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 עיריית כפר סבא
 56/16-11/11' פרוטוקול מס

  )07/09/2011( א"עתש אלול ב'ח ,רביעי מיום , מן המניין מישיבת מועצה
  
  מ ראש העיר "סגן ומ  צביקה צרפתי   :שתתפיםמ

  ראש העיר גן ס  עמירם מילר           

   סגן ראש העיר   ד איתן צנעני"וע  

  משנה לראש העיר  איציק יואל  

  ה לראש העיר משנ  אורן כהן    

  חבר המועצה  יעקב אביטל  

  חבר המועצה   יאיר אברהם  

    חבר המועצה  ר אמיר גבע"ד  

  חבר המועצה   יא בן גלג  

   חברת המועצה  אל-אתי גן  

  חבר המועצה  אהוד לוי יובל  

  חבר המועצה  ארנון לוי    

   ברת המועצהח  בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו  

  חבר המועצה  ון פרץשמע  

  חבר המועצה   ש"ר בוקי צי"ד  

  חבר המועצה  אמיר קולמן  

  

  

  אש העירר   הודה בן חמו               י    :                               חסרים

  חבר המועצה   ד נפתלי גרוס "עו  

  חבר המועצה  )ממה(אברהם שיינפיין   

  

  ל העירייה "מנכ  אשל ארמוני     :                               וכחיםנ

  גזבר העירייה   כלשגיא רו  

  יועץ משפטי  ד אלון בן זקן"וע  

  עוזר ראש העיר   חזי ברזני   

  ל "מנכ/ע  מיכל טל   
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  .שאילתות  .1

  

בנושא   .א גל  בן  גיא  של  יהודשאילתא  של  בחירות  חמו הבטחת  בן  נושא בה 

של דיורהמצוקת  צעירים  ב, זוגות    .21/08/11- הוגשה 

  

בעיר"   צעירים  זוגות  של  הדיור  מצוקת  את  , נפתור 

שלהם  הבנייה  בתכניות  להקצות  קבלנים  חיוב  באמצעות 

וזולות  קטנות  זוגותדירות  אותם  עבור  מתן . יותר  נתנה 

ביצועם ונוודא  בכך  בנייה  התוצאה.אישורי  תבטיח    שתושג 

שונים  כלכליים  מעמדות  בני  של  אינטגראליים  מגורים 

נמוכים ודימויים  אופי  בעלות  שכונות  היווצרות    ". ותמנע 

לראשות    חמו  בן  יהודה  של  הבחירות  קמפיין  חוברת  מתוך 

בשנת    ).12עמוד  (2003העיר 

לשאול   ברצוני  לעיל  האמור    :לאור 

האוניברסיטה .1 פרויקט  קטנות , למעט  דירות  כמה 

ואוכלסוהווזולות  סבא קמו  בכפר  צעירים  זוגות  עבור   

שנת    ?2003מאז 

אחת  .2 בנייה  תכנית  על  להצביע  ניתן  שנת האם  מאז 

בתכניות , 2003 להקצות  סבא  בכפר  קבלנים  חויבו  בה 

מתן  הותנו  בכך  ואשר  קטנות  דירות  שלהם  הבנייה 

בנייה  ?אישורי 

לנחיצות  .3 בנוגע  עמדתו  את  שינה  העיר  ראש  בבניית האם 

קטנ ומדועדירות    "?ות 
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העיר   ראש    :תשובת 

וממוקמים  .1 הוקמו  האוניברסיטה  לפרויקט  מעבר 

כ הירוקה  דיור 1,500- בשכונה  יחידות  מסך 30%- ש   

עיקרי  שטח  בתכנית  מרובע85הדירות  מטר    .  

לעיל, כן .2 שפורטו  כפי  הירוקות   .בשכונות 

בשטח  .3 השגה  בנות  דירות  בבניית  תומך  העיר  ראש 

של  מרובע80עיקרי  מטר  לבוא סב.   יכול  הדירות  סוד 

המועצה  בישיבת  במצגת  שהוצגו  כפי  שונים  ממקורות 

1.9" .  

גל בן  אגב  :גיא  דרך  העיר  ראש    ? איפה 

צרפתי היום  :צביקה  יהיה  לא  העיר  לא , ראש  והוא  דחוף  פרטי  משהו  לו  יש 

היום   . יהיה 

גל בן  מאוד  :גיא  אליו, חבל  הופנתה  השאילתא    .כי 

צרפתי ענינ  :צביקה  אנחנו  לךאז    . ו 

מילר יכולתנו  :עמירם  כמיטב    . נענה 

צרפתי שנייה  :צביקה    . שאילתא 

גל בן  צרפתי, לא, לא  :גיא  המשך, מר  לשאלת  זכותי  את  מימשתי  . לא 

בלחץ אתה  שתירגע, אם  מציע    . אני 

צרפתי בלחץ  :צביקה  לא    . בבקשה. אני 

גל בן  ואוכלסו  :גיא  הוקמו  וזולות  קטנות  דירות  כמה  שאלתי  , אני 

שאתם  אוכלסו1,500- עניתם  וזולות  קטנות  דירות  ואתם .  

וזולה  קטנה  דירה  רבוע85- במגדירים  מטר  הגשתי .   אני 

הזה בנושא  בדיוק  היום  לעלות  שצריכה  לסדר  לטענת . הצעה 

המשפטי   , היועץ 

צרפתי או  :צביקה  המשך    ?- שאלת 

גל בן  שאלה , כן, כן, שאלה  :גיא  סימן  שיהיה  עד  בסבלנות  תתאזר  אתה 
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  . השאלהבסוף 

צרפתי   . שאלה. שאלה, לא  :צביקה 

גל בן  שלי  :גיא  ההמשך    , שאלת 

צרפתי קצרה  :צביקה  שאלה  היא  ההמשך    .שאלת 

גל בן  שלי  :גיא  ההמשך  קצרה, שאלת  להגדיר, כמה  יכול  תגדיר ? אתה 

קצרה. קצרה קצרה. תגדיר  לי. צביקה, תגדיר  אגדיר  , אני 

קצר אנסח  אני  קצרה  זה  מה  לי    . תגיד 

שתפוצץ, גיא  :צרפתיצביקה    - חבל 

גל בן  קצר  :גיא  קצר, תגדיר  אגיד    . אני 

צרפתי יול  :צביקה  בנושא  הדיון  את  לשמוע  הורים    , א"באו 

גל בן  צביקה  :גיא  קצר  קצר, תגדיר  אגיד    .אני 

צרפתי הישיבה  :צביקה  את  מפוצץ  אופוזיציה    .ואתה 

גל בן  קצר  :גיא  זה  מה  קצר, תגדיר  זה  את  אעשה  מ. אני  לא  סוגל אתה 

  . להגדיר

צרפתי   . תמשיך, בבקשה  :צביקה 

גל בן  קצר  :גיא  אהיה  אני  גם  ואז  בסבלנות    .תתאזר 

צרפתי רושם. תמשיך, בבקשה  :צביקה  עושות  לא  שלך  , קדימה, ההצגות 

  . בבקשה

גל בן  .   :גיא  . לא.   . שלכם 

יואל כבר, נו  :איציק  רבאק, תשאל    . דחיל 

גל בן  תגיד   :גיא  למי' נו'אתה  יודע  אצלך? אתה  שעובד  לא . למי  אני 

  , עובד

צרפתי   . בבקשה, גיא  :צביקה 

גל בן  אותי  :גיא  אותי? שמעת  למי ' נו'ותגיד ' תשאל'תגיד ? שמעת 

אצלך אצלך. שעובד  עובד  לא    . אני 

כבר  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו הישיבה  את  לפוצץ    . אפשר 
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גל בן  אצלך  :גיא  עובד    . לא 

מבין  : לויאהוד יובל לא  קולכל , אני  להרים  החליטה  היום  פה    ?הקואליציה 

גל בן  הישיבה  :גיא  את  מנהל  הוא  צרפתי  אתה, צביקה     .לא 

צרפתי   . בבקשה, גיא  :צביקה 

גל בן  שלי  :גיא  ההמשך  סבא , שאלת  כפר  עיריית  היועץ למה  את  מנצלת 

פוליטי ציני  ניצול  משפטית , המשפטי  דעת  חוות  שכתב 

כד הגשנו  לוי  ויובל  שאני  לסדר  דירות שהצעה  בנושא  ין 

היום, קטנות לסדר  היום  עולה  תשובה ? לא  לקבל  יכול  אני 

בן  שאלון  המגוחכת  הפוליטית  המשפטית  הדעת  לחוות  מעבר 

כתב   ?זקן 

צרפתי משפטית, תראה  :צביקה  דעת  חוות  היא  משפטית  דעת  זה . חוות 

פוליטית אותה  מגדיר  שאתה , שאתה  איך  להגדיר  יכול  אתה 

שיש. רוצה דעת  חוות  משפטיהיא  גיבוי  לה  ועומד ,  

א ולא  אצלי  עובד  לא  שהוא  משפטי  יועץ  הוא , צלךמאחוריה 

פוליטית אותי  משרת  לא  והוא  המשפטי  היועץ  הוא . מטעם 

העירייה את      . משרת 

לכך   ב, אי  השגה  בר  דיור  בנושא  דיון  ועפ1.9.2011- היה  י " 

טועה46החוק  אינני  אם  שנערך ,   נושא דיון   3באותו 

אפ, חודשים הנושאיש  באותו  דיון  לערוך  לא  ואנחנו . שרות 

לעשות נושא, מה  באותו  מאוד  ארוך  דיון  חושב . דנו  אני 

השגה בר  מדיור  חשובים  פחות  לא  דיונים  היום  אני . שיש 

מאוד חשוב  הוא  השגה  בר  שדיון  והוחלט , חושב  דנו  אבל 

גם ועדה    . להקים 

בהצעה   : לויאהוד יובל . דנתם  . .  

צרפתי תפריע  :צביקה  ליאל    . בבקשה,  

אחרת  : לויאהוד יובל בהחלטה  היתה. דנתם  לא  ועדה  להקים  . ההחלטה  . .  
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צרפתי מסקנותיה  :צביקה  עם  חזרה  למועצה  תבוא  חושב . הוועדה  אני  אז 

בסבלנות להיאזר  הוועדה , שצריך  על  אחד  פה  והצבענו 

  . הזאת

לא  : לויאהוד יובל שלך    ...המחשבות 

צרפתי בסבלנו  :צביקה  נמתין  מחדש אנחנו  ונדון  הוועדה  למסקנות  ת 

הוועדה מסקנות  תשובתי. כשיהיו  מספר  .תודה, זו  שאילתא 

2 .  

גל בן  נושא  :גיא  אותו  שזה  בעובדה  חלוקים    . אנחנו 

צרפתי ל, חלוקים  :צביקה  לפנות  יכול  אתה  . אז  . .  

גל בן  מוטית   :גיא  היא  לדעתי  המשפטית  הדעת  לחוות  הכבוד  כל  עם 

פוליטיים לחלומאינטרסים    , טין 

צרפתי אחוז  :צביקה    . תודה, מאה 

גל בן  אותה  :גיא  שכתב  המשפטי  ביועץ  מקצועי  דופי  לדעתי    , מטילה 

צרפתי גל  :צביקה  בן  גיא  של    . שאילתא 

גל בן  בתפקיד  :גיא  קודמתו  של  בדרך  הולך    . שלצערי 

צרפתי השני  :צביקה  לסעיף  עובר    . אני 

גל בן  של   :גיא  צרים  פוליטיים  אינטרסים  במטרה , העירייהומשרת 

הפה את  לאופוזיציה  מאוד , אלון. לסתום  אישית  אני 

המקצועית ברמה  ממך  ראשונה . מאוכזב  פעם  שזו  חושב  אני 

אתה  בוטה  .שבאופן  . .  

צרפתי מבקש, גיא, גיא  :צביקה    , גיא, אני 

גל בן  פוליטית  :גיא  יד  נותן  בוטה  באופן    ,אתה 

צרפתי עירייה  :צביקה  לעובד  ככה  תדבר  לא    .אתה 

גל בן  פוליטית  :גיא  יד  נותן  פהאתה  פיות  סתימת  של  למעשה    ,  

תעשה  : לויאהוד יובל אותו? ומה    ? תתבע 

צרפתי   , גיא  :צביקה 
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גל בן  בעיניי  :גיא  שלך  המניות  את  מוריד    , זה 

צרפתי   . תודה  :צביקה 

גל בן  משמעותית  :גיא    . בצורה 

מילר עירייה, גיא  :עמירם  לעובד  ככה  לדבר  יכול  לא  יכולא. אתה  לא    .תה 

גל בן  כרגע  :גיא  עושה  שאני  למה  מעבר  הדרך  את  נמצא  לבטא , ואנחנו 

הזה הדבר  בעקבות  שלנו  והמחאה  הטרוניה  פחדנות . את  וזו 

ש מוכנים  לא  שאתם  בחודש 10- מצדכם  פעם  דקות   

כדין זכותה  את  תממש  בחודש. האופוזיציה  ממך . פעם  גם 

מאוכזב אני  ארמון    . מר 

  

בן  .ב גיא  של  בנושא שאילתא  גל  לסטודנטים  בארנונה      הוגשה , הנחות 

  .21/08/11- ב

  

צעירים "   לסטודנטים  בארנונה  משמעותית  הנחה  נעניק 

העיר מאות , תושבי  שנה  בכל  סבא  בכפר  נשאיר  ובכך 

ונודד , צעירים העיר  את  כלל  בדרך  עוזב  הגדול  שרובם 

אחרים בעירנו, ליישובים  הדיור  יוקר  בשל    ".גם 

קמפ   חוברת  לראשות מתוך  חמו  בן  יהודה  של  הבחירות  יין 

בשנת    ).12עמוד  (2003העיר 

לשאול   ברצוני  לעיל  האמור    :לאור 

לאחר  .1 קודמה 8מדוע  לא  מעולם  עיר  כראש  כהונה  שנות   

לסטודנטים  בארנונה  הנחה  להענקת  הבחירות  הבטחת 

העיר  ?תושבי 

להוספת  .2 הפנים  למשרד  בקשה  הוגשה  לא  מעולם  מדוע 

בארנונ הנחה  העירסיווג  תושבי  לסטודנטים   ?ה 
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מעונות  .3 מגורי  לקידום  תכניות  קודמו  לא  מעולם  מדוע 

בעיר סטודנטים  עבור    "?ייעודיים 

  

העיר   ראש    :תשובת 

העיריות: 1,2   והתקנות ההסדרים חוק , דיני  המדינה  במשק 

הזכאיקובעים  להנחהמיהו  והליכי המרביששיעורה ,    

  .קביעתה

עפ .א להנחה  הזכאים  הנכסים  התקנות "קבוצת  י 

ע מוגדרים  למיניהם  הזכאים  המחוקק "והמחזיקים  י 

ותיקים אזרחים  כושר , ביניהם  ואי  רפואית  נכים 

ציון, עבודה נאצים, אסירי  רדיפות  תעודות , נכי  בעלי 

סיעוד, עיוור גמלת  מקבלי  יחידים, עולים  , הורים 

ועוד כלכליים  קשיים  שלהם    .תושבים 

ע. ב מוגדרים  אינם  ככלל  כמי י"סטודנטים  המחוקק   

להנחה זאת. שזכאי  עם  סטודנטים , יחד  שהינם  תושבים 

מסיבה  להנחה  בקשות  מגישים  כלכליים  קשיים  ולכם 

להנחה , כלכלית בקריטריונים  עומדים  הם  באם  ונענים 

עפ כלכליים  מכוח "מטעמים  להנחה  הזכאות  טבלאות  י 

הכנסה   . מבחן 

סטודנטים. ג מגורי  שתכליתו  נכס  היה  בעיר   יכולה, לו 

בתעריף  נכס  סיווג  לאשר  בבקשה  לפנות  המועצה  היתה 

כמוגדר , מגורים למגורים  מינימאלי  מתעריף  יפחת  שלא 

  . בתקנות

מיום . ד מועצה  בשכירות . 1.9בישיבת  לדירות  פתרון  הושג 

הפרויקט. לסטודנטים וייבחן, לכשיקום  יעלה    .הנושא 

גל בן  מעונות   :גיא  בנושא  השאילתא  לגבי  שלי  ההמשך  שאלת 
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ולצערי , טודנטיםס בכתב  שנשאלה  שאלה  על  לחזור  נאלצת 

תשובה קיבלתי  פרסומי. לא  קמפיין  ציטטתי  פלייר , אני 

משנת  העיר  ראש  של  שם. 2003בחירות  אמר    : הוא 

צעירים " לסטודנטים  בארנונה  משמעותית  הנחה  נעניק 

העיר שלו". תושבי  שלי, ציטוט    .לא 

פשוטה   שאלה  אחרי : שאלתי  כהו8למה  שנות  קוימה   לא  נה 

הבחירות מתחכמות . הבטחת  תשובות  פה  נותנים  אתם 

  . ומתחמקות

צרפתי השאילתות  :צביקה  במסגרת  תשובה    .קיבלת 

גל בן  לצערי  :גיא  העיר  ראש  מתחמק , אז  גם  היום כנראה  מהישיבה 

תשובות לתת  יכול  לאנשים , ולא  להסתכל  יכול  ולא 

ש, בעיניים האישית  הסיבה  מה  היא  שלי  השאלה  בגלל ולכן 

היום נעדר  לדעת? הוא  אותי    .מעניין 

צרפתי   . תודה  :צביקה 

גל בן  לזה  :גיא  תשובה  לקבל    ? אפשר 

צרפתי יובל  :צביקה  של    , שאילתא 

גל בן  הערב  :גיא  כאן  להיות  לו  חשוב  מספיק  לא  העיר    . שראש 

צרפתי אותו  :צביקה  אותו. תשאל    . תשאל 

גל בן  אותך  :גיא  שואל  אליו, אני  מקורב    ?לא, אתה 

צרפתי אותו  :צביקה  תשאל  פרטי    .בעניין 

גל בן  בשכר  :גיא  שלו  והסגן  שלו  המקום  ממלא    .אתה 
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של   . ג לוי שאילתא  יובל  בגלובס בנושא אהוד  שהטיל - פרסום  איסור   

דירות  בניית  על  העיר  זרים3ראש  אישיים  מניעים  בגלל  חדרים    ,

ב   .21/08/11- הוגשה 

  

לשאלות "   העיר  ראש  לתשובת    :להלןאודה 

העיר   )א ראש  של  האישיים  שיקוליו  דיור האם  בניית  כנגד 

השגה חדרים, בר  שלושה  החוק, דירות  פי  על  אם ? מותר 

איסור , כן המתירה  החוקית  הסמכות  מהי  בבקשה  פרט 

  . זה

שפרסם   )ב כפי  הפרטיים  מחייו  הנובע  וטעמו  עברו  האם 

גלובס  בעיתון  העיר  ראש  בסיס אותם  להוות  יכול 

שלמיטב למדיניות בהחלטת   מעולם  התקבלה  לא  ידיעתי 

סבא בכפר  ובנייה  תכנון  ועדת  בהחלטת  או  העיר   ?מועצת 

צעירים  )ג לזוגות  הפרויקט  מתחילת  שנה  לאחר   האם 

גלר ברחוב  בפרויקט  חדרים  שלושה  דירות  ?   מתוכננות 

לא המתוכנן, אם  הדירות  תמהיל  את  לפרט  , אבקש 

למתכנן שנמסרה   .הפרוגרמה 

שה  )ד העיר  ראש  סבור  קטנות כיצד  הכי  אכן דירות  יהיו 

השגה בר  לדיור  הזקוק  לציבור   ?זמינות 

בשטח   )ה תהיה  הממוצעת  שהדירה  כך  שעקב  ייתכן  האם 

חדרים  שישה  דירת  ממ110(של  ועוד  נטו  מר  ועוד "  ד 

נוספים הדירות) שטחים  רוב  של  שמחירן  יסתבר   אז 

בעיר הציבור  רוב  של  ידם  להישג  מעל  וחומר , יהיה  קל 

הספצי הציבור  השגהפי של  בר  לדיור   ??הזקוק 

דירת   )ו לקנות  משיגה  לא  שידם  אלה  מטר איך  שישים 
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העיר במרכז, בשכונות  קטנה  דירה  אפילו  ייהנו , או 

אחוז  עשרים  של  שישה מחירממהנחה  של  ממוצעת  דירה   

חדרים?? חדרים  ??שבעה 

דירות  מיועדות  בפועללמי  לדיור , אלה  שנזקק  ומי  במידה 

בכי ניחן  ושאיננו  השגה  יתרים בר  עובד (שורים  שהוא  נניח 

לשיפור ציבור מיליונים  הלוואת  לו  ואין  ממוצעת  בהכנסה   

מחברים לזוגות ) הדיור  בתכנית  הברכה  את  לממש  יוכל  לא 

  "??צעירים

   

גל בן  פה  :גיא  להיות  ביצים  לו  שלי. אין  התשובה    . זו 

צרפתי העיר  :צביקה  ראש    :תשובת 

  .לא. א  

  . לא. ב  

בישיב. ג   שהוצג  המועצה כפי    .1.9מיום ת 

טרכטנברג. ד   לוועדת    .בהתאם 

השאלות- ו , ה   ברורות  לא      

המשך, סליחה  : לויאהוד יובל יפריעו,שאלת  לא  הקואליציה  חברי  אם    .  

דיון, ה'חבר  :יאיר אברהם ככה  לקיים  אפשר  מבקש, אי  מאוד  , גיא. אני 

בבקשה שלי  מכם, צביקה, יובל, גיא, בקשה  פה , בבקשה  יש 

משפחות, הורים פה  ילדים, יש  פה  נשתדל . יש  בואו 

ייצא , להתאפק לא  נתווכח  אם  גם  הזה  הדיון  כך  אחר  כי 

כלום בקשה. ממנו    , זו 

גל בן  המאופקת  :גיא  הגרסה    . זאת 

נשתדל  :יאיר אברהם מאמץ? בסדר, בואו  בקשה?טוב. נעשה  זו    .  

הב  : לויאהוד יובל לא  צרפתי  צביקה  מר  העיר  ראש  שסגן  אתמכיוון   ין 

ברורות לא  שהשאלות  כותב  והוא  לי , השאלה  שיש  מכיוון 
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המשך לשאלת  פה , זכות  שיהיה  מי  שכל  לחזור  רוצה  אני  אז 

ברור לו  תשובה , שיהיה  שהיא  תשובה  לנו  יענה  ושצביקה 

ברורה. כהלכתה נורא  שלי  שמתוכננות . השאלה  מכיוון 

צעירים לזוגות  בפרויקט  גדולות  במקום דירות  גלר  ברחוב   

למטראז,החטיבות שיגיעו  בדירות  מדובר  דירות '   של 

חדרים5,6 רגילות   .  

צרפתי   .תודה  :צביקה 

במקומה  : לויאהוד יובל לא  שלך    . התודה 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי עובד  :צביקה  אתה  מי    ?על 

בכבוד, אדוני  : לויאהוד יובל תדבר  ואתה  עובד  לא  תתבטא , אני  אדוני 

לי, בכבוד תפריע  אנוש, אל  בצורה  ותתבטא  . ית  . .  

יואל מתוכנן  :איציק  לא    . יובל, עוד 

צרפתי הנכונות  :צביקה  העובדות  את  שתבין  רוצה    , לא, אני 

הנכונות  : לויאהוד יובל לתשובות  יענה  שהוא , אדוני  כמו  העובדות  את 

ענית, רוצה לא  זמן  לך  לי. היה  תפריע  בשאלהאל  השאלה .  

השאלה, לך את  מבין  לא  שאתה  הבנת, מכיוון  פה   נעשה 

פעם עוד  ונשאל    . הנקרא 

צרפתי   . תודה  :צביקה 

לך, לא  : לויאהוד יובל מודה  לא    . אני 

צרפתי בבקשה  :צביקה  שאלה    . תשאל 

השאלה  : לויאהוד יובל אחד. זאת  ממשפט  יותר  יודע. השאלה  אחרי , אתה 

ט זה' כיתה  את  היא. לומדים  הדירות , השאלה  שרוב  מכיוון 

כ הנחה  שלאחר  למחירים  יגיעו  וחציהאלה  אפילו , מיליון 

האלהמה , יותר הדירות  של  לבין , הזמינות  בינם  הקשר  מה 

צעירים לעצמו ?זוגות  להרשות  יכול  צעיר  זוג  באמת  האם   
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מ של  דירה  הנחהלקנות  אחרי  וחצי  מיליון 1.2או , יליון   

הנחה מיליון, אחרי  של  דירה  היום  קונה  לא  האם ? כשהוא 

כפר של  צעירים  לזוגות  מתכנן  העיר  סבא ראש  לזוגות   או 

האלה הדירות  את  רעננה  של    ? צעירים 

פשוטה   נורא  היא  השאלה  תושבי . אז  של  לעיניים  תסתכל 

סבא  דיורכפר  שמיועדות , שצרכים  דירות  זה  להם  ותגיד 

רעננההם ל לתושבי  מיועדות    .או 

צרפתי   .תודה  :צביקה 

ענית, לא  : לויאהוד יובל לא  לא . אתה  היא  ה. 'תודה'התשובה  יא התשובה 

צעירים לזוגות  או  רעננה  לתושבי  מיועד  זה    .אם 

צרפתי חוקים , אדוני  :צביקה  העירלדיון יש  שאלה. במועצת  אני . שאלת 

השאלה על  תודה  הלאה, אומר  נמשיך    .  ואנחנו 

תשובה  : לויאהוד יובל לא  זה  תשובה. תודה  לא  זה    . תודה 

צרפתי הלאה  :צביקה    .נמשיך 

.   : לויאהוד יובל .    ,מתחמקאתה .

צרפתי מתחמק  :צביקה  לא  התשובה. אני  התשובה, הרי  את  יודע    .אתה 

יודע  : לויאהוד יובל שואל. לא    . אני 

צרפתי התשובה  :צביקה  את  יודע  הרי    .אתה 

ואני  : לויאהוד יובל התשובה  את  יודע  .אני  . .  

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי תוכננו200- ה  :צביקה  לא  עדיין  דיור  יחידות  רק .   עקרונית  הם 

לאישורהועב תוכננו. רו  לא  חדרים. עוד  מספר , מספר 

ממציא. מחיר, קומות אתה  מאיפה  יודע  לא  אתה . אני 

וירטואלי עולם  באיזה  חי    .כנראה 

מתכנן   : לויאהוד יובל .אתה  . .  

צרפתי התלמידים. תודה  :צביקה  צפיפות  בנושא  לוי  יובל  של    , שאילתא 
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מתכנ. תודה זה לא התשובה  : לויאהוד יובל שאתה  רעננהאו  לתושבי    , ן 

צרפתי בקשה  :צביקה  ביקש    , יאיר 

תושבים  : לויאהוד יובל סילוקי  לעשות  החלטת    ...? האם 

צרפתי אברהם  :צביקה  אברהם, יאיר  יאיר  למועצה  חברך  את  ביקש , תכבד 

שקט ודיון  ענייני  דיון  לנהל  מה . בקשה  את  עניתי  אני 

בעיניך. שעניתי חן  למצוא  לא  יכול    , זה 

תשובה  :וי לאהוד יובל לא  זה    . תודה 

צרפתי בעיניך  :צביקה  חן  למצוא  לא  יכול  הלאה, זה  נמשיך  שאילתא . אבל 

צפיפות בנושא  לוי  יובל    , של 

תשובה  : לויאהוד יובל לא  זה    . תודה 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי לוי  :צביקה  יובל  של    , שאילתא 

תושבים  : לויאהוד יובל חילופי  על  החלטת  אותך? אתה  הסמיך    ?מי 

צרפתיצ בכיתות  :ביקה  תלמידים  צפיפות  בנושא  לוי  יובל  של    , שאילתא 

מכובד, סליחה  :אל- אתי גן יהיה  שהדיון  לעזור  רוצה  היות . אני 

אחד  של  בעיה  פה  קצרה- והתעוררה  שאלה  נקרא  זה  מה    ,

לא- שתיים  תשובה  נקרא  זה  מה  המשך  שאלת  הייתי , ותה 

לנו  שיגיד  פה  שיושב  המשפטי  מהיועץ  יכול אם מבקשת  הוא 

בשמו אחד , עכשיו  לנו  של - שיגיד  החוק  לפי  טיבה  מה   

המשך התייחסות. שאלת  בחוק  יש    , האם 

ביחד(   ) מדברים 

צנעני"עו איתן  לעניין :ד  בכתב  דעת  חוות    .קיבלת 

צרפתי   . תודה, אתי  :צביקה 

צנעני"עו איתן  הזה :ד  בעניין  בכתב  דעת  חוות    . קיבלת 

צרפתי מצ. תודה, אתי  :צביקה  זוכרת, יעאני  לא  ואת  פה , היות  יש  ובאמת 

אנשים ילדים, הרבה  עם  בתשובות , הורים  אותם  נלאה  לא 
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הפורמליות המועצה. האלה  חברי  לכל  במייל  נשלח   -  הנוהל 

קצרה שאלה  זה  וזהו, מה  תשובה  זה    .מה 

צפיפות   בנושא  לוי  יובל  של    , שאילתא 

שאלתי, יובל  :אל- אתי גן התשו, ביקשתי, אני  אותי  וזה סיפקה  בה 

  . בסדר

של    לוי שאילתא  יובל  אבנושא אהוד  בכיתות  התלמידים  ' צפיפות 

ב, בעיר   .21/08/11- הוגשה 

  

א" .1 כיתות  כמה  ספר '   בית  בכל  סבא  בכפר  השנה  ייפתחו 

אחת  בכל  ילמדו  תלמידים    ?מהכיתותוכמה 

א .2 כיתות  בכלל  התלמידים  של  הממוצע   ?בעיר' מהו 

התלמידים  .3 כמות  עולה  סבא  בכפר  אמדוע  כיתה  על ' בכל 

השכנות בערים    "?המצוי 

העיר   ראש    :תשובת 

  . תלמידים40 .1
  -ב "תשע' מצבת כיתות א .2

  
      
  ממוצע מספר כיתות מספר תלמידים בית ספר 
  104335 אוסישקין 
  122431 אופירה 
  86329 בן גוריון 
  28 4    קבוצות   112 ברנר 
  85328 גולדה 
  93331 גורדון 

 
יצחק 
  99333 שדה

  127432 סורקיס 
  165533 רמז 
  29129 דמוקרטי 
  35135 שילה 
  94331 בר אילן 
  39220 ד"חב 
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     תלמידים31-ממוצע כללי-ממלכתי 
    תלמידים29-ממוצע כללי-ממלכתי דתי 
   למידים ת30-)ממלכתי דתי+ממלכתי(ממןצע כללי 
       
. אין לנו נתונים על ערים אחרות. 3  
.בהמשך תוצג סקירה בנושא. 4  

  

כיתות40  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו תלמידים,     . לא 

מבינים   : לויאהוד יובל לקבלאנחנו  לכם  קשה  אחרות  ערים  על  . שנתונים 

לכם לספק  מוכנים  גם , אנחנו  להם  יש  אחרות  ערים  כי 

ב בלימודים, תוצאותהצלחה  הצלחה  להם  חברה . יש  אמרה 

אל גן  אתי  החינוך , שלי  משרד  של  מדיניות  גם  שיש  יפה 

בכיתות התלמידים  כמות  את  לא , התייחסתם. להוריד 

א. התייחסתם שכיתות  לעובדה  תתייחסו  נפתחות ' מתי 

  .צפופות

ב   אפילו  כלום30- ילד  לקלוט  מצליח  לא  בכיתה  ילד  מתי .  

מתכננים בכיתות, בכללאם , אתם  הצפיפות  את  או , להוריד 

בכלל העבודה  מתכנית  לכם  עבר    ? שזה 

צרפתי התשובות  :צביקה  כל  את    .קיבלת 

קיבלתי, סליחה, אדוני, לא, לא, סליחה  : לויאהוד יובל יכול . לא  אתה 

להתחמק אינטליגנטית. תמיד  בצורה  תעשה    . לפחות 

התשובות  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו את    .תקרא 

לא  : לויובלאהוד י או  מתכננים  אתם  אם  לשאלה  לי  עונה  התשובה    ? האם 

צרפתי לסדר  :צביקה  הצעה  לסדר. יש  להצעות    .אתי, בבקשה. נעבור 

יכול, לא  : לויאהוד יובל לא    . אתה 

צרפתי יכול  :צביקה  אני  מה  לי  אומר    ?אתה 

לשאלה  : לויאהוד יובל ענית  אחר. לא  דבר  היא  לסדר  להצעה   ,הפנייה 

ההש עצמהאילתא  בפני  ישות  בפני , יא  בחוק  קיימת  היא 
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פעם , תענה. עצמה אי  מתכננת  סבא  כפר  עיריית  האם 

בכיתות התלמידים  כמות  את     ?להוריד 

  . כן  :???

צרפתי הכל  :צביקה  את  תלמד  אתה  לסדר    . בהצעה 

ביחד(   )  מדברים 

צרפתי בבקשה, ה'חבר  :צביקה  לאתי  דיבור, תנו  בזכות    . אתי 

בכיתה24  : לויאהוד יובל מכסימום  ל14בין ,   אנחנו 17-   סבסוד  בלי   

ב וממלכתי75%- מתחילים  רגיל  מתקציב  ל17בין .     -24 

מכסימום בכיתה  כסף , ילדים  פחות  לנו  שיש  יודע  ואדוני 

כיתה סבא. לכל  בכפר  שאין  חכמים  מלוחות  אנחנו , חוץ 

ב שילד  למצב  . .הגענו  הקבצות. גם  ילדים , מקבל  פחות  גם 

ל מגיע  וגם    , מחונניםבכיתה 

צרפתי אחוז. תודה  :צביקה    . בבקשה, אתי. מאה 

להתחיל  :אל- אתי גן   ?אפשר 

זה  : לויאהוד יובל לפני  שאלה  לי  שהוא . יש  הציבור  לטובת  להגיד  רוצה  אני 

לפה   . בא 

צרפתי מצטער  :צביקה    , יובל, אני 

בנושא   : לויאהוד יובל לסדר  הצעות  .זה  . .  

צרפתי זה  :צביקה  את  הצי. הצגנו  זהגיא  את  זה. שמעו. ג  את    . הצגנו 

המשפטי  : לויאהוד יובל ליועץ  . תגיד  . דעתו. את  מקבלים  לא    , אנחנו 

צרפתי   . בבקשה, אתי. תודה  :צביקה 

שונות ההצעות   : לויאהוד יובל היו  העירייהמההצעות שלנו  דיברנו .של  לא   

לוועדה לעבור  המדיניות, על  על  ראש דיברנו  של  הפסולה   

. העיר . .  

י אבל  :ואלאיציק  החלטה    . היתה 

צרפתי   . בבקשה. תודה. תודה  :צביקה 
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זה  : לויאהוד יובל על  . דיברנו  . חדרים3.   .  

  , יובל, יובל  :אל- אתי גן

צרפתי רוצים , תראה  :צביקה  לא  שאנחנו  מעשה  לעשות  יכולים  אנחנו 

אותו לזה. לעשות  גורם  לזה. ואתה  גורם  אנחנו . אתה 

הישיבה את  להפסיק  האלה ולהעל, יכולים  ההורים  את  יב 

רוצים לא    . ואנחנו 

עליי  : לויאהוד יובל תאיים  עליי. אל  תאיים    . אל 

צרפתי כסדרה  :צביקה  הישיבה  את  נקיים  בואו    . אז 

תאיים  : לויאהוד יובל   . אל 

צרפתי   . בבקשה  :צביקה 

.   : לויאהוד יובל מאיים. . אתה  . .  

צרפתי   . בבקשה, אתי  :צביקה 

פהלא, סליחה  : לויאהוד יובל לאיים    .  

ילדים, יובל  :אל- אתי גן עם  הורים  פה  ויש  שהיות  מציעה  צריך , אני 

יול לגני  בקשתי  לפי  כל  קודם  של  לסדר  בהצעה    .א"להתחיל 

צרפתי   . מקובל  :צביקה 

לכיתה  :אל- אתי גן התלמידים  במספר  כך  על , אחר  נדון  זה     - ואחרי 

צרפתי מקובל, אתי  :צביקה  ההצע. זה  את  הגשתם  ואתם  והגשת , ותהיות 

ראשונה זה  גמור. מקובל, את  בסדר    . זה 

גל בן  גם  :גיא  תאריך  באותו  הוגשו    . הם 

צרפתי הנושא, בבקשה  :צביקה  את  מעלה    ? מי 

גל בן    . אתי  :גיא 

  

  

  

לסדר  .2   . הצעות 
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של   .א לסדר  גלהצעה  בן  גבע, גיא  גרוס, אמיר  ונפתלי  אל  גן  בנושא , אתי 

ארוך  לימודים  ביום  ילדים  ב, )א"ליו(גני    .21/08/11- הוגשה 

  

שבספטמבר , האמת  :אל- אתי גן לא 2011שקיוויתי  או  שוב  אדון  לא  אני   

בנושא לדבר  שוב  יול, אבקש  גני  של  הגבלת "לא  של  ולא  א 

יחד גם  והגנים  הספר  בתי  כל  של  בכיתות  משנת . הילדים  כי 

מ, 2009 ראשון  דיון  פה  מחזיקה  עם 2009- אני  שהתחלנו   

יול גני  של  אז. א"הסיפור  כלום  היה  לא  אם  אם , וגם  וגם 

בעיות איזשהן  היו  אם  וגם  חלק  שבתחילת , היה  קיוויתי 

ספטמבר  של  הלימודים  לבוא 2011שנת  אוכל  כבר  אני   

יותר יצירתי  משהו  על  אולי  עם . ולחשוב  גן  איזה  לעשות 

לחלל אחר, טיסה  משהו    .באמת, עם 

הרב   לצערי  ההתחלה, אבל  לנקודת  מגיעים  שוב  וזו , אנחנו 

יול גני  של  שעה- א "ההתחלה  איזה  עד  שעברה .   בשנה  כבר 

יול שגני  היתה  לעשות"עמדתי  מה  המצב , א  את  ניקח  בואו 

סבא בכפר  לעשות. הקיים  התושבים , מה  כמות  סבא  בכפר 

ליום מיום  וגדלה  לא . הולכת  התעסוקה  מקומות  אבל 

מועצה . חבל. גדלים בישיבת  בו  שנדון  אחר  נושא  זה   - אבל 

מ חדשיםיצירת  תעסוקה    .קומות 

התושבים   רוב  שינה, ולכן  עיר  לזה  קראו  לא , בזמני  אני 

שינה עיר  לזה  לקרוא  בערב , אוהבת  בשש  מגיעים  אם  גם  כי 

בעיר לעשות  מה  יש  שמקומות . עדיין  עיר  שזו  חושבת  אני 

מחוץ  הם  רובם  העירהעבודה  אחד. לגבולות  נתון  דבר  . זה 

השני הנתון  הזוג היו, לשמחתיששוב , הדבר  בני  שני  ם 

חברתי צדק  בגלל  זה  אם  משנה  לא  וזה  מרשה . עובדים  אני 
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קריירה אשת  בתור  לומר    , לעצמי 

צרפתי מהקהל, סליחה  :צביקה  מבקש    . אני 

מבחינת , אמרתי  :אל- אתי גן חברתי  צדק  שנקרא  מה  בעד  כך  כל  לא  אני 

נשית היום . קריירה  אישה  שכל  חושבת  לאני  , למודזכותה 

ו לעבודה  קריירהזכותה  לפתח  לעשות. זכותה  כאשר , ומה 

הזוג  בני  ושני  עובדים  הזוג  בני  קריירהשני  לפתח  , רוצים 

פתרונות למצוא    . צריך 

סבא    כפר  של  הגילוי  לא  זה  פתרונות  מציאת  של  הזה  הנושא 

ישראל מדינת  של  הגילוי  פתרונות . ולא  יש  העולם  בכל 

עובדות סבא . לנשים  נוספתלה יש כפר  אחת  יה הבע, בעיה 

התחבורה בעיית  זו  רגילה. הנוספת  משרת , משרה  לא 

היא  שעות9קריירה  דורש.   עבודה  מקום  שעות9, ככה    .

בשמונה לעבוד  מתחיל  לעשות, אתה  לגמור ,מה  צריך  אתה   

חמש   . בסביבות 

להם    יש  הילדים  עם  פחותנשים  לעבוד , שעה  יכולות  הן  אז 

ארבע ארבע. עד  בשעה  סיימה  שהיא  אישה  לדוגמא  את קחו   

תקוה בפתח  כדי , עבודתה  סבא  לכפר  לחזור  צריכה  והיא 

הילדים את  זמנים. לקחת  של  לסד  נכנסת  עצבים , היא  של 

הכביש נתקעים, על  פעם  לא  אנחנו  ציבורית  בתחבורה  . וגם 

אמרנו סוף, טוב, אז  בלי  אפשר  נראה . אי  חמש  שעה  עד  אבל 

שנה. הגיוני לפני  שלנו  הטענה  היתה    . זו 

ושלי    יובל  יול, יזכרואם  גני  כל  אמרתי  סבא "אני  בכפר  א 

חמש שעה  עד  להיות  אמורים  היו  שעברה    . בשנה 

כולם  :אל- אתי גן לי  תראי, אמרו  לי  שיטה , אמרו  יש  סבא  בכפר 

נהדרת, מיוחדת בעיה, שיטה  אותה , יש  אם  יודעים  לא  אך 

ארבע  עד  חמששיטה  עד  גם  למה. תעבוד  בדיוק  הבנתי  , לא 
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תראי אמרו  פיילוטבואי , אבל  שלי. נעשה   4פיילוט ? נכון 

מה. גנים יודעים  המריבות, אתם  אי  של  השיטה  חסידת  , אני 

וואלה נכון. 4יהיה . בסדר, אמרתי  שזה  חושבת  לא , לא 

שזה    . צודקחושבת 

מארה   חזרתי  אז  עם . ב"בדיוק  שיושב  בן  שם  לצערי  לי  יש 

חינוכית. ילדים מבחינה  עובדים  הם  איך  גנים  שם  , ראיתי 

חברתיתמבחי חוגים, נה  זה , מבחינת  איך  הבחינות  מכל 

חמש. עובד עד  רק  שבע, לא  עד  גנים  גם  יש  שאני , אלא  לא 

טוב שזה  זה. חושבת  את  קיבלתי  פיילוט . אבל  גנים4אמרו    .

  . אוקי

פיילוט   זה  עבודה? מה  במקומות  שעובד  מי  לא , כל  אני 

טק היי  רק  שזה  פיילוט, חושבת  זה  מה  זה . יודע  פיילוט 

ניסיונימש עושה  שאתה  אתה . הו  ניסיוני  עושה  אתה  כאשר 

זה אחרי  עוקב  הזמן  במשובים. כל  זה  אחרי  עוקב   אתה 

שהוא . לסייעות, לגננות, להורים החינוך  לאגף  ואפילו 

זה את  בניסיון.מפעיל  הוא  שהגן  רק  לא  בפיילוט  כי  אלא ,  

שמפעילים, אנחנו לוקחת  .אלה  אני  כאגף אם  עצמי  את 

א, החינוך בזהאני  קורה  מה  לראות  רוצה  אני  אפילו    . ומרת 

לקחים   להפיק  מטרתו  המשובים  עם  פיילוט  ולרע, כל  . לטוב 

הפיילוט  של  המשובים  שבזכות  מרוצים להגיד  יהיו   - כולם 

מזה נשכח  כזה. בואו  דבר  בציבור, אין  לקחת כי  קשה   

כולם רצו  את  השנה. ולהשביע  במשך  קרה  אחד אף ? מה 

ש, מההורים חושבת  הזהאני  מהשולחן  אחד  מיטב , אף  לפי 

החינוך ועדת  לא  גם  ביניים, זיכרוני  ממצאי  הציגו  , לא 

ביניים יול. מסקנות  גני  עם  קרה  מה  על  דבר    .א"שום 

מה   יודע  לא  אחד  קורה. אף  מה  יודעת, מגיע? ואז  לא  , ואני 
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הספקתי  ולא  עמדתי  לא  בזמנים  פה  אני  כי  אותי  יתקנו 

הנתונים את  המתי , לקחת  גני פתאום  של  שהפיילוט  ופיע 

עד "יול יהיו    . 16:30א 

  . במאי  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

צרפתי   . סליחה, סליחה  :צביקה 

ביחד(   ) מדברים 

גנים4  :אל- אתי גן   .  

גל בן  ה, ה'חבר  :גיא  על  מדברת  בלבד4- היא  דנים    .  

על   :אל- אתי גן מדברת  גנים4אני  הפייל.   על  כרגע  מדברת  שצריך אני  וט 

ל לתת  המסקנותהיה  את  שמפעיל , לעירייה, לנו, נו  מי  לכל 

זה מה, את  לדעת  רוצה  הרעיון  הוגה  פתאום . אפילו  למה 

ה שעה 4- במקום  עד  של  ל17:00  ירד  הורים . 16:30-   כנראה 

שאלות לשאול  בדקנו, התחילו  אמרו  יודעים, ואז  , אנחנו 

לוקחים, לוקחים   . לא 

מי   מו  מה  אותי  שאלה  אמא  שאיזו  ת, האמת  בקשו אמרתי 

פשוט באמת ,דבר  אם  עד   רצו  באותם 16:30הורים  כנראה   4 

הפיילוט שאלון, גני  העבירו  מ, כנראה  חתמו , ילאוהורים 

יודעים זה  ולפי  ספק. ואמרו    .אין 

אין    היום  שעד  מסקנות, ניירותהבנתי  ועדה. אין  אז . יש 

להיכנס לעומק  יותר  ועדה, כשהתחלנו  יש  אנשים10יש , אז    .

יודע, האמת אותםלא  בחר  מי  אותם, ת  בחרו  ומה, איך  , איך 

הנציגים נציגים, ומי  ואיפה . איזה  נבנה  זה  איך 

הפגישות של  הישיבות, הפרוטוקולים    .של 

משהו   עושה  כשאתה  באמת, הרי  הזמן  כל  סבא  כפר  , ועיריית 

בשקיפות להתהדר  אומרת . מנסה  אני  מספיק , ה'חבר'אז 

המילים שקיפות, עם  לנו  לנו, תנו  שקיפות .'תראו  בשבילנו   
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להראות להראותומי . זה  בעיה  לו  אין  יכול . שעשה  לא 

ל יורד  שזה  יחליטו  שפתאום  וזהו16:30- להיות  הייתי .   אני 

שיאספו ויגידו, מצפה    .יכנסו 

בכלל   עכשיו  קורה  חדש? מה  אופק  שיש  מסתבר  , פתאום 

הילדים בגני  חדש  קיבל . אופק  פה  ההורים  מכל  מישהו  האם 

שי רשמית  חדשהודעה  אופק    ? ש 

מסתבר   עד , שככה, מה  גן  איזה  שיודעים  רק  לא , 16:30לא 

חודש אופק  הכבודיודעים  כל  עם  שעה ,   עד  אתם . 14:00זה 

חושבים העירייה, לא  להתארגן,הנהלת  צריכים  שההורים    ?

הלאה  שיש  חושבים  לא  הזה , צהרונים, מטפלותאתם   - כל 

להתארגן צריכים    ?לא 

הואילו    לא  זה  לרגע  להוריםעד  להודיע  התחילה . בטובם 

הלימודים . שמועה שנת  תחילת  לפני  יומיים  הבנתי  הגננות 

חדש אופק  להם  להם. נודע  בני ? איך. נודע  הילדים  מסכנים 

ה, 3- ה אוכל, אוכל. 4- בני  אוכל, לא  אופרציה . כן  זו  לדעתי 

עשיתם. שלמה   ?איך 

צרפתי   . אתי, תודה  :צביקה 

העיר. רגע  :אל- אתי גן ראש  פהאבל  לא  שהוא  וחבל  אחד  משהו  אבל ,  

זה את  יראה  בסדר, הוא  תדאגו, זה    . אל 

צרפתי פרוטוקולים  :צביקה    .יש 

הילדים  :אל- אתי גן גני  של  להורים  לפחות , שלחו  לעצמי  מתארת    אני 

פעילות 3,000- ל הצהרים  אחר  יום  על  מסמך  נשלח  הורים   

בדרכים בטיחות  על    . בפארק 

הגיע  :אל- אתי גן בסביבות זה . כולם  מסמכים5,000, 3,000כנראה  זה .  

שקל5,000לפחות    .  

צרפתי   . תודה, אתי  :צביקה 
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כתוב. רגע, רגע  :אל- אתי גן הזה  הסיפור  לי , בכל  העבירו  כי  קראתי  ואני 

זה העיר , קראתי. את  ראש  זהכתוב  חושב  , אני, זה, זה, אני 

לאינטרנט, אני, אני תלכו  הפעילות  אז . להורים, ובסוף 

מודיעיםאופק  לא  לאינטרנט, חדש  היה . שולחים  אפשר 

לשלוח זה  את    .לפחות 

צרפתי כבר13את , אתי, אתי  :צביקה  דקות    . אתי,  

  . רגע  :אל- אתי גן

צרפתי רגע  :צביקה  תגידי  דקות13. אל  זמן.   לקחת    . בבקשה, אתי. תלמדי 

דוגמאות, תראו  :אל- אתי גן שתי  בשאילתא  נתתי  אגיע , אני  כבר  אני 

ההצע לסדרלמה  דוגמאנש. ה  נתתי  דברים  , נתניהעיריית . י 

כדפדפתי   , במקרה 

צרפתי באינטרנט  :צביקה    . מפרסמת 

בעיר  :אל- אתי גן ההורים  לכל  באינטרנט  דר. משוב  לי  , אביטל' אמרה 

ואנחנו  זהות  ותעודת  הילדים  שמות  מבקשים  אנחנו  כולם 

משוב רוצים. רוצים  הם  מה  הם . וכתבתי  הצהרונים  על 

לל מירוצים  מו  מה  אחד. מוד    . זה 

צרפתי   . תודה, אתי  :צביקה 

אגב, ושתיים  :אל- אתי גן במודיעין, דרך  מועצת , רעות, מכבים, גם 

שיש  מה  השנה  כל  ואמרה  משימה  עצמה  על  לקחה  הנשים 

אלינו תיפנו  השנה , לכם  סוף    ...לקראת 

צרפתי   , אתי. מספיק, אתי  :צביקה 

רוצים, עכשיו  :אל- אתי גן אנחנו    ?מה 

גלג בן  ההצעה  :יא  את  לסכם  לה    .תן 

צרפתי כבר14זה   :צביקה  דקות    .  

גל בן  עצמך2תוריד   :גיא  עם  טוב  שתרגיש  הבאה  מההצעה  דקות    ,

במקום 8תדבר ? בסדר הבאה  בהצעה  דקות   10 .  
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עשיתם  :אל- אתי גן שכן  לקטע  נכנסת  לא  ואני  בדקתם, היות   200כן , כן 

  - לא , חתימות

צרפתי לקח  :צביקה  כבר  לך זה  מהזה6  דקות  עשיתם,   עשיתם, כן    . לא 

מאוד. נכון  :אל- אתי גן רע  זה  מצטערת, צביקה. כי  נורא  רע , אני  זה 

לעשות. מאוד מאוד , מה  אוכלוסייה  היתה  סבא  בכפר 

גם , אינטליגנטית חדשה  אוכלוסייה  והגיעה  מכובדת  מאוד 

אינטליגנטית עליהם. כן  לעבוד  אפשר  אפשר. אי  מה . אי 

  . לעשות

גלגיא  אינטליגנטים   :בן  אתם  כמה  יודע  גם  העיר  שראש  שבגלל  כנראה 

פה לא  הוא    . אז 

מבקשים  :אל- אתי גן    ,אנחנו 

צרפתי הערות  :צביקה  לי, איזה  . , תאמין  . .  

גל בן  מעליב  :גיא    . לא 

מבקשים  :אל- אתי גן   , אנחנו 

גל בן  לו  :גיא  נוח  שלא  מעמד    . זה 

משהו   :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו לו  שיש  ללכתאו  חייב  שהוא    . אישי 

מבקשים   :אל- אתי גן החינוך אנחנו  זה  הירוק  שבאמת  הירוקים  בתור 

שזה , שלנו יודעים  ואנחנו  מבקשים  גן , מלחצייםאנחנו  כל 

לפני העבודה  את  עשיתם  שלא  יול, בגלל  גן  בו "כל  שיש  א 

של  התחייבות  עד 15לפחות  שרוצים  לילדים  הורים   17:00 ,

אותו תפעילו    . אתם 

צרפתיצביק דקות15זה , בבקשה, אתי  :ה    .  

ש, אתי   היחידות  הפעמים  אחת  . זה  . כפיים.   . מחיאות 

אני   :אל- אתי גן מה  יודע  לא  עוד  לךאתה  חדשה, מכינה  שנה    . מתחילה 

גל בן  הלב, צביקה  :גיא  את  תאכל  לפרגן. אל  יכול    . אתה 

או , המשובים  :אל- אתי גן טוב  זה  אם  לראות  כדי  משובים  אומרת  ואני 
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טוב טוב. לא  לא  זה  שבחלק  להיות  רק יפורסמו , ויכול  לא 

הזה שתיים. לשולחן  שיפרסמו, זה  מבקשים  , שאנחנו 

הפרטים כל  את  החלטות . שיכלול  כך  לגבי - אחר  החלטות   

ילדים ההחלטות, גני  המאוחר כל  לכל  להורים  יפורסמו   

שנה בסוף  יוני  זמן. לחודש  לכם  בפברואר . יש  הרשמות 

זמן   . מספיק 

צרפתיצבי   . אתי, תודה  :קה 

תעדכן  :אל- אתי גן גם  לעשות, והעירייה  העיר, מה  מועצת  ועדת , את  את 

בשנה ושלוש  פעמיים  לפחות  יותר. החינוך  בקשה  לנו    . אין 

צרפתי   . תודה  :צביקה 

גל בן  פה, צביקה  :גיא  היה  לא  הקהל  שאם  יודעים  קוטע , שנינו  היית 

מזמן   . אותה 

צרפתי אותם  :צביקה  מכבד  כמוך, אני     - מדבר, לא 

גל בן  אותה   :גיא  קוטע  היית  פה  היה  לא  הקהל  שאם  יודעים  שנינו 

הדקה. מזמן על  קטנוני  אתה  הזמן , אם  את  נוריד  אנחנו 

הבאה מההצעה    . הזה 

צרפתי לדבר  :צביקה  לכם  אתן  מדבר, אני  מי  שתדעו  מציע  אני  או . רק  נציג 

שידברו נציגים  בעיה, שני  שום    . אין 

אותו . חברים, שנייה   על  מדברים  כולם  הדברים  רוב  הכל  סך 

שמדברים. הדבר הנציגים  שני  מי  לי  שתגידו  מציע  אני    . אז 

ואפרת  :אושרית כבר . אני  אני  סבא  בכפר  פה  ואני  אושרית  לי  קוראים 

פה  שנה22גרה  הזאת.   לעיר  שהגעתי  מזל  בת  וכל , אני 

אני  לי  שיש  כמה הזדמנות  לכולם  ומספרת  ובטוחה  סמוכה 

ג סבאאה אני  כפר  בתוך  צמחתי  האתיופית  העדה  בת    . שאני 

באוניברסיטה   ללמוד  מטרה , הלכתי  מתוך  סבא  לכפר  חזרתי 

השני הדור  את  מזלי. לגדל  זכות, התמזל  לי  קניתי , היתה 
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שבשבילי. דירה דבר  העדה, זה  אם , בת  יודעת  לא  אני 

סטטיסטיקה שהיתה , עשיתם  היחידה  אני  אולי  חושבת  אני 

ה האפשרות  אחר. זאתלי  לדיון  זה    . אבל 

אתי   גברת  את  פגשתי  לא  מעולם    , אני 

גברת. אתי  :אל- אתי גן   . בלי 

כבוד  :אושרית מתוך  אחר. זה  או  כזה  צד  פגשתי  לכם . לא  אספר  אני 

שלי האישי  הסיפור  עם . את  נאבקת  הזמן  כל  אני 

לשרוד בי. הציפורניים  שתומכים  הורים  לי  מי , אין  לי  אין 

לי מנ. שיעזור  וחומראני  הקל  את  לכם  להראות  זאת . סה 

מתה, אומרת אני  אותי  לשרוד  יצליחו  הם    . אם 

חברתי   צדק  על  מדברת  שוויון, היא  זה . לא. על  מבחינתי 

לבית. קיום הפרנסה  את  אביא  לא  ואני  אעבוד  לא  אני  , אם 

בבית האינטליגנטית  אני  המשכורת , כי  את  שמביאה  זו  אני 

ה שקל7,000- בסביבות  לא,   אני  להתקייםאז  אוכל  א "היול.  

מבחינתי17:00עד  בי ,   תומכת  שהמערכת  הבנה  לי  נותן 

העזרה את  לי    .ונותנת 

מזה   יותר  עוד  לך  אגיד  פה , אני  עובדת  אני  כי  מזל  בת  אני 

סבא ב. בכפר  מסיימת  שיש . 16:30- אני  יודעים  אתם  כמוני 

דין עורכי  מפה. מלא  לכי  לי  להגיד  יכול  לי , המעסיק  יש 

שיעב עד מישהו  עד . 19:00וד  אעבוד  לא  אני  כמו 16:30אם   

סבא, שסיכמתי בכפר  שעה  בחצי  אספיק  לא  בכלל , אני  אני 

שם  שגם  אביב  מתל  שמגיעות  האמהות  על  מדברת  לא 

ילד . עבדתי רק  לא  לאסוף  שעה  בחצי  להגיע  יספיקו  לא  הם 

ילדים, אחד שני    .אלא 

אמיתית   בעיה  פה  ההורים. יש  אצל  קיימת  להם . היא  תנו 

לחנך הפידבק  דברים . את  או  בסלון  לשבת  על  פה  מדובר  לא 
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הילד את  למרוח  או  פה. כאלה  עובדת. אין  אמא  פה  , יש 

שתתקיים וכדי  שתוכל  בשביל  כסף  לזה. מביאה  , ומעבר 

רוצה  אני  ולכן  חשוב  מאוד  החינוכי  שהערך  לי  שאגף ברור 

ידיו על  זה  את  ייקח  איזה . החינוך  או  בייביסיטר  לקחת  ולא 

  . צהרון

היתה , אגב   שלי  חסכון3הבת  שקל  לי  ואין  בצהרון  שנים    .

חסכון לי  אין  זה. שקל  להגיד  מנסה  שאני  שהפתרון , מה 

נדרש המנכ. הוא  עם  ישיבה  לנו  יומיים"היתה  לפני  ואני , ל 

אחר בעניין  גם  אותו  להכיר  הספקתי  כי  את . סומכת  לו  תנו 

האפשרות, הכוח את  לו  ל. תנו  נותנים  פה  ההורים  ו רוב 

האמיתי המענה  את  ייתן  שהוא  עליו  ותוך , וסומכים 

מענה יינתן    . שבועיים 

איחרתי   היום  מהעבודה, אני  התפלחתי  תגידי , אני  אל  ושלי 

לגן. למשה להגיע  כדי  לתת . התפלחתי  האפשרות  את  לו  תנו 

אמיתית דרישה  שם  יש  שבאמת  גנים  לאותם  תנו . מענה 

רק  לא  תחושה  אותםלאמהות  ת, ששומעים  חושה אלא 

בכבוד משפחה  לקיים  להם  עוזרים  רוצה . שבאמת  ואני 

שלי בעיר  גאה  להיות  סבא. להמשיך  כפר  על    . אין 

צרפתי   . בבקשה, אפרת  :צביקה 

נחוםאפרת כל  :  לכולכם, קודם  לכם, שלום  טוב  ערב  המועצה  חברי  . כל 

אישית בצורה  מכם  ואחד  אחד  לכל  פונה  שאני ,אני  מכיוון   

רבה תודה  ראשית  כל  לנו קודם  והיית  שבאת  אל  גן  לאתי   

לוי. פה ליובל  גם  מודה  כן  כמו  חושב, אני  שבזכותו שאני  ת 

היום עומדים  היינו  לא  נחום"עו. אנחנו  אפרת  גם , ד  אני 

העיר   . תושבת 

עצומה   על  האלה  האנשים  את  החתמתי  שפה כל . אני  מי 
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עד "ליול היד17:00א  את  ירים  הביקוש,   את  רק  . שנראה 

מה. יפה עכשיו  להגידאז  שרציתי  הנכבדים,   המועצה  , חברי 

הורים  פה  שהרימה . המגזריםמכל יש  אל  גן  לאתי  מודה  אני 

הכפפה הכפפה, את  את  שהרים  לוי  שגם . ליובל  יודעת  אני 

הרבה עזר  רוצים . איתן  גם  הם  ושלי  כהן  שאורן  יודעת  אני 

הסיעה חברי  לכל  גוף אבל . ותודה  שום  מהווים  לא  אנחנו 

אנ. פוליטי אמיתייםאנחנו  צרכים  עם  אמיתיים  . שים 

  , חילוניים, דתיים

צרפתי זה  :צביקה  את  אומר  מישהו    ?שמעת 

נחום אמיתי, ימין, שמאל  :אפרת  צורך  לנו  אחד יש  לכל  פונים  ואנחנו   

הכפפה את  שתרימו  מכם  רגשי , ואחד  לפי  היום  ותצביעו 

ואחריםלבכם  כאלה  שיקולים  או  פוליטיקה  לפי  אני . ולא 

תמ אולי  פה , ימהאמנם  יש  כי  מכם  מבקשת  באמת  אני  אבל 

בוחרים, צורך של  אמיתי  לכם. מענה  מוכיחים    . אנחנו 

בעבר, העירייה   טעויות  פה  טעות . נעשו  לכל  ניכנס  לא  אנחנו 

שנעשתה היום, וטעות  לכולם  ברור  ביקושאבל  שיש  הייתם .  

שם שעברה, כבר  שנה  ההורים  לקראת  יולבאתם  היה  עד "  א 

י. 17:00 היה  עד "ולכבר  מרשים, 17:00א  כל , שאפו, הישג 

לכם נכונות. הכבוד  הלא  הסיבות  מכל  בכם  חזרתם  . אבל 

נכונות לא  סיבות  שזה  יודעים  אנחנו    .היום 

הכפפה, קחו   את  להורים, תרימו  לא , לתושבים, תחזירו  אני 

צדקה הזה. מבקשים  התענוג  על  משלמים  אתם , אנחנו 

הזה התענוג  על  משלמי. מרוויחים  טובאנחנו  כסף  זה  על  , ם 

ל30,000 בחודש  שקל  מבקשים3-   שאנחנו  שעות  גם .   כסף  יש 

לגננות מיוחד. לתת  מאמץ  שום  לעשות  צריך  שינוי , לא  רק 

מהקופסא, חשיבה   . יציאה 
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ש   תירוצים  לתת  בבקשה  גננות: לתפסיקו  ביקוש, אין  , אין 

זה אינטליגנטים. אין  ובאמת  מבוגרים  אנשים  פה . אנחנו  יש 

חשבו דין, ןרואי  עורכי  פה  שהעיר , יש  צעירים  אנשים  פה  יש 

רוצה מיסים. הזאת  שמועילים , משלמים  ארנונה  משלמי 

כאן. לעיר אותנו  רוצים  הצעיר. אתם  הדור  אנחנו , אנחנו 

פה להישאר  מכם. רוצים  יול, בבקשה  לטובת  עד "תצביעו  א 

אמיתי. 17:00 צורך  פינוק, זה  בשביל  לא     .זה 

אמרה   שאושרית  וספאז, וכמו  בציפורניים  לק  בשביל  לא  . ה 

לעבוד חייבים  הזוג . אנחנו  בני  ששני  היא  המציאות  היום 

לעבוד לצאת  ככה. חייבים  היה  לא  וזה  הלוואי . הלוואי 

ב באה  היתה  אמא  אוטופי  הילד13:30- ובעולם  את  ואוספת    ,

החמה הארוחה  את  לו  ונותנת  אותו    . ומחבקת 

לצה   אותנו  תשלחו  אל  מבקשים  רק  מה , רוניםאנחנו  זה  כי 

למטפלות. שקורה אותנו  תשלחו  ב.אל  כי  הגנים 13:30-   כל   

יול לא  והם  צריכים , א"שמסתיימים  לא  שהם  בגלל  לא  זה 

צריכים, א"יול אחר, הם  מענה  מצאו  רק  הלכו . הם  הם 

למטפלת, לצהרון הלכו  פרטי, הם  בגן  שנה  עוד  המשיכו   .הם 

הילד את  לראות  לנו  כואב  וגם  לנו  עולה  גם  עובר זה  שלנו   

מסגרות, ומטולטל המוות. ושובר  סכנת  על  נדבר  וזה , ושלא 

קלישאה ולא  ביטוי  לצהרון, לא  בהסעה  שיש  מוות    . סכנת 

מכם   היום, אנא  עוד  השנה, קחו  שלנו , עוד  הצורך  את  קחו 

שלכם בהם . ללבכם, לראש  הבענו  שאנחנו  האנשים  אתם 

עד , אמון תצביעו  מבקשים  מאוד    .17:00אנחנו 

כהןאורן הזאת א, אפרת  :  שההצעה  להבין  צריכה  את  בדיוק בל  מיתרת 

מבקשים שאתם  מה  לאשל . את  תנו  אמרתם  את אתם 

זה את  לעשות  בעצם. האפשרות    , ואתם 
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ביחד(   ) מדברים 

נחום מדברים  :אפרת  חודשיים  כבר  . אנחנו  . האפשרות. את    , קחו 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי מוד, אפרת, חברים  :צביקה  אני  כל  לכםקודם  שכל . ה  בטוח  אני 

הצורך את  רואה  אני  וגם  ואחד  לבוא . אחד  צריך  צורך  אבל 

תחילה מחשבה  או . עם  אינסטנט  בפתרון  מאמין  לא  אני 

ש    - בפתרון 

נחום אינסטנט  :אפרת  לא  . זה, זה  . .  

צרפתי אפרת  :צביקה    . ליתני , שנייה 

פיילוט  :אל- אתי גן עוד  רוצה  פיילוט? אתה    ? עוד 

צרפתי לך, יאת  :צביקה  לך ? הפרעתי  להתבטא15נתתי  דקות  הפרעתי ,   לא 

ה. לך הצד  את  לאנשים  תראי  .אל  . הטוב, . הצד  את   .תראי 

חושב לאשל, אני  הדיבור  רשות  את  אעביר  תכף  לפחות , אני 

בהבטחה1.9- ב עמדנו  דיון  פה  כשהיה  יומיים .   תוך  אמרנו 

פגישה   . תהיה 

נחום פגישה  :אפרת  כלום. היתה  יצא    . לא 

הצלחת  : לויובלאהוד י . , סליחה? מה  . רבה.   . תודה 

צרפתי   , אפרת  :צביקה 

לך  : לויאהוד יובל נקנה  קפה    . כוס 

צרפתי פוליטיקה  :צביקה  בלי  אומרת  רואה, את  הדברים , את  . שאני זה  . .  

נחום פוליטי  :אפרת  לגוף  שייכת  לא  אומרת . אני  אני  לי  שעוזר  מי  לו כל 

אלמנטארי. תודה נימוס    .זה 

צ גם  :רפתיצביקה  לדבר  לי  לתת  צריך  נימוס  לכם. אז  הפרעתי  לא  . אני 

אשל את  נשמע  אושרית, אנחנו  שאמרה  כמו  חושב  אני , ואני 

למנכ לתת  צריך  מקום  באיזשהו  את  שגם  אנחנו . ל"חושב 

העיר ואת , כהנהלת  אשל  את  מגבים  ואני  העיר  ראש  לפחות 
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ש נציגתשלי  בהיא  הציבור  האלה  מגבים , החלטות  אנחנו 

עליהםוסומ ידינו  את    .כים 

כהן היול  :אורן  את  שיעשו    . א"כדי 

נחום להם  :אפרת  נתנו  . אבל  . .  

נתת? יומיים? כמה  :???   ? מה 

נחום   . לא, לא, לא, לא, לא  :אפרת 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי   . בבקשה, אשל  :צביקה 

גל בן  לדיון, צביקה  :גיא  זה  את  פתחנו  שאנחנו  מבין    . אני 

צרפתי פת, לא  :צביקה    . חנולא 

גל בן  איך  :גיא  דיבר. ועוד  אחד  מועצה  מחבר  יותר    , אם 

צרפתי הקואליציה  :צביקה  מטעם    , חבר 

גל בן  לך  :גיא  יגיד  המשפטי  היועץ  דיברת. סליחה. אולי    , אתה 

צרפתי כיו  :צביקה  דיברתי  הישיבה"אני    . ר 

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  המשפטי  :גיא  היועץ  את  הדי. תשאל  את  פותח  שאתה  ון ברגע 

מהקואליציה, לדיון אחד  נציג  להשיב    . מותר 

מתנגד"המנכ, סליחה  : לויאהוד יובל לא  הוא    . ל 

גל בן  לי  :גיא  יודע, תאמין  אני  החוק    . את 

צרפתי   , גיא, גיא  :צביקה 

גל בן  אחד  :גיא  מנציג  שיותר    , ברגע 

מתנגד"המנכ, סליחה  : לויאהוד יובל לא  הוא    . ל 

צרפתי הישיבה"יו  :צביקה    ,ר 

גלג בן  דיון  :יא    , לא, זה 

צרפתי מועצה"המנכ  :צביקה  חבר  לא  הוא    . ל 

ביחד(   ) מדברים 
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גל בן  דיון  :גיא  לקיים  רוצה  לא  אתה  זה  על    ? גם 

צרפתי הקואליציה, יאיר  :צביקה    . כנציג 

גל בן  דיון  :גיא  לקיים  רוצה  לא  אתה  זה  על    ? גם 

צרפתי יש  :צביקה  מה  תקשיב    , אתה 

גל בן  הור  :גיא  פה  שלהםיש  ילדים  עם  לקיים , ים  רוצה  לא  אתה  זה  על 

דיון? דיון זה  על  שמקיימים  נצביע  יו. בוא  הוועדה"שלי   ,ר 

הקודמת בישיבה  לדבר  לה  נתתם  לדבר , לא  לפחות  לה  תנו 

לדבר. הזאת בישיבה רוצה  אברהם  שעמירם . יאיר  בטוח  אני 

בהגיגיו גם  אותנו  לשתף  רוצה  דיון . מילר  נקיים  בוא 

  . בנושא

צרפתיצביק   . תודה, גיא. גיא, תודה  :ה 

גל בן  דיון  :גיא  לקיים  להצביע     ?אפשר 

צרפתי   .  תודה, גיא  :צביקה 

גל בן  דיון  :גיא  לקיים  להצביע     ?אפשר 

צרפתי   , יאיר. תודה, גיא  :צביקה 

גל בן  לא  :גיא  או  בכן  לי  דיון. תענה  לקיים  על  להצביע  בנושא אפשר   

הזה   ? החשוב 

צרפתי דיבור. התוד, גיא  :צביקה  בזכות  אברהם    . יאיר 

גל בן  דיון  :גיא  לקיים  על  להצביע    ? אפשר 

צרפתי אברהם  :צביקה    , יאיר 

גל בן  דיון  :גיא  לקיים  על  להצביע  אפשר  שהנושא ? האם  חושב  אתה  אם 

חשוב מספיק  לא  דיון, הזה  לקיים  נגד    . תצביע 

צרפתי   , הנושא  :צביקה 

גל בן  מספיק  :גיא  הזה  שהנושא  חושב  אתה  חשובאם  בעד,   . תצביע 

אחד ונציג  אחד  נציג  לדבר  שיכול  אומרת  העיריות    . פקודת 

ביחד(   ) מדברים 
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גל בן  דיון  :גיא  לקיים  על  נצביע  קהל, צביקה. בואו  פה  פה , יש  יש 

במיטה להיות  צריכים  שכבר  דיון, ילדים  לקיים  נצביע  , בוא 

הבעיה לתת? מה  תשובות  לך    ?אין 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי   , יאיר  :צביקה 

גל בן  דיון, יאיר  :גיא  שיהיה  מתנגד    ? אתה 

מתנגד  : לויאהוד יובל אתה    ?האם 

צרפתי   . בבקשה, יאיר  :צביקה 

גל בן  יקרים, תראו  :גיא  של , הורים  מניסיון  לכם  אומר  שנים 8אני   

אותם, באופוזיציה מכיר  אני  האלה  הנהלת  .המשחקים 

היום מסדר  הצעות  מסירה  שיטתי  באופן  פה  בגלל רק, העיר   

נכון הלא  הפוליטי  לגורם  הוצאה  הייתם . שהיא  לא  אתם  אם 

לפני, כאן הרבה  אל  גן  אתי  את  קוטעים  בגלל . היו  רק 

לדבר לה  נתנו  כאן  שמיים, שאתם  דקות 10מעל , שומו   

בפורמלי דיון. שמגיע  שיהיה  צריכים    . אנחנו 

ביחד(   ) מדברים 

מגיב  :יאיר אברהם אחד  שרק  אומר    . הוא 

גל בן  דיוןמ  :גיא  לקיים  להצביע  הבעיה  צרפתי? ה  הבעיה, צביקה  ? מה 

הבעיה   ?מה 

צרפתי משפטי  :צביקה  שאלה, יועץ  אותך  לשאול  רוצה  העירייה "מנכ. אני  ל 

ל זהיכול  או  קואליציה  קשר  ללא  קצר  הסבר    ? תת 

יכול  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו שהוא  מועצה. ודאי  חבר  לא    . הוא 

מ  :ד אלון בן זקן"עו חבר  לא    . ועצההוא 

מועצה  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו חבר  לא  יכול. הוא  שהוא    . ודאי 

צרפתי תשובה  :צביקה    . קיבלת 

לכל  : לויאהוד יובל להתנגד  אומר  התקנון  . אבל  . .  



    07.09.2011  36  מועצה מן המניין 

צרפתי   . בבקשה  :צביקה 

שרוצה10יש   :ד אלון בן זקן"עו מי  לכל  דקות     . . דיון. לו , לקיים  דקות10יש    ,

במש ביניהם  הזמן  את  דקות10ך יחלקו  שחושב .   מי  כל  או 

דיון לקיים  צריך  לו , שלא  יש  כן  דקות10גם  ביחד,   . לכולם 

מועצה חבר  לא  להגיד, אשל  . רוצה  . .  

צרפתי דיבור  :צביקה  זכות  לו    . יש 

לוי לדבר, יובל  :ארנון  לאזרחים  נותן  שאתה  לדבר, כמו  לו  גם  מה . תן 

להיות צריך  לדבר? זה  לו  גם    . תן 

גל בן  ידברו, ארנוןסליחה   :גיא  שכולם  רוצים  אתם. אנחנו  רק  . לא 

לדבר יוכלו  המועצה  חברי  הבעיה, שכל  נושא ? מה  לא  זה 

דיון לקיים  חשוב  מבין ?מספיק  לא  חשוב. אני  מספיק  ? לא 

הזה בנושא  דיון  לקיים  חשוב  מספיק    . לא 

צרפתי תכעס  :צביקה    . אל 

גל בן  מאוד  :גיא  כועס  בגן. אני  ילדים  אין  הם תח. א"יול ולי  איך  שוב 

  . שיםימרג

מילר   . לא, לא, לא  :עמירם 

צרפתי הכבוד, קרן. בבקשה, סליחה  :צביקה  כל  אתכם, עם  מכבדים  , אנחנו 

דיברתם המועצה, גם  בדיוני  להתערב  יכולים  לא  , קרן. אתם 

לדבר יכולים  לא  בדיוני , אתם  להתערב  יכולים  לא  אתם 

הכבודהמועצה כל  עם    ,  

גל בן  לקיים  :גיא  הבעיה  דיוןמה    ?  

צרפתי ידבר, בבקשה  :צביקה    . אשל 

גל בן  דיון  :גיא  לקיים  הבעיה    ? מה 

צרפתי רוצה  :צביקה  אתה  הדיון, מה  את    ? לפוצץ 

גל בן  דיון. לא  :גיא  לקיים  רוצה    .אני 

צרפתי לפוצץ, לא  :צביקה  רוצה    , אתה 
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גל בן  הישיבה  :גיא  את  לסיים  רוצה    . אתה 

צרפתי לא  :צביקה  לא. אני    . אני 

גלגיא בן  קואליציה   :  נציג  שמדבר  . אחרי  . .  

צרפתי שמנכ  :צביקה  רוצה  ידבר"אני  העירייה    .  ל 

גל בן  שלכם  :גיא  המשחקים  את  מכיר  לא    ? אני 

צרפתי שמנכ  :צביקה  רוצה  ידבר"אני  העירייה    .  ל 

גל בן  כבר   :גיא  פועלים  אתם  שנים8ככה    .  

צרפתי שמנכ  :צביקה  רוצה  ואחרי "אני  ידבר  העירייה  המועצה ל  חבר  זה 

ידבר אברהם    .  יאיר 

גל בן  דיון  :גיא  יהיה  זה    . ואחרי 

צרפתי יהיה  :צביקה  מה  נראה  זה    . אחרי 

גל בן  דיון  :גיא  על  נצביע  זה    . אחרי 

צרפתי יהיה  :צביקה  מה  נראה  זה     .אחרי 

מתנגד  : לויאהוד יובל הוא  זכות, אם  את  לו  נותן  .אתה  . . ?  

צרפתי   , אשל. סליחה  :צביקה 

ביחדמדב(   ) רים 

גל בן  ה, יאיר  :גיא  של  הזה  במשחק  חלק  לוקח  אתה  .למה  . ? למה? .

  ?למה

תסיימו  :יאיר אברהם שאתם  בסבלנות  ממתין  . אני  . אדבר. לא . אני  אני 

בצעקות   . מדבר 

צרפתי לוי  :צביקה  יובל  המועצה  מבקש , חבר  . אני  . .  

שלך , תודה  : לויאהוד יובל התקבלההבקשה     .לא 

לוי לדבר, יובל  :ארנון  לו  לדבר? למה. תן  לו  ידבר. תיתן  שלא    ? למה 

לדיון  : לויאהוד יובל הנושא  את    ?פתחת 

ביחד(    ) מדברים 

צרפתי מבקש, בבקשה  :צביקה  פה, אני  תצעק  לא    . אתה 
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גל בן  טכני , צביקה  :גיא  פשוט  צעד  שתעשה  בזה  הרוחות  את  תרגיע 

דיון. מתבקש לקיים  בעד  כולנו. מי  זה    ...אחרי 

לא.לא  :???   .  

גל בן  הבעיה  :גיא  הבעיה? מה  לקיים ?מה  אחת  פעם  אפשר  אי  למה   

  ?- דיון

צרפתי כל  :צביקה  בעיה, קודם    , אין 

גל בן  .   :גיא  . .  

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי בעיה  :צביקה  אין  כל    . קודם 

גל בן  זה  :גיא  על  נצביע  בוא  דיון. אז  לקיים  בעד    ?מי 

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  בעיה  :גיא  אין  זהא, אם  את  נעשה  בוא  בעיה.ז  יש    .  

צרפתי הישיבה  :צביקה  את  סוגר  הישיבה. אני  את  סוגר  הישיבה , טוב. אני 

רבה, נעולה   . תודה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 אשל ארמוני
 ל העירייה "מנכ

 צביקה צרפתי 
 ראש העיר מ "סגן ומ

  


