאוד2011לשנת , אני  טוב  הוא  מצבנו    .

ההצעה בעד  אהיה  אני   .וכמובן 
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צרפתי בבקשה. תודה  :צביקה    . איתן 

צנעני"עו איתן  כל :ד  שקיבלנו , קודם  ראשונה  שנה  זאת  מילות השנה  קצת 

בהן לתמוך  הולכים  שאנחנו  העמותות  כל  על  וזו , רקע 

חיובית עברו . התפתחות  בשנים  העמותותכי  עבור  , הצבענו 

שמות רקע, קיבלנו  קיבלנו  הם, לא  מי  ידענו  ובהחלט , לא 

כך על  לברך  רוצה    .אני 

נוסף   ברווחה, דבר  תמיכות  תקציב  על  מדברים  , כשאנחנו 

טרו שלמה  את  להזכיר  המקום  שזה  חושב  זיכרונו טאני  נר 

הכל, לברכה את  הזן  עמותת  לחיים , מייסד  יבדל  עם  יחד 

קול שנה20 לפני, רונלד  שחילקה .   עמותה  סלי 400זאת   

ל שבוע400- מזון  מדי  משפחות  לא .   שלהם  הכלכלי  המצב 

לשבועיים, אפשר לחודש, ועברו  מכן  נפטר . לאחר  הוא 

פתאומי ה. באופן  של  אזכרה  היתה  יומיים  שלו30- לפני    .

ואולי  סבא  בכפר  הגדולים  החסידים  מאנשי  חסד  איש 

כולו ול, באזור  אותו  להזכיר  אותווחשוב    .זכור 

נוסף   שיש ,דבר  ראשונה  שנה  זאת  השנה  מרכזים 5   

ל שנכנסו  דתיים  נתמכותתמיכות קהילתיים  ולא .כעמותות   

להם הגיע  לא  זה  עברו  שבשנים  היו , בגלל  לא  הם  פשוט 

שלהם לזכויות  אמרה, מודעים  שאתי  למה  מתחבר  אני  , ופה 

חיובית התפתחות  זאת  ויגדל. ובהחלט  ילך  שזה  מקווה     .אני 

גבע"ד אמיר  הניירת  :ר  מבחינת  מסודרים    . הם 

צנעני"עו איתן  מסודרים. בוודאי :ד  גופים  יותר  יהיו  לשנה  משנה  מקווה  . אני 

ואחרון נוסף  התמיכות , דבר  בתקציב  חיוביים  דברים  יש 

חיוביים. הזה דברים  יש .הרבה  דתיים  כנציגים  לנו  אבל   

הכדורגל תקציב  עם  שבת, בעיה  בחילול    . שכרוך 

צרפתיצביק   . בבקשה, ממה. תודה  :ה 
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ש  :אברהם שיינפיין התמיכותכמובן  בעד  אצביע  ואני , אני  בקשה  לי  יש  אבל 

הקואליציה של  בישיבה  גם  זה  את  לדעתי . העליתי  חייב 

העירייה להנהלת  נציג  בזמן , להיות  שיישב  המועצה  להנהלת 

התמיכות את  נציג. שעושים  להיות  לקבל . חייב  רוצה  אני 

ולהבין איפהדברים  אחר ,   מישהו  למען  להשפיע  אוכל  שאני 

פחות, יותר אחר  לשבת, מישהו  גם  חייב    , אני 

חמו בן  נציגות  :יהודה    . יש 

נציגות  :אברהם שיינפיין המועצה, יש  מהנהלת  גם  להיות    . חייב 

חמו בן  נציגות  :יהודה    . יש 

מהמועצה  :אברהם שיינפיין   ? נציגות 

חמו בן  נציגות. ברור  :יהודה    'יש 

ביחדמד(   ) ברים 

לחזק  :אברהם שיינפיין רוצה  פשוט  הדרך, אני  את  למצוא  אמרת  אתה  , גם 

לדברים הדרך  את  למצוא    . צריכים 

טעות   :יאיר אברהם עושה  הוא  מהפוליטיקאים  הפוליטיקה  את  שמעקר  מי 

  ...נוראית

לראות  :אברהם שיינפיין רוצה  שאתה  דברים  להבין, יש  רוצה  אתה , אתה 

לדעת לא, רוצה  מאליוואתה  כמובן  אותו  לקבל  יכול  אין .  

לעשות גם, מה  מהחיים  חלק  גם . זה  לך  שתהיה  צריך 

הזה העניין  על  להפך. השפעה  היא , ובדיוק  הבעיה  לפעמים 

לבוא ש יכול  בדיוק  לתאתה  אפשרות  אין  לאנשים  , תלהגיד 

בקריטריונים עומדים  לא  אתם  להגיד . כי  יכול  לא  אני  היום 

כן איפה, למה, להם  או  לבעלי , איך  אותם  שולח  אני 

נהדרת עבודה  שעשו  את . המקצוע  לתת  יכול  לא  אני  אבל 

הזה העניין  על  שלי  הדעת    .חוות 

בבקשה   לבכם  לתשומת  שיילקח  רוצה  אני  לשנים , אז 
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לאישור. הבאות הגיע  כבר  כשהתקציב  פשוט  נכנסתי   .אני 

  . תודה

צרפתי להתייחס. תודה  :צביקה  רוצה  מישהו     ?עוד 

גל בן  תשובותא  :גיא  לקבל    ? פשר 

צרפתי התייחסות. כן  :צביקה    . תהיה 

גל בן  כדורסל  :גיא  מכבי  לעניין  תשובות  קיבלנו    . לא 

צרפתי זה. גיא, גיא, כן, כן  :צביקה  ואחרי    , אשל 

גל בן  התשובות  :גיא  ניתנו  בטרם  להצביע  תיחפז    .שלא 

צרפתי תדאג  :צביקה  חייב. אל  נשאר  לא    . אני 

שאנחנו   : לויאהוד יובל ולזהות בטוחים  השמות  העמותות של לעניין 

.אתםהמקבלות  . .  

צרפתי   . בבקשה, אשל  :צביקה 

ארמוני דברים  :אשל  כמה  להגיד  רוצה  כי . אני  בזהירות  אותם  אגיד  אני 

קלחת הרבה  פה  וכו, יש  ועקיצות  נאמרים . 'ודמגוגיה  אבל 

העירייה של  ההתנהלות  על  דברים  גם    . פה 

חמו בן  מז  :יהודה  לא  אומראנחנו  שאתה  מה  את    . הים 

ארמוני רגישות  :אשל  של  עניין  זה  אני .אולי  אז  רגיש  יותר  קצת  אני   

זה את  דברים. קלטתי  פה  שנאמרים  חושב  רוצה , אני  ואני 

יגידו  שאם  להיות  שיכול  מכיוון  דברים  לשני  להתייחס 

הרבה לפה, אותם  שהגיעו  מהמכובדים  מישהו  גם  יהיה  , אז 

ש מאלה  הפרוט קוראיםאו  בהםאת  להאמין  שיתחילו  . וקול 

דברים לשני  להתייחס  רוצה  לגבי - אחד . ואני  זה   

השקיפותרהש לגבי  זה  והשני    . ירותיות 

כל   סך , קודם  על  התמיכות  מגודל  להסיק  שאפשר  שחושב  מי 

מסוים לתחום  נותנת  שהעירייה  הקשר  את , כל  מבלבל  הוא 

בשבילכם. הציבור חדשות  לי  שיש  הכל סך , מכיוון 
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מיליון4.2סך בהן התמיכות  שליש .   בערך  שזה  יודעים  אתם 

ספורט אולם  שעולה  מה ? ממה  לעומת  זה  כמה  יודעים  ואתם 

חינוך של  במבנה    ? שמשקיעים 

העיר   של  המצפן  מהו  קובעים  כאשר  הכל  בסך  והדיון , אז 

הזה השולחן  סביב  נעשה  שלי, הזה  השולחן      - וסביב, וסביב 

צ"ד בוקי  ב  :יש'ר  ספורט  אולמות  בכמה  העירייה  האחרונות7- נתה  השנים   ?  

ארמוני התב  :אשל  מה  יודע  הספורט"אתה  של  עליהם ? רים  תצביע  אתה 

חודשיים להשקיע , בעוד  הולכת  העירייה  כמה  תדע  אתה  ואז 

ספורט זה.באולמות  את  תדע  אתה  לפה .   יובא  זה  כי 

כסף מאוד  הרבה  להשקיע  הולכת  אגב, והעירייה  , דרך 

הזה   . בעניין 

צרפת חיכו7  :יצביקה  שנים  ועושים,   הגעתי    . ועכשיו 

ארמוני מה. נכון  :אשל  יודע    . עושים. נכון, אתה 

גל בן  דמגוגיה  :גיא  היה  לא     ?נכון, זה 

יפה  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו היה    . תודה, זה 

גל בן  בדמגוגיה  :גיא  שהיופי  לי  ולא , נראה  לאופוזיציה  שלא 

עליה מונופול  יש    . לקואליציה 

צ"ד בוקי  יקרה. נכון  :יש'ר  זה  נברך, אם    .  אנחנו 

גל בן  מופרזת  :גיא  עצמית  מחמאה  סתם  שזו  מתבלבל. או  אני    . אולי 

צ"ד בוקי  של . לא  :יש'ר  היא  פה  יקרה. ל"מנכההדמגוגיה  זה  אנחנו , אם 

  . נברך

שהטרדנו, אשל  :???   . סליחה 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי למנכ  :צביקה  בבקשה"תנו  המנכ, ל  את    . ל"תכבדו 

שלךזה  : לויאהוד יובל התפקיד  לא  של,   המקום  לא  . זה  . .  

צרפתי המנכ, יובל  :צביקה  את  לדבר. בבקשה, ל"תכבד  לו    . תן 
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המנכ  : לויאהוד יובל את  אכבד  עצמו, ל"אני  את    , שיכבד 

צרפתי מכבד  :צביקה  ומעברהוא  מעל  אתכם  ומכבד  עצמו  את  תן .   בבקשה 

לדבר"למנכ   .ל 

בך  : לויאהוד יובל בבקשהתחזור  מועצה.   לחברי  ציונים  תחלק    .אל 

ארמוני ציונים  :אשל  מחלק  לא    . אני 

דמגוג  : לויאהוד יובל למישהו  קורא  דמגוג, אתה  למישהו  קורא  , אתה 

ייעלב הזה  מהשולחן    , מישהו 

ביחד(   ) מדברים 

אישית  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו דיבר  לא  נעלב, הוא  לא  אחד  אף    . אז 

צרפתי אישיתהוא , יובל  :צביקה  דיבר    .לא 

ארמוני הקשב   :אשל  ועל  החשיבות  על  להסיק  שניתן  אומרים  כאשר 

מסוים לתחום  נותנת  גודל , שעירייה  על  הסתכלות  מתוך  רק 

דמגוגיה, התמיכות זאת  להיות ? אוקי. בעיניי  יכול  וזה 

ציונים, לפרוטוקול לא  וחלילה  חס  אגב. וזה  חושב , דרך  אני 

דמגו להיות  צריך  טוב  להסתכל . גשפוליטיקאי  יכול  אתה  אז 

ככה גם  זה    .על 

פה   : לויאהוד יובל יצאה  אני, מחמאהכמעט  אשל    , אבל 

גל בן  אליך  :גיא  כוונה  לא  שהיא    . רק 

ארמוני מקצועי  :אשל  בתפקיד    , אני 

צרפתי   . בבקשה. יובל, יובל  :צביקה 

שלך   : לויאהוד יובל התקבלההבקשה    . לא 

צרפתי התקבלה  :צביקה  לא  הבקשה  המנכת. אז  את    . ל"כבד 

מכבד  : לויאהוד יובל   . אני 

ארמוני הוא   :אשל  שלי  שהתפקיד  ומכיוון  מקצועי  הוא  שלי  התפקיד 

לגבי ,מקצועי עליהם  להגן  צריך  שאני  דברים  יש  אז   

מתנהלת העירייה  שבהם  חושב . המקצועיות  ואני 
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מתנהלתש איננה  שהעירייה  לדעת  צריכים  לא , האזרחים 

באופ ולא  שרירותי  שקוףבאופן  בלתי  שהוא  שאתם . ן  ואיפה 

שקיפות יותר  שנדרשת  מוכן , מציינים  ואני  לזה  קשוב  אני 

לקראתכם ללכת    . גם 

ה   חלוקת  לגבי  ההחלטה  תהליך  באופן , יכותתמאבל  נעשה 

אותו  להרחיק  שרצו  בגלל  כיום  נעשה  שהוא 

גודל , מהפוליטיקאים את  לקבוע  המקצוע  לאנשי  ולתת 

מקצועי  באופן  סמהתמיכות  המקצועיתעל  הדעת  חוות  . ך 

ע קודש  עבודת  פה  פה"ונעשתה  שעומדת  נועה  והסיבה . י 

מדבר העירייה, שאני  של  העובדים  על  להגן  כדי    . זה 

פה    עמותות58יש  קריטריונים.   סמך  על  נבחנה  עמותה  , כל 

עליהם, רבותיי הצבעתם  אגב. שאתם  עם , ודרך  שלם  לא  אני 

האלה היית, הקריטריונים  לא  עוד  אז  בתפקידאבל  אבל . י 

מחליטה העירייה  פיהם  שעל  הקריטריונים  . אלו 

האלה מה, והקריטריונים  יודעים  חדשות , אתם  לי  יש 

מסובך, בשבילכם וואללה. זה  לאינטגרלים, זה    . מתמטיקה 

אותה   ובוחנים  ועמותה  עמותה  כל  על  זה , ויושבים  ובגלל 

אצלי  ישיבות3היו  שהעמותות .   ביקשתי  אני  זה  ובגלל 

לחדריות המרכז אליי  עושים, יבואו  הם  מה  לי  והם . ויציגו 

אצלי הזו. היו  לעיר  נותנת  היא  מה  לגבי  נבחנה  עמותה  . וכל 

בה משתתפים  אנשים  כמה  לגבי  נבחנה  עמותה  וכל . וכל 

שלה בביצועים  אפקטיבית  היא  לכמה  ביחס  נבחנה  . עמותה 

ציונים קיבלה  עמותה    . וכל 

אומרת  :יאיר אברהם זאת  ה? מה  שלא ?תבחיניםמאיפה  פרמטרים  זה   

מקום לשום    .נכנסים 

ביחד(   ) מדברים 
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צרפתי   . תודה, חברים  :צביקה 

ארמוני דברהקריטריונים   :אשל  של  בסופו  עפ, האלה  שניתנים  י "הציונים 

לפרשנות נתון  שהוא  דבר  זה  מי . הקריטריונים  הזה  בתהליך 

פרשנות נותן  שהוא  הכי , שנקבע  הוא  שלכאורה  אדם  הוא 

ב פוליטיות. תחוםמקצועי  השפעות  שום  לו  ולכן . שאין 

אמנם סובייקטיבי  הוא  הכי , התהליך  באופן  נעשה  הוא  אבל 

ל יכול  שהוא  מבינים  שאנחנו    . עשותהאובייקטיבי 

טעה   שמישהו  להיות  יכול  שמישהו . ועדיין  להיות  ויכול 

אחרת תבקרו . חושב  גם  שאתם  ראוי  וזה  להיות  ויכול 

אותנו. אותנו שינוייםויש . וביקרו  דבר. גם  של  בסופו  , אבל 

נקי שהוא  האנשים  שיידעו  שחשוב  נקי, מה  תהליך  וגם .הוא   

טעויות בו  יש  מקצועיות, אם  טעויות  הן  אלו  לא . אז  אנחנו 

שטעינו נעשה . חושבים  הזה  שהתהליך  חושבים  אנחנו 

ביותר הטובה    .בצורה 

להגיד   רוצה  שאני  דבר  עוד  כסף . ויש  יקבלו  האלה  העמותות 

ו לקבלת רקאך  החוקיים  הקריטריונים  בכל  יעמדו  הם  אם   

ועדה .כסף עם  קבל  זה  את  להגיד  ההזדמנות  את  מנצל  ואני   

הבאה, לעמותות בשנה  אותנו  תנסו  כל . אל  את  יגיש  שלא  מי 

שפיל שום  יקבל  לא  בבקשה. המסמכים  ולהביא , אז  להזדרז 

האחרים הדברים  וכל  תקין  ניהול  של  המסמכים  כל  כי , את 

הבא גם בשנה  יקבל  לא  אחד  שאף  זה  על  אתעקש  אני  ה 

הנדרשים, מקדמה הדברים  את  יביא  לא  הוא    . אם 

נכון  : לויאהוד יובל שם  וגם  תקין  ניהול  מבקשים, גם  שאנחנו  דברים    . שני 

ארמוני שצריך. הכל  :אשל  מה  את  יביא  לא  הוא  אם  יקבל  לא  אחד  . אף 

השקיפות לגבי  לקבל, עכשיו  אפשר  רוצים  שאתם  מה  . כל 

האלהל מהעמותות  אחת  מסמכים58, כל  כאלה  יש  עמותות    .
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שרוצה ולראות, מי  לבוא  אחד . מוזמן  שכל  חושב  לא  אני 

לתוך  להיכנס  אותו  מעניין  כך  כל  באמת  המועצה  מחברי 

אותך. התיקים מעניין  זה  אם  את , אבל  ותקבל  מוזמן  אתה 

הנתונים כולם. כל    .את 

זה   את  להגיד  לי  פעמיי, וחשוב  שכבר  במהלך מכיוון  ם 

נתונים להסתיר  ניסיון  איזשהו  פה  יש  כאילו  הזה  . החודש 

כזה ניסיון    . אין 

באינטרנטפרסם  : לויאהוד יובל לקבל.   שצריך  שלם  ציבור    , יש 

ארמוני לדעת   :אשל  צריך  בשקיפות הציבור  מתנהלת  הזאת  שהעירייה 

האופוזיציה. מלאה כלפי  רק  לא  בשקיפות  מתנהלת  גם . היא 

ו העיתונות  הציבורכלפי  כלפי  שרוצה. גם  לבוא, ומי  , רשאי 

מסמכים ומקבלים  למשרד  אליי  מגיעים  ולכן . ואנשים 

אחרות  עיריות  שיש  כאילו  ולהראות  להכפיש  הזה  הניסיון 

שקיפות ביתר  עובדות  נלוז, שהן  ניסיון  לדעתי  ויחד . הוא 

אומר אני  זה  לביקורת, עם  פתוח  שייאמר . אני  דבר  וכל 

להשתפר  יכולים  בו, בוואנחנו    . תודה. נשתפר 

צרפתי רבה  :צביקה  פה. תודה  שעלו  דברים  לכמה  להתייחס  רוצה  אני . אני 

שלך לשאלות  בראשונה  סבא - ' א. גיא, אתייחס  כפר  מכבי   

פעילות הורידו  שהם  בגלל  ירד  שלהם  וצמצמו ,הניקוד   

לניקוד. פעילות שזכאיות  קבוצות  יודע , הורידו  לא  אני  אז 

ניקוד אתה. להמציא  למשרדאבל  אליי  מוזמן  יכול ,   אני 

הניקוד את  לך  שקוף, להראות    . הכל 

גל בן  לך  :גיא  מאמין    . אני 

צרפתי היחידה  :צביקה  הסיבה  רוצה . זו  אני  סבא  כפר  יואב  הפועל  לגבי 

מילים במספר  וחצי . לגעת  כשנה  לפני  סבא  כפר  יואב  הפועל 

העמותה הנהלת  הנהלה . התחלפה  שם  שיש  חושב  אני 
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הענ את  לידייםשלקחה  מראה . יינים  גדול היא  שיפור  גם 

התזרימית הן  הכספית, בהתנהלות  המקצועי , הן  הניהול  הן 

המועדון   . של 

לך   ולהגיד  אותך  להפתיע  יכול  גם , ואני  בתהליכים  שהם 

יודעים  שאתם  ההלוואות  של  האלה  הפערים  סגירת 

אגב. שקיימים דרך  המים  החוב, מפעל  נסגר . נסגר  החוב 

שיקים שיש     ,בזה 

גל בן  אותי  :גיא  מפתיע  לא  עומד. אתה  זה  איפה  לדעת  מבקש    . רק 

צרפתי פריסה  :צביקה  מופקדים. היתה  שיקים  המיםיש  במפעל    ,

מופקדים השיקים  כי  אפס  זה  בחברה . שמבחינתנו  גם 

בתהליך זה  גם. הכלכלית  שתדעו    . אז 

גל בן  החובות  :גיא  של  לסיום  הצפי    ? מה 

צרפתי אומר  :צביקה  אני  המים ה, אז  מפעל  כלפי  הכדורעף  של  , הואחוב 

של פריסה  על  שיקים    , ניתנו 

גל בן    . שנמחק  :גיא 

צרפתי לדירקטוריון . שנמחק  :צביקה  לבוא  תצטרך  הכלכלית  החברה 

שם יחליט  גם. והדירקטוריון  זה  להיסגראבל  עומד  כן    .  

כמה  : לויאהוד יובל של    . אמרת? פריסה 

צרפתי כ  :צביקה  יואב  הפועל  לגבי  סבאזה    . פר 

גל בן  ההלוואות  :גיא  חיסול  היא    . המגמה 

צרפתי המגמה. בוודאי  :צביקה    . זו 

גל בן  לשמוע  :גיא  שרציתי  מה    . זה 

צרפתי המועדון  :צביקה  את  שלקחו  האנשים  מטלה , וגם  עצמם  על  לקחו 

לה גרמו  לא  לתת , שהם  צריכים  שהם  לזה  מודעים  והם 

  . להם

גל בן  של  :גיא  בדברים  ציינתי  גם  שלא , יזה  בוודאי  טענה  לי  שאין 



    09.02.2011  61  מועצה מן המניין 

החדשה   . להנהלה 

צרפתי שלך  :צביקה  ההתייחסות  ו, לגבי  מצדי  הגון  לא  שיהיה  חושב  גם אני 

שהעלית לנקודות  בהרחבה  להתייחס  מצדי  הן , יהיר  כי 

כבדות קלות. נקודות  נקודות  לא  בשלוף .הן  משהו  לא  הן   

אליהן אתייחס  חלוקת . אני  בנושא  המדיניות  כרגע  אבל 

שקיימתהכספ מדיניות  היא  בעמותות  העירייה . ים  הנהלת 

אותה אותה. קבעה  קבעה  מדיניות. המועצה  שינוי  שום  . אין 

הזאת  שניםהמדיניות  לאורך    . נמצאת 

אחרת   להסתכל  צריך  להיות  לבחון, יכול  לבחון. אולי  , כן 

לבחון מאוד. לא  שיקולים  בזה  ויש  המדיניות  זו  כרגע  - אבל 

שלהבדי, מאוד- מאוד מה  אומרתל  מאוד, אתי  תבחינים  - יש 

נשים ויש  הישגיות  בתוכם  שיש  ברורים  ויש מאוד  נוער  ויש   

יחיד ספורטאי  ויש  כל . בודדים  את  שקיימיםיש    . התבחינים 

הכל  :אל- אתי גן את  לי  שתעביר  מקווה    . אני 

צרפתי אגב  :צביקה  באינטרנט, דרך  מפורסמים  האלה  כשיש . החומרים 

ישיבה הישי, פרוטוקול  באינטרנט בסוף  מפורסם  הוא  בה 

חדש מועצה  חבר  להיות  כשנכנסתי  אגב, ואני  נכנסתי , דרך 

התמיכות, לאינטרנט כל  את  והוצאתי  תמיכות  עם הקשתי   

מהאינטרנט סבא  כפר  עיריית  של  אולי . התבחינים  אני  אז 

זה את  זה, עשיתי  את  תעשו  כתוב, אז  ישנו. זה    . זה 

נקרא   :אל- אתי גן זה  מה  לך  אראה  אני  לךאז  אשלח  ואני  אין . תבחינים 

  . בעיה

צרפתי שלי. תודה  :צביקה  ההתייחסות    . שגיא. זו 

ביחד(   ) מדברים 

רוכל הרווחה  :שגיא  של  התמיכות  לנושא  ציין  שבוקי  ההערה  לגבי  .  רק 

כספי בשווי  תמיכות  הן  הרווחה  של  ליתר , התמיכות  בניגוד 
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בכסףתמיכותה תמיכות  שהן  כספית,   התמיכות , בהעברה 

הקשישיםשל  תמיכות , מועדוני  הן  הרווחה  של  התמיכות 

הרווחה  משרד  מתקציב  כתוצאה  שנגזרות  כסף  בשווי 

קשישים מועדוני    .בהפעלת 

משרד , למעשה   של  התקציב  היקף  יהיה  מה  משערים  אנחנו 

הרווחה , הרווחה משרד  בתקציב  העירייה  חלק  למעשה  או 

שהעירייה כסף  לאותו  חלק , בנוסף  על  מדובר  למעשה 

המת תקציב  למעשה  שהוא  . קציב  . העמותה . שלכאורה 

אבל ,גובה היה   לעירייהאמור  מועבר  כסף . להיות  אותו  את 

קובעים אנחנו  ואותו  יהיה  הוא  כמה  משערים    . אנחנו 

אותו   לאמוד  יודע  לא  בתקציב . אני  אותו  אמדתי  אני 

על , 300,000 עמד  הוא  בפועל  שעברה  בערך290,000שנה    .

יהיה  זה  הרווחה, 320,000אם  משרד  תקציב  שיהיה  מה  , זה 

גם  יהיה  גם 390,000. 320,000זה  יהיה  זה  לא . 390,000  אני 

התקציב גובה  מהו  מחליט  מהו , באמת  שמחליט  מי  אלא 

הוא  הנגזר  התקציב  במועדון גובה  שיהיה  הפעילות  היקף 

זה. הקשישים על  השפעה  לי  התקציב, אין  פה , וזה  אין  לכן 

קטן או  גדל  על  שלי, השפעה  בידיים  לא  בטח    . זה 

צרפתי   . יהודה. תודה  :צביקה 

חמו בן  משפטים  :יהודה  כמה  להגיד  רוצה  את , אני  להאריך  רוצה  לא  אני 

לפתוח  לא  ובטח  נוספיםנושאיםעוד הדיון  שנזרקו .   מכיוון 

בפעילויות לפגוע  חלילה  שיכולות  מילים  כמה  האוויר  , לחלל 

האופוזיציה לחברי  הצעה  מציע  באמת  ובאמת ,ואני  בשיא  

הנוער. הכנות מחלקות  של  לפחות  בפעילויות  תבקרו  , אם 

הכדורסל ושל  הכדורעף  ושל  הכדורגל  וגם , של  השחמט  וגם 

דו- ה ואן  מהכלל, טק  יוצא  בלי  כולם  הספורט  ענפי  אני , כל 
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להבין  יותר  קל  לכם  שיהיה  ולבוא מאמין  הפעילויות  את 

מוכנים יותר  הללו    . לישיבות 

פרוטוקוליםאנחנו  :אל- אתי גן רוצים    .  

חמו בן  לך  :יהודה  הפרעתי  לא    . אני 

משהו, מה  :אל- אתי גן אמרנו    , אנחנו 

חמו בן  פהולכן   :יהודה  שנזרק  בכדורגל    , גם 

מדברים  :אל- אתי גן אנחנו  מה  על  שומעים  לא  שאתם    . זה 

חמו בן  לדעתי  :יהודה  כביכול  ויכול  פה  שנאמר  לכדורגל  ההתייחסות , גם 

א של  לגופם  עסקיים הלא  בגופים  דווקא  לפגוע  יכולה  נשים 

לבוא רוצים  שבהחלט . שכן  אנשים  קבוצת  היום  נמצאים 

להשקיע להשיג , רוצה  נצליח  הענפים  ובכל  והלוואי 

המגזר ספונסרים  את  לגייס  מאמצים  מעט  לא  ונעשים 

הספורטהעסקי  לתחום  שייכנסו  מנת    . על 

ש   אתמה  הללו  דוחה  האנשים  מאוד אותם  הרבה  זה 

אחרותכיש קבוצות  של  בזה, לונות  להידבק  רוצים  לא  , והם 

ציבור אנשי  מצד  ותמיכה  פרגון  חוסר    . וגם 

סבא   כפר  בהפועל  קייטרינג  השנה . יש  הראשונה  פעם  אני 

מכבי נגד  במשחק  הקייטרינג, הייתי  את  לראות  . ונכנסתי 

שבאתי, יאללה לפני  גנבו  הקוויאר  מגישים . את  אנשים  אז 

איזה  עם  תה  כוס  מה שם  יודע  לא  או  וסביח  בחומוס  פיתה 

שם כתרומה, עשו  מסתבר  זה  ואומר. וגם  בא  אני  , אז 

אנשים  באותם  לפגוע  בקלות  יכולות  שכאלה  אמירות 

הספורט בעמותות  תמיכה  ולתת  לבוא  רוצים    . שבאמת 

אנשים   פה  הם , יושבים  בספורט  העמותות  אנשי  מרבית 

מתנדבים הפרטי. אנשים  מזמנם  שבאים  אנשים  דיברנו .הם   

הכדורעף של  החדשה  ההנהלה  על  כל .קודם  הכדורעף  אנשי   
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ביממה שעה  כל  על  לו  יש  שם  לו , אחד  להיות 4יש  מקומות   

אחרים   . במקומות 

הכדורסל   עמותת  את  הספורט, קחו  עמותות  את   קחו 

נוער הילדים . לתנועות  את  ורואים  באים  היום  הייתם  אם 

ו4בני  הכדורסל5-   של  משתתפים,   הם  כ,כיצד  ילדים150-     .

ילדים של  חדש  להם, דם  קוראים  הם  תיכנסו . אפרוחים 

לכדורעף, לכדורגל לכדורעף, תיכנסו  האקדמיה  את    . תראו 

האלה   ואני , האמירות  פוליטיים  מתחים  שיש  מבין  ואני 

אותם על .מקבל  שלכם  הדברים  את  תשליכו  אל  אבל   

העיר את  לחזק  מנת  על  שבאים  וולונטאריים  והם , ארגונים 

העירמ את  שכאלה. חזקים  ומילים  קייטרינג  , עדיף, אז 

הביקורת  את  לספוג  יודעים  אנחנו  סגורות  בישיבות  אולי 

ומרצם . הזאת זמנם  כל  את  שנותנים  אנשים  פה  יושבים  אבל 

לקבל מנת  על  כספם  רבה. וגם    . תודה 

צרפתי   . בבקשה, בתיה. תודה  :צביקה 

דברים   :ד בתיה בראף"עו כמה  עוד  כאן  רוצה הבחלל יש  פשוט  שאני  חדר 

אות מכונםלהעמיד  על  דין . ם  לפסק  התייחס  בעניין גיא 

בכלל, ובכן. מכבי הזה  הדין  שפסק  להבהיר  רוצה  לא אני   

התמיכות לנושא  בהם, נוגע  דנים  כרגע  הדין . כשאנחנו  פסק 

לגבי  הספרהתייחס  בבתי  הילדים  קבוצת , חוגי  בין  בחלוקה 

הפועל קבוצת  לבין    . מכבי 

גל בן  בו  :גיא  ניצחו    . והם 

צרפתי לבתיה  :צביקה    . תנו 

שםאם   :ד בתיה בראף"עו נאמר  מה  אסביר  אני  אז  לי  לא , תרשה  הדברים  כי 

אומר שאתה  כפי    . נאמרו 

גל בן  העירייה  :גיא  נגד  בתביעה  ניצחו  שהם  אמרתי  תפרשי . אני  אל 
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לזה   . מעבר 

הזא  :ד בתיה בראף"עו התביעה  היתה  מה  על  לך  להסביר  מנסה    . תאני 

גל בן  היתה  :גיא  היא  מה  על  פירטתי  ניצחו. לא  שהם    . אמרתי 

צרפתי לדבר, גיא  :צביקה  לבתיה    . תן 

.  :ד בתיה בראף"עו . אולם. שעות  אותימנסהאתה אולי , לגבי  להשתיק  אבל ,  

הדברים את  להבהיר  מנסה    .  אני 

גל בן  וחלילה. לא  :גיא  שלך. חס  שהדברים  להגיד    , רק 

ליאז   :ד בתיה בראף"עו   ..., תרשה 

גל בן  להשתיק  :גיא  רלוונטיים, לא  לא  שהם  להגיד  האחרון . רק  אני 

אותך   .בתיה, שאשתיק 

אולם  :ד בתיה בראף"עו שעות  של  חלוקה  לגבי  התייחס  הפועל זה  קבוצת  בין   

מכבי קבוצת  הספר, לבין  בבתי  ילדים  האולם. לגבי  , בשעות 

היא  והצודקת  הנכונה  החלוקה  המשפט  בית   ,50-50קבע 

קבוצות שתי  שיש  קבוצות. ככל  יותר  יצטרך , כשתהיינה  זה 

אחרת   .להתחלק 

של אבל    השוויונית  לחלוקה  על 50-50התנאי  להצביע  צריך   

יכולות ועל  את , הישגים  לתת  שמצדיקה  ילדים  כמות  ועל 

האולם שיש . שעות  יקר  הכי  המשאב  זה  אולם  ששעות  מפני 

הזאתלרשות למי,   אותו  לחלק  צריכה  היא  שמוכיח שבעצם   

אותן לקבל  אמור  שהוא  עצמו  מספיק . את  שאין  וככל 

ילדים ומספיק  גם , מרשמים  להם  נתן  המשפט  ובית 

שלהם בהצלחות  זה  את  להוכיח  שנים  מספר  תוך  , הזדמנות 

לרשותם  להעמיד  מחויבת  לא  רשות  אז  כזה  דבר  שאין  ככל 

אולם ריקות, שעות  לקבל , שתעמודנה  תוכל  לא  ושהרשות 

תמורה   . לגביהם 

גל בן  בתביעה  :גיא  זכו    ?  הם 
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גרוס אבל  :נפתלי  הדיון  נושא  לא    . זה 

הדין  :ד בתיה בראף"עו פסק  היה    . זה 

גל בן  נאמרו. תודה  :גיא  שלא  דברים  שהבנת  לי  רמזתי .נראה  אני   

את  המשפט  בבית  שתבעה  שעמותה  שהעובדה  וקיוויתי 

סבא כפר    , עיריית 

צרפתי   ? סיימת, בתיה. תודה  :צביקה 

סיימתי  :תיה בראףד ב"עו   . אני 

גל בן  בחשבון  :גיא  איתה  לבוא  ניסתה  לא  העירייה    . האם 

צרפתי את . תודה  :צביקה  להצבעה  להעמיד  רוצה  התמיכותאני  . נושא 

אחת כמקשה  התמיכות  כל  על  מצביעים  בעד. אנחנו   מי 

התמיכות    ?אישור 

צבוקי :בעד גלגיא, יש'  בן  גבעאמיר,   שיינפייןממה,    שלי,  

לויארנון, בוזגלו- עמרמי צרפתיצביקה,   חמויהודה,   בן    ,

מילרעמירם יואלאיציק,   אברהםיאיר,   מולהאברהם,     ,

אלאתי גן  פרץשמעון,     .  

   .אין: נגד

צנעניאיתן :?נמנע קולמןאמיר,   לוייובל,   ונפתלי  גרוס    .  

חמו בן  רבה  :יהודה    . תודה 

מסהחלטה לשנת  :535 '  התמיכות  המצור2011מאשרים  לפי  לפרוטוקול    .ף 
  

קרקע . א   כללית - הקצאת  בריאות  שירותי    ).שלוותה( 

  

צרפתי הבאאני   :צביקה  לסעיף  אלינו,בבקשה, איילה. עובר  תצטרפי  בואי   . 

היום , חברים סדר  על  הבא  לשירותי - הסעיף  קרקע  הקצאת   

כללית   . בבקשה, איילה. בריאות 

זיו הקצאה  :איילה  לאישור  בקשות  שתי  בפנינו  שעברו , מונחות  בקשות 
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הקצאות בוועדת  ואושרו  הנוהל  כל  הראשונה . את  הבקשה 

כללית בריאות  לשירותי  להקצאות  בקשה  ברחוב , היא  מבנה 

לו, 1מצדה  שקוראים  בלי  שלוותה  של  סניף  מעין  . זה 

לו  גשר'קוראים  מאוד. 'מרכז  פעילות  עושה  מאוד - הוא 

כבר , מבורכת שם  נמצא  שנים5הוא  שהיה .   החוזה  פשוט 

נוסף, ייםהסת חוזה  לחידוש  הבקשה  זו    . ולכן 

בכךהעיקרון    הוא  שלהם  יכול , והייחוד  לשם  שמגיע  מי  שכל 

שלוותה של  הסטיגמה  בלי  נקודתי . לבוא  טיפול  נותנים  הם 

בגיל  ונוער  ל3שבין בילדים  שום . זהו. 15-   הוגשה  לא  גם 

ו לאישורהתנגדות  הבקשה    . זאת 

יל   שכל  זה  להוסיף  רוצה  אני  שעוד  קופות מכל די מה 

לבוא יכולים  לאף , החולים  תשלום  ללא  הוא  . אחדהשירות 

הכסף מתרומות70%, רוב  מגיע  שלהם  מהמימון   .   

צרפתי אתי. תודה  :צביקה    .  בבקשה, כן 

הסיפור  :אל- אתי גן נגד  מכתב  כתבתי  פרסומים2היו . אני  לאחרונה    .

ברל בית  והיה  כללית  בריאות  גופים שניהם , שירותי 

משמעית.מסחריים חד  נכנסתי  לא  ואני  סוג ,   של  לנושא 

יודעת. הפעילות קצת  שאני  ממה  חושבת  ששני , אני 

ברוכה פעילות  נותנים  נתחיל. המקומות  שאני . מזה  למרות 

שהחבר איתי'יודעת  להיפגש  רצו  מגשר  לשם, ה  אבוא  , שאני 

עליהם  איים  תלכו'מישהו  איתה, אם  תדברו  לא . 'אל 

רשמית אותי  ע, הזמינו  מאחורי אבל  יודעת  אני  דיין 

נעשה מה  הברוכה, הקלעים  הפעילות  על  מברכת    . ואני 

עסקיים   מסחריים  גופים  שהם  שגופים  חושבת  אני  , אבל 

לקהילה יתרמו  גם  שהם  הזמן  תרומה, הגיע  אני . וזו  ולכן 

בחינם להם  להינתן  צריכים  שהמבנים  חושבת  יש . לא 
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הגופים שני  בין  הפרדה  אנחלגוף . לעשות  מדברים שעכשיו  נו 

כללית, עליו בריאות  שירותי  שאלתי , של  כי  קיבלתי  באמת 

חינם שירותי  מקבלים  החולים  קופות  חברי  כל  נאמר , האם 

שכן נרגעתי. לי    .אז 

כל   קורה  היה  לא  תרומהאבל  קצת  עוד  נותנים  היו  אם  . ום 

זה ברל, לעומת  בית  שזה  השני  כסף, הגוף  גובה  אני . כן  ואם 

טוב האח, זוכרת  גבוהה בתקציב  מאוד  עליה  היתה  רון 

שמשלמים לשלם, בתשלומים  צריכה  סבא  כפר    . שעיריית 

חמו בן  בכלל  :יהודה  עולה  זה    ? איפה 

ביחד(   ) מדברים 

זה  :אל- אתי גן לא  ה? זה  לא    ? מתתזה 

מילר   . לא  :עמירם 

חשבתי, לא, לא  :אל- אתי גן בזה. אני  נדון  שוב. אנחנו  אומרת  , אני 

האלה חולים , הגופים  וחשבתיבית  כספים  גובה  . מאיר 

זה, עכשיו מאחורי  בא  בא? מה  זה  זה, מאחורי  פה   ואשל 

שקיבלת   , יאתה 

חמו בן  כסף  :יהודה  שגובים  זה  את  מביאה  את    ? מאיפה 

ארמוני זה, לא  :אשל  את  אמרה  לא    . היא 

מילר שגובים  :עמירם  אמרה  לא    . היא 

ארמוני ו  :אשל  בדקה  שהיא  אמרה  גוביםהיא היא  שלא     .ראתה 

בחלקים  :אל- אתי גן תקשיב  לא    , אם 

חמו בן  כסף  :יהודה  גובה  החולים     .בית 

נותן   :אל- אתי גן שהוא  שלו  שטחים  עבור  כספים  גובה  החולים  . הכלבית 

גוף עסקי, הוא  עסקי. נקודה. חלקו  טענתי. הוא  אני  , אבל 

היתה זה  מאחורי  שלי  תשובה , הראייה  וקיבלתי  ופניתי 

קריטריוני. מאשל אילו  מחליטים , םלפי  תבחינים  אילו  לפי 
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קרקע הקצאות    . על 

אשל   הנסיעה , לצערי  בגלל  שאולי  תשובה  ממך  קיבלתי 

הזה"לחו לכל  לך  לענות  הספקתי  לא  במועצה 98- שבש. ל   

קריטריונים על  החליטו  קריטריונים. הקודמת  בעצם  . יש 

וזהו קריטריונים  על  אז . החליטו  אם  גם  הזו  המועצה 

שהמ, החליטו הראוי  את מן  לה  יביאו  הזו  ועצה 

קרקע להקצאות  יהיה, הקריטריונים  לי, שלא  , ויסלחו 

איתן בעיניי?איפה  חן  מוצא  זה  הכנסת  בית  מוצא ,   לא  זה 

בעיניי הזה, חן  הכנסת  לבית  נותן  הזה, אני  הכנסת    . לבית 

סדר   פה  שיהיה  רוצה  עם . אני  עיר  ומגיע 90,000זו  תושבים   

תבחיני לפי  תהיינה  קרקע  מסוימיםשהקצאות  כמה לפי , ם 

לתושבים לתושבים, נותנים  עוזרים  הראייה . כמה  היתה  זו 

זה מאחורי  כסף , שלי  האם  לבחון  של  וכמה  כמה  אחת  על 

עסקייםשדורשים  זה , מגופים  את  מהם  לבקש  אפשר  אי 

לקהילה נוספת  מאוד. כתרומה  יפה  הוא  . והפרויקט 

נוספת וקהילה  לקהילה  ש. כתרומה  הסיפור  כל  היה זה 

  .ביקשתיוש

מילר שאמרת  :עמירם  מה  ככה כל  במילה, נעשה     .מילה 

ויותר , עמירם  :אל- אתי גן מאמיר  מבוגרת  יותר  בגיל  אמנם  אני  תראה 

מגיא   , מבוגרת 

צרפתי לך, אתי  :צביקה  לענות  רוצה    . אשל 

הזה  :אל- אתי גן שלשולחן  זוכרת  לא  רבה, אני    . תודה 

ארמוני לך, אתי  :אשל  לענות  רוצה  כלקודם. אני  שהשאלות ,   חושב  אני 

הכיפאק על  הן  את , שלך  בודקים  שאתם  שזה  חושב  ואני 

וכו ההקצאות  לגבי  , ההחלטה  וזה ' מצוין  וזה  לגיטימי  זה 

לי מחדד  גם  פעמים  תבחינים- ' אאבל . הרבה  יש  זה .  
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ב נקבעו  שהמועצה98- שהתבחינים  להיות  יכול    ,  

זיו ב, לא  :איילה    . 98- לא 

ארמוני מתי  :אשל     ?אז 

זיוא שנים3לפני   :יילה    .  

ארמוני שנים3, אה  :אשל  הקודמת.   התבחינים. בקדנציה  את  קראתי  , אני 

שוב אותם  ולהעלות  אותם  לשנות  צורך  שיש  ראיתי  יש . לא 

לפרשנות  מרחב  האלה  אגבבתבחינים  הזאת , דרך  הפרשנות 

ההקצאות בוועדת  מתבצעת  בעצם  כדאי . היא  הקצאה  כל 

ו, שיידעו בעצמי  הולך  המקוםאני  את  בודק  אני , אני 

האנשים את  המוות, מראיין  את  להם  עושה  אחרי . אני  ורק 

הקצאה מחדשים  אז  משתכנע  הקצאה , שאני  היא  אם  גם 

אותהמחדשיםש התהליך ,   כל  מתבצע  כך  שאחר  וכמובן 

של  וכוהסטטוטורי    .'התנגדויות 

זה   עם  לגיטימיות, יחד  שלכם  חושב . השאלות  אני 

הן  שהתקבלו  מיזם שהתשובות  הוא  הזה  שהמיזם  מראות 

הראשונה מהמעלה  תמיכה , באמת  היא  בשטח  ושהתמיכה 

המלצה .לגיטימית היא  ולאשר  לבוא  שההמלצה  חושב  ואני   

  . נכונה

אתי  : לויאהוד יובל שלי  לחברה  לענות  קצת  רוצה  שם . אני  שיש  נניח  אם  גם 

שמרוויח  כלכלי  דבר, 100%גוף  על  חינם  ליהנות  הולך   הוא 

כזה חלש, במקרה  ציבור  זה  מישהו , שהנהנה  פה  יש  אם  גם 

ונבלה בטרפה  לו, שנהנה  מוחל  להם , שייהנה. אני  שיהיה 

  . לבריאות

דעתי  :אל- אתי גן מה  אמרתי  לא  עוד     .אני 

דעתי, לא  : לויאהוד יובל מה  אומר    . אני 

דעתי  :אל- אתי גן מה  אמרתי    . לא 
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אומר. בכבוד  : לויאהוד יובל שעושי, אני  כאלה  נטובמקרים  ציבור ם  לטובת   

מאוד חלש  לו, כפרה, מסוים  שיבושם  זה  על  שמרוויח    . מי 

צרפתי להתייחס. תודה  :צביקה  רוצה  עוד  להעמיד אנ. תודה? מישהו  רוצה  י 

א סעיף  את  , להצבעה  בריאות ' שירותי  המבנה  הקצאת  את 

בעד. כללית אחד? מי  פה  אחד? אפשר    . תודה, פה 

מסהחלטה הקמאשרים :356'   אחד  פה  כללית   בריאות  לשרותי  קרקע  צאת 

חלקה 7601גוש , 1מצדה ' ברח) שלוותה( של 80  לתקופה  שנים5    ,

חרום במצב  נוער  בבני  טיפול     .למטרת 
  

קרקע . ב   מתת- הקצאת   .  

  

צרפתי מתת  :צביקה  קרקע  למתת. בבקשה, איילה. הקצת    .מבנה 

זיו ותיקה- מתת   :איילה  בהקצאה  מדובר  פה  גם  זמ.   גם  בעיר  ן נמצאת 

זיכר ורבין  פרס  מימי  עוד  לברכהונםרב   .   

ארוכים  :??? לחיים  ייבדל    . פרס 

מתכוונת, סוניה  : לויאהוד יובל לסוניה. את  התכוונה    .היא 

זיו מקרה  :איילה  ולד, בכל  בימי  עוד  לכאן  נכנסו  מקרה. הם  , בכל 

ע מתפתחות  למדינות  שירות  נותנת  הזאת  כך "העמותה  י 

רופאי בין  בפועל  משדכת  וכו, חקלאים, םשהיא  , מדענים  '

תשלום ללא  מתפתחות  לארצות  נשלחים  הגוף . שהם  אבל 

שמקשר  הגוף  הוא  החוץהזה  משרד  של  בין בשליחות   

מקצוע אנשי  אותם  לבין  המתפתחות  להם . המדינות  יש 

כ איש400- במאגר  מבית .   רופאים  זה  מהם  מבוטל  לא  חלק 

מאיר הפעילות. חולים    . וזאת 

גל בן  י  :גיא  הם  תהילהאיפה  ספר  בית  לפני    ? שבו 

זיו גרוע  :איילה  מאוד  פיזי  במצב  שהוא  במבנה  ישבו  השיר , הם  בסמטת 
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הרווחה אגף  ממש , מאחורי  במצב  שהוא  מבנה 

  . קטסטרופאלי

גל בן  בגדול  :גיא  היא  שלה  שהפעילות  בעמותה  כך , מדובר  כל  לא  היא 

בינלאומי יותר  אלא    .מקומי 

זיו ארצית  :איילה  היא    . העמותה 

גלגי בן  ע  :א  היא  המקומית  חולים "הזיקה  מבית  לרופאים  הקשר  י 

לעמותה? מאיר שקיימת  המקומית  הזיקה    ? זו 

זיו   . כן  :איילה 

גל בן  סבאי  :גיא  כפר  הוא  שלה  שהמנהל  אומרת ?או    ?  מה, זאת 

זיו ברעננה  :איילה  גר  שלה     .המנהל 

להגיד  :אל- אתי גן רוצה  אני  ברעננה, אז  היא    , העמותה 

ז ברעננה, לא  :יואיילה    . המנהל 

מילר ברעננה  :עמירם  גר    . המנהל 

גבע"ד אמיר  ארצית  :ר  היא     .העמותה 

מישראל  :אל- אתי גן ידע  של  מתת  נתונים , הכתובת  מתוך  קוראת  אני 

העמותות רשם  קזן . של  היא  שלה  יוסף , 14הכתובת  אצל 

ברעננה   . מארק 

גבע"ד אמיר  המנכ  :ר  של  בבית  הכתובת, ל"זה  את    .כתבו 

חמו בן  הכרמל  :יהודה  שברחוב  המבנה  את  מכירה    ? את 

שם  :אל- אתי גן יושבת  כי  מכירה  שם , יהודה, אני  יושבת  כי  מכירה  אני 

הקהילתית הטלוויזיה  בסדר, גם  לא . וזה  וזה  יושבים  הם 

הנה. נורא אומרת  הבחנה, אני  איזו  נגד, תראו  לא  אבל , אני 

מאיר חולים  מבית  רופאים  הרבה  בו  שיש  דבר  למה , כזה  אז 

מאירלא  חולים  בבית  מבנים?משרד  של  עודף  לנו  יש   ?  

ארמוני חוקי  :אשל  לא  זה  עסקים. כי  אנשי  זה  וגם  חקלאות  גם  זה . זו 

דברים מיני  לכל    .שייך 
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גל בן  למה , אוקי  :גיא  ולא אז  אחת  ל? 5שנה  מקצים  כלל  למה . 5- בדרך 

לשנה לצמצם  בחרו  הזה  להקצאה , במקרה  אפשרות  ולבחון 

שנ5- ל   ? ים 

זיו מאפשר  :איילה  שהנוהל  ההקצאה , בגלל  כלל  זה בדרך  את  כשנותנים 

ש5- ל פרסום  תקופות  שתי  שם  יש  שנים  ארוכות  בגלל . הן 

בפנים גשם  שם  שנכנס  הפיזי  בנוהל ,המצב  אפשרות  יש  אז   

שנה עד  של  לתקופה  קצרה  הקצאה  שנקרא  מה    , לעשות 

גל בן  יותר  :גיא  מזורז    . בהליך 

זיו   . בדיוק  :איילה 

גל בן  באופן   :גיא  חלופי  מקום  לקבל  אותם  שחייב  טכני  אילוץ  היה 

  ? מהיר

זיו המבנה  :איילה  של  הפיזי  המצב    . בגלל 

גבע"ד אמיר  כיתות  :ר  שתי  כולו    . וזה 

זיו קטנים  :איילה  חדרים    . שני 

צרפתי הזה. תודה  :צביקה  הסעיף  סביב  גם  להתאחד     ?אפשר 

נמנעת. לא  :אל- אתי גן   . אני 

צ הצבעה, אוקי  :רפתיצביקה  מתת. נערוך  לעמותת  מבנה  הקצאת  בעד   ?מי 

גלגיא: בעד בן  גבע,   שיינפייןממה, אמיר  עמרמישלי,     -

לויארנון, בוזגלו צרפתיצביקה,   חמויהודה,   בן   עמירם,  

יואלאיציק, מילר אברהםיאיר,   קולמן,   צנעניאיתן, אמיר    ,

אברהםמולה לוייובל,     .  

   אין: נגד

אתי:נמנע גן  אל  ונפתלי  גרוס    . תודה.  
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מסהחלטה לעמותת מאשרים :735'      0220093-58שמספרה " מתת" 

כיתות  הקצאת  ו 1                בי4 –  במבנה  תהיל"  ' ברח) לשעבר(ה "ס 

חלקה 6438גוש , 31המייסדים  משרד, 123  ההקצאה . למטרת 

שנה של  לתקופה  קצרה  הקצאה  הראשון  בשלב  במקביל . הינה 

פר ל יבוצעו  להקצאה  שנים5 –סומים  לבטל .   רשאית  העירייה 

של  בהודעה  מראש60ההקצאה  יום    .  
  

מכר . ג   רח- הסכם  בגוש41חלקה , 12הזמיר '    .  

  

זיו מכר  :איילה  הסכם  לאישור  בקשה  נושא  זה  הבא  קרקע הנושא   

הזמיר  עליה . 41חלקה , 9088גוש , 12ברחוב  לבנות   7ניתן 

דיור מ. יחידות  פרסמה  פומביהעירייה  הצעות 3הוגשו , כרז   

ביותרו הגבוהה  עם , ההצעה  רכישה  קבוצת  של   13הצעה 

מעל , איש מיליון 5הוא  לאישור. זהו. ₪  פה  מובא  , החוזה 

לאישור בדרך  תנאי    . זהו 

צרפתי הערות  :צביקה  יש  מהחברים    ? למישהו 

זיו עוד  :איילה  אספר  אני  טובה, רק  עסקה  פה  עשתה  רק , העירייה  כי 

חודש זהמספר  של  הדו  על  מכרז  פרסם  המינהל  קודם  , ים 

קיבל  קיבלנו 4.350והוא  ואנחנו  מיליון5    .  

צרפתי   . יובל, כן. תודה  :צביקה 

גל בן  ירבו  :גיא    . כן 

שאלה  : לויאהוד יובל לי  שהעירייה. יש  בעבר  זוגות דיברנו  להעדיף  צריכה   

עצמה, צעירים של  השטחים  שהיא , את  שטחים  במיוחד 

להוציא למכירהמתעתדת  להם, להשביח,   צפיפותלהוסיף    .

צפיפות להוסיף  יודעת  יהיה . והעירייה  לדירה  ששטח  ולהגיע 

ל80בין  מטר90-   שפספסנו.   חושב  אני  הזה    . במקרה 
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אמרנו   שבא , אז  במדיניות  להתהדר  רוצה  העיר  ראש  אם 

צעירים זוגות  דיור, לקראת  זכאי  ה, לקראת  את   7- קח 

האלה ל,דירות  אותן  תהפוך  מ. 10-   אותם   110, 100- תוריד 

דיור ליחידת  דיור150, מטר  ליחידת  מטר  אותם    ,   תהפוך 

  .  80- ל

העירוני, תגידו   לכיס  התמורה  את  לנו  מגדיל  היה  לא   ?זה 

שמגדיל אחרת.בוודאי  שאלה  תגידו  איזה ,   יבוא  מחר 

דיור יחידת  עוד  הזאת  הקרקע  על  להוסיף  וינסה  , חכמולוג 

נגיד  פ, וואו'ואז  עוד , ראייריםאיזה  להכניס  בעצמנו  יכולנו 

לעירייה לדירות , כסף  קרקע  צעירים  לזוגות  יותר לתת 

  . 'פספסנו. קטנות

שאלה   עצמי  את  שואל  אני  קרקע , אז  למכור  כשבאים 

את  למצות  אפשר  אם  לפני  רגע  בודק  מישהו  עירונית 

לפחות ? הבנייה פה  בנייה2,3יושבים  שמבינים  אנשים    .

למ שאפשר  בדק  הבנייהמישהו  זכויות  את  את ? צות  להוציא 

שקל מיליון  איזה  עוד  להכניס  יוכל  שזה  במצב  לשוק  ? זה 

הזה השטח  את  פה  שמנהלים  לי  בזוגות , חבל  פוגעים  גם 

העירונית, צעירים בקופה    . גם 

יואל ש  :איציק  היזם  זכויותאם  יותר  יקבל  השבחה, קונה  יותר  מה , ישלם 

לך ברור    ?לא 

כלום  : לויאהוד יובל זה . זה  השבחה  ליחידה 40, 30היטל  דולר  אלף   

שזה, מכסימום שקל  מיליון  כמעט  משלם  הוא  שפה   שעה 

מ דולר200- יותר  אלף  יותר.   שווה  חשבון? מה    .תעשה 

יואל קטנות  :איציק  דירות  רוצה  רוצה, אתה  שאתה  מה  לך . זה  משנה  לא 

כרגע אמרת. הכסף  המטרה, מה    ?מה 

כסאבל   : לויאהוד יובל יותר  גם  ציבורית, ףזה  מטרה  יותר    . וגם 
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יואל בשטח  :איציק  דירות  יותר  הרבה  רוצה  אתה    . המטרה 

דירות  : לויאהוד יובל   , יותר 

יואל בקשה  :איציק  יביא  היזם  זכויות. אז  יש    ,אם 

העץ, איציק  : לויאהוד יובל על  אחת  ציפור  או  ביד  ציפורים  אתה , שתי  מה 

  ? מעדיף

מילר אי  :עמירם  זה  על  תשובה  לך  תשובה? לא, ילהיש  לך    . יש 

זיו לבזה   :איילה  שאפשר  התבמה  לפי     .ע"נות 

התב. לא  : לויאהוד יובל על  להוסיף  מר , רגע. ע"אפשר  לי  להגיד  רוצה  אתה 

לא , מילר לבקשהתמחר  יבוא  זה  אם  תוספת  ברור ? יתנו 

תוספת   . שתיתנו 

ביחד(   ) מדברים 

באים  : לויאהוד יובל עוד , הייתם  יחיד2,3מוסיפים    .ות 

שוק, יובל  :אברהם שיינפיין ערך  להגיד, יש  לבוא  יכול  לא  בעתיד, אתה  , תנהג 

יותר  יעשה  . הוא  . שוק.כסף. ערך  יש    .  

שוק, באמת  : לויאהוד יובל ערך  מיצינו    . לא 

יואל יזם, מה? איך  :איציק  יזם? אתה  לא    . אתה 

בתמ  : לויאהוד יובל טיפול  עצמך  על  שאני, 38א "לקחת  שאלה  שואל   אתה 

עליך   .מתפלא 

יואל הזה  :איציק  במקרה  יזם    . לא 

יכולה? למה  : לויאהוד יובל לא  הכלכלית    , החברה 

צרפתי התייחסויות. תודה  :צביקה  עוד  אין? יש  לגשת , אם  רוצה  אני 

המכר. להצבעה הסכם  אישור  בעד  הזמיר, מי  בעד, רחוב   .מי 

גלגיא: בעד בן  גבע,   שיינפייןממה, אמיר  עמרמישלי,     -

לויארנון, ובוזגל צרפתיצביקה,   חמויהודה,   בן   עמירם,  

יואלאיציק, מילר אברהםיאיר,   אל,  גן  אתי  צנעני,    ,איתן 

אברהם קולמן, מולה    .אמיר 



    09.02.2011  77  מועצה מן המניין 

יובל:נגד לוי    .  

נפתלי:נמנע גרוס    .  

איילה   . תודה 

מסהחלטה מכר מאשרים :835'   הסכם  רח–  בגוש 41חלקה , 12הזמיר '    9088 

לפרוטוקו המצורף    .ללפי 
  

מס. ז   שמות  ועדת    . 5' פרוטוקול 

   

צרפתי שמות, ירדנה  :צביקה  ועדת     .פרוטוקול 

מילר עו, רגע  :עמירם  עם  נגמור  פה"אולי  שיושב  פלאט    ? ד 

גבע"ד אמיר  ועדת   :ר  לפי  שם  שילוט  שמקבלים  אלה  אם  לדעת  רציתי 

גם, השמות שילוט  אגרת     ?משלמים 

מילר הגבוה. בוודאי  :עמירם  התעריפים    .יםלפי 

חמו בן  החדש, לא  :יהודה  לחוק    . מחכים 

צרפתי   .ירדנה, בבקשה  :צביקה 

ויזנברג כאן   :ירדנה  קלי4ישנן  שולמית  שם  על  פניות  לקרוא ,  בעצם  בקשה   

ציבורי גן  בתוך  נתיב  של  שם , שם  בנים3על  גם  במקרה.  

הסמטה לצורך  הקרקע  לקרוא , הופקע  בעצם  היא  והבקשה 

שיידרשו המסמכים  שכל  יועבר וכמובן  ההנצחה  של  והאופן   

לפני תישא, אלינו  שהמשפחה  בעלות  בין . וכמובן  מדובר 

אהרונוביץ ארלוזורוב, הרחובות  משפחות3. רחוב   .   

חמו בן  כתוב, בבקשה  :יהודה  חומר  קיבלו    .גיא, בבקשה. הם 

גל בן  מבהיר  :גיא  מראש  עניינית אני  טענה  שום  אין  הירוקים  שלסיעת   

ב, להמלצות בעדם  העקרוניתואנחנו  כהרגלנו . רמה  אבל 

כבר, בקודש לדעתי  זה  את  עושים    , ואנחנו 

חמו בן    . גיא, חברים  :יהודה 
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גל בן  השמות  :גיא  ועדת  של  להמלצות  עקרוניים  מטעמים  נתנגד  , אנחנו 

הזו בקדנציה  הרביעית  בפעם  כבר  לעשות , לדעתי  ונמשיך 

ישונה לא  הוועדה  שהרכב  עד  פעם  בכל  זה  באופן , את 

ג עירשיכלול  מועצת  חברי    .ם 

ועדת    לגבי  טרוניה  עלתה  פה  הדיון  בתחילת  דקות  כמה  לפני 

העיר, תמיכות מועצת  חברי  את  כולל  לא  בעניין . שההרכב 

דעת שיקול  לעירייה  אין  מנכ. הזה  חוזר  משרד "יצא  ל 

התמיכות לגבי  הרכב , הפנים  את  סטטוטורי  באופן  ששינה 

ש.הוועדה לסדר  הצעה  פה  נקבל  אנחנו  אם  גם  בה   יהיו 

לנו, חברים      . אסור 

צנעני"עו איתן  רשויות  :ד  לידיש  תמיכות  ועדות    . שיש 

גל בן  עפ  :גיא  לכלול  יכולה  אינה  התמיכות  את "ועדת  הפנים  משרד  י 

העיר מועצת  חברי  ועפ. הרכב  זאת  ארוך "לעומת  נוהג  י 

ולד, שנים את  רגע  לפני  פה  כהונתו , הזכירו  כל  במהלך  אז 

ולד כל של  ובמהלך  כראש   חמו  בן  מר  של  הראשונה  כהותנו 

כללה , עיר גם  כללה  השמות  העירועדת  מועצת  חברי    .את 

מה   זה , משום  למה  לחלוטין  להבין  הצלחנו  לא  היום  עד 

העירייה עובדי  טהרת  על  להיות  אמרנו , חייב  לא  אנחנו 

  , חלילה

הטהרה, סליחה  :אל- אתי גן לא  זה  אלונים  ברשימה. מאיר  היה  זה .הוא   

   . כלה

גל בן  עירייה. נכון  :גיא  עובד  לא    .אפילו 

עניינים  :אל- אתי גן ניגוד  פה  יש    . בכלל 

גל בן  שאלה  :גיא  גם  אגב. זו  אמרנו  לא  להיות , אנחנו  צריכים  שאנחנו 

היה. במקומם שזה  למה  לחזור  צריך  של , זה  מאוזן  הרכב 

העירייה העירייה, נבחרי  עובדי  ציבור, של  נציגי    . של 
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חמו בן  גיאאב  :יהודה  יודע  אתה  מאוד ש, ל  עוברבקרוב  הזה    . החוק 

גל בן    ? שמה  :גיא 

חמו בן  יהיו   :יהודה    . שםרק שמקצוענים 

עבר  :אל- אתי גן לא  שהחוק  עד    , אז 

גל בן  מהאני , יהודה  :גיא  עומדת , יודע  הכנסת  אולי  דברים  הרבה  עוד 

נורא . להעביר שהם  דברים  מיני  כל  להעביר  עומדת  הכנסת 

בעיניי צודק. יפים  שאתה  חושב  לא  אם , אני  אשמח  ואני 

אותי  הזהתפנה  בעניין  החוק  עליה, להצעת  שמעתי  לא  . אני 

אותנו מחייב  לא  הוא  חוק  שאין  בוחר . ועד  מיוזמתך  אתה 

חלק  מלקחת  העיר  מועצת  חברי  של  זכותם  את  לנשל 

בוועדה הדיוני  בשלב  רק . בהחלטות  פה  שנהיה  רוצה  אתה 

הוועדה של  גומי  ההמלצותומן , חותמת  כל  את  , הסתם 

העניינים את  שם  מובילה  ירדנה  עוד  כל  תמיד , כנראה  אנחנו 

לחלוטין עניינים  הם  כי  בהם    .נתמוך 

חלק , עדיין   לקחת  הזכות  את  בשולחן  פה  ולאחרים  לנו  יש 

ההוא סבא , בתהליך  כפר  עיריית  היטב  שעשתה  גם כפי 

הראשונות5במהלך  כהונתך  שנות  הזאתלמה .   ? ההתעקשות 

מהתמיכותאיזה בשונה  פוליטיים  היבטים  אפשר ,   שעוד 

הרציונאל את  איכשהו  להבין , להבין  אבל  עליו  לחלוק  אולי 

פוליטיים  שיקולים  להיות  יכולים  עמותות  של  שבעניינים 

  .זרים

חמו בן  אתייחס  :יהודה    . אני 

גל בן  חברים   :גיא  להיות  הזכות  את  מאיתנו  לנשל  להמשיך  למה 

הזו רוצה? בוועדה  לא  .אני  . על , . תתעקשו  אתם  עוד  כל 

הזה עקרוניות, העניין  מסיבות  להתנגד  נמשיך    . אנחנו 

צרפתי   .אמיר. תודה  :צביקה 
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גבע"ד אמיר  לכך  :ר  אלונים , ובנוסף  שמאיר  לכך  לפגם  טעם  יש  לדעתי 

בוועדה כחבר  של ,שמשמש  שמו  להנציח  בעצמו  מציע   

ולא . מישהו הנצחות  לאשר  צריכה  יציעו הוועדה  שחבריה 

בעצמםאת ההנצחה  הצעות  עניינים.   ניגוד  פה    . יש 

ויזנברג שם, סליחה  :ירדנה  שכתוב  כפי  הזה  הסעיף    , לכן 

גבע"ד אמיר  הבאה  :ר  לישיבה    . נדחה 

ויזנברג נתונים  :ירדנה  עוד  אוספים  שאנחנו    .מכיוון 

מילר לשאול  :עמירם  רוצה    . אני 

גל בן  זוכ, אגב  :גיא  שאני  כמה  עד  איתי  הסכמת  עמירם  בעניין אתה  ר 

  . הזה

מילר היום  :עמירם  גם  איתך  מסכים    . אני 

גל בן  שמח  :גיא    . אני 

מילר סעיף   :עמירם  את , 1לגבי  אישית  מכיר  שאני  חושב  הנופלים 3אני   

שם מונצחים  להיות  איציק. שאמורים  עכשיו  לי  אבל . סיפר 

ש ציבורית  בעיה  פה  שיש  חושב  אני  את , לעדיין  אומר  ואני 

ברגישות מאוד  חיילי , זה  הנצחת    , ל"צהשל 

חמו בן  עמירם  :יהודה    . לא 

מילר לי  :עמירם  שיסבירו    . אז 

חמו בן  לך  :יהודה  אסביר    . אני 

מילר אובייקטיביים  :עמירם  הנצחה  מוסדות  להם  זכור . כלליים, שיש  ולא 

צה חיילי  להנציח  נוהג  סבא  בכפר  שהיה  בצורה "לי  ל 

מגוריהם מקום  ליד  הו, שדווקא  מגורי  מקום    , ריהםליד 

גבע"ד אמיר  מקומות  :ר  בכמה    . יש 

מילר פרטנית  :עמירם  הזאת. בצורה  העובדה  את  לברר  מבקש    . ואני 

גבע"ד אמיר  בגן? למה  :ר  פסל  אלתרמןיש   .   

ויזנברג עמירם  :ירדנה  בפינהמדובר , לכן  טיפוח, בעצם    , פינת 
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יואל הבתים3של   :איציק    .  

ויזנברג מסוים  :ירדנה  דרך, ובמקום  לא  הם הוא  שבה  פינה  אלא  סמטה  או   

יוכלו הם  שבו  במקום    , יזדהו 

מילר פותחת  :עמירם  את  בזה  ואני , אבל  פותחת  את  שבזה  ברור  לך  שיהיה 

סבא כפר  עיריית  למועצת  ברור  שיהיה    . רוצה 

ויזנברג עמירם  :ירדנה  תקדימים, אבל    . יש 

מילר ירדנה  :עמירם  סליחה  מדבר, לא  עכשיו  ברור . סליחה, אני  שיהיה 

לו יתאפשר  הוא  גם  אחר  מקרה  אחרת, שכל  משפחה   כל 

המדינה בשירות  שנפל  יקירה  את  להנציח  יתאפשר , שתרצה 

  . לה

צרפתי עמירם  :צביקה    . בבקשה, יהודה. תודה 

חמו בן  ידידי  :יהודה  מהקדנציה , עמירם  ולא  הזו  מהקדנציה  לא  זה 

שלי, הקודמת הראשונה  מהקדנציה  היה  ל93בין , זה    -98 

חב מועצהשהייתי  הוא . ר  כאן  אומר  שאתה  מה  שבהחלט 

נשאל כבר  שהוא  דבר  של , בהחלט  פניות  מעט  לא  והיו 

צה חללי  של  את , ל"משפחות  שאיבדו  משפחות  מעט  לא  היו 

דרכים בתאונות  שרצו .במחלות, יקיריהם  כאלה  היו   

קהילות שפנו, להנציח  גופים  מיני    .כל 

באמת   אפשר  אומר, אי  שאתה  ח, כמו  לכל  רחוב  ואי לתת  לל 

כיכר מבקש  לכל  לתת  בהחלט . אפשר  היו  הן  הבקשות  אבל 

מהןבקשות  להתעלם  היה  אפשר  קודמי . שאי  גם  ובהחלט 

מועצה חבר  הייתי  כשאני  התשובות  את  שנתן  הם , בתפקיד 

עליי מקובלות  צה, היו  לחללי  ההנצחה  שבאמת  יש "מכיוון  ל 

הצנחנים רחוב  צה, את  רחוב  את  השריון, ל"ויש  את  , ויש 

התותחניםויש את  וכו,   ואנילביץ  השואה  ניצול  את  , ויש  '

אגוז חשבו . עליית  יותר  או  פחות  במדינה  שהיה  אירוע  כל 
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רחוב של  הנצחה  של  גודל  בסדרי  פה  לתת .עליו  אפשר  ואי   

חיילים של    .שמות 

אפשרנו   אז  כן  למשל? מה  ציבורי  גן  כיתה , שבתוך  בתוך 

למשל ספר  והקטע , בבית  להנציח  שתרצה  הכספי שמשפחה 

המשני  האחרון, לחלוטיןהוא  השיקול  יהיה , האחרון- הוא 

לקחת  לאותה אפשר  התייחסות  ולתת  מסוימת  מגינה  קטע 

גן. בקשה לוקחים  לא  הזה  במקרה  גם  לוקחים , ולכן  לא 

משהו, פארק איזה  לוקחים  מעבר . לא  דרך  ברחוב יש 

שם גדלו  בילדותם  במקרה  גם  הללו  שהמשפחות  , ארלוזורוב 

היה יותרואיציק  להרחיב  יכול  הוא  אז  שכן  גם    .  

יואל יהודה  :איציק  להזכיר  רוצה  רק  פה , שתבינו. ברשותך, אני  יש 

יצא, סמטה זה  כך  האלה, לצערנו  הנופלים    , ששלושת 

חמו בן  המופקע  :יהודה    . בשטח 

יואל שלהם  :איציק  המופקע  השטח  לגדר , זה  גדר  של  בסמיכות  גרים  והם 

  .שלושתם

מילר נכוןלא, לא  :עמירם    .  

חמו בן    . כן, כן, ןכ  :יהודה 

יואל ומידובסקי, שמש  :איציק    . פרמונט 

חמו בן  נכון, עמירם, כן, כן  :יהודה    . זה 

מילר אחת  :עמירם  גדר    . לא 

יואל אחת  :איציק    . גדר 

מילר בפרמונט  :עמירם  גר    -   

יואל נוגעים  :איציק  הם  בשני, אז  אחד  נוגעים  אומר . החצרות  אתה  מה 

נול? לי שםאני    . דתי 

גל בן  שבוועדה   :גיא  חשוב  כמה  עד  מוכיח  ביניכם  הפנימי  הוויכוח 

העיר מועצת  חברי  יישבו    . הזאת 
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מילר דבריך, לא  :עמירם  על  חולק  לא  אני  יהודה  רק , אבל  שנדעאני  , רוצה 

קבוע קריטריון  יהיה    , שזה 

גבע"ד אמיר  אפליה, כן  :ר  תהיה    . שלא 

מילר ואחד  :עמירם  אחד    , לכל 

חמויהודה    . ברור, כן, כן  :בן 

מילר שלט  :עמירם  לעשות  כסף  לו  שאין  אחד  ירצה,וגם  אם  יוכל,     , הוא 

צרפתי   .  בבקשה, יובל. תודה  :צביקה 

מבקש , עמירם  : לויאהוד יובל יהיה , שבאמתאני  קבועשזה  היו . קריטריון 

עצובים מקרים  לנו . כבר  יהיו  לא  וחלילה  שחס  מקווה  אני 

או  מבקשים  הרבה  הזהעוד  לדבר  חדשים  זה . מבקשים  אם 

אחר משהו  או  מקומות. שירות  עוד  נצטרך  לא  וחלילה   .שחס 

למשפחה - מינימום- מינימוםאבל  לתת  שאפשר  מינימום 

המולדת למען  מישהו  או , ששכלה  דרכים  מתאונת  להבדיל 

אחרים והקריב, מדברים  שהלך  אדם  להם , בן  לתת  מינימום 

בעיר אפשרית  פינה  אפשר, כל  מקום  בעירכל  משתדלים . י 

ארוכים, להבדיל לחיים  לא , שיזכו  שהם  וילמדו  ויראו  לכו 

חינם מטר  שום  פה  מטר . קיבלו  לשלםכל  מה  להם  יש  , פה 

מזה פחות  שישלמו  מישהו  של  שם    . ויש 

הסתייגות   שום  בלי  לעשות  יכולים  שאנחנו  כל , המינימום 

מקום, פינה מצידי, כל  סקר  סקר , שיעשו  יעשו  מהעירייה 

מקוםוימצ וכל  פינה  כל  בסמטאות . או  וכמה  כמה  אחת  על 

לו להקדיש  יכולים  שהם  ובכלל  מוזנחים  מקומות   ,או 

ושיזכו להם. שיבורכו  לתת  שאפשר  המינימום    . שזה 

צרפתי   . תודה  :צביקה 

שאלה  :אברהם שיינפיין לשאול  רוצה  דברים. אני  כאלה  מביאים , כשעושים 

המקום ייראה  איך  ייראה? תכנית  ומי?מה  זה   את  מתחזק   
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כך   ?אחר 

חמו בן  בעירייה  :יהודה  המקצועיים  הגורמים    . זה 

ויזנברג החלטה  :ירדנה  מתקבלת  ראשון  לבקשה, בשלב  תכנית  מועברת  . ואז 

אגב לפניי, דרך  הקודמת  בקדנציה  תקדים  יתנו , ישנו  שכן 

טרור פעולות    , לחללי 

מילר בסדר  :עמירם  חדשה. טרור  תופעה  היתה  זו    . טרור 

בצה  :ויזנברגירדנה  הטרור  את  לקחו  בסטטוס  גם  לכן  יום "אז  באותו  ל 

פרוגרמה. מכבדים איזושהי  מועברת  גם  לפנילכן  ואנחנו ,  

מינורי אופן  באיזשהו  אותה    , בוחנים 

חמו בן  האוזן  :יהודה  את  לסבר  בשביל  מ, רק  יותר  הזו  חודשים 8- הבקשה   

השולחן   . על 

צרפתי להצבעה. תודה  :צביקה  לעבור  השמותר? אפשר  של    .ק 

לגבי , רגע  :אברהם שיינפיין שאלה  לי  על . 2יש  גם  מצביעים2אנחנו    ?  

חמו בן  זה   :יהודה    ? 2מה 

גל בן  מצביעים  :גיא  אחת  כמקשה  הכל    . על 

צרפתי אחת  :צביקה  כמקשה  הכל  על    .מצביעים 

שאלה  :אברהם שיינפיין לשאול  אישיתרק  לידיעה  זה ,     ? אליעזרברוך מי 

מילר המשורר? המורהזה   :עמירם     ?זה 

ויזנברג מידע  :ירדנה  פה  חילקתי  מורה, אני    . זה 

מילר בכצנלסון  :עמירם    . המורה 

ויזנברג מקומי, מחנך, מורה  :ירדנה     .משורר 

מילר סבא  :עמירם  בכפר  ומורה  מאוד  גדול  משורר    . הוא 

אחרת  :אברהם שיינפיין היא  שלי  וקוראים . השאלה  כצנלסון  ברחוב  גר  אני 

ב לא  כצנלסוןלזה  ברל, רל  כצנלסון  לזה  לא , קוראים  אני 

הולךיודע  ככה  זה  אחרת.למה  היא  השאלה  תהיה ,   לא  אם 

בענייןפה  בעיה     ?איזושהי 
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ביחד(   ) מדברים 

גבע"ד אמיר  שלט  :ר    . זה 

גל בן  ב  :גיא  קצנלסון  רחוב  אגב  היה  בגלל ' ק- פעם  אותו  וביטלו 

הזה   . הבלבול 

צרפתי רבהתודה  :צביקה  ר.   להצבעהאנחנו  לעבור  בעד .וצים  את מי  לאשר   

השמות ועדת     ?פרוטוקול 

גל בן  מתנגדים  :גיא    . אנחנו 

גבע"ד אמיר  עקרוניות  :ר  מסיבות  להתנגד  נאלצים    . אנחנו 

שיינפייןממה: בעד   עמרמישלי,   ארנון,בוזגלו-   לוי   צביקה,  

חמויהודה, צרפתי בן  מילרעמירם,   יואלאיציק,    יאיר,  

קולמ, אברהם צנעניאיתן, ןאמיר  אברהםמולה,   לוייובל,     ,

פרץשמעון   .  

נפתלי:נגד גרוס  גלגיא,   בן  גבע  ואמיר    .  

מסהחלטה מסמאשרים :593'   שמות  ועדת  פרוטוקול  לפרוטוקול5'   המצורף   .   
  

צרפתי הבא  :צביקה    .נורמן, סעיף 

גבע"ד אמיר  לידידנו , עמירם  :ר  האוצרספר  משק  זה    ? מה 

מילר מיל  :עמירם  זה . יםבשתי  האוצר  אוצר משק  שם  על  התיישבות משק 

ה, היהודים בכפר 40- שבשנות  חקלאית  התיישבות  הקימו   

העלמין , סבא בית  וליד  אז  שהיה  המושבה  לגבולות  מחוץ 

היום. החדש עד  קיימים  מאוד קגם . ושרידיו  גדול  לפני רב 

השחרור המאורעות, מלחמת  שלהם ,בתקופת  שבספטמבר   

, וכו לפר' אכנס  לא  אבל אני  לספר טים  מירדנה  ביקשתי 

  .לכולכם

ויזנברג אגב  :ירדנה  מעניינת, דרך  עובדה  האדמות ,עוד  גואל  חנקין  יהושע   

גואל בעצם  אחד. היה  נכס  לו  היה  היחיד , לא  הנכס  זה 
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לעצמו רכש  שהוא  בבעלותו  האוצר.שהיה  משק    .  

המועצה  :אברהם שיינפיין חברי  לכל  סיור  לעשות  מציע    . אני 

ויזנב מועד. בבקשה  :רגירדנה    . לקבוע 

גל בן  האזרחי  :גיא  העלמין  בבית  חינם  להדריך  מוכן      .אני 

ביחד(   ) מדברים 

  

גוש . ד   משנה  חכירת  חוזה  חלקה 7607תיקון   97.  

  

צרפתי הבא  :צביקה  גוש  -  הסעיף  משנה  חכירת  חוזה  חלקה 7607תיקון   97. 

פנורמן  . בבקשה, אטל 

כ  :ד נורמן פלאט"עו שנים6- לפני  חכירה 2004דצמבר ב,   הסכם  נחתם  עם   חדש 

הקודמת בתקופה  כבר  שהיה  ע. חוכר  אושר  י "ההסכם 

כשנתייםהמועצה לפני  הפנים.   שר  לאישור  הועבר  , ההסכם 

בלבד אחד  דבר  דרש  הפנים  תקופת , ושר  את  להגביל  וזה 

למדיניות  אותה  להתאים  מנת  על  מינהל החכירה  של 

ישראל אח, דהיינו. מקרקעי  תקופה  בת במקום  שנים49ת    ,

בת  חכירה  תקופת  לשאר 25לקבוע  אופציה  בתוספת  שנים   

שנים24עוד , התקופה ע.   שנחתם  התוספת  החוכר"זה  . י 

ביטוי  לתת  מנת  על  למועצה  היום  שבאה  התוספת  זאת 

הפנים שר    .לדרישת 

מבקש    אני  ההסכםולכן  את  לאשר  דבר ,מהמועצה  הוא   

ש, טכני מנת  געל  מאושר  להיות  יכול  עההסכם  שר "ם  י 

  .הפנים

ועוד 25  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו או 25  ועוד 25   24 ?  

פלוס 25  :ד נורמן פלאט"עו עד 24  התקופה  את  להשלים   25.7.2049 .  

רטרואקטיבי25  :אברהם שיינפיין או  מהיום    ?  
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  . 2000- מ. לא  :ד נורמן פלאט"עו

צרפתי שקיים  :צביקה  לחוזה    . בהתאמה 

  . נכון  :ד נורמן פלאט"עו

של   :בוזגלו-ד שלי עמרמי"וע תקופה  פה  כתוב  ל25אבל  אופציה  עם  שנה    -25 .  

מאפשר   :ד נורמן פלאט"עו ישראל  מקרקעי  עוד 25מינהל  פלוס  חוזה . 25  אבל 

ב נגמר  הראשי  לתת . 25.7.49- החכירה  ניתן  לא  הסתם  מן 

לנויותר  שיש    . ממה 

צרפתי אחד  :צביקה  פה    ? אפשר 

  . לא  : לויאהוד יובל

צ להצבעה  :רפתיצביקה    . נעבור 

שאלות. לא, לא, לא  : לויאהוד יובל לי  החכירה . סליחה, יש  של  לנושא  אני 

עלה, G- ל כשהנושא  בעבר  קיבלתי , שאלתי  לא  היום  ועד 

סעיף - ' א. תשובה שם  היה  סעיף . 19  אם  לדעת   19רציתי 

המינהל החוזים השל  של  הזה , ייאכףכללים  בשטח  ואם 

או  בשבת  עסקים  שם    . לאיותרו 

ממנו   מתעלמים  הדתיים  שחבריי  נושא  לשמור , זה  כדי  אבל 

העיר של  השקט  האופי  נותר , על  שעוד  הכפרי  האופי  על 

חשוב, טיפה זה  שבת. לי  שומר  לא  בעצמי  בעצמי , אני  אבל 

פה ייפתחו  לא  שעסקים  אותי    . מעניין 

אותי   שהטריד  שני  החכירה ,דבר  מחודשת  שבו  שהמחיר  זה    

מאוד אני  פניו  עועל  של  ההסבר  את  לקבל  רציתי  נורמן "  ד 

ארכאי, בפרוטוקול קצת  לי  אומרת. נראה  בזמן , זאת 

חכירה לעדנה, שמחדשים  זכה  הזה  שהמקום  מאזור , בזמן 

ש בפינה  לקניוןכתעשייה  להיות  הופך  הוא  מצטרף ,וחה  הוא   

מקניון קופה. לחלק  עליו  להרים  יכולה  שהעירייה  , מקום 

טיפה יכולה  העירונית  להתעשרהקופה  בהרבה.   , בקצת, לא 
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איזה  או  ציבור  מבנה  איזה  אולי  זה  אחרי  לנו  שיאפשר 

ספורט לאולם  בקטנה.מזגנים  דברים    .  

עפ   מאושר  הזה  שהחוזה  חושב  שמאות "אני  מקלהי  . מאוד 

לפתח אלינו  הגיע  והוא  המזל  כשיצא  להגיד , עכשיו  צריך 

אותו דוחים  ראוי. שאנחנו  במחיר  אלינו  לבוא  צריך  מי .הוא   

קצת עליו  שישלם  קניון  שהקניון . שמקים  יודעים  אנחנו 

מוצלח הזאת  פה. בעיר  לקום  יכולים  קניונים  מעט . מעט  יש 

שמתאימים לקניון.שטחים  שטח  למישהו  לתת  באים    ,

מוגזמת. תשלם דרישה  לא     .זו 

יודע    לא  שאני  שמאות  ולא  ארכאית  לא  לשמאות  הדרישה 

אותה מצאו  ייעלב, מאיפה  אם  השמאיוסליחה  פה  נכון .  

הקודמת בקריאה  עבר  צריכים , שזה  המועצה  חברי  אבל 

הציבור , לחשוב חשבון  על  שיקים  פה  שמחלק  צריך מי 

לקבל , להבין ציבורי  נכס  נותנים  שאנחנו  ביום  לנו  מגיע 

שמאי שאיזה  מהמינימום  יותר  קבע טיפה  ובאופן  מקל   

  .נותן

המשפטיים   היועצים  את  לשמוע  עכשיו  רו. צריך  צה אני 

נורמן את  שתבינו.לשמוע  רוצה  אני  הזה ,   השטח  את  תנו 

נמוך השוק, במחיר  ממחיר  הזה , נמוך  שהדבר  מקווה  אני 

לפועל ייצא    . לא 

צרפתי להתייחס. תודה  :צביקה  רוצה  מישהו    ?עוד 

רוצה  :אברהם שיינפיין אתה  ל? מה  רוצה  החוזהפתוחאתה  את  חוזה ?   יש 

  .סגור

צרפתי בהצבעה  :צביקה  בעדמ. אנחנו  חכירת י  חוזה  גוש יקון  משנה   7607ת 

  , 97חלקה 

אלאתי :בעד גן  גלגיא,   בן  גרוסנפתלי,   גבע,    ממה, אמיר 
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צרפתיצביקה, שיינפיין עמרמישלי,   לויארנון, בוזגלו-     ,

חמויהודה בן  מילרעמירם,   יואלאיציק,   אברהםיאיר,     ,

קולמן צנעניאיתן, אמיר  פרץשמעון,   אברהםמולה,     .  

י:נגד   . תודה. ובל 

מסהחלטה גוש מאשרים :603'   משנה  חכירת  חוזה  תיקון  חלקה 7607   97 

לפרוטוקול    .המצורף 
  

העירייה. ו   בוועדות  והחלפות  קולמן , מינוי  אמיר  של  לכניסתו    בהמשך 

  .למועצה            

  

צרפתי הבא  :צביקה  העיר .סעיף  למועצת  קולמן  אמיר  של  כניסתו  בעקבות   

לע צריכים  בוועדותאנחנו  שינוי  רוצים , שות  אנחנו  אז 

שינוי כל  להצבעה  אקריא . להביא  ואני אני  קולמן  אמיר  את 

בנפרד איתן  את  הוא . אקריא  למה  אקריא  אני  אחד  כל 

  . מתמנה

בוועדת    מהמניין  חבר  מכרזים  בוועדת  מחליף  קולמן  אמיר 

בטיחות, כספים בוועדת  בדרכיםחבר  מעמד ,   בקידום  חבר 

בוועדת, הילד הרווחהחבר  מקום ,   וממלא  הביטחון  ועדת 

ובנייה תכנון  בעד. בוועדת  אחד? מי  פה  וועדת . תודה? אפשר 

אחד. ביקורת פה    ? אפשר 

גל בן    . כן  :גיא 

צרפתי   .תודה  :צביקה 
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מסהחלטה במקומו מאשרים :136 '  העירייה  בוועדות  קולמן  אמיר  מינוי  את   

כדלקמן אליאס  מנשה     :של 

בדרכיםבטי, כספיםבוועדת חבר  הילד, חות   ביקורת, ביטחון, רווחה, קידום 

ובניה"ומ לתכנון  בוועדה    .מ 
    

צרפתי יומאיתן   :צביקה  מקום  לממלא  במכרזים  מנשהר "תמנה    , במקום 

חמו בן  שם. חבר, לא  :יהודה  אותו    . יבחרו 

צרפתי שם  :צביקה  מנשה. יבחרו  במקום  מכרזים  ועדת  כחבר  , מתמנה 

כספים  בוועדת  מקום  הנחות ממלא  לוועדת  ומתמנה 

מנשה במקום  אחד. מארנונה  פה    . תודה? אפשר 

מסהחלטה כממאשרים :236'   צנעני  איתן  של  מינויו  את  מסיעת "  חבר  ס "כמ 

מכרזיםבתנופה ובוועדת  ההנחות  בוועדת  וכחבר  הכספים  בוועדת   .   
  

ביחד(   )  מדברים 

  דיווח  .4

  

לשנת . א מועצה  החלטות    .2010ביצוע 

  

צרפתי בנושא   :צביקה  אחרונים  דיווחסעיפים  למועצה.   אשל , דיווח 

  . בבקשה

ארמוני הזאת , טוב  :אשל  שנתייםהמועצה  לפני  החלטה  אני , קיבלה 

אותה מעקב : "מקריא  בדבר  לסדר  ההצעה  את  לקבל  הוחלט 

מועצה דו. החלטות  יופץ  שנה  כל  החלטות "בתחילת  ביצוע  ח 

המועצה לחברי  הופץ"הדו". המועצה  סט. ח  טיסטית מבחינה 

התקבלו 2010במהלך  החלטות120  החלטות 120מתוך .    

הגדול, חלקן חלקן  אפילו  טכניות, אולי  החלטות  חלק . אלו 
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לביצוע החלטות  זה . מההחלטות  לביצוע  מההחלטות  חלק 

קצר רחוק, טווח  יותר  טווח     .חלק 

מתוך    הכל  שהתקבלו120בסך  החלטות  החלטות 110,    

נמצאו10. טופלו עדיין  החלטות  בט  כל  .פולית  את  לכם  יש 

ולשאול, ההחלטות להיכנס  שרוצה  שמי  להגיש , כל  מוזמן 

הדברים  איך  אותי  ולשאול  אותי  לתפוס  או  שאילתא 

פתוח. מתקדמים הראשון. הכל  הנושא  לגבי    . זה 

גל בן  להעיר   :גיא  כל?הערהלגביו אפשר  קודם  שעם ,   לך  מודים  אנחנו 

לענ לבך  תשומת  את  הסבנו  לתפקיד  הזהכניסתך  ושזה , יין 

ההחלטה. בטיפולך של  היעד  של  בהנחיה  עמדת  . ואכן 

אגב נדיר  ש, שבאופן  האופוזיציה  של  החלטה  מבוצעת זאת 

לסדר , ומיושמת הצעה  זו  ההנחיה  מבחינת  לפחות 

נדיר באופן  ומיושמתשהתקבלה   .  

עברנו   המועצה, כשאנחנו  לישיבת  צורף  לא  זה  ולכן , לצערי 

שלכ העיניים  מול  לא  שלא , םהדברים  אגב  היחיד  הדבר  שזה 

זה , צורף במיילכי  בסדר, נשלח  עדיף . אבל  אולי  להבא 

לשנת  בדפים  הזה  בעניין  דווקא  לחסוך  ולא  העתק  לשלוח 

2012 .  

נקודתיותאבל    הערות  כמה  לנו  מההערות. יש  מבחינת חלק   

בוצעו שהן  שנאמר  בוצעו, הביצוע  בדיוק  לא  רוצה . הן  אני 

כוונתי למה  בדיוק  למשל.להגיד  ב,   שהתקבלה   10- החלטה 

באמת , במרץ אתן  שנבין 4אני  רק  אינדוקטיביות  דוגמאות   

אמורים דברים    . במה 

ארמוני חושב, סליחה  :אשל  באמת  מתפקידי, אני  לא  חושב , זה  אני  אבל 

ל לא  פה  דיוןקייםשהכוונה  לקיים ,   דבר  כל  על  אפשר  כי 

דבר. דיון כל  על  דיון  לקיים  מזמין  לדעת, ואני  כרגע אבל  י 
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שאנחנו   , מה 

גל בן  לסדר  :גיא  הצעה  זה  על  שנגיש  רוצה  שנציע ? אתה  רוצה  אתה 

הבאה בישיבה  סעיף  זה  על    ? שיהיה 

לדבר  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו אליו  ללכת    . אפשר 

גל בן  אחת  :גיא  דוגמא  אתן  ברשותכם  זאת, אני  יש . 4לא , אחת. בכל 

החלטות מאוד  לי, הרבה  זה, תאפשר  את  אעשה  מאוד אני   

דיווח  במגמת  שזה  העובדה  את  לכבד  זאת  בכל  כדי  בקצרה 

דיון לגביהן .ולא  שההחלטה  כאן  החלטות  מאוד  הרבה  יש   

לתכנון , היא הוועדה  למליאת  לדיון  לעבור  צריך  שזה 

  . ובנייה

הישיבות    כמות  את  הזכרנו  אנחנו  הקודמות  הישיבות  באחת 

העיר ראש  עומד  שבראשן  בוועדות   המליאה. שמתכנסות 

להתכנס ממעטת  מאוד , יחסית  שהרבה  לכך  גורם  וזה 

שם לדיון  באים  לא  עקרוניים  מאוד  בנושאים  . החלטות 

של  אבהנושא  מאוד, תכנית  לא - דברים  מהותיים  מאוד 

לדיון מאוד, באים  ארוכים  חודשים  המליאה , מתעכבים  כי 

מתכנסת שהיא  או  מתכנסת  שלא  דנה , או  לא  פשוט  היא 

מהותי. בהם נושא  נוגעהו, זה    , א 

צרפתי הזה, מהותי, גיא  :צביקה  המהותי  בעניין  לאשל  להיות . תפנה  יכול 

שלך.שתסתדרו ההערה  את  יקבל  שהוא  להיות  יכול    . תפנה.  

גל בן  נפנה  :גיא  שכתבתם . אנחנו  שמה  לבכם  תשומת  את  מסב  רק  אני 

, בוצע' בוצע' לא  גם  מקרים  את . בהרבה  נעביר  אנחנו 

מסודרת בצורה  שלנו    .ההשגות 

צרפתי   . תודה  :צביקה 
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אביסף . ב ראובן  ברשות - מינוי  ותיקים  אזרחים  לענייני  יועץ                

העירייה עובדי  מבין    .המקומית 

  

ארמוני ראובן  :אשל  האזרחים, לגבי  רשות חוק  שבכל  קובע  הוותיקים   

ותיקים  אזרחים  לעניינים  יועץ  המקומיתימונה    . ברשות 

חדשחו  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו   . ק 

ארמוני שעברה, כן  :אשל  משנה  חדש  חוק  למה . זה  בנוסף  כמובן  זה 

ברגיל הרשות, שנעשה  הרווחה. בתוך  באגף  שנעשה  . ומה 

הרשות עובדי  מתוך  ממונה  להיות  צריך  יועץ  הוא . אותו 

להיות  מנהל צריך  של  לפחותבדרגה  אמור , מחלקה  גם  והוא 

החלטות  מתקבלות  שבהן  המועצה  בישיבות  שהן להשתתף 

ותיקים אזרחים    . לנושא 

ליידע   או  לעדכן  צריך  המינוי  המועצה, על  בפני  לא , להציג 

אותו לאשר  שצריך, צריך  הממונה וכמובן  לשר  גם  להודיע   

ותיקים אזרחים  ענייני  שהוא . על  חושבים  שאנחנו  האיש 

לטפל אביסף, מתאים  ראובן  חדש . הוא  עובד  הוא  ראובן 

מעולההרכש , בעירייה   . לדעתי 

ערכי   בכפר, אדם  בית  את  גם  שניהל  לשעבר  קבע  צבא  , איש 

ניסיון  איתו  מביא  באזרחים הוא  טיפול  של  בתחום  רב 

הסמנכ,ותיקים ביחידת  הרוש  לדני  מתחת  יושב  והוא  , ל" 

נאמנה עבודתו  את  יעשה  שהוא  לי  נכשיר . ונראה  גם  אנחנו 

התפקידאותו לצורך  אותו, והנה,     . הצגתי 

צרפתי רבה  :צביקה  נעולה. תודה  טוב. הישיבה   . לילה 

  

 אשל ארמוני
 ל העירייה "מנכ

 חמו- יהודה בן 
 ראש העיר 
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  11/0209/ריכוז החלטות מועצה מיום 
  

  

מסהחלטה מסדר  :353 '  שילוט  אגרת  בנושא  לסדר  ההצעה  להסיר  מחליטים 

  .היום
  

מסהחלטה כפר :354'  צעדת  בנושא  ההצעה  להסיר  מסדר , סבא- מחליטים 

   .היום
  

מסההחלט לשנת  :535 '  התמיכות  לפרוטוקול2011מאשרים  המצורף  לפי   .  
  

מסהחלטה כללית מאשרים :635'   בריאות  לשרותי  קרקע  הקצאת  אחד  פה   

חלקה 7601גוש , 1מצדה ' ברח) שלוותה( של 80  לתקופה  שנים5    ,

חרום במצב  נוער  בבני  טיפול     .למטרת 
  

מסהחלטה לעמותת מאשרים :735'      0220093-58שמספרה " מתת" 

כיתות  הקצאת  ו 1                בי4 –  במבנה  תהיל"  ' ברח) לשעבר(ה "ס 

חלקה 6438גוש , 31המייסדים  משרד, 123  ההקצאה . למטרת 

שנה של  לתקופה  קצרה  הקצאה  הראשון  בשלב  במקביל . הינה 

ל  להקצאה  פרסומים  שנים5 –יבוצעו  לבטל .   רשאית  העירייה 

של  בהודעה  מרא60ההקצאה  יום    . ש 
  

מסהחלטה מכר מאשרים :835'   הסכם  רח–  בגוש 41חלקה , 12הזמיר '    9088 

לפרוטוקול המצורף    .לפי 
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מסהחלטה מסמאשרים :593'   שמות  ועדת  פרוטוקול  לפרוטוקול5'   המצורף   .   
  

מסהחלטה גוש מאשרים :036'   משנה  חכירת  חוזה  תיקון  חלקה 7607   97 

לפרוטוקול    .המצורף 
  

של מאשרים :136 'מס במקומו  העירייה  בוועדות  קולמן  אמיר  מינוי  את   

כדלקמן אליאס     :מנשה 

בדרכים, כספיםבוועדת חבר  הילד, בטיחות  ביקורת , ביטחון, רווחה, קידום 

ובניה"ומ לתכנון  בוועדה    .מ 
    

מסהחלטה כממאשרים :236'   צנעני  איתן  של  מינויו  את  כ"  מסיעת  חבר  ס "מ 

ב וכחבר  הכספים  בוועדת  מכרזיםבתנופה  ובוועדת  ההנחות     .וועדת 
  

  


