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 עיריית כפר סבא
 65/16-11/12' פרוטוקול מס

  )17/04/2012( ב"עתש ניסן בה"כ ,שלישי מיום , מן המניין מישיבת מועצה
  
  אש העירר   הודה בן חמו               י   :שתתפיםמ

  מ ראש העיר "סגן ומ  צביקה צרפתי  

  סגן ראש העיר   עמירם מילר  

   סגן ראש העיר   ד איתן צנעני"וע           

     משנה לראש העיר  יציק יואלא  

  משנה לראש העיר   אורן כהן    

  חבר המועצה  יעקב אביטל  

  חבר המועצה   יאיר אברהם  

   חבר המועצה   יא בן גלג  

    חבר המועצה  ר אמיר גבע"ד  

  חברת המועצה  אל-אתי גן  

  חבר המועצה  ארנון לוי    

  חבר המועצה  יובל לוי  

   ברת המועצהח  בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו  

  החבר המועצ  ון פרץשמע  

  חבר המועצה  ש"ר בוקי צי"ד  

  חבר המועצה  אמיר קולמן  

  

  חבר המועצה  ד נפתלי גרוס "עו  :                             חסרים

  

  ל העירייה "מנכ  אשל ארמוני     :                               וכחיםנ

  גזבר העירייה   שגיא רוכל  

  ירייה מבקר הע  אליעזר פיירשטיין  

  יועץ משפטי  ד אלון בן זקן"וע  

  עוזר ראש העיר   חזי ברזני  

   מהנדס הרשות  ארז אייזנר  

  מנהלת מחלקת נכסים  איילה זיו   

  קראוסאייל משרד   שי מורן  

  BRT-צוות ההסברה של ה  ירון גולדמן  
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  ל"מנכ/ע  מיכל טל  

    

  

  

  17.04.2012 -מן המניין  שיבת מועצהי

  

  :דר היום סעל 

 : שאילתות .1

בנושא   .א עשאילתא  יהודה  בן  לצפון  הכלכלית"תכנון  החברה   .י 

בנושא   .ב עמלשאילתא   .קולנוע 

תב  .ג במתחם  ובניה  תכנון  בנושא  כ"שאילתא   .60/80ס "ע 

חוק   .ד החלת  במסגרת  חדשים  ילדים  גני  ותקצוב  בניה  בנושא  שאילתא 

מגיל  חינם   . 3חנוך 

בנושא   .ה צמודים 4שאילתא  ילדים  גני  מ300  קניאל'   כונות הש- ?למפעל 

 .הירוקות

  

לסדר .2  : הצעות 

בנושא   .א לסדר  ע4הזזת הצעה  ילדים  גני  למפעל "  צמודים  יוקמו  שלא  מ 

הירוקות- קניאל  .השכונות 

בנושא   .ב לסדר   . BRTהצעה 

סבא  .ג בכפר  כנסת  לבתי  אב  תכנית  בנושא  לסדר   .הצעה 

קיימא .3 בת  תחבורה  מערכת  קורא  קול    .אישור 

חכירה  .4 והסכם  פיתוח  הסכם  מ"חוו+ אישור  עמותת ד  עם  מרכז "שפטית 

לקשיש ברח" יום  לקשיש  יום  מרכז   .אזר' להקמת 

תחנ .5 הסכם  טרנספורמציה תאישור  חלקה 6433גוש , "קלישר"   79.  

תחנ .6 הסכם  טרנספורמציה תאישור  חלקה 6441גוש , "נחשון"   285.  

ו .7 החלטות  ביום אישור  מישיבתה  כספים   .01/02/12עדת 
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כספים  .8 ועדת  החלטות  שנ(אישור  טלפוניאישור   .) יתן 

מס .9 שמות  ועדת  פרוטוקול  סעיף 9, 8' אישור  למעט   2 . 

הדתית .10 במועצה  כחבר  מעוף  לסיעת  כמועמד  גבריאלי  דוד    .אישור 

של  .11 במקומו  לתברואה  ערים  לאיגור  העירייה  כנציג  צרפתי  צביקה  מינוי 

כהן  .אורן 

עירייה .12 לעובדת  נוספת  עבודה   .אישור 
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מילר ח  :עמירם  צרפתי  וצביקה  בטובהיות  שלא  מעט  לנהל , ש  אשתדל  אני 

המועצה ישיבת  בכך. את  לנו  תעזרו  שכולכם  בטוח  כדי , אני 

ביעילות אותה  השאלות, לעשות  לכל  ולענות     .בקצרה 

בשאילתות   נתחיל  החברה , אנחנו  דרך  יהודה  בן  צפון  תכנון 

  . הכלכלית

אותך, עמירם  : לויאהוד יובל הסמיך  הוסמך? מי  שצרפתי  יודעים  מי , אנחנו 

אותך   ? הסמיך 

אמר  :אברהם שיינפיין הוא  מה  הקשבת  לא  טוב. אתה  מרגיש  לא  אדם    . בן 

מילר בטוב  :עמירם  שלא  חש  יובל, צביקה  תתנגד  אתה  אם  אני , אבל 

הצבעה לעשות    . אבקש 

הצבעה, לא  : לויאהוד יובל זכות  של  עניין  פה    . אין 

גל בן  ישיבות  :גיא  לנהל  שתמשיך  לך  מאחלים  ל, אנחנו  בנסיבות אבל  א 

  . כאלה

מילר שלא  :עמירם  שלא. בוודאי    . בוודאי 

בעצם  : לויאהוד יובל שמחים    . אנחנו 

  

  .שאילתות  .1

  

של   .א לוישאילתא  יובל  בנושא אהוד  אנשים   בנכסי  ציבור  כספי  השקעות 

ע פרטיים יהודה  בן  הח"בצפון  ב, כ"י     .23/01/12- הוגשה 

  

בערכאותת"   נדון  יהודה  בן  צפון  אזור  העיר כנון  ובמועצת   

אחת הנוכחית, לא  בקדנציה    . כולל 

הציבור    כיס  חשבון  על  והשביחה  תיכננה  סבא  כפר  עיריית 

פרטיים לאנשים  השייך  השטח  השקיעה . את  חריג  באופן 

אחד  העירייה מתיכנון  אחד, ביותר  לשטח  אחת  אלה , פעם 

חוזרות השקעות  וכמה  זאת , בכמה  וכל  הציבור  חשבון  על 



    17.04.2012  5  מועצה מן המניין 

מו שאינן  דייןמסיבות  על ,בנות  מתקבלות  לא  האמת  ולמען 

  .הדעת

כה   עיריית  שבבעלות  הכלכלית  אישור "חברה  קיבלה  ס 

נוספת פעם  השטח  את  לתכנן  לכל , מהמועצה  שניה  פעם 

הציבור, הפחות חשבון  שהצעת. על  העיר   לאחר  ראש 

מיליון   והקואליציה כרבע  הציבור ₪ להקציב  מקופת 

כמובן, בעירייה  חוזר  ציבורית זכתה , לתכנון  לביקורת 

ל התכנון  הועבר  האחורית"נוקבת  מעיין" חצר    .רחוק 

בהעדר כ   ידוע  לא  מטרה  ולאיזה  היום  עד  הוצא  כסף  מה 

למועצה או  כספים  לועדת  זה  פרויקט  על  ראוי    .דיווח 

ציבורית   בחינה  באף  מקובל  לא    . הניגוד 

יכולה מ   איננה  כן  ועל  לתקציבה  שחרדה  עירייה  אחד  צד 

רח מידת  ההנחות, מיםלהתיר  לועדת  דעת  שיקול  לא  , אפילו 

על"ע להמליץ  אפשרות  יש  אם  שתבדוק  בארנונה   מ  הנחה 

שקבעה  במועד  בקשה  הגישה  שלא  הורית  חד  למשפחה 

  . העירייה

חרדהמ   עירייה  אותה  שני  הקפדנית , צד  בגבייה  התלויה 

הורית"מ החד  היום, "המשפחה  של  והאלמנה  , מהיתום 

הדין במידת  בעי(,תנהג  חוולא  סדום  המדובר"ריית  אבל , )ח 

מתירה  היא  ממון  עתירי  קרקעות  בבעלי  הפעם  כשמדובר 

או  כפול  תכנון  על  עתק  סכומי  להוציא  לב  ברוחב  לעצמה 

הקרקעות בעלי  ניכסי  להשבחת  משולש  על , אולי  תכנון 

בעלי  של  נכסים  לשבחת  הוצאות  שחוסך  העירייה  חשבון 

עירוני. הקרקעות רצונם  שרות    . לשביעות 

בו   הקרקעות " תכנון"לא  בעלי  ניכסי  להשבחת  פעמי  חד 

סתם,עסקינן ככה  אחד  בתכנון  מדובר  לא  אלא , לכאורה 

ככה  המשפט"אחד  בית  לבקשת  להשבעת " סתם  והאחר 
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בעלי  של  ציפיותיהם  למידת  התאמה  ולפי  תאבונם 

ולהיקף , האינטרסים הקרקע  בעלי  של  לטעמם  הראוי  תכנון  

מגדלים  למיצו",בניית  הזכויותתכנון    ". י 

את ב   חשבונו  על  מתכנן  הקרקע  בעל  כי  נהוג  שבו  מקום 

שלו  הקרקע  העירייה, השבחת  לאישור  תוכניותיו  את  , מגיש 

ושוב המחוזית, הלוך  הועדה  לאישור  פונה  כך  והכל , ואחר 

חשבונו כ, על  עיריית  של "באה  זכויותיהם  למיצוי  ופועלת  ס 

הקרקעות לציין, בעלי  למותר  מקופת התיכנון , ולא  יעשה 

הוריות, העירייה מהחד  שיגבו  הארנונה    . מכספי 

חשבוננוו   על  העירייה  שמתכננת  שבתוכנית  ידענו  רק  , אילו 

קרקעות בעלי  אותם  של  ניכסיהם  בעלי , להשבחת  יתחייבו 

שליש  לפחות  לבנות  הציבור  מקופת  שניבנים  הקרקעות 

העיר לצעירי  כדירות  חדרים, מהדירות  שלושה  עוד , דירות 

טובות יכו בידיים  מופקדת  הציבור  שטובת  בידיעה  לנוח  לנו 

הכוחות מיטב  ידי  על  זה . ומטופלת  עניין  גם  זה  לרגע  נכון 

הובטח   .לא 

העיר א   ראש  של  למרותו  הסרה  הקואליציה  יכלה  רק  ילו 

מרצון  שמשתתפים  העיר  בני  של  האינטרס  את  להבטיח 

הקרקעות"ב בעלי  ניכסי  להשבחת  היה , " מלווה  אילו 

לבניית מובטח חובה  תכלל  מהימים  שביום  הצעירים  לזוגות   

קטנות בעיר, דירות  הקטן  שלאיש  שקטים  למשלם , היינו 

תועלת  תהיה  הקרקע  בעלי  של  הקרקע  להשבחת  העלות 

העיר במועצת  נציגיו  מפעולת  הפירסומים . כלשהי  פי  על 

חדרים  שלושה  דירות  לבניית  העיר  ראש  מתנגד  בעיתונות 

שהציבור  ידוע  כן  ידוע ועל  לא  אך  ההשבחה  בעלות  משתתף 

ההשקעה מפרות  יזכה    . מי 

מתכנן ר   שבה  הסלחנות  למידת  מקום  יש  סבא  בכפר  ק 
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הקרקע  בעל  של  רכושו  את  ומשביח  חשבונו  על  הציבור 

הכלכלית  החברה  על , באמצעות  שחייה  עירונית  חברה 

הציבור סעיף , חשבון  לפי  שהוקמה  לפקודת ) 30 (249לאחר 

הציבורככלי , העיריות  עבור  העירייה  תפקידי  לית . לביצוע 

מהציבור חלק  הם  הקרקעות  בעלי  גם  כי  דפאליג    . מן 

לדעתא      : בקש 

סבא       .1 כפר  עיריית  כה  עד  שהשקיעה  העלות  ישירות , מהי 

פרטיים , ובעקיפין קרקע  לבעלי  השייך  השטח  בתכנון 

הכלכלית החברה  עם  האחרון  התכנון  להסכם    ?עד 

מכ      .2 העלות  הכלכלית מהי  החברה  שהשקיעה  הציבור  יס 

עפ2009משנת  כפר "  עיריית  עם  וההתחייבות  ההסכם  י 

 ?סבא 

זה       .3 תכנון  לצורך  להוציא  לחברה  הותר  ציבור  כספי  כמה 

ומאיזה  בעלים  אותם  של  הקרקעות  ניכסי  להשבחת 

ההוצאות  ויכוסו  כוסו    ? תקציב 

בהשבחת       .4 עצמם  הקרקעות  בעלי  השקיעו  כספים  כמה 

  ?רקעותיהם ק

היום      .5 התכנון  מצב  התכנון, מהו  את  אישר  את , מי 

הדירות, הפרוגרמה וגודל  הבנינים  גובה    ? את 

תכנונו       .6 לצורך  הציבור  מכיס  נוספות  לעלויות  הצפי  ? מה 

היקף   ?באיזה 

משנת       .7 החוזר 2009מדוע  התכנון  הגיע  לא  היום  ועד   

ובניה  לתכנון  הוועדה  במליאת    ? לדיון 

המועצה       .8 מחברי  מי  בין  עינינים  לניגודי  חשש  יש  האם 

זה בעניין  ההחלטות  וכיצד ? ומקבלי  מי  כן  כיצד ? אם 

זה  בהליך  עינינים  ניגודי  של  מצב   ? נימנע 
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היו       .9 ומה  זה  בעניין  עינינים  ניגודי  על  הצהיר  מי 

 ?נימוקיו

לפני . 10 העיר  אדריכל  של  המפתיע  תפקידו  סיום  האם 

קשו היה  זהכחודש  פרויקט  של  לנסיבותיו    ? ר 

סעיף "פע הוראת  העיריות' א140י    . לפקודת 

בעירייהא הפרויקט  של  ההוצאות  כרטסת  את  לצרף   ,בקש 

בחברה  החשבונות  בהנהלת  לפרויקט  המשויך  הכרטיס  את 

הכלכלית  ,הכלכלית החברה  שכרתה  החוזים  העתקי  את 

זה החברה , לפרויקט  של  והמיכרזים  החוזים  ספר  את 

משנת כלכלית מפעולת 2009  ניפרד  בלתי  כחלק  היום  ועד   

הציבור חשבון  ועל    . העירייה 

החוזים ל פנקסי  לי  הומצאו  טרם  כי  לציין  למותר  א 

לשנת  סבא  כפר  עיריית  של  בקשות 2011והמיכרזים  למרות   

סעיף  לפי  ונישנות  העיריות' א140חוזרות     ".לפקודת 

  

מילר העיר  :עמירם  ראש    :תשובת 

השקי    • פעם העירייה  יהודה  בן  בצפון  המתחם  בתכנון  עה 

בלבד ע, אחת  נעשה  גרול "התכנון  יאיר  העיר  אדריכל  י 

בעירייה בעבודתו  החודשי  משכרו    .כחלק 

כה     • שעד  הכלכלית  החברה  על  הוטל  הפרוייקט   ניהול 

כספים להוציא  נדרשה   .טרם 

כ    • זה  בשלב  מציעה  יח5400 - התוכנית  מסחרי "  ומרכז  ד 

של  ממוצעת  יח11-12בצפיפות  נטו"  לדונם  גובה . ד 

ק–המבנים  בציר +5+  יותר  גבוהה  לבניה  אופציה  עם  ג 

השכונה של  את . המרכזי  משנה  אינה  הבינוי  צורת  שינוי 

הצפיפות  ולא  אלה  לחלקות  המוקצית  היחידות  כמות 

בלבד- הממוצעת עירוני  עיצוב  עניינה  אינו .   התכנון 
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ודו מתמיד  תיקון  אלא   חוזר  הגו- תכנון  עם  רמים שיח 

המגיבים בתחומו, השונים  אחד    .לתכנית, כל 

אלה בימים  המתהווה  תוכנית  כל  זו , כמו  תכנית  גם 

עד 30%מקצה  של  לדירות  מתכולתה  מ80  לדירה "  . ר 

בר דיור  נושא  מטופל  כן  המחוזית - כמו  הועדה  מול  השגה   

בתכנית נוסף  לא , כנדבך  זה  דיור  המבטיח  מנגנון  ליצירת 

יח גודל  מבחינת  א"רק  עלותד  במגבלות  גם   .לא 

הליכי    • ועוברת  המחוזית  בועדה  כיום  נמצאת  התכנית 

בתכנון  המעורבים  השונים  הממשלה  משרדי  מול  היגוי 

ודו. עירוני וימשך - התיקונים  נמשך  מולם  התכנוני  השיח 

רב לדיון . זמן  התכנית  תובא  התהליך  של  בסיומו 

המחוזית הועדה   .במליאת 

התכ    • ועדת  וחבר  מועצה  חבר  החלטות , נוןכל  מקבלי  גם  כמו 

עניינים נגוד  על  להצהיר  נדרשים  המועצה . בעירייה  חבר 

המועצה לשולחן   לחבריו  השאלה  להפנות  מוזמן  לוי     .יובל 

גרול    • יאיר  של  עבודתו  העיר, סיום  קשורה , אדריכל  אינה 

אחר או  זה  לפרוייקט  למנכ. כלל  כיועץ  לעבוד  ימשיך  ל "יאיר 

שוני בפרוייקטים    ."םהעירייה 

קצרה   . שאלה 

העיר  : לויאהוד יובל יקיר  לא  קולודני, האם  פעם , אדריכל  שתכנן  זה  היה 

במ? קודמת ידיעתנו  לשנת ולמיטב  הכלכלית  החברה  אזן 

או 2009 של 2010  הוצאה  ראינו  שקל80,000  לנו ,   ואמר 

אחריה"המנכ בשנה  נעשו  ההוצאות  שהמשך  אומרת , ל  זאת 

שתילפני  שהיו  אמר  הוא  שנה  השקעות חצי  של  שנים   

ב, במאזן היו  הגדולות  ב2010- ההוצאות  או    -2011.  

אומרת   להוציא , זאת  נדרשה  לא  זה  בכלל  השקיעו  לא 

מעניין, כספים הכלכלית , זה  החברה  של  במאזן  כבר  כי 
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שנתיים80,000מופיע  לפני  שקל  נדרשה .   לא  זה  איך  אז 

  ? - להוציא

מילר   , יובל  :עמירם 

להמשיךאני , לא  : לויאהוד יובל   . רוצה 

מילר תשובה  :עמירם  קולודני. תקבל  עסק , לגבי  שקולודני  ידוע  לא  לי 

הזה המתחם  כאדמה . בתכנון  אותו  שהשאירו  כמובן  אבל 

סבא כפר  של  הכולל  התחום  במסגרת  החברה . חקלאית  לגבי 

הכלכלית , הכלכלית החברה  יודע- הוצאות  לא  אני  הגזבר ,  

יודע   , לא 

פו  : לויאהוד יובל מנכהגזבר  שהציג  המאזן  את  הכלכלית"סל  החברה    ? ל 

חמו בן  אחת  :יהודה    . שאלה 

מילר ידוע  :עמירם  לא  היא  התשובה  שנייה    . לשאלה 

הכלכלית  : לויאהוד יובל החברה  של  המאזן  את  פוסל  העיר    ? ראש 

מילר לנו  :עמירם  ידוע     .לא 

מבקר  : לויאהוד יובל פה  שיש  נבדוק, טוב  החברה . בוא  של  במאזן  יש 

  , לכליתהכ

מילר   . שמענו, יובל  :עמירם 

של   : לויאהוד יובל שקל80,000הוצאה  המנכ.   פה    , ל"אמר 

מילר בנושא  :עמירם  לוי  יובל  של    , יובל, שאלה 

יהודה  : לויאהוד יובל בן  צפון  של  התכנון    . על 

מילר   , יובל, יובל  :עמירם 

הוצאות  : לויאהוד יובל היו  שלא  אומרים    . והם 

מילר נגמר, ליוב  :עמירם  הזה    . הנושא 

אומרים, לא  : לויאהוד יובל שאתם  מה  מוזר  קצת  זה  שמים , אבל  לא  אתם 

  . לב
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של   .ב לוי שאילתא  יובל  חד אהוד  למשפחות  ארנונה  הנחות  ביטול  בנושא 

בעיר הון  לבעלי  לכאורה  הנחות  כנגד  עמל- הוריות      הוגשה , קולנוע 

  .07/02/11- ב

  

הנה"   לבעלי  העיר  ראש  בין  שבנדוןקשר  עמל , כס   ,קולנוע 

אחת לא  בפומבי    .מתבטא 

אר   נספח  לעיתונות- ' אה  העירייה  הודעת  למעלה ,   לפני 

  .משנה

אב   שנה  'ניספח  לפני  שפורסמה  מכתבה  מודיע , קטע  בה 

האחים  חבריו  בניכסי  אישית  מטפל  הוא  כי  העיר  ראש 

נדל- אליהו להשקעות  שותפיו    .ן" 

של   המיוחד  היחס  על  שאלתי  שנה  הנכס פני  בעלי  לו  זוכים 

שנית אקטואלי  והנושא  העיריה  פרסומי    . לפי 

חד ל למשפחות  הנחות  לשקול  זכות  ביטלה  שהעירייה  אחר 

פתוחה השוויון  שאלת  נותרה    .הוריות 

הנכס       .1 בעלי  כי  יתכן  עמל –האם  קולנוע  לכאורה ,   זכו 

לעירייה בחובותיהם    ?להנחות 

כן       .2 הנחה, אם  של  שווי    ?באחוזים? םבסכו? באיזה 

אלפי       .3 מאות  של  בהנחה  לכאורה  מדובר  כי  יתכן  האם 

  ?שקלים

שכזאת       .4 הנחה  ואישרה  דנה  הנחות  ועדת  כן ? האם  אם 

נימוק ובאיזה    ?מתי 

הנחות       .5 בועדת  לא  לכאורה , אם  אושרה  כיצד  אזי 

שכזאת   ?הנחה 

היועמ       .6 כ"האם  לעיריית  זאת"ש  הנחה  אישר  כן ? ס  אם 

ח ישנה  כתובה"ווהאם    ?ד 
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בהליכים       .7 העירייה  השתמשה  לכאורה  בהנחה  האם 

ע שהוצעו  חובות  מנכ"למחיקת  חוזר  משרד "י  ל 

   - ?הפנים

לאישור      .8 המשפט  לבית  פניה  נעשתה  אישור ? האם  או 

ע חוב  מנכ"למחיקת  הפנים"י  משרד    ?ל 

ההון        .9 ולבעלי  הורית  החד  למשפחה  שווה  דין  יש  האם 

  ?בעיר

רא     .10 לבעלי האם  לכאורה  בהנחה  אישית  התערב  העיר  ש 

  ?הנכס 

כלשהם  .10.1 לאינטרסים  שותף  העיר  ראש  אין  או   האם   

נדל שבנדון"לעסקאות  הנכס  בעלי  עם    ?ן 

שמצד   .10.2 הנכס  לבעלי  לכאורה  בהנחה  המטפלים  האם 

לכאורה  עוברים  אינם  העיר  ראש  עקב עסיעת  איסור  ל 

לכאורה עינינים    ?ניגודי 

סעיף "פע ואת ' א140י  לכאורה  ההנחה  פרוטוקול  את  אבקש 

זה לנכס  הארנונה  חובות  לכאורה, פרוט  ההנחה    ".כולל 

העיר   ראש      :תשובת 

הדין ע"   להוראות  בהתאם  ופועלת  פעלה  סבא  כפר  יריית 

ארנונה חיובי  להטלת  הידוע , באשר  הנכס  לעניין  לרבות 

עמל   .כקולנוע 

הנע   הנכס  שוט"ל  באופן  ארנונה  חיובי  הושתו  עד , ףל 

כל , 2009לאוקטובר  לעשות  ניתן  לא  כי  הוברר  בו  מועד 

בנכס סעיף , שימוש  להוראות  העיריות 330בהתאם  לפקודת   

חדש[   ].נוסח 

כןא   על  הנ, שר  הנכס  במסי "בגין  הנחה  כל  ניתנה  לא  ל 

חוב, ארנונה כל  קיים  לשם , לא  פעולות  כל  נדרשו  לא  כן  ועל 

חובות    ".מחיקת 
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צ   בוקי  מר  של  במתחםיש'שאלה  בנייה  בנושא    ,  

מילר, סליחה  : לויאהוד יובל לא , מר  אני  אבל  צעיר  לאדם  טוב  הזה  השטף 

  . בגילך

מילר בבקשה  :עמירם  תזרז  קצרה. אז  נוספת  שאלה  לך  יש    . קדימה, אם 

הכבוד, עמירם  : לויאהוד יובל מתאים, בכל  הזה  לשוקהדחק  את .   תעשו  אל 

  . זה

מילר   . תשאל. הלאה  :עמירם 

מה  : לויובלאהוד י יודע  לא  אני  של  בחזן  מתחרה  רוצ. אתה  להביןאני  , ה 

הנ הנכס  של  אומרים  באופן "אתם  ארנונה  חיובי  הושתו  ל 

לאוקטובר  עד  א, 2009שוטף  לדעת  רוצה  כמה - ' אני   

והופסקו הושתו  שולם. חיובים  שהושת  מה  כל  . האם 

ברורה מאוד  היא  מיסי יש . השאילתא  שהושתו  טענה 

הה, ארנונה ובוטלההאם  כדין  לא  היתה  לא ? שתה  האם 

השתה שולם? היתה  שהושת  מה  כל  עונים? האם  לא    . אתם 

מילר היא   :עמירם  הקודמתהתשובה  התשובה  בגוף  הנ", כבר  הנכס  ל "בגין 

ארנונה במיסי  הנחה  כל  ניתנה  כל , לא  קיים  כן , חובלא  ועל 

חובות מחיקת  לשם  פעולות  כל  נדרשו  רבה."לא  תודה    .  

שולמו  :וי לאהוד יובל שנדרשו  הארנונה  מיסי    ? כל 

מילר   .כן  :עמירם 

ברור  : לויאהוד יובל שומע  לא  הארנונה . אני  מיסי  .כל  . .?  

מילר הכל  :עמירם  את  כוללת    . התשובה 

שולמו  : לויאהוד יובל שנדרשו  הארנונה  מיסי     ?שכל 

משפטי. לא  :אל- אתי גן הליך  פה    . היה 

מילר ע  :עמירם  ניתנה    , י"לא 

כנדרש  :לא- אתי גן שולם  הכל  תגיד  לפשרה. אל  הגיעו    . תגיד 

מילר שולם  :עמירם  שנדרש  מה  הכל. כל    . זה 

פשרה  : לויאהוד יובל פשרה? איזו  על  דיבר  לא    . הוא 
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  , היה  :אל- אתי גן

משפטי, סליחה  : לויאהוד יובל יועץ  פה  את, יש  להעביר  מבקש    , אני 

המשפט  :אל- אתי גן   ,בבית 

מילר סליחה  :עמירם  הכבוד,אתי  כל  עם   ,  

שלך  : לויאהוד יובל ההערה  על  חולקת    . היא 

מילר הכבוד  :עמירם  כל  איננה , סליחה, סליחה, לא, עם  שהתשובה  ככל 

שנמצא ההליך  את  לדעתך    , ממצה 

  . שנעשה  :אל- אתי גן

מילר שנעשה  :עמירם  דיוקים, או  אי  בה  שיש  תגישי, או    , אז 

שיגי, לא  : לויאהוד יובל משפטי  יועץ  פה  לנו יש  המצבד  זה    . אם 

טעם, לא  :אל- אתי גן אין  שאילתות  שכבר  רוצה  ככה. אני  עונים    , אתם 

המשפטי, סליחה, לא, לא  : לויאהוד יובל היועץ    ,אדוני 

שאילתות  :אל- אתי גן להגיש  אפילו  טעם    . אין 

פשרה  : לויאהוד יובל של  הליך  היה    ?לא 

רציני  :אל- אתי גן לא  כך  כל    , זה 

הסכםהי  : לויאהוד יובל   ? ה 

לא  :אל- אתי גן כך  . כל  . .  

פשרה  : לויאהוד יובל היתה  לא  או  פשרה  שאומרת ? היתה  כמו  פשרה  היתה 

לא או  אל  גן    ?גברת 

פשרה  :אל- אתי גן ויתרו, היתה    .אוקי, הם 

אל  : לויאהוד יובל גן  שקרנים, גברת  להם  לקרוא  יכולה  לא  העיר, את    , ראש 

שקרנים  :אל- אתי גן אומרת    ? אני 

אמת  : לויובלאהוד י לא  שלו  שהתשובה  אומרת  את    . אבל 

שנדרש  :אל- אתי גן מה  כל  שולם  שלב. לא  מאיזה    . השאלה 

נדרש  : לויאהוד יובל שלא  אומר    . הוא 

שלב   :אל- אתי גן   , בהתחלההיה 

מילר אל  :עמירם  גן  דיבור, אתי  בזכות  דיבור, אינך  בזכות  לא    , את 
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הזא  : לויאהוד יובל שהטענה  אומרת  היא    ,תאבל 

מילר מחדש  :עמירם  תעלה  אומרת  שהיא  מה    . זכותה, בבקשה, אז 

לא , סליחה  : לויאהוד יובל או  פשרה  שהיתה  שיגיד  המשפטי  היועץ  פה  יש 

פשרה מסכים, סליחה. היתה  לא  לא . אני  או  פשרה  היתה 

פשרה   ?היתה 

מילר   , רבותיי, רבותיי  :עמירם 

מס  : לויאהוד יובל פה  נדרש  שלא  דעת  חוות  נתת  לשמוע? אתה  רוצה  , אני 

שומע לא    . אני 

מילר דיון, יובל  :עמירם  לא  מהדיון, זה  שוק  עושה  אתה  , עזוב. באמת 

תשובה ממצה, קיבלת    , לא 

הגיוניים, סליחה  : לויאהוד יובל לא  שנשמעים  דברים  פה  אומרים    .אתם 

מילר פעם  :עמירם  עוד  תגישו    . אז 

הגיונית  : לויאהוד יובל לא  נשמעת  שלך  שזה א. התשובה  אל  גן  גברת  ומרת 

המעטה בלשון  מדויק  לדעת. לא  רוצה  אני  פה , עכשיו  יש 

פשוט הכי  האדם  שהוא  משפטי  גזבר, יועץ  פה    , יושב 

מילר יכול  :עמירם  לא  אתה  יובל  . אבל  . .  

אמת  : לויאהוד יובל לא  להגיד  יכולים  קרה, שניהם    .לא 

מילר כזה  :עמירם  דבר  יגידו  שהיא. לא  כפי  התשובה  את  הכלקיבלו  וזה    .  

  

של  .ג דרשאילתא  צ'   תבבנושא יש 'בוקי  במתחם  כ"בניה   -  60/80ס "ע 

מעל  לכאורה  בתב50%בניה  המותר  ב,ע"  הוגשה    -20/02/12.  

  

לדעת"      : אבקש 

בת    .1 הותרו  דירות     ?1\60. ע.ב.כמה 

בשכונת   .2 אושרו  בנינים  לכמה  היתרים    ?1\60כמה 
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סה  .3 בניה  היתר  קיבלו  דירות  בש"כמה   ?כונהכ 

מעל   .4 דירות  המותר50%כמה   ? 

בת  .5 הותרו  דירות    ?1\80. ע.ב.כמה 

בשכונת   .6 אושרו  בנינים  לכמה  היתרים   ?1\80כמה 

סה  .7 בניה  היתר  קיבלו  דירות  בשכונה"כמה    ?  כ 

מעל   .8 דירות  המותר 50%כמה   ? 

העיר   .9 לראש  המתירה  חוקית  הוראת  התקבלה  האם 

לחמ ההגבלה  מעל  היתרים  בתהוצאת  אחוז  ? ע.ב.ישים 

לא לכאורה, אם  בעבירה  מדובר  שאף , האם  ויתכן 

פלילית עבירה  מעל     ,לכאורה  היתרים  בהוצאת 

 ? המותר

העירייה  אם. 10 הבניה   ראש  הצפת  להשפעת  דעתו  את  נתן 

בפרט הצפונית  וביציאה  בעיר  הפקקים  הבניה , על  ועל 

לכאורה המותר  לפקקים , מעל  שלו  הפתרון  מה  אזי 

בת לכאורהשנוצרו  המותר  מעל  ולבניה      ?קופתו 

העירייה . 11 ראש  מצד  טענות  נשמע  שוב  כל   האם  כי 

הגבלת  ביצירת  שטעה  התחבורה  במשרד  היא  האשמה 

מחלף ללא  המותרים  התנועה        ?היקפי 

בפקקים   .12 שעות  שתקוע  סבא  כפר  לתושב  דואג  מי 

יום  כל    "? מיותרים 

העיר   ראש    :תשובת 

ב   הותרו  דירות  כמה    :1/60ע "תבלגבי 
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דיור2156. 1   יחידות   .  

בניה57. 2   היתרי   .  

דיור1275. 3   יחידות   .  

דיור. 4   יחידות  לכמות  הגבלה  לניצול , אין  היא  ההגבלה 

בתוכנית הכוללים  הבנייה  למותר, שטחי  מעל  חריגה    .ואין 

דיור2937. 5   יחידות   .  

בניה29. 6   היתרי   .  

דיור910. 7   יחידות   .  

לכמו. 8   הגבלה  דיוראין  יחידות  לניצול , ת  היא  ההגבלה 

בתוכנית הכוללים  הבנייה  למותר, שטחי  מעל  חריגה    .ואין 

האמונים . 9   המקצוע  מגורמי  הנתונים  את  מקבל  העיר  ראש 

התב הוראות  שמירת  החוק"על  והוראות  נתוני . ע  פי  על 

בתוכניות לבנייה  מהמותר  חריגה  אין  המעודכנים    .הרישוי 

התחבו משרד  אישור  משרד בנוסף  מול  מלא  בתיאום  רה 

שטחי  נצול  אחוז  להגדלת  סופיים  בתהליכים  נמצא  הפנים 

מ  תוכנית  בכל  המותרים  ל 50%הבנייה  ולא 80%  אין  ולכן   

החדשות בשכונות  ולבנות  להמשיך  חוקית  בעיה  כל    .צפויה 

בתמימות . 11, 10   נמצא  והוא  העיר  ראש  מצד  טענות  כל  אין 

ל ניתן  כי  התחבורה  משרד  עם  בשכונות דעים  ולבנות  המשיך 

העיר את  לפתח  הגורמים , במטרה  את  הנחה  הוא  במקביל 

במציאת  המרץ  במלוא  להמשיך  בהנדסה  המקצועיים 

בכניסות  העומסים  להפחתת  התחבורה  משרד  מול  פתרונות 

מפלסית  להפרדה  הולם  פתרון  מציאת  כולל  מהעיר  ויציאות 

בגין יהודה/בצומת    " .טשרניחובסקי/בן 

נוספת     ? בוקי, שאלה 

צ"ד בוקי  אומר9בתשובה . כן  :יש'ר  אתה  התחבורה ב: "  משרד  אישור  נוסף 

סופיים  בתהליכים  נמצא  הפנים  משרד  מול  מלא  בתיאום 
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נ אחוז  תוכנית ילהגדלת  בכל  המותרים  הבנייה  שטחי    צול 

ל 50% - מ צפויה80%  ולא  אין  ולכן  שאין , "  יודע  אתה  איך 

צפויה   ?ולא 

מילר המגעים  :עמירם     ,בגלל 

צ"ד בוקי  בתהליכים  :יש'ר  נמצא  סופי, זה  אישור  אין  כבר . עוד  אתה  איך  אז 

יודע לא  אתה  אם  צפוי  מה  . יודע  . מסתיים. לא  עוד    .התהליך 

מילר מנכונות   :עמירם  סופיים  כמעט  כבר  כשהם  במגעים  התרשמנו  אנחנו 

משרדי של  כאןגדולה  שהוזכרו  הממשלה  מספר ,   את  להגדיל 

  . הדירות

צ"ד בוקי  נביאים  :שי'ר  לא  התרשמתם, אתם  רק    . אתם 

ב28סעיף   : לויאהוד יובל ב29וסעיף '   הדבר'   אותו   50%, אומרים 

מטראז. מהיחידות של  לפרשנות  עובר  שאתה  מתעקש  , אתה  '

מרובע  . מטר  . .  

מילר נשאלה, יובל  :עמירם  הנוספת  הנושא. השאלה  את    . גמרנו 

יואל ב28איפה   :איציק    ?'  

  . ע"בבת  : לויאהוד יובל

  

בנושא   .ד גל  בן  גיא  של  חדשים , תכנוןשאילתא  ילדים  גני  ותקצוב  בניה 

מגיל  חינם  חינוך  חוק  החלת  ב, 3במסגרת    .21/02/12- הוגשה 

    

חוק " החלת  בדבר  החלטה  ישראל  ממשלת  קיבלה  לאחרונה 

מגיל  חינם  הילדים . 3חינוך  שכל  מנת   על  הארצית  ברמה 

ציבוריים בגנים  להק, ילמדו  צורך  חדשים 2,500ים יש  גנים   

ממשלתי . כאלה לפיקוח  שיעברו  פרטיים  גנים  יהיו  חלקם 

ממשלתיים תקציבים  לקבל  פרטי . ויתחילו  שגן  כדי 

בהתאחדות " יולאם" חבר  ולהיות  לכך  להסכים  צריך  הוא 

הפרטיים הילדים  לגנים . גני  ילדיהם  את  שירשמו  הורים 
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הבאה בשנה  ישלמו  אם  ספטמבר  לקראת  רק  ידעו   פרטיים 

עד 2,000 פטור3,000  יקבלו  או  בחודש  שקל   .  

החסרל ב, השלמת  לבנות  המדינה  החודשים 8- החליטה   

כ הארץ1,500- הקרובים  ברחבי  חדשים  ילדים  גני  לצורך .  

כ, כך של  פעמי  חד  תקציב  החינוך  למשרד  הקצתה   2.5- היא 

שקל  הרוחבי - מיליארד  הקיצוץ  חשבון  על  שיועבר -    

המקומיות בעברבניגוד. לרשויות  למצב  העביר ,   האוצר  שבו 

הם  אם  ברור  היה  שלא  תקציבים  ולרשויות  החינוך  למשרד 

אחרים לדברים  או  גנים  להקמת  מצהירים , הפעם, מיועדים 

החינוך ובמשרד  ב, באוצר  צבוע"מדובר  אך " כסף  שמיועד 

לכך   .ורק 

ירוק ב אור  קיבל  החינוך  משרד  כי  מבהירים  האוצר  משרד 

להעביר  תקציבית  שיידרש והרשאה  תקציב  כל  לרשויות 

של  כולל  ארצי  לסכום  עד  גנים  שקל2.5לבניית  מיליארד    .

שתגיש  מקומית  רשות  שכל  מבהירים  החינוך  במשרד 

תקציבית  התחייבות  תקבל  ילדים  גן  להקמת  בנייה  תוכנית 

הבנייה כ, למימון  בפועל  הוגשו  כבר  כה  עד  תוכניות 500- וכי   

כזאת, כאלה התחייבות  קיבלו  במשרד . שכולן  גורמים 

הרשויות  לראשי  באוקטובר  כבר  הודיעו  כי  טוענים  החינוך 

בהקדם  להגיש  מהם  וביקשה  החוק  את  ליישם  הכוונה  על 

גנים לבניית    .תוכניות 

אתר ( מתוך  משרד  Ynetהנתונים  מטעם  רשמיות  והודעות   

  )12.1.2012  - האוצר 

לשאול        רצוני  לעיל  האמור    :לאור 

עירונ .1 ילדים  גני  השנה כמה  סבא  בכפר  פועלים  יים 

 ?)ב"תשע(
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מנת  .2 על  לבניה  הדרוש  הכולל  החדש  הגנים  היקף  מה 

בכפר  המשפחות  אוכלוסיית  לכלל  מוחלט  מענה  לתת 

מגיל  חינם  חינוך  חוק  החלת  במסגרת  ללא (? 3סבא 

כגון  חדשות  בשכונות  הנבחנים  חדשים  לגנים  קשר 

הירוקות  ).השכונות 

למשרד .3 הגישה  סבא  כפר  עיריית  תכניות האם  החינוך   

חינוך  חוק  החלת  במסגרת  חדשים  גנים  להקמת  בניה 

חינם הוגשו ? חובה  גנים  כמה  של  תכניות  וכן  במידה 

להגיש? ומתי בכוונתה  מתי  ולא   ?במידה 

גנים  .4 של  מענה  לספק  סבא  כפר  עיריית  בכוונת  האם 

קיימים  פרטיים  גנים  הסבת  באמצעות  נוספים  עירוניים 

עירוניים וכ? לגנים  מדוברבמידה  גנים  בכמה   ?ן 

מענה  .5 יינתן  סבא  כפר  עיריית  להערכת  זמן  כמה  תוך 

מלא באופן  החוק  להחלת  עירוני    "?כלל 

העיר   ראש    :תשובת 

השנה   . 1 פועלים  סבא  גנים123בכפר   . 

עירונית "עפ   .2 כלל  ברזולוציה  שנערך  דמוגרפי  סקר  י 

הקרובות השנים  שלוש  במהלך   ,ד"תשע ,ג"תשע( נצטרך 

כלבנו )ה"תשע שנה10- ת  כל  גנים  גנים10 נבנוהשנה  .   .  

לנתוני  בהתאם  מחדש  ייבחן  הדבר  שנה  שכל  לציין  יש 

בפועל   .הרישום 

לבניית  .כן   .3 אישור  גנים10קיבלנו  לדרוש  .  נמשיך  אנו 

הגנים  יתרת    .את 

להערך    .4 הפרטיים  לגנים  קורא  בקול  יצאה  ישראל  מדינת 

מ גן  של  מעמד  להם  יקנה  אשר  רישוי  שאינו לקבלת  וכר 

מדובר .רשמי גנים  בכמה  נדע  התהליך    .לכשיסתיים 
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בעוד   . 5 לתוקפו  להיכנס  אמור  שנים3החוק  אנו,  אז     עד 

הנחוצים הגנים  בניית  את  החלת .נשלים  ועד  כרגע   

בגנים  ,החוק הלומדים  לתלמידים  חינם  בחינוך  מדובר 

רשמיים שאינם  המוכרים  ובגנים  תודה ". הציבוריים   

  . רבה

ג בן  התשובה  :לגיא  על  בעוד . תודה  לתוקף  נכנס  אכן  שנים3החוק    ,

רשויות עבור  מממן  עכשיו  כבר  האוצר  משרד  בכדי  לא   אבל 

שכך, שמבקשות וטוב  ההכנה  עכשיו, אז  להתבצע  . מתחילה 

הגנים, לראייה את  לבנות  מתחילים  את . אתם  מבין  אני  אז 

עוד  החוק  החלת  של  שנים3ההדגשה  להיערך ,   צריך  אבל 

עושה,בהתאם אכן  שהעירייה  מבין  אני  התשובה  ולפי   .  

שצפויים    הגנים  עשרת  מבין  כמה  היא  שלי  ההמשך  שאלת 

ב הירוקה- להיבנות  בשכונה  להיות  אמורים  שם , עג  שהרי 

דרמתי יותר  הוא  האכלוס  מניח  מבחינתאני    -?    

חמו בן  באוניברסיטה, לא, לא  :יהודה    . 5להערכתי . גם 

גל בן  מחצית  :גיא  מינוסבלי? בערך  פלוס    ?  

חמו בן  פה  :יהודה  השנה? לא, ארז  בירוקה  בנינו  גנים  כמה  זוכר  , 5? אתה 

  . 8? נכון

גל בן  כבר , אה  :גיא    ?8נבנו 

מילר מדבר  :עמירם  הוא  הבאה    . שנה 

גל בן  הבאה  :גיא  שנה  על  מדבר  כזה. אני  משהו    . גם 

חמו בן  יהיו   :יהודה  הבאה  גנים7שנה    .  

גל בן  היום   :גיא  הירוקה8פועלים  בשכונה  פעילים  גנים    ?  

אייזנר .   :ארז  . הבאה8עוד . ושנה  גנים  עוד  נצטרך    .    

גל בן  גמור, אוקי  :גיא    . בסדר 

אייזנר טוב  :ארז  ומוכנים  ערוכים    . אנחנו 

גל בן    . תודה  :גיא 
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ארמוני רק   :אשל  לא  הוא  דמוגרפית הוא , מספריהתכנון  בפריסה  גם 

בשכונות לדרישה     .בהתאם 

בן  כפול  :גלגיא  אתגר  עם  מתמודדים  אנחנו  שפה  להגיד  עם . ניסיתי  גם 

ילדי  של  האוכלוסייה  כל  עירוני  כלל  שבפן  יהיו 3העובדה   

מהותית, רלוונטיים בצורה  מאכלסים  שאנחנו  לכן , וגם 

נשאלה   . השאלה 

חמו בן  טיפה, גיא  :יהודה  עוד  להשלים  הנושא , רק  על  תדע  שאתה  בשביל 

הילדים גני  ש. של  דומכיוון  בעקבות  לא  סבא  ח "כפר 

עוד, טרכטנברג לפניאלא  הרבה  שנים ,   כמה  לפני  הרבה  עוד 

את , טובות כבר  לפניהתחלנו  למעשה  חובה  לא . הטרום 

פנוי, לכולם מקום  בסיס  חמורה. על  פחות  היא  הבעיה  . אז 

רשויות  גניםישנן  בכלל  להן    , שאין 

גל בן  גדול  :גיא  פחות  פער  מדביקים  העני, אנחנו    . יןלצורך 

חמו בן     .נכון  :יהודה 

גל בן    .תודה  :גיא 

  

של   .ה צ' דרשאילתא  צמודים 4בנושא יש 'בוקי  ילדים  גני  מטר 300   

קניאל הירוקות–? למפעל  השכונות  ב ,    .23/02/12- הוגשה 

  

לוי"   יובל  אהוד  וחברי  העיר, הואיל  מועצת  את , חבר  מיצה 

הקרובה לישיבה  שלו  השאילתות  ס, מכסת  ' א36' לפי 

העיריותלתו לפקודת  השניה  השאילתה , ספת  את  מעביר  אני 

שלי השאילתות  ובמכסת  בשמי  צ"ד, הזאת  בוקי  מ "ע, יש'ר 

במרץ  הקרובה  בישיבה    .2012שתענה 

טהור 2009בשנת    .1 מערכות  את  להעביר  המפעל  התחייב   

מפ שנת "האויר  עד  בדקה . 2011ת  העירייה  האם 
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ההח קבלת  לפני  ההתחייבות  ביצוע  את  על ואישרה  לטה 

למפעל  בסמיכות  גנים    ?הקמת 

בבעלותה ה    .2 נוספים  שטחים  לעירייה  כי  למועצה  וצג 

פרטי ליזם  להעביר  שקלה  אותם  הירוקה  מדוע . בשכונה 

יוקמו  אלה 4לא  בשטחים  הגנים    ?  

וקיבלה     .3 מכן  לאחר  למצב  בדיקות  ערכה  העירייה  האם 

סיכונים"דו כלשהי, ח  הסכמה  לאיכות , או  מהיחידה 

ההחלטההסב לפני  מיום   יבה  משנה 24/1/2012  בועדת   

להקים  ובניה  ילדים 4לתיכנון  גני  כנספח "רצ(  , )ב 

קניאל  למפעל  מהדו? בסמיכות  העתק  למסור   .ח"אבקש 

עקב    .4 המפעל  נגד  העירייה  תביעת  הסתיימה  האם 

בשנת  מאושרת  הבלתי  הוחלט ? 2009הרחבתו   ?מה 

הדין פסק  את    .אבקש 

ה    .5 רישיון  לים האם  תעשייה  שפכי  אישור –זרמת   

בתוקף העירוני  לביוב  תעשייה  שפכי  מה ? להזרמת 

לביוב  להזרים  למפעל  שמותר  השפכים    ?הרכב 

החומרים             הרכב  פרוט  על  הרישיון  העתק  את  אבקש 

לביוב לשפיכה    .המותרים 

לבין     .6 המותרים  החומרים  בין  להתאמה  בדיקה  יש  האם 

בפועל שימוש  נעשה  שבהם     ?   אלה 

דוחו            את  עסקים "אבקש  רישוי  מחלקת  של  הבדיקה  ת 

משנת / הסביבה  לאיכות  היחידה  היום 2009או  ועד   

ושפכים נפלט  אוויר  בטהור  עמידה    .לגבי 

ב  .7 הסתיים  לרעלים  הקודם  הרישיון  . 21/9/2011תוקף 

ו למפעל  לרעלים  הרישיון  מאז  חודש  למפעלים /האם  או 

באתר   ?אחרים 
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רישי         יש  האם  באתר   בתוקף  מסוכנים  חומרים  לאכסון  ון 

קניאל      ?למפעל 

עוד           למי  חומרים ?     לאיזה  האכסון? רישיון  תנאי    ? מהם 

דו           מסקנות  מהם  לגבי "  שנערך  אחרון  סיכונים  סקירת  ח 

ותנאיה    ?האכסנה 

ואת          מסוכנים  חומרים  לאכסון  הרשיון  העתק  את  אבקש   

לא"דו האחרון  הסיכונים  סקירת  חומרים ח  כסון 

בקניאל   .מסוכנים 

בתוקף    .8 מסוכנים  בחומרים  לעבודה  רישיון  למפעל    ? האם 

המותרים            החומרים  פרוט  על  הרישיון  העתק  את  אבקש 

איכסונם ותנאי    .לשימוש 

תכנוןה    .9 על  החליטה  העירייה  הציבור   אם  בשטחי  נוסף   

של " חום"שבשטח  ציבור  למבני  ומיועד  למפעל  הצמוד 

הירוקות השכונו   ? ת 

החום   .10 בשטח  ילדים  וגני  ספר  בתי  עוד  מתוכננים  האם 

קניאל  למפעל    ?שצמוד 

ו  .11 ציבור  מבני  לקיום  התנאים  ישמרו  מבני /כיצד  או 

קניאל  למפעל  ממול    ?חינוך 

יובל   .12 אהוד  המועצה  לחבר  מוסרת  אינה  העירייה  מדוע 

המפעל   ,2009משנת ,לוי  של  הרישוי  תיק  העתקי  את   

קניאל ואת כנגד  בתביעה  התכתובת  מלוא  כולל ,  

עפ בקשתי  לפי  המפעל  של  והתשובות  סעיף "הניספחים  י 

א140  ?? '     

אותם            לספק  הבקשה  על  בזאת  חוזר  אני    .  

מהקואליציה  .13 המועצה  חבר  איכות , מיהו  תיק  מחזיק 

בעירייה המשנה , הסביבה  בועדת  בדיון  חלקו  היה  ומה 

בס הגנים  הקמת  למפעל לעניין    ?מיכות 
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כ  .14 עיריית  דוברות  תגובת  נוקבת "מדוע  לעיתונות  ס 

הגנים  לשטח  המפעל  בין  קילומטר  -120חלקות (במרחק 

בגוש 123 לבנייה7621  המיועדות  המפה )   ואילו 

של  מרחק  מראה  מטר300הממשלתית    ?  

עומדים . 15 כי  בתגובתה  העירייה  של  הדוברות  טוענת  כיצד 

דיו יחידות  מאות  שאמורים להבנות  הגנים  בין  ר 

מיידית המפעל , להבנות  התב,לבין  על "אם  אוסרת  ע 

של  שהמכסה  לאחר  נוספות  יחידות  נוצלה 50%בניית   

מחלף  הוקם  לא  עוד  מפלסים –וכל  הפרדת  בצומת ,  

יהודה - טשרניחובסקי המחלף ? בן  יבנה  בדיוק  מתי 

בתגובה האמורה  ההפרדה  תיוצר  ומתי  הדירות    ?ואחריו 

הוראת "פע נדרש ' א140סעיף י  הנך  העיריות  לפקודת 

ימים שלושה  בתוך  לעיל  שנדרשו  המיסמכים  את    . למסור 

אלא  לצלם  צורך  אין  הסביבה  איכות  על  שמירה  לצורך 

בקובץ  סרוקים  אותם  למסור  ולחבר , במייל, שאבקש  לי 

לוי יובל  אהוד    ".המועצה 

העיר   ראש    :תשובת 

מח  .1 בדיקות  שוטף  באופן  עובר  קניאל  עמפעל  י "מירות 

מזהמים' היח בדיקות  כולל  הסביבה  לאיכות  , הסביבתית 

לנדרש  בהתאם  מחמירה  שפכים  ובדיקות  אוויר  איכות 

החוק השוטפים. בהוראות  הדוחות  פי  לכל , על  מעל  נמצא 

לחלוטין נקי  המפעל  כי  ופועל , ספק  הדרישות  בכל  עומד 

עסקים  לרישוי  לדרישות    .בהתאם 

צי  .2 שטחים  על  יוקמו  לבנייני הגנים  המיועדים  בוריים 

 .ציבור

החלטתה. 3 הבנייה , במסגרת  היתר  מתן  את  מתנה  הוועדה 

הבריאות  משרד  כגון  הסביבתיים  הגורמים  כל  באישור 
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הסביבה להגנת  של . והמשרד  הדעת  אלה משרדים חוות 

דו יומצאו"לרבות  בחוק  הנדרש  וכל  סיכונים  טרם , ח 

העיר מהנדס  ואישור  היתר  הש. מתן  כל  לא נים במהלך 

המפעלנמצאה עם  סביבתית  בעיה  כל   . 

לצמיתות" קניאל"מפעל .  4 רישיון  פי  על  בעבר    .פעל 

מרץ      חודש  פעילותו 2009במהלך  את  העסק  בעלי  העבירו   

מפתח המפעל  סבא  של  לכפר  מקווי  ,תקווה  חלק  הגדילו 

העסק רישיון  של  מחודש  אישור  נדרשו  ובכך  זאת , היצור 

אופי את  לבחון  מנת  והתאמתה על  העדכנית  הפעילות   

רישוי חוק  עסקים לדרישות  ויתר ,   והבניה  התכנון  חוקי 

הרלוונטיים   .החוקים 

לצמיתות     שניתן  המפעל  רישיון  ופקע  ידי ,הואיל  על  הוגש   

העסק  בעלי  נגד  עסק  העירייה  ניהול  בגין  אישום  כתב 

רישיון   . ללא 

המשפט   בבית  דיון  זמני  ,בטרם  היתר  למפעל  ניתן 

לצמיתותובה רישיון  לאחר  ,משך  כל שוזאת  את  ביצע 

ע המאשריםי"שנדרש  הגורמים   .  

בתאריך    שנערך  בעלי , 21.10.2010במשפט  על  נגזר 

בסה קנס  13,000₪  כ "המפעל   .  

5 – 8 . פועל   והוא  הנדרשים  האישורים  כל  את  קיבל  המפעל 

עד  בתוקף  רעלים  היתר  כולל  כדין  עסק  רשיון  עם 

ניתן . 24/09/2013 המבקש לא  ולכן  המבוקש  את  לפרסם 

עסקים רישוי  במחלקת  בחומר  לעיין    . מוזמן 

  ".לא. 9

גל בן  בשטח   :גיא  ציבור  בשטחי  נוסף  תכנון  על  החליטה  העירייה  האם 

  ?חום
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מילר   . לא  :עמירם 

גל בן  ה  :גיא  מה  על  ניזכר     .'לא'שרק 

מילר מתוכנן. 11 – 10       ":עמירם  לא    .כרגע 

מוזמן. 12 המועצה  במחלקת חבר  הנמצא  בחומר  לעיין   

עסקים   .רישוי 

ביום . 13 מועצה  בישיבת  אושרו    .04/01/2012המינויים 

בכתבה. 14 טעות  היתה  הוא , אכן  מ350המרחק     מתחילת '  

דרומה       מהמרכז  הממוקמים  לגנים    .החלקה 

נפרדת. 15 כשאילתה  להגיש       ".יש 

צ"ד בוקי  לסעיף   :יש'ר  קשור  שלי  המלווה  נאמר .3השאלה  חוות " :בתשובה 

דוהדעת  לרבות  משרדים  הנדרש"של  לכל  סיכונים  בחוק ח   

יומצאו, "יומצאו בעתיד  אומרת  היתר ", זאת  מתן  טרם 

העיר מהנדס  הומצאו". לאישור  כבר  הם  האם  שלי   והשאלה 

ניתנוההיתריםוהאם  כבר  כבר ,   הבנייה  למעשה  והאם 

כל  שניתנו  בלי  המתבקשיםההיתריםהחלה   ?  

מי יודע  :לרעמירם  לא  שאני  לומר  מוכרח  יינתן אבל , אני  שלא  מעריך  אני 

הבנייההיתר  תתחיל  ולא    , בנייה 

שם  : לויאהוד יובל לעבוד  תמונה. התחילו  לראות  רוצים  אראה ? אתם  אני 

  . לכם

מילר ההיתרים  :עמירם  את  שקיבלו    ? לפני 

לעבוד  : לויאהוד יובל יומצאו. התחילו  זה  לעבוד? מה    . התחילו 

צרפתיצביק היתרים  :ה  עסקים, יש  רישוי  עפ, ראש  עובד  כל "המפעל  , דיןי 

ממנו שדרשו  מה  כל  את  שעשה  לאחר  צמיתות  רישיון  , קיבל 

קניאל כמו  יהיו  תעשייה  מפעלי  הרבה  תודה.הלוואי    .  

דו  : לויאהוד יובל אותו"יש  להמציא  צריך  שהיה  סיכונים  זה . ח  מה 

שם ?יומצאו בונים    . כבר 

לוי יובלאבל  :ארנון  היתרים,   לו  יש  ההיתרים , אם  כל  את  לו  יש  אם 
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המשרדים   , לכל 

דו  : לויאהוד יובל פה  סיכונים"כתוב  דו, ח  פה  הסביבה"כתוב  איכות  של  , ח 

הבריאות   , משרד 

לוי היתרים  :ארנון  לו  נתנו  היתרים, אז  לו  נתנו    , אם 

להביא  : לויאהוד יובל אפשר  למה . אז  קיימים '?יומצאו'אז   תביאו ?הם 

  . אותם

מילר רבותיי  :עמירם  להצע, טוב  עוברים  לסדרותאנחנו   .   

  

לסדר  .2   . הצעות 

  

של    לסדר  לויהצעה  יובל  ע4הזזת בנושא , אהוד  ילדים  גני  שלא "  מ 

קניאל למפעל  צמודים  הירוקות- יוקמו    .השכונות 

  

שאלה, עמירם  :יאיר אברהם רגע  לשאול  לי  יורשה    . אם 

מילר היום  :עמירם  שבסדר     ?שאלה 

סדר  :יאיר אברהם שיהיה  ההתנהלות . למען  של  בפרוצדורה  מבין  לא  אני 

קואליציה חבר  היותי  הצעה , מתוקף  מגיש  אני  אם  גם  אבל 

לסדר ההצעה  לגבי  תגובה  שתהיה  מצפה  אני  אני     . לסדר 

תחבורה 25- ב הפעלת  בנושא  לסדר  הצעה  ביקשתי  בפברואר   

חברתי צדק  למען  בשבת  לה, ציבורית  קראתי  מבקש . כך  אני 

אותי לקטוע    . לא 

פרץ .   :שמעון  . .  

אותי  :יאיר אברהם לקטוע  האם . שמעון, לא  לדעת  זה  מבקש  שאני  מה 

לסדר  עלה  לא  הנושא  שבגללה  בפרוצדורה  משהו  שגיתי 

הזאתהיום המועצה  בישיבת  מהמנכ?  ביקשתי  תשובה "  ל 

לי ענה  לא  הוא    . אבל 

חמו בן  תשובה  :יהודה  לך  חייב    . אני 
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הבאה  :יאיר אברהם המועצה  בישיבת  ידון  זה    ,  אם 

חמו בן  תשובה  :יהודה  לך  חייב    . אני 

תשובה  :יאיר אברהם לי  תיתן    ? אתה 

לפרוטוקול  : לויאהוד יובל לא    ? למה 

עיניים4- ב  :אל- אתי גן   .  

גל בן  אליך  :גיא    . יחזרו 

בסדר, לא  :יאיר אברהם   . זה 

גל בן  בקואליציה  :גיא  לא  כבר  שאתה  להיות    . יכול 

מצטערת  : לויהוד יובלא   , האופוזיציה 

כהן השיעור  :אורן  אחרי  תישאר  אומרים  הספר    . בבית 

או 2  : לויאהוד יובל האופוזיציה  של  של 2  אתה, הקואליציה  מי    ? תגיד 

מסוים  :יאיר אברהם לנושא  באים  שכאשר  מבין    , אני 

גל בן  לך, יאיר  :גיא  להגיד  יכול  בתקופה , אני  אבל  מזמן  היה  זה 

עושההקצרה  שאתה  מה  לעשות  ניסיתי  בקואליציה  , שהייתי 

לא  שזה  יפה  לי  והסביר  לפגישה  אותי  הושיב  ויהודה 

עושים. מקובל לא  בכנסת  משתינים, שכמו  לא , לא  הוא 

משתנים  שלא  מדבריו  הבנתי  אני  אבל  הזה  במושג  השתמש 

האוהל האוהל, על  כזה, בתוך  משהו  השתמש . או  לא  הוא 

הזה כללים. במושג  חמו קו. יש  בן  יהודה  בראשות  אליציה 

להגיש פריבילגיה  לו  אין  קואליציה  שחבר    . קבעה 

חמו בן  מהר  :יהודה  שלמדת  לציין  חייב    . אני 

גל בן  לך  :גיא  עוזר    . אני 

מילואים  : לויאהוד יובל בנושא  הצעה  הגיש  יכול. אורן  לא  הוא    ? למה 

גל בן  יאיר  :גיא  ל, אגב  הצעות  להגיש  להמשיך  לי  הפריע  לא  , סדרזה 

בהם דנו  בקואליציה, ובסוף  נשארתי  לא  גם  שבסוף    . רק 

תופס   :יאיר אברהם הוא  שבו  באופן  שחל  מהותי  שינוי  לדעתי  מכניס  אתה 

העניינים   , את 
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גל בן  שלך  :גיא  לבקשה  מתייחס  הוא  איך  רואה    . אני 

  . להערכתי  :יאיר אברהם

גל בן  מהותי  :גיא  שינוי  על  מלמד     .זה 

אליךהחוק   : לויאהוד יובל מגיע  כשהוא    . בטל 

גל בן  יהודה  :גיא  לעשות  לפני , מה  היה  שהוא  מה  שנים7בדיוק    . עקבי.  

מילר   , רבותיי  :עמירם 

לאופוזיציה, יאיר  :אל- אתי גן מקבלים, תבוא  שאנחנו  לי  . תאמין  . .  

בנושא  :יאיר אברהם לדון  בשביל  לשם  או  לפה  להשתייך  חייב  אני    ? למה 

ביחד(   ) מדברים 

בן  להם  :חמויהודה  יש  מעוותת  גישה  איזו  . .תראה  .  

יחס  :אל- אתי גן מקבלים  . אנחנו  . .  

גל בן  תשובה, לא  :גיא  יקבל  שהוא  לו  שענית  זה  שלך  והוא , הגדולה 

השתנית אומר  מעולה, עדיין  את . היחס  בפניך  מסיר  אני  זה 

   . הכובע

ראש   :יאיר אברהם נגד  חוצץ  לצאת  חייב  לא  שאני  ומתוודה  מודה  אני 

נושאהעיר  להעלות    , כדי 

גל בן  חוצץ, לא  :גיא  תצא    . אל 

מהותי  :יאיר אברהם נושא  חשוב, שהוא  עליו גם . נושא  מחלוקת  יש  אם 

יבוא ספק, הוא  יהיה  תשובה. שלא  לי  ייתן  העיר    . ראש 

כהן לבוקי  :אורן  בשמך, תן  יגיש  יהיה, הוא  זה  פשוט    . הכי 

מילר הזזת   :עמירם  בנושא  לוי  יובל  יל4אהוד  גני  יוקמו   שלא  מנת  על  דים 

קניאלצמודים  הירוקות, למפעל  רוצה . השכונות  אתה 

יובל ההצעה  את    ? לקרוא 

אותה, מה. ודאי  : לויאהוד יובל להסיר  ישר  לך  אתן    ? אני 

מילר   . בבקשה, יובל  :עמירם 

במהלך , תראו, רבותיי  : לויאהוד יובל מלווים  אנחנו  קניאל  של  הנושא  את 

מתחיהקדנציה  כמעט  או . לתההזאת  השפכים  או  הביובים 
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מקור  מה  שאלה  העלו  גולדה  ספר  לבית  שהגיעו  הגזים 

הבור . חומרים,  שמנים את  שחקרו  פרופסורים  פה  היו 

תרופות . שלנו חברת  לחפש  אנשים  שלח  מרינוב  פרופסור 

המושבים באחד  הלולים    . באחד 

מילר לשאילתא, יובל  :עמירם    . תיצמד 

לי  : לויאהוד יובל לא, קשה  שאילתאזו  יום,   לסדר  הצעה  דיון. זו    . זה 

מילר לסדר  :עמירם  הצעה    . זו 

  , תתחילאם , עמירם  : לויאהוד יובל

מילר   . נו, באמת, בבקשה  :עמירם 

אותיאם , לא  : לויאהוד יובל מחדשתקטע  אתחיל  אני   .  

מילר הסיפור  :עמירם  וכל    . גולדה 

הזמן  :אל- אתי גן על  שלו, עמירם. חבל  הזמן  לו , זה    . לדברתן 

עמירם  : לויאהוד יובל שייכיםה, אבל  לא  האלה    . עלבונות 

מילר כולנו  :עמירם    . אמרתי 

לעניין, עמירם  : לויאהוד יובל לא  האלה  לכבודך. ההפרעות     . לא 

מילר לעניין  :עמירם  ברצף. דבר. לא  דבר    .אז 

עצרתי  : לויאהוד יובל   . אני 

גל בן  ברצ  :גיא  דבר  לו  אומר  ואתה  הרצף  את  יודע. ףעצרת  זה , אתה 

מפ כך"כבר  כל  עצמו  על  סגור  שלא    . יניק 

מרינוב  : לויאהוד יובל פרופסור  את  מכירים  חברי , אנחנו  היינו  רובנו 

פה בקצב, מועצה  מתחלפים  מסוימת  שבסיעה  אבל . למרות 

אחד דבר  לדעת  רוצים  פלוסים יש . אנחנו  הזה  למפעל 

לתושב. ומינוסים גם  עבודה  מקומות  הרבה  מספק  כפר הוא  י 

השכנים, סבא היישובים  לתושבי     .גם 

שני   בעלי , מצד  מפעלים  מחמישה  אחד  נותר  הזה  המפעל 

סבא בכפר  רעלים  הישיבה , רישיון  את  מקיימים  היינו  ואם 

לה שנקבע  במועד  שבועיים  לפני  את , הזאת  עושים  היינו  אז 
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ברעננה צבעים  חנות  שהתפוצצה  אחרי  יומיים  . זה 

הזאת שלחה השריפה, וההתפוצצות  הזאת  לבית 6  אנשים   

מאיר שהמלאי אנשים . החולים  מחנות  עשן  שנשמו  מבוגרים 

צב מפעל  של  מלאי  לא  הוא  מלאי , םיעשלה  הוא  שלה  המלאי 

צבעים חנות    , של 

סבא  :אל- אתי גן בכפר  גם  חנות  פתחה  אגב  לבכם. שדרך  לתשומת    . רק 

שריפו  : לויאהוד יובל שם  יהיו  ולא  תקלה  תהיה  לא  ששם  אבל . תשנקווה 

סיכונים סוקר  בו  יש  מפעל  סיכוי. כל  יש  מפעל  מסויםלכל    ,

לתקלות מסוימת  כספים . הסתברות  משקיעים  המפעל  בעלי 

התקלות מסוימת. למניעת  מסוים, והסתברות   סיכון 

יותר יותר, משקיעים  עוד  גבוה  משקיעים , סיכון  נמוך  סיכון 

  .פחות

לשלוח    יכלה  ברעננה  שחנות  כמו  אנשים6אבל  יפה שר,  

שלחה  לרעננה  חולים6בחנות  בבית  אנשים  לא ,   אחד  אף 

הוא  קניאל  שמפעל  להגיד  בטוח100%יכול  בטוח .   הוא 

תקלהבהסתברות  תקרה  לא  תקלה. שבה  שתקרה  , ביום 

שפכים גלישת  שתהיה  חשבנו  לא  יגידו  גזים, כולם  , בריחת 

שריפה קורים, חלילה  כאלה  דברים  וחלילה , חלילה. כי  חס 

הביטחו נגיע המצב  אנחנו  חלילה  הזה  ולכיוון  ישתנה  ני 

בקלקיליה ישתלט  שהחמס  יכולים . למצב  דברים  ואחד  אלף 

בטוח.לקרות דבר  שום  אין  שבטוח.   היחיד  הדבר    .זה 

הסביבה   לאיכות  המשרד  קבע  שאם  להגיד  רוצים  , אתם 

עליי והמקובל  והפרופסורים , המכובד  גולדה  מימי  עוד 

להם שעוזרים  בט, והנכבדים  בטוח. וחשהכל  הכל   170. אז 

בטוח מרחק  זה  וחלילה . מטר  חס  חס , ולאוהיה  היה 

תקלה ותקרה    ?וחלילה 

הזה   הסיכון  את  מעריכים  אנחנו  אומרים ? מתי  כשאנחנו 
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חום בצבע  בבעלותה  שטחים  מימון  יש  למפעל , שלעירייה 

הקאנטרי לשימוש  שטחים  יש  אלטרנטיבות , המים  יש 

יותר כשזכור. רחוקות  להיצמד  לילמה  רק  או  אולי  לנו  , ים 

הזה הנושא  על  כשדיברנו  העיר  אדריכל  פה  שאמר  , הדברים 

ישים מי  המפעל  ליד  אמר    ?- והוא 

מילר דקות5עברו   :עמירם    . יובל,  

עמירם  : לויאהוד יובל ו4חלפו . תודה  דקות  שניות10-   אתם , עכשיו.  

אחדצריכי דבר  לזכור  התקלות, ם  היום  זה , לא  ברגע  לא 

צופים שהכל .אנחנו  לכם  יבטיחו  המפעל  בעלי  זה  ברגע   

דו. פיקס יביאו  סיכונים"הם  סוקר  של  לאיכות . ח  היחידה 

דו תמציא  דו. ח"הסביבה  מכיר  פה  היה . חות"יאיר  יאיר 

דו המון  על  וערב  נאמן  לך . חות"פעם  מזכיר  שאני  סליחה 

האלה הדברים  מאז, את  הדרך  את  עזבת  שאתה  אבל , למרות 

לקנטר בא  לא    .אני 

להגידאני   בא  חזרו,   והתקלות  מכובד  פרופסור  פה  . ישב 

באו והממצאים  תקלה  שאין  לנו  שאגיד . אמרו  אני  מי  אז 

למנוע  שמיועדות  במכונות  אירו  מיליון  של  שהשקעה  לכם 

גזים  שפכיםבריחת  חלילה  יעבוד, או  אחד . והכל  שיום  עד 

חקירה ועדת  יהיה  הכל  ואז  יעבוד  לא    ? זה 

ל   פשוטה  היום  אפשרות  אחריש  במקום  מה . עבוד  בשביל 

הזאת משרת? העקשנות  זה  מי  זה ? את  ילדים  שגני  חושב  מי 

הרבה  הכי  אותו  לקרב  שאפשר  משקל  חסר  הכי  שהוא  הדבר 

כזה היום? למפעל  מזהם  שהמפעל  אומר  לא  אנחנו . אני 

דו לבדוק  הדו. חות"ביקשנו  את    .חות"ביקשנו 

מנכ   פה  העירייה"יושב  הפנים , ל  למשרד  עונה  שגם הוא 

לפי  מסמכים  להמצאת  בקשות  של  א40הבקשה  ימציא '   הוא 

בישיבות היום. אותם  עד  אותם  ראינו  שלא  אחד . דברים  אף 
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האלה הדברים  את  ראה  לא  לעיתונות. מכם  הדוברת  , ענתה 

דוברת כאן  עיתונאים? יש  גם  כאן  לנו ? יש  יהיו  לא  מעט  עוד 

עיתונאים סבא, הרבה  בכפר  נכחד  זן  זה  גם  . עיתונאיות 

סבא בכפר  עובדות  עדיין  שהם  להיות  עיתונאיות . יכול 

אנשים של  לרוחם  שלא  דברים    , שמכסות 

הצרפתית  :יאיר אברהם הפוליטיקה  מאשר  טוב  הממצאים . יותר  את  ראית 

  ? המעניינים

צרפתיות  : לויאהוד יובל על  נדבר  לא  סבא . בוא  כפר  על  נדבר  אנחנו 

טוב, הקטנה מספיק  הצרפתי  הכפר . הריח   - סבאי הריח 

הדוברת. קניאל פוטרהענתה  מאז  שכבר  לעיתונאית    ,

א, התפטורה דה  , אליבא  ב' , זה  לכאורה, לכאורה' , לא 

ננקטות לכאורה, לכאורה, איומים, סנקציות  . כמובן 

מהעיר עפים    . עיתונאים 

אחת, בחייך, יאיר  :אל- אתי גן עיתונאית  לנו    . נותרה 

כולם  : לויאהוד יובל אחרי  הרבה  עוד  פהשתכסה  שקורה  מה  כל  את    .

עוד  קורותיה  ואת  העיר  את  הזאת  העיתונאית  שתכסה 

כולם אחרי  זה. הרבה  את  לי  הבטיח  מישהו  הוא , פעם  אבל 

לא מזמן  ממפת       והמצאתי . כבר  צילום  המועצה  לחברי 

מGIS- ה בפחות  שמדובר  מטר300-   ולא .   קילומטר  לא 

  .מקצתי

ביטחון   מרגישים  אתם  לי? אז  ב, תסלחו  לכם . ושהזו  יש 

להזיז לשנות, אפשרות  אפשרות  לכם  אפשרות , יש  לכם  יש 

היה דראק  יישאר, להגיד  בסדר, דראק  בסדר. הכל    . יהיה 

מילר יובל  :עמירם    . דקה 

עוד , לא  : לויאהוד יובל לי  דקות3יש    .  

מילר   . דקה  :עמירם 

מהזמן, בבקשה, אתי  : לויאהוד יובל שליש  לך  מעביר  תרצי, אני  את , אם 
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  . זמנתמו

כהן מהדקה  :אורן    . שליש 

נטו  : לויאהוד יובל הזמן  את  לוקח  היו. אני  שאומר  ממה  כי "תתעלמי  ר 

וקוטע מפריע  בעצמו     .הוא 

ענייני , אגב  :יאיר אברהם על  שלך  הטענה  את  לבסס  שתרבה  , גולדהככל 

חלש ויותר  יותר  יהיה  שלך  הטיעון  יודע, כך    . אתה 

מילר מ  :עמירם  לגזול  לא  מבקש    , זמנואני 

אותו, לא, לא  :יאיר אברהם מדריך  ככה  רק  שחזו . אני  אלה  כל  כי 

בסדר, שחורות והכל  נקי  בגולדה    . פתאום 

דקות3עדיין   : לויאהוד יובל לחברתי .   אותו  מעביר  שאני  מהזמן  אתי שליש 

אל   . גן 

למיניהם  :יאיר אברהם השחורות  חוזי    . כל 

מילר   ? סיימת  :עמירם 

בואנ. לא  : לויאהוד יובל תחפוץ  היא  אם  אל  גן  לאתי  הזמן  את  מעביר    . י 

להגיד  :אל- אתי גן מה  הרבה  לי  אומר , אין  ההיגיון  שבאמת  לזה  רק 

ילדים גני  להיותשלשים  שיכול  טוב  הכי  באזור  האוויר ,   עם 

טוב בהתחלה . הכי  שבהתחלה  לכם  להזכיר  רק  רוצה  אני 

קניאל של  סיפור  על  שהכל , כשדובר  לנו  אמרו  בהתחלה 

בהתחלה. והאמנובסדר  אז  תמימים    . היינו 

אז    להקים  שהתחלנו  הרעש  שבגלל  הסתבר  פתאום  ואז 

אישורים מיני  כל  היו  לא  של , לקניאל  המחלקה  פה  ואפילו 

דו יצאו  טובים"רעיה  לא  מאוד  תיקנו. חות  שהם  . כנראה 

בסדר הכל  לנו  אומרים  כשאתם  היום  גם  פלא , ולכן  לא 

לפרנואידים לא . שהפכנו  אנחנו  בדור . יודעיםכי  וכשמדובר 

מהגן ילדים  ובמיוחד  הילדים  חשוב, של  רק . זה  לא  וזה 

ל ומעבר  מעל  חשוב  אלא    .רגילחשוב 

משהו   עוד  לכם  כך , אגיד  כל  שהוא  הספר  בית  של  הסיפור 
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לכביש לי, צמוד  מפריע  גם    . זה 

מילר כבר   :עמירם  . זה  . .  

עוד , לא, לא  : לויאהוד יובל לה  דקות2יש    .  

מיל יובל  :רעמירם  באמת    . ברצינות, לא 

נטו  : לויאהוד יובל מודד    . סליחה, אני 

לדבר, ה'חבר  :אל- אתי גן לי, תמשיכו     - יש 

מילר לך   :עמירם  שיש  דקות2אמרת    . דברי,  

עוד . לא  : לויאהוד יובל לה  מעכשיו2יש  דקות    .  

מילר פיך. באמת, יובל  :עמירם  למוצא    . ממתינים 

הספר  :אל- אתי גן בית  את  להזיזאם  כנראה  לצערי  אפשר  אי  אם אבל .  

לקניאל4את  צמודים  להיות  שאמורים  הילדים  גני    ,170 

ניתן , מטר לב אם  לשים  צריכה  שהעירייה  חושבת  אני 

ולשנות  המקוםולקחת  חשבון , את  על  יבוא  זה  אם  של גם 

מהקרקע קצת  להם  שייקחו  וכה          , קבלנים  כה  בין  כי 

למ3,000- מ עלה  זה  יחידות  ל  והכל. 5,000- על  יש . וחריגות 

קרקע מספיק  נורא. להם  לא  תראה אם . אז  העירייה 

של  הצח  והאוויר  הבריאות  זה  הראשונה  שהחשיבות 

  . הילדים

מילר רבה  :עמירם    . תודה 

מילר מפורטת , רבותיי  :עמירם  תשובה  פה  נמסרה  ספורות  דקות  לפני 

נושאלשאילתא באותו  משמעי,   חד  באופן  הבהירה   והתשובה 

הגנים בהקמת  סיכון  כל  את . שאין  להוריד  מבקש  אני 

היום מסדר  היום. ההצעה  מסדר  אותה  להוריד  בעד    ? מי 

חמו בן  מליאה  :יהודה  ישיבת  גם    . היתה 

מילר , אמיר, איציק, עמירם, יהודה, צביקה, אורן, שלי, ארנון  :עמירם 

  , שמעון, איתן

ביחד(   ) מדברים 
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מילר נגד  :עמירם    , יש'צ' דר, גיא, אתי, גבע' דר? מי 

גל בן  דר  :גיא  בוקי  , גם  דר' בענייני  כבר  אתה    . 'אם 

בזה  :אל- אתי גן לדון  חשבנו. לפחות  להגיד  חושבים, לפחות    . אנחנו 

יודע  : לויאהוד יובל המליאה, אתה  בישיבת  היו  לא  המועצה  חברי    . רוב 

  

מסהחלטה הצמודים :428 '  הילדים  גני  בדבר  לסדר  ההצעה  להסיר   מחליטים 

היום, לקניאל   .מסדר 
  

  

של  . ב לסדר  לוי הצעה  יובל  בנושא אהוד    .BRT- ה 

  

מילר ה  :עמירם  בנושא  לסדר  חבר.BRT- הצעה  בנושא , ה'  יובל  של  הצעה 

בחילוקי , יובל. BRT- ה אהיה  לא  שאני  אצלך  השעה  מה 

איתך   . דעות 

נטו  : לויאהוד יובל מודד    . אני 

גל בן  שא, עמירם  :גיא  הצעתי  מזמן  אגב  והיא אני  אובססיה  לכם  יש  ם 

מתגברת חברי , לפעמים  של  בעיקר  הזמן  שמירת  לעניין 

פתרונות, האופוזיציה לזה  אגב. יש  מצוין  עובד  זה  . בכנסת 

שם  רבים  נשארלא  זמן  כמה  זמן . על  עוד  מבקשים  תמיד 

לא או  נגמר  הוא  אם  מתווכחים  לא    . אבל 

מילר יובל   :עמירם  עם  גמישים  להיות  רוצים  אנחנו  האחריםתמיד    , ועם 

גל בן  ירד  :גיא  זמן  עוד  לקבל  שלתפיסתך  הפה  פתחון  גם  אולי  כי , אז 

שאומר  שעון  מולנו  דקות10יהיה  הספירה ,   את  ונתחיל 

  . מסודר

צרפתי אגב  :צביקה  גמישים, דרך  שאנחנו  יודע  להציג , אתה  לסדר  הצעה  כי 

ולא 5היא  דקות  דקות10    .  
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מילר להציג  :עמירם  גם  יכול  . ויובל  . .  

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  אצלכם  :גיא  דומיננטית  תכונה  לא  זו  לב  טוב  שעודף  נגיד    . בוא 

מילר   . בבקשה, יובל  :עמירם 

יואילו  : לויאהוד יובל אם  הקואליציה  אמתין, חברי  ה. אני  גם BRT- נושא   

ממנה נעדרה  שאתי  בישיבה  העברת , היה  עיקרון  ובתור 

האלה  כהנושאים  סגורים  שלהם שהפרוטוקולדיונים  לים 

חודשים מאיתנו  הדיוןרחוקים  אחרי  שמבטאים ,   והדעות 

מגיעים שכן  מהקואליציה  המועצה  מאוד , חברי  רחוקות הם 

  . מהציבור

לצעוק   לי  לדבר. ה'חבר, קשה  יכול  לא  סליחה , תשמע, אני 

הכבוד כל  יכול, עם  לא  מטבעי. אני  צרוד  המועצה . אני  חבר 

צאלה והגברת    . פרץ 

מילר יובלבבקש  :עמירם    . ה 

חמו בן    . שמעון, שמעון  :יהודה 

שבו   : לויאהוד יובל מצב  היום  הפרסומים יש  כל  עם  נעדרת  הפומביות 

לפרסומים, לכאורה הבטחות  את , או  לא  מבין  לא  והציבור 

העלות, התועלת את  נזק, לא  של  שאלה  יש  העלות  . ובתוך 

אומרת למערכת , זאת  תתחבר  סבא  שכפר  ליתרון  מעבר 

קלה השרון7,8, רכבת  ברמת  יעברו  קווים  השרון,   הקו . הוד 

פה היה  שלא  למי  האדום, הצהוב  הורוד, הקו  תעלות , הקו 

מטר30בעומק  תקוה,   פתח  באזור  תעלות  של    .חפירה 

האלה    היפים  הדברים  רצוןכל  מיכי  לנו  תמונות , שהראה 

והרחוב  עומדות  עתיקות  כשערים  באירופה  נראה  זה  איך 

לעומק  מטר30חפור  ה.   או אם  המילה  את  להגיד  רוצה  ייתי 

מבטא הרבה  שהכי  ילד , הביטוי  שכשהייתי  נזכר  אני 

בלאומליך תעלת  את  צילמו  בהרצליה  ההסרטה  . באולפני 
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אופיר, ואדיחפרו  שייקה  עם  סירות  ושטו  מים  . מילאו 

נשארת הבדיחה  אבל  לעולמו  הלך  אופיר     .שייקה 

מילר צור  :עמירם    . בומבה 

צ  : לויאהוד יובל חפרבומבה  ואחרי , ור  שוטר  היה  לי  נדמה  אופיר  שייקה 

אזולאי לשוטר  עבר  הוא  מדברים. זה  עוצר, אתם  . אני 

אלופים כולכם  קומדיות  לקרות , עכשיו. בענייני  הולך  מה 

  , לאנשים

מילר . סאטירה  :עמירם  . .  

  ? סאטירה  : לויאהוד יובל

תרבות  :יאיר אברהם תרבות, עמירם, איש  לעשות, איש    . מה 

הקואליציה   : לויבלאהוד יו ליחברי  אני יפריעו    , אעצור 

ברקע(   ) מדברים 

האלה   : לויאהוד יובל לאנשים  יקרה  מה  סבא , ביוםאבל  כפר  תושבי 

בתנועה עמוסים  יהיו  שלהם  והרחובות  עליהם  , יסתכלו 

מנור איזי  אדון  פה  שעה . יושב  לפני  מנור  איזי  אותי  שאל 

ויצמן ברחוב  עוברים  אוטובוסים  קווי  הולך .כמה  אתה   

הקלה התחבורה  את  רק  לפה  אוטובוס? להכניס  קווי  ? כמה 

אולי  בתחבורה , לשמחתי, לצערי. 8אמרתי  משתמש  לא  אני 

שניםציבורי כבר  מ. ת  כיוון26- יותר  לכל    .  

אומרת   ברחוב , זאת  לעבור  יצטרכו  האלה  הרכבים  שאם 

פרטית לתחבורה  בנתיב  אולי  יעברו  שהם  או  עכשיו , אחר  אז 

קו סאטירהבנושא  פארסה  החי, מדיה  לגשש  זה , וורתחזרו 

בזה על . ייכנס  בונים  תל 531אתם  מרחוב  נפתח  לא  שעדיין   

בונים, חי אתם  מה    ?על 

הקטנים    הכולל. יהרסו? יהרסוהרחובות  המחיר  מה  יש ? אז 

צל מחיר  צל. גם  מחיר  זה  שישלמו ? מה  המחיר  זה  צל  מחיר 

זה את  רואים  שלא  מהתכנית  שייפגעו  אני . אנשים  מה  אז 
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רבותיי הפיתו? אומר  על  לחגוג  הולכת  כך  שכל  ח העירייה 

לשמאי מבוטל  לא  סכום  לרחובות , תקצה  הנזק  את  שיעריך 

שם לתושבים  פיצוי. הקטנים  בר  הוא  נזק  כל  הגדלת , לא  כי 

בעליון גם  שהיו  דין  ופסקי  על , תחבורה  מפצים  בהכרח  לא 

  . נזק

מהותי   נזק  מהו  שאלה  יש  ירידת 12%. אבל   15%. ערך 

ערך ערך20%.  ירידת  ירידת  שאלות.   פה  אם . יש  השאלה 

לאנשים ייגרם  נזק  כמה  להעריך  יודעים  היום  , אתם 

את  רואים  הטייסים531כשאנחנו  בכביש  מעבירים ,   אנחנו 

הרחובות  לכל  הטייסים  מכביש  עכשיו  זה  הקטנים את 

העיר האלה , אומרים. שבמרכז  האנשים  מבוגריםכל  , בעיקר 

יוכל פהלא  לחיות    . ו 

החנייה   פיצוי , תעלם  חנייה  מאגר  רצון  מיכי  להם  הבטיח 

לזה, חלופי קראו  חניות  לחנויות. בנק  יקרה  לעולם ? מה  אין 

המבוגרים. חוסן לדיירים  יקרה  מפה? מה  יצאו  הם , הם  כי 

דקה שכל  אוטובוס  קווי  מעל  פה  יגורו  יעבור 3כל , לא  דקות   

האוזן מול  אוטובוס  דקות3וכל , להם  וכל   הזה  לכיוון   3 

ההוא לכיוון    .דקות 

תראו   עכשיו  לברך , אז  צריכים  אנחנו  אז  תועלת  כזאת  כשיש 

התועלת התועלת .על  צד  כשגם  התועלת  על  תברכו  איך  אבל   

התכנית, בספק מושלמת. וגם  לא  רצון  מיכי  פה  לא , אמר 

כאלה דברים  יעבוד, עשו  זה  איך  יודעים  הרבה . לא  עוד  יש 

נחכ.לפתח לא  למה  אחרים  בשר  על  נלמד  כל  שקודם  או . ה 

רוצים שאתם  כל, כמו  למעלה  קודם  הקפיטריה  את  יבנו 

למטה בהדרגה  אותה  יבנו  זה  אחרונים. ואחרי  נצטרף    . בואו 

הכל   מחליטים  מיתרים . בעירייה  כמה  גם  מחליטים  בעירייה 

בגיטרה תנגן. יהיו  לא  הזאת  ה. המנגינה  הזה BRT- כי   
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כסף הרבה  חגהקבלנים. יוציא  פה  יעשו  יהיה התושבים .  

לחגה. חגה חג  בין  ההבדל  פרץ, מה  לא ? אדון  זה  לתושבים 

חג    .יהיה 

גל בן  שכ  :גיא  בין  ההבדל  לשסה"מו    . ס 

ברקע(   ) מדברים 

הקואליציה, רבותי  : לויאהוד יובל לחברי  שלי  לכם , ההצעה   800,000יש 

מסיבות תקציב  להגדלת  אולי עשיתם. שקל  תתנו  בואו  אז   

לשמאות80,000 פרומיל  שקל  אותה,     . ותפרסמו 

יואל ו80  :איציק  פרומיל800-   לא  זה    . הלו,  

בקומה. התעוררתם  : לויאהוד יובל שאתם  בטוח  הקואליציה . הייתי  צד  כי 

שותק לו. באמת  שתגיד  שמאות  לציבור  תנו  שמאות , אבל 

תלויה בלתי  אביב , חיצונית  לתל  מפה  שתגיעו  מזה  התועלת 

מ40- ב שווה  דקות  דולר  לבית. יליון  החיים , הנזק  לאיכות 

מיליון חצי  שווה  נטו, שלכם  להעריך. הרווחתם  יכול  , שמאי 

שלו התפקיד    . זה 

.   :אל- אתי גן . דבר. . כזה  . עשו. לא  תנועה  סקר    . אפילו 

מילר אתי  :עמירם    . בבקשה, אבל 

רוצה  :אל- אתי גן אתה  עשו? איך  לא  עוד  תנועה  כבר . סקר  אתה  אז 

  . לומיםבתש, בפיצויים

מילר   ?סיימת. יובל, כן  :עמירם 

ממשיך. לא  : לויאהוד יובל לנו. אני  להגיד  יודע  לא  היום  אחד  ואמרו , אף 

התושבים  עם  וידברו  ציבור  יחסי  הרבה  שיעשו  לנו 

הרחובות , ברחובות על  בפועל  התכנית  השפעת  תהיה  מה 

לא , יהיוכש. הקטנים שעדיין  חדשים  פתרונות  כשיקומו 

מ, קמו משםמחלפים  ומחלפים  בתכנון, פה  לא  הרי . שעדיין 

שעובר  שהמחלף  לנו  כשאמרו  פה  ישבנו  חודשיים  לפני  רק 

בתכנון531מכביש  לא  עדיין  אמדוקס  לכיוון  ע "התב.  



    17.04.2012  42  מועצה מן המניין 

גם  תקעה  האבות  לבית  ההואשנעצרה  המחלף    . את 

אומרת   האבות, זאת  בית  על  הערעור  הערעור , שעדיין 

מחלף19שמחזיר  על  תכנון  של  שנה  של  להוד 531   בואך   

ול שםהשרון  שרונה, צומת  קיימת, למרכז  לא  אז . עדיין 

לי תסלחו  מתכננים, אתם  כל  בונים, קודם  זה  אחרי , אחרי 

חוגגים לא . זה  הכי  כשהפתרון  יגיע  שהפתרון  אומרים  לא 

עשינו . בתכנון אנחנו  ותגידו  הציבור  לפני  שתבואו  עדיף 

תלוי, תכנית בלתי  מהנדס  הנז, הבאנו  את  את , קבדק  בדק 

פה. התועלת יקרה  מה  מושג  למישהו  אין . הרווחתם? יש 

זה את  לעשות  האומץ  את  ההצעה , לכם  בעד  תצביעו  אל 

מהשמאות. שלי   . תברחו 

מילר רבה  :עמירם    . תודה 

עוד , לא  : לויאהוד יובל לי  דקות3יש    .  

מילר ברצינות, לא  :עמירם    . יובל 

עוד   : לויאהוד יובל לי  דקות3יש     .סליחה,  

מילר   .לא. לא  :עמירם 

זה  : לויאהוד יובל את  לעשות  האומץ  את  לכם  לפאר , אין  של  בדרך  תמשיכו 

שלכם, ולהלל ערטילאי  שהוא  מה  כל  את  מיליון 400. לשבח   

שקל300, שקל מיליון  יעניין .   לא  פה  שיהרסו  הבתים 

לפני , אתכם שעה  או  הבחירות  אחרי  שעה  יגיע  זה  כי 

הכבוד. הצלחתם. הבחירות אמיתיים. כל  ציבור  נציגי    . אתם 

מילר רבה  :עמירם  ה, רבותיי. תודה  כאןBRT- נושא  נידון  מקבל .   גם  אני 

ירון  את  איתנובברכה  ההסברה, שנמצא  מצוות  חלק   שהוא 

ה גולדמן, BRT- של  שמנוהלים .ירון  שונים  לנושאים  ויענה   

וציבוריים"ע תושבים  לי  בקשר  אחרים    -BRT . כמובן

ללוחות בקשר  ונתיביםשפרטים  הזמנים  התחבורה  וסדרי    ,
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בהמשך  הציבור  לידיעת  מועברים  להיות  וימשיכו  יועברו 

הפרויקט   .להתקדמות 

זה   עם  ערך, יחד  וירידת  תביעות  ותהיינה  כפי , במידה 

שלך המקורית  בשאילתא  חושבים ,שכתבת  שאנחנו  מה   

יהיה ע, שההפך  הדברים    , י"יטופלו 

של   : לויאהוד יובל הפרשה  מ2עשיתם  דולר    , יליון 

מילר ע  :עמירם  הדברים  נ"יטופלו  ורשויות  , ע.ת.י  עירוניים  תחבורה  נתיבי 

  . התחבורה

עשיתם   : לויאהוד יובל הימים  ששת  דולר2של הפרשה באת  מיליון    .  

מילר היום  :עמירם  מסדר  ההצעה  את  להוריד  מבקש  בעד.אני  מי  , ארנון?  

, איתן, ראמי, איציק, עמירם, יהודה, צביקה, אורן, שלי

  . שמעון, ממה

מסהחלטה ה  :429 '  בנושא  לסדר  ההצעה  להסיר  מסדר BRT –מחליטים   

  .היום
  

ביחד(   ) מדברים 

את   :יאיר אברהם והעביר  בקיא  והוא  לו  שאכפת  מנור  איזי  שמר  מציע  אני 

  , הנתונים

חמו בן  הישיבה, סליחה  :יהודה    . בסוף 

נושא   :יאיר אברהם לתרוםדווקא  יכול  קהילה  הבעיות קשרי  בכל  הרבה   

כאן   . שהועלו 

מילר מנור  :עמירם  איזי  כלפיי, מר  המלצות  ממך  צריך    . לא 

המלצות, לא, לא  :יאיר אברהם ואני . אמרתי  לפרוטוקול  זה  את  אומר  אני 

יתקבלמציע  הזה    . שהנושא 

מילר בפרוטוקול  :עמירם  נרשם  אומר  שאתה  מה  איש .כל  הוא  מנור  איזי   

לדבר, אשכולות מה  נגדמ. אין  דר?י  צ'   נמנע'בוקי    . יש 

להבין  :אל- אתי גן דנים, תתחילו  לא  שאתם  נגד    , אנחנו 
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מילר לנו  :עמירם  תסבירי    . אל 

בגלל  :אל- אתי גן הצעה    , מסירים 

מילר בעד  :עמירם  פעם  הייתם    ? מתי 

בעד, סליחה  :אל- אתי גן דברים  הרבה    . אנחנו 

גל בן  בעד  :גיא  נהיה    ? מתי 

בעד  :אל- אתי גן ותמצאכ? מתי  בפרוטוקולים  ההחלטות  כל  על    . שתעבור 

ביחד(   ) מדברים 

לקהל  :אל- אתי גן פתוחה  לא  שהמליאה  הוא  מועצת  לעומת, ההבדל 

פתוחה שכן  לדון. העיר  רוצים    , אם 

.   :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו . כולם. שישמעו    . לא 

שלא  :אל- אתי גן כולםלמה  ישמעו  להסתיר?   יש    ?מה 

עמר  : לויאהוד יובל מסודר, מיגברת  בדיון  דברים  תישאי  שלא  גברת ? למה 

לך, עמרמי להגידיש  מה   ?  

ביחד(   ) מדברים 

הציבור  : לויאהוד יובל מול  לא  למה  דבריך?   את  הציבור    ? שישמע 

. אתה   :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו .   . ציבור.

תדברי. לא  : לויאהוד יובל שאת  זה  בעד    . אני 

כהן קשוב  :אורן  היית  ה. לא  שיהיה  הציבוראמרו  בשיתוף  דיונים    . רבה 

  . אמרו. אמרו  :אל- אתי גן

דיון, בבקשה  : לויאהוד יובל   , הנה 

כהן הרבה  :אורן  עוד  אחד. אמרו    . לא 

בפרוטוקול  : לויאהוד יובל אחת  פעם    , תגידו 

גל בן  דיון  :גיא  מאשרים  לא  אפילו  האופוזיציהאתם  עם  יהיה ,   איך 

הציבור עם    ? דיון 
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של    לסדר  אלאתיהצעה  גן  גל,   בן  גבע, גיא  ואמיר  גרוס  בנושא , נפתלי 

סבא בכפר  כנסת  לבתי  אב    .תכנית 

  

מילר של   :עמירם  לסדר  מהירוקים4הצעה  חברינו  אותה,   מציג    ? מי 

גל בן  אל  :גיא  גן    . אתי 

מילר את  .אתי, בבקשה  :עמירם  כולה  שאת  או  חלוקת מציגה  לך     ?זמןיש 

מתחילה  :אל- אתי גן אני  רו. כרגע  להתחיל אני  יודעים צה  שכולנו  מזה 

כנסת בתי  קיום  של  החשיבות  מוסד . את  היה  כנסת  בית 

הציבור בחיים  ביותר  היהודיות חשוב  הקהילות  של  יים 

והתלמוד המשנה  מרכז , בתקופת  מהווה  הוא  היום  ועד 

תורהרוחני  ולימוד  תפילה  ומקום  חברתי    . דתי 

יובית    היום  בחיי  במעלה  ראשון  תפקיד  ממלא  של הכנסת  ם 

פעם לא  וגם  הדתית  המסורתית, האוכלוסייה  או גם   

שלאט כן- החילונית  גם  מתחילה  קטן, לאט  הלא  . וחלקה 

והחברה  הכנסת  בתי  של  הזו  שהמערכת  חושבים  אנחנו 

זרמים, הדתית של  במגוון  מתאפיינת  סגנונות , היא  של 

מסורות, תפילה הפיצולו. של  כל  נובע  תפילה מכך  לקבוצות   

ו, קטנות מיניגדולות  כל  העדות . עדתיות  בתוך  כל וגם  יש 

כנסת  בתי  שנדרשים  מסתבר  שלכן  סגנונות    . נפרדיםמיני 

צורך ולכן    שיש  חושבים  כמו אנחנו  בעיר  במיוחד  רציני  די 

עם  סבא  תושבים90,000כפר  מסתכלים ,   אנחנו  אם  שלאחור 

במקבצים כנסת  בתי  פה  בבתים , יש  כנסת  בתי  פה  יש 

שעטנז. פרטיים מיני  להבנהכל  ניתנים  בלתי  גם . ים  חלקם 

המקרה, באים את  ניקח  האחרון, ואם  טוב  זוכרת  אני  , אם 

במרכז  כנסת  בית  שרצתה  האתיופית  העדה  של  הסיפור  היה 

כנסת, העיר בית  איזה    .כמה, איפה, מה, והתחילו 

הזמן    שהגיע  חושבים  אנחנו  בענייניםולכן  סדר  שלא . שיהיה 
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כל  מישהו  . יהיה  . שי. מי  כל  קשריםאו  לו  מי , ש  כל  או 

משתייך  שלו  אחרתשהרב  או  זו  יותר, לקבוצה  טובה  , שהיא 

יותר יותרמקושרת, חזקה  בוודאי .   שתהיה  תכנית  צריך 

איתן אותי  ויתקן  שם  שאפילו  שהחדשים  בהדרים , באזורים 

טובות שנים  כמה  כבר  שהיא  . ,שכונה  . . הכנסת  בית    . על 

האוניב   שכונת  שנקראת  שכונה  יש  כך  לה אחר  שיש  רסיטה 

משפחות עם  יחידות  מאות  כמה  כמה , שוב, עוד  אחת  על 

אותי, וכמה תעצור  זמן. אל  לך  יהיה  לי, אתה  יהיה , תאמין 

לענות זמן  בדיוק . לך  לך  יתנו  כמו 10כנראה  בדיוק  דקות   

  . שלי

צ"ד בוקי  דעתך  :יש'ר  את  להביע  בדיון  זמן  לך    . יהיה 

כל , עכשיו  :אל- אתי גן את  היום  לנו  החדשותיש  כל . השכונות  את 

לדעתי לגור  אמורים  ששם  ל, השכונות  איש20,000- מעל    .

הכפר האלה , סביוני  הדברים  שצריך כל  חושבים  אנחנו 

האלהל הדברים  כל  את  סדר, מנוע  לעשות  יתרה . ולהתחיל 

שנים, מזו לאורך  כמדינה  ישראל  רגעמדינת  אמרה  יש ,  

שתש בצורה  אותם  להקצות  וחייבים  ציבור  נכון אדמות  רת 

למיניהן האוכלוסיות  כל  הקצאות. את  על  דיברה  , וכשהיא 

תרבות למוסדות  דיברה  דת, המדינה  , לחינוך, למוסדות 

כאחד, סים"למתנ הדברים    .לכל 

בינואר    תכנון 2001ואז  תדריך  אפילו  הממשלה  אימצה   

ציבור לצרכי  קרקע  משנת , להקצאת  היה  עוד  , 97שזה 

ממשלה אמרו , תדריך, החלטת  כדי אבל  תכנית  נעשה  בואו 

האלה, שכולם הדברים  בכל  סדר  מזאת. יהיה  היא , יתרה 

עדיפויות סדרי  על  בסדר , החליטה  הם  הדת  שירותי  וגם 

למתנ מעל  למשל"עדיפות  אמרה , בפירוש. ס  היא  משמעי  חד 

זה   .את 
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באמת    שנעשתה  העבודה  ולכל  התדריך  לכל  אכנס  לא  אני 

גורמים"ע כמה  מוועדת , י  התחיל  תקנותברוזה  שקבעה  , דט 

השיכון למשרד  כך  אחר  אלה, עבר  לכל  תקן. עבר  יש  . אבל 

תכנון שיהיה  נעשה  בואו  ו. ואמרו  מיוחד  מזאתתכנון  , יתרה 

זמנים לוחות  גם  שיהיה  נעשה  בואו  זמנים . אמרו  ולוחות 

במקביל"הדו יתבצע  המוסדות  של  וההקמה  התכנון  אומר   ח 

אתר של  והבנייה  התכנון  הוא, להתקדמות  חדשאם  ובנייני ,  

שבו הכרחיים, המגורים  מוסדות  לגבי    . כאשר 

כנסת    בית  של  הדת  מוסדות  שבטבלה  כבר  לכם  ואמרתי 

ביותר הכרחי  זה  לשלבי . ומקווה  במקביל  יהיה  שזה  יומלץ 

והתיאום .הביצוע  . והתפתחות , . האתר  התפתחות  בין 

כאחד החשובים  הציבור  ומוסדות . מוסדות  החינוך  מוסדות 

הראשונ במחי. יםהדת  להשקעה ואפילו  מסוים  סיכון  ר 

מדי הדיור, מוקדמת  יחידות  בבניית  עיכובים    .בשל 

יממנו, בזמנו   איך  אמרו  תעזור, גם  המדינה  חלק . איך 

ירד להיות  אמור  שהיה  בעצם . מהמימון  מתרכז היום  זה 

הדתות הזה, במשרד  התקציב  לגבי  אכנס  לא  אני    . אבל 

ממשיכה   אני  בדיוק, אם  יש  תושביםבתקנות  לכמה  לכמה ,  

לתפילה, מטר מטר  בבית , כמה  לימוד  לכיתות  מטר  כמה 

תורה שיעורי  שם  שמעבירים  יודעים  שאנחנו  יש . הכנסת 

בעיה לכם  יש  אם  אחר  בניין  עם  תשלבו  שאמרו  , מקרים 

מאוכלסים כבר  שהם    . באזורים 

מילר אתי3  :עמירם  דקות    .  

לעשות  :אל- אתי גן ומה  איך  אומרת. הציעו  חשיבה , זאת  בכל היתה 

המלצה וישנה  הלאה . הדברים  אמשיך  שאני  חושבת  ואני 

ישר  שנוגע  למה  אגע  אני  זה  בינואר .לעירייהואחרי   2001 

קרקע להקצאת  התכנון  של  התדריך  את  המליצה  . הממשלה 
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אמרתי שכבר  הפיזי, וכפי  התכנון  בשלבי  משמש  , התדריך 

והמפורטות המקומיות  התכניות  ברמת  וקובע , בעיקר 

ולמוסדות מ למתקנים  בנייה  בשטחי  קרקע  להקצאת  כסות 

  . ציבוריים

מוסדות    לבנות  הצורך  על  תכנוני  מענה  כיום  נותן  התדריך 

ע חדשות  בשכונות  ייעודיות "ציבור  קרקעות  הקצאת  י 

בבנייני , להקמתן מהמחסור  חלק  כי  להניח  שיש  ומכאן 

התכניות ביישום  מקשיים  נובע  הקמת , ציבור  ובתקצוב 

אומר. המוסדות   , הסוף 

צנעני"עו איתן  כנסת :ד  לבתי  קשור  זה    ? מה 

תראה  :אל- אתי גן נגד, איתן  להיות  רוצה  אתה  נגד, אם    . תהיה 

מילר לו  :עמירם  לענות  צריכה  לא    . את 

ציבור  :אל- אתי גן זה, מוסדות  את  שדיברתי , הסברתי  חושבת  ואני 

פשוטה שפה  תואר, בעברית  לעשות  צריך  לא  לי    . תאמין 

מילרעמירם עליו  :  כועסת  את  למה    ? אבל 

תואר  :אל- אתי גן זה  בשביל  לעשות  צריך  מוסדות . לא  זה  מה  הסברתי 

שניתנו, ציבור עדיפויות  ישנו. הסברתי  מה  הולכים . אמרתי 

סבא לכפר  מתאר  תכנית  היום  ומתכננים  על . ובונים  אז 

חשוב מאוד  הוא  הזה  שהנושא  וכמה  כמה  מאוד . אחת 

ה. חשוב סך  אנחנו  ביקשנוומה    ?  כל 

גל בן  בשאלה  :גיא  לך  להחזיר  להיות , אפשר  צריך  כנסת  בתי  למה 

מתאר תכנית  עושים  לא  שלגביו  היחיד    . הנושא 

מילר   , גיא, גיא  :עמירם 

גל בן  ביניים  :גיא  הערת  מעיר  אני, הוא  ההערה . גם  את  תוריד  לא  אתה 

שלו ההערה  את  ולא  מזמנה    . שלי 

מילר .   :עמירם  . מאוד.   . יפה 

גלגיא בן  מצוין  :  מסתדרת  צריך , היא  הוא  שאלה  שואל  כשיהודי  אבל 
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בחשבון  חזרהלקחת  שאלה  אותו    . שישאלו 

פשוט  :אל- אתי גן מאוד  דבר  ביקשנו  קודם, אנחנו  הסברתי  אנחנו , כי 

פרוטקציות לא  רוצים  הפגנות, לא  שידולים, לא  לא , לא 

תכנית. כלום רוצים  בעברית. אנחנו  משמעית  חד  , ביקשנו 

איתןבשב אב , ילך  תכנית  לבניית  תפעל  סבא  כפר  עיריית 

כנסתעירונית לבתי  ע,   את "שתבוצע  שיבחן  חיצוני  גורם  י 

בעיר הכנסת  בתי  ופיזור  המלצות . היקף  להביא  מטרה  מתוך 

והפרמטרים הצרכים  מיפוי  בדבר  לקחת , לעירייה  יש  אותם 

חדשים כנסת  בתי  בבניית    . בחשבון 

בהם    למקומות  הן  היא  חדשיםהכוונה  כנסת  בתי  לפתח  , יש 

ומיפוי  תכנון  לביצוע  אופרטיביות  להצעות  במקביל  והן 

של  העירתמסודר  בכל  העתידי  הכנסת  בתי  תהליך . וואי 

האב תכנית  את  בפועל  שיבצע  הגורם  תוך , בחירת   3יבוצע 

מדבר, איתן. חודשים תגיד , אתה  כך  מבין'אחר  לא    .'אני 

צנעני"עו איתן  לכל , מקשיב :ד  בשקיקהמקשיב  שלך    . מילה 

בפועל  :אל- אתי גן שיבצע  הגורם  בחירת  האבתהליך  תכנית  את  יבוצע ,  

זו3תוך  החלטה  קבלת  מיום  חודשים  המלצות .   הגשת 

ע האב  מיום "תכנית  שנה  חצי  תוך  תבוצע  המבצע  הגורם  י 

התכנית רבה. הזמנת    . תודה 

מילר לך  :עמירם  רבה    . תודה 

פרץ לך, אתי  :שמעון  הכבוד    .כל 

מילרעמי שה  :רם  להודיע  רוצה  ושימושיםת אצקאני  ציבוריים   שטחים 

כנסת בתי  ובכללם  המתאר , ציבוריים  תכנית  במסגרת  נידונו 

עתה שנערכת  מסדר . הקרובה  ההצעה  את  להוריד  מבקש  אני 

בעד. היום    ?מי 

חמו בן  ההחלטה  :יהודה  הצעת  את  הקריא    , הוא 

גבע"ד אמיר  ב  :ר  זה  את  דוחה  שנים3- אתה    .  
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גלגיא בן     ?למה  : 

מילר היום, בבקשה  :עמירם  מסדר  להוריד  בעד      ?מי 

גל בן  הבעיה  :גיא  לספורט ?מה  אב  תכנית  יש  לחינוך , אם  אב  תכנית  יש 

אב תכנית  יש, יש, ויש  אב , לפחות  תכנית  שתהיה  הבעיה  מה 

כנסת מסודרת ?לבתי  בצורה  לעבוד  לא  לבזבז ?למה  למה   

עי קרקעות  על  יקרים  ציבוריים    ? רוניותשטחים 

ביחד(   ) מדברים 

מילר .  :עמירם  .   , ממה, איתן .

גל בן  מיפוי  :גיא  לעשות  נגד  אתה  לטובתך? מה  לעבוד  אמור    . זה 

מהעבר, איתן  :אל- אתי גן ללמוד  אומרת    , אני 

צנעני"עו איתן  ה :ד  מחלוקתהחדשותשכונות לגבי  אין    ,  

גל בן  עתידית  :גיא  רק  מתאר  תכנית  לעשות  רוצה     ?אתה 

מהעבר  :אל- אתי גן בתוך . ללמוד  קפלן  בשיכון  אישור  היה  שנה  לפני  רק 

כנסת בית  לאשר    . דירה 

ביחד(   ) מדברים 

מילר לדון  :עמירם  בעד    ? - מי 

גבע"ד אמיר  כזה  :ר  לדבר  להתנגד  יכולים  אתם    ? איך 

בעד  :יאיר אברהם   . אני 

גל בן  לדון  :גיא  בעד  בנושא? מי  דיון  הנושא , לעשות  את  מסיר  לא  אתה 

היוםמסדר בעד,   מי  שואל    ? אתה 

חמו בן  בעד  :יהודה    . תצביע, אתם? מי 

גל בן  המתודה  :גיא  את  משנה    . אתה 

חמו בן  נגד, לא  :יהודה  אמר    , הוא 

גבע"ד אמיר  אבסורד  :ר    . איתן, פשוט 

מילר גל, אתי  :עמירם    , בן 

בעד  :יאיר אברהם אני    . גם 

מילר   , יובל  :עמירם 



    17.04.2012  51  מועצה מן המניין 

גבע"ד אמיר  ע  :ר  את  משקרים  להצעה . צמכםאתם  להתנגד  אפשר  איך 

  ? כזאת

ביחד(   ) מדברים 

כתוב  :אל- אתי גן אב? מה  . תכנית  . פירוש. תיתנו  גבי . אל  על  שחור  כתוב 

סבא. לבן בכפר  כנסת  לבתי  אב    . נקודה. תכנית 

גבע"ד אמיר  אבסורד  :ר  פשוט    . זה 

ביחד(    ) מדברים 

מבינים  :אל- אתי גן לא  ישר. אתם  לכם , אתם  אמרו  בכלל  עם פה  ללכת 

חשוב, הקואליציה חשוב, כן  הגיוני, לא  הגיוני, כן  , לא 

אתכם מבין  לא  שלכם  הקהל    . אפילו 

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  אמר  :גיא  דרעי  שאריה  כמו  פועלים  את , אתם  יביאו  אם  שגם 

נגד יצביע  הוא  לכנסת  הדיברות  עשרת  יסוד  מעניין . חוק  לא 

היס. אותו חוקי  עניין  את  ממטר  רואה  לא  אתם . ודהוא 

הדבר מגונה. אותו  בעליל  היא  מכיווננו  שבאה  הצעה    .  כל 

חמור  :יאיר אברהם יותר  מדיניות,זה  לקבוע  רצון  חוסר  יותר . זה  זה 

  . חמור

גל בן  נכון  :גיא  גם    . זה 

ספק, אתי  : לויאהוד יובל הסר  כנסת, למען  בית  אף  לסגור  אמרת  לא    . את 

אמרתי  :אל- אתי גן לא    , אני 

גל בן  כנסתמי  :גיא  בית  לסגור  הציע    ?  

לסגור  :אל- אתי גן הציע    ? מי 

ש  : לויאהוד יובל הדתיים  המועצה  חברי  . כל  . הדיון. דבר . נגד  אמרת  לא 

כזה דבר  ואין  עצמם, כזה  נגד  נלחמים  עכשיו    . והם 

הקשיבו  :אל- אתי גן לא  הם  זה. כי  את  קראו  לא  הם    . כי 
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בנו :430 'מס החלטה לסדר  ההצעה  להוריד  לבתי מחליטים  אב  תכנית  שא 

היום מסדר    .כנסת 
  

  

קיימא  .3 בת  תחבורה  מערכת  קורא  קול    .אישור 

  

מילר קורא , רבותיי  :עמירם  קול  הבא  . הנושא  . ישמש . מקומית  רשות 

מודל מורן, כעיר  משי  מבקש  בבקשה. אני  היה . אשל  צביקה 

הנושא את  להציג    .  אמור 

ארמוני הקודם, טוב  :אשל  לנושא  אתייחס  לא  למאני  מה   לי  שיש  רות 

  . להגיד

גל בן  בבטן  :גיא  הדברים  את  לשמור  בשביל  פה  לא    . אתה 

אחד, אשל  :אל- אתי גן משפט  רק  רוצה  העיר , אני  יקיר  טכס  היה  אתמול 

מקשיבים . אתמול. לקולודני הייתם  ואם  רואים  הייתם  אם 

דברים על  חושבים  מבינים, איך  הייתם  נראים  דברים    . איך 

ארמוני היינ  :אשל  והקשבנואבל    . ו 

גל בן  גרול  :גיא  יאיר  ולא  קולודני  לא  נמצאים  עכשיו    .רק 

ביחד(   ) מדברים 

ארמוני מתחילים , הקשבנו, היינו  :אשל  אנחנו  יודעים  שאתם  וכפי 

לפני  נכתבה  היא  הקודמת  שהתכנית  מתאר  שנה42בתכנית    .

קולודני ימי  לפני  עוד  היה  שזה  חושב  המתאר , אני  ותכנית 

עמירם שאמר  הזה, כפי  לנושא  ההתייחסות  את  גם  . תכלול 

לספורט דומה  לא  הוא  הזה  הנושא  פה , ולא  שיש  מכיוון 

מאוד מורכבות  וסוגיות  את , ולא, שאלות  לעשות  אפשר  אי 

תוך  חודשים3זה  של , וכן,   משאב  הוא  המוגבל  המשאב 

את , שטחים בחשבון  לקחת  גם  יצטרכו  שטחים  על  ובתחרות 

שונים דברים  של    . התעדוף 
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בשיתוף , אגבדרך    לעשות  הולכת  המתאר  שתכנית  מכיוון 

מהקריטריונים, ציבור גם  חלק    , וזה 

האב  :אל- אתי גן תכנית      ?כמו 

מילר הזה, אשל  :עמירם  בנושא  תתרכז  היום. בוא  מסדר  ירד  אין , זה  אז 

  . טעם

גל בן  מהנורמה  :גיא  שונה  לא  היא  ציבור  ששיתוף  עכשיו    .למדנו 

ארמוני תבחנו  :אשל    , בואו 

גל בן  במבחן  :גיא  זה  את  להעמיד  מוכן  .אני  . . ,  

ארמוני אותנו  :אשל  תבחנו    , בואו 

גל בן  נברך אם  :גיא  אנחנו  אביבי  התל  המודל  את    . תיקחו 

ארמוני אותנו  :אשל  תבחנו    , בואו 

חמו בן  אגב  :יהודה  ביסנר , דרך  שלנומאיר  הרכזים  אחד  להיות  הוא .הולך   

לחיקוי מודל . מודל  לקחת  רוצה  חיקויאני  ביסנר . של  מאיר 

כזה אחד    . הוא 

ארמוני מהצוותאמיר   :אשל  אחד  הוא  התהליך , גבע  אם  לשפוט  יכול  הוא 

לא או  טובה  בצורה  בינתיים    . נעשה 

מהצוות  : לויאהוד יובל אחד    ? מי 

ארמוני גבע  :אשל    . אמיר 

הזה  : לויאהוד יובל הצוות  נבחר  מועצה? מתי  חברי     ?בתור 

ארמוני   . עזוב  :אשל 

היחיד  :אל- תי גןא המועצה    . חבר 

ארמוני דר  :אשל  המועצה    . גבע' חבר 

  . היחיד  :אל- אתי גן

מתי  : לויאהוד יובל    ?שנבחר 

נבחר  :אל- אתי גן לא    . הוא 

גבע"ד אמיר  שאמרתי  :ר  המתאר , כפי  על תכנית  מבוססת  להיות  אמורה 

בכל  אב  תכניות  על  שמבוססת  האסטרטגית  האב  תכנית 
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ל. התחומים אני  הזהאאז  העניין  בין  ניגוד  שום  רואה    ,  

חמו בן  אושרה  :יהודה  כבר  האסטרטגית  האב  שתכנית  מכיוון  ואנחנו , אבל 

בחירת של  מתקדמים  מאוד  בהליכים    , נמצאים 

גבע"ד אמיר  את  :ר  כללה  לא    , היא 

חמו בן  הכל  :יהודה  את  יכלול  זה    . ולכן 

ארמוני כללה  :אשל  סבוך. לא  מאוד  אגב  דרך  נושא  מודד איך . זה  אתה 

ספורט, אמונה של  צרכים  לא  את . זה  מודד  אתה  איך 

דתי לעומת  חילוני  אדם  של  אמונה  של  אתה ? הצרכים  איך 

ל זקוקה  היא  מסוימת  ששכונה  או מחליט  כזה  תמהיל 

אחר   . לתמהיל 

ביחד(   ) מדברים 

הדיבור, סליחה  : לויאהוד יובל זכות  את  רוצה  אני    . גם 

מילר   , לא, לא, לא  :עמירם 

ארמוני  הפוליטיקאי, סליחה, לא, לא, לא  : לוייובלאהוד  גם , דבריאשל 

הדיבור זכות  את  אקבל    . סליחה, אני 

מילר קורא  :עמירם    . דבר, בבקשה, קול 

ארמוני . סליחה. סליחה, לא, לא, לא  : לויאהוד יובל אשל  הפוליטיקאי 

  ,  שנבחר

צודק, אשל  :אל- אתי גן שיובל  חושבת  אני  הזה    , במקרה 

הקואליציה"ע  : לויבלאהוד יו ע, י  נבחרתי  איש1,350י "אני    .  

זה  :אל- אתי גן את  להגיד  לך  אסור  מקצועי  כאיש    .אתה 

מילר   . בבקשה, סליחה  :עמירם 

הקואליציה, סליחה  : לויאהוד יובל לחברי  דיון  פה  פותחים  לחברי , אתם 

האחורית בדלת     .ההנהלה 

מילר   . בבקשה, אשל  :עמירם 

לדיוןאדון   : לויאהוד יובל הדלת  את  פתח  ארמוני  ייבנו , אשל  כנסת  בתי 

  , פה
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מילר המועצה, רבותיי  :עמירם  ישיבת  את  אפסיק    . אני 

החברה  : לויאהוד יובל של  בדעתה  תומך  אל אני  גן    , אתי 

מילר דיבור. מצוין  :עמירם  בזכות  לא    . אתה 

דיבור  : לויאהוד יובל בזכות  לא  אני  אם  אותך  שואל  לא  לא. ואני  דיבר   אשל 

הכנסת בתי  על  דיבור  דיבור . בזכות  זכות  על  דיבר  לא  אשל 

כנסת סליחה. בבתי  מבקש  על , אני  לדבר  יכול  אתה  ואם 

לדבר יכול  אני  גם  כנסת  על . בתי  דיבור  זכות  לך  נתנו  לא 

כנסת את . בתי  מחזיקים  שבו  מצב  לעשות  רוצים  אתם  ואם 

האנשים .כל  . הזה, . השוק  עם  תמשיכו    , בבקשה 

להתחיל, לא  :בוזגלו-יד שלי עמרמ"עו אפשר  . אבל  . .  

קריטריונים  : לויאהוד יובל לפי  תתנהל  שהעיר  רוצים  אתם  וציפינו  ,אם 

קריטריונים לפה  יביא  ארמוני  אשל  והקריטריונים , שלפחות 

שמותר למי  מותר  שהכל  לפה    . שבאו 

מילר העניין, יובל  :עמירם  את    . הבנו 

זה  : לויאהוד יובל על  יתנצל  שהוא  מבקש  לנושא אני  חזר  שהוא  נפתח   שלא 

  , לדיון

דיבור  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו זכות  קיבלת    . שקט. די. מספיק, לא 

לא  : לויאהוד יובל הוא  זה  לא, את  והוא  ציבור  נבחר  אשתוק . ואני  לא  ואני 

לא והוא  ציבור  נבחר    . שאני 

לדבר  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו ממנו  וביקשו  המקצוע  איש  מועצ, הוא  חבר  ה אתה 

. כמוני . .  

בבקשה  : לויאהוד יובל אותי  אותי, תשתיקי  תשתיקי  . בואי  . לי . תעשה  מה 

ארמוני אשל  אותי? מר    ? תפטר 

ארמוני ה  :אשל  את  פה  להקיף  אותך  אשלח     - אני 

מה, סליחה  : לויאהוד יובל   ? תשלח 

ארמוני להקיף  :אשל  אותה  אשלח    , אני 

בעי  : לויאהוד יובל שלי  לתמונות  מתנגד  כבר  ארמוני, תוןאתה  אשל  יש ? מר 
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חברי  של  לתמונות  מתנגד  שאתה  לכאורה  בטענה  אמת 

בעיתונות   ? מועצה 

ארמוני לא  :אשל  שאם  . רק  . .  

לאיפה  : לויאהוד יובל להקיף  אותי  תשלח    ? אתה 

עכשיו  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו קשור  זה  כנסת? מה  לבתי  או  קורא  הבנתי? לקול    . לא 

פ, סליחה  : לויאהוד יובל כנסתהוא  בתי    . תח 

כנסת  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו לבתי  או  קורא  לקול    ?זה 

אותי  : לויאהוד יובל תשלח  להקיף?לאן  אותי  תשלח  לאן  ארמוני,     ? מר 

. תתחיל, עמירם  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו . .  

מילר להתחיל  :עמירם    ? - אפשר 

לעצמך  : לויאהוד יובל . לקחת  . הגבולות. כל  את  פורץ  מו, אתה  לנו  . תרגם 

ול קואליציה  לחברי  . רק  . .  

ארמוני הפה  :אשל  את  לי  תסתום  לא  הפה. אתה  את  לי  תסתום  לא    .אתה 

שתדבר, לא  : לויאהוד יובל בעד    . אני 

ארמוני הפה  :אשל  את  לי  תסתום  לא  כאשר . אתה  מקצוע  כאיש  אדבר  ואני 

העירייה  שבו  האופן  את  פה  מבחינה תוקפים  מתנהלת 

אגיב. תכנונית אג. אני    , יבאני 

דעתך  : לויאהוד יובל את  לשמוע  בעד    , אני 

ארמוני דיבור  :אשל  בזכות  אני    , ועכשיו 

. דעתך  : לויאהוד יובל . .  

ארמוני מאוד  :אשל    , יפה 

חייב   : לויאהוד יובל אתה  אבל  דיבור  זכות  קיבלת  לא  כנסת  בתי  בנושא 

דעתך את    .  להביע 

ארמוני כנסת  :אשל  בתי  נושא  על  מדבר  לא    . אני 

  . דיברת  : לוייובלאהוד 

ארמוני מדבר  :אשל  לא  לא, אני    , לא, אני 

מילר   , יובל  :עמירם 
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ארמוני לגבי  :אשל  גם  תכנון  פה  שנעשה  העובדה  על  מדבר  כנסת אני  בתי   

אחרים דברים  לגבי  וגם . וגם  לספורט  אב  תכניות  לגבי  גם 

מתאר תכנית  והם , לגבי  כן  לפני  היו  לא  האלה  והדברים 

כך ש. עכשיו  מתוכנן מכיוון  באופן  עכשיו  מתנהלת  העירייה 

הרחוק כאילו , לטווח  זה  את  מציג  אתה  שבו  והאופן 

תכנון שום  ללא  פה  נחתכים  נכונים, שהדברים  לא  . הם 

כדאי  הציבור  לכל  יוצאים  האלה  שהדברים  ומכיוון 

האמת את  יידע  מקצוע. שהציבור  איש  בתור  אני  , ולכן 

  , האמת

נלחצלמה  : לויאהוד יובל העיתונות  .ת  . . ?  

ארמוני אדוני  :אשל    ,  האמת 

לא  : לויאהוד יובל או  אמת  בזה     ?יש 

ארמוני האלה, אדוני  :אשל  לנושאים  מתייחס  לא    ,אני 

מילר הקורא  :עמירם  לקול  להגיע  מבקש    . ואני 

ארמוני האלה  :אשל  לנושאים  מתייחס  לא    .  אני 

  ? למה  : לויאהוד יובל

ארמוני האלה  :אשל  לנושאים  מתייחס  לא  מתבדח. אני  לא  עכשיו  , ואני 

מתבדח לא  עכשיו    , אני 

עיתונאים  : לויאהוד יובל .עם  . .  

ארמוני הפה  :אשל  את  לי  תסתום  לא  מועצה  כחבר    ,ואתה 

בעד, לא  : לויאהוד יובל . אני  . .  

ארמוני האמת  :אשל  את  אגיד  כן  ואני  אדבר  כן  רואה , ואני  שאני  כפי 

התכנון. אותה של  לנושא  אתייחס  כן  נראה ואם . ואני  לא  זה 

בעיה, לך לך  יש    . אז 

.   : לויאהוד יובל . .  

ארמוני בעיה  :אשל  לך    . יש 

ביחד(   ) מדברים 
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ארמוני אימים  :אשל  עליי  תהלך  ממך. אל  מתרגש  לא  מתרגש . אני  לא 

  . ממך

מילר   . בבקשה, אשל  :עמירם 

.   : לויאהוד יובל . בלי. . לעיתונות  . .  

ארמוני ממך  :אשל  מתרגש  לא    .אני 

.  : לויאהוד יובל . .  

ארמוני ממך  :אשל  מתרגש  לא  ממך. אני  מתרגש  מתרגש  .לא  לא  אני 

ממך מתרגש  לא  ואני  שלך  זה, מהבריונות  את  אומר    ,ואני 

.אמרת, סנקציות  : לויאהוד יובל . .   

קורא  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו קול    ? איפה 

ש  : לויאהוד יובל . אמרת  .    .כן, סנקציות.

תע  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו לואל  קוראב, נה    . תמשיך, קול 

.   : לויאהוד יובל . נגד . לאסנקציות  או  אמת? עיתונאים    . תענה 

מילר קורא, אשל  :עמירם  קורא. קול    . בבקשה, קול 

עכשיו  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו נגדית  חקירה  זה    ?מה 

ארמוני לך  :אשל  אענה  בסוף. כן, אני  לך  אענה    . אני 

בסוף  : לויאהוד יובל שומעכ, הנה? למה  העם    . ל 

נגדית  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו חקירה  זה  היום? מה  סדר  על  לא  לא , עמירם. זה  זה 

היום סדר    , על 

מילר החוצה  :עמירם  אותו  להוציא  יכול    ? אני 

החוצה  : לויאהוד יובל אותי  להוציא  יכול  לא  להוציא . אתה  יכול  לא  אתה 

החוצה   . אותי 

מילר עכשיו, סליחה, סליחה  :עמירם    .בבקשה. לא 

ארמוני היום  :אשל  סדר  על  שעומד  הבא  לנושא  להתייחס  רוצה  הוא , אני 

קורא הקול  להזכיר. נושא  רוצה    , אני 

גל בן  . יובל  :גיא  . שנייה.   . פעם 

ארמוני ראשוני, כן  :אשל  אישור  לקבל  צריך  היה  הראשונה  בפעם   ,כי 
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מבקשים  שאנחנו  סופי  אישור  על  מדובר  בעצם  ועכשיו 

ב להכריע  זהמהמועצה  בקול א. עניין  שמדובר  לכם  מזכיר  ני 

ע שיצא  האוצרי "קורא  ומשרד  התחבורה  שבמהותו , משרד 

מודל  כעיר  תשמש  שהיא  בישראל  אחת  עיר  של  בחירה 

קיימא בת  תחבורה    , למערכת 

ניסיונות  : לויאהוד יובל    ?שפן 

ארמוני בעצם   :אשל  הזאתוהמדינה  התכנית  את  יש , תממן  כאשר 

שי לערים  התכניתקריטריונים  על  להתחרות  מדובר . כולות 

הגדולות הערים  בשלושת  בין , לא  שהם  בערים  מדובר  אלא 

ל70 תושבים250-   אלף  האלו,   הערים  בין  נכללת  סבא    .וכפר 

ואומר, האמתלמען    אקדים  התלבטנואני  שבהחלט  אם    

קורא לקול  היא . לגשת  קורא  בקול  שהזכייה  מכיוון 

קריטריונים מספר  על  הקריטריונים שלפחות, מבוססת  אחד   

לטובתנו שיפעל  חשבנו  בהתחלה  שמבחינתנו  קריטריון  , היה 

בניקוד נכלל  לא  שהוא  יסתבר  כך  למעשה . ואחר  וזה 

ה למערכת  מתוכננות  מערכות  של    . BRT- הקריטריון 

דבר   של  בסופו  זאת, אבל  היא , למרות  שלנו  החמה  ההמלצה 

קורא לקול  לגשת  ש, כן  מהנימוק  שתזכה' א- וזה  עיר   כל 

נקודותבמספר של  מסוים  קול ,   לקראת  וההכנה  העבודה 

במלואה ממומנת  תהיה  סבורים , קורא  שאנחנו ואנחנו 

הנדרש הניקוד  במכסת  מקרה' ב- ו. נעמוד  יתר , בכל  בין 

במהלכם ונמצאים  מתכננים  שאנחנו  גם ,הדברים  אנחנו   

לתחבורה אב  תכנית  בדעתנו . מתכננים  היה  וכה  כה  ובין 

הבא השלב  את  הציבוריתלתכנן  התחבורה  של  שהוא ,  

ה של  השלב  נכנסים . BRT- מאחרי  היינו  וכה  כה  בין  ולכן 

הזה נזכה. לנושא  לא  אם  גם  למעשה , וכך  נמצא  לפחות 

לעשות  שרצינו  משהו  וכהמממנים  כה    . בין 
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הרקע   דברים. זה  מספר  לאשר  נדרשים  את , אתם  יציג  ארז 

דבר של  בסופו  עמיר. השקף  שאמר  כמו  זה  לפני  , םאבל 

מורן שי  את  לפה  קראוסהזמנו  אייל  ממשרד  ש.  יציג    , י 

מילר קצרה  :עמירם    . מצגת 

מורן טוב. כן  :שי  משרד . ערב  של  להצעה  מתייחס  קורא  הקול 

האוצר משרד  עם  יחד  משולבת , התחבורה  מערכת  להקים 

קיימא בת  ציבורית  תחבורה  על . של  מבוססת  שהמערכת 

לא  תחבורה  אמצעי  ועל  ציבורית  . מוטורייםתחבורה 

שבילי  עם  הליכה  שבילי  של  רשת  פה  לעשות  היא  הכוונה 

הציבורית, אופניים התחבורה  במערך  שסך , ושיפורים  כדי 

דבר של  בסופו  הרשת  את , הכל  להפחית  שלה  המטרה 

פרטי ברכב    .השימוש 

התכנית   של  היכולת  הוא  לזכייה  הפחתה המדד  להציג   

פרטי ברכב  נוסחאות, בשימוש  מודל"עפ, הרבה  ים י 

מציעה הזה. שהתכנית  שאנחנו , השלב  הנוכחי  השלב 

המועצה אישור  את  לתכנון , מבקשים  מתייחס  הוא 

העקרוני, הראשוני ממספר .התכנון  בנוי  קורא  הקול   

  . שלבים

איזושהי    בנינו  קראוס  אייל  משרד  עם  יחד  סבא  כפר  עיריית 

ראשונית של , רעיונית, הצעה  היתכנות  בדיקת   8בעצם 

הנדסי הצעה 8את . יםמרכיבים  עם  האלה  המרכיבים   

ראשוני תוכן  איזשהו  עם  בהמשך , ראשונית  מגישים  אנחנו 

התחבורה למשרד  להגיש  רוצים  אנחנו  משרד , לאישור 

המשותפת. האוצר המכרזים  ועדת  את  את יש  שבוחנת   

ההצעות, ההצעות את    .מדרגת 

זכייה   ויש  של , במידה  גודל  בסדר  מיוחד  תקציב   30יש 

ל שקל  מפורטמיליון  תכנון  של  לנושא  של , היכנס  נושא 
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ראשונית. סקרים הצעה  לנו  יש  לעכשיו  נכון  כרגע  , אבל 

יפה. רעיונית חושב, הצעה  בה . אני  מרכיבים8יש  המרכיב .  

הציבורית התחבורה  נושא  כל  זה    . הראשוני 

שפירטתי, יש   על , כמו  מאוד  קצר  אחד  רקע  עוד  אתן  ואני 

אופניים שבילי  של  הי, הנושא  השכרת עם  למערך  תכנות 

של  שיפור  ועוד  של אופניים  סבא  בכפר  קיימות  תשתיות 

הליכה שבילי  ונושא  אופניים  שבילי  שאמר . נושא  כמו 

ה, אשל, ל"המנכ של  הסוגיה  את  ציר , BRT- יש  שבעצם 

נכנסBRT- ה, ויצמן לא  הוא  התכנית,   בתוך  כלול  ולפי . לא 

הקורא קול  הגדרות  אישור , בקשת  את  לקבל  בקשה  יש 

בתכנית העירייה  להשתתפות  העיר  את . מועצת  לאשר 

המרכיבים על  המוצע    . הפרויקט 

הפרויקט    את  איתו  לבצע  רוצה  שהעירייה  הגורם  כי  אישור 

ממשלתית חברה  באמצעות  ע. הוא  המוצע  העירייה "הגורם  י 

ע בהתאם "לביצוע  פומביים  מכרזים  או  מחיר  הצעות  י 

העירייה העירייה, לתקנות  של  משרד כי, והסכמה  בסמכות   

חברה באמצעות  הפרויקט  את  לבצע  או התחבורה  ממשלתית   

משכ   .ל"חברת 

אומרת   הראשון, זאת  השלב  בעצם  כהצעה 8. זה  מרכיבים   

כפר , ראשונית העיר  ברחבי  המערכות  של  ראשונית  כסקירה 

התחבורה, סבא למשרד  עובר  שלכם  אישור  ועדת . עם 

זוכים לא  או  זוכים  אנחנו  אם  תגדיר  שזוכה . המכרזים  מי 

בירורים של  לתקופה  כמובן  ייכנס  , הסברים, בפרויקט 

של גודל  בסדר  מפורט  תכנון  וכמובן    , בירורים 

גבע"ד אמיר  ה  :ר  על  מתחרים    ? - כמה 

מילר ידוע  :עמירם    . לא 

ארמוני הרבה  :אשל    . די 
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אייזנר להתחרות20  :ארז  יכולים  יגישו,   כמה  יודעים    . לא 

מילר מבקש, שי  :עמירם  משהו, אני  להציג  רוצה  בעצם ? אתה  המצגת 

נוסף תכנון  על  ציבורית, מדברת  שי , תחבורה  שאמר  .כפי  . .  

גל בן  בה  :גיא  יש    ? מה 

ביחד(   ) מדברים 

מורן הפרויקט  :שי  תוצרי  על  מדברים  את , אנחנו  אעשה  רק  אני 

המרכזית הטבלה.הטבלה  זו  המרכיבים8אלה ,   אחד .   לכל 

בקט שלו  הניקוד  את  יש  התחתוןמהמרכיבים  ניקח , ע  אם 

ביותר השמאלי  מסלולי , את  לתחבורה ההעדפה את 

הוא ,הציבורית שלו  המרכיב  הכל 30  סך  מתוך  נקודות   80 .

מרכיבים8יש  מ.   בנוי  מרכיב  איכותי50%- כל  ציון  שזה ,  

התחבורה מערכות  בין  השילוב  הראייה , בעצם  בעצם 

הרחבה, ההנדסית שמשרד 50%- ו. הראייה  נוסחאות  הן   

לתוכםהתחב נתונים  להזין  ביקש    . ורה 

שאמרנו, המרכיבים   לתחבורה , כמו  העדפה  מסלולי  זה 

ציבורית, ציבורית לתחבורה  קווי , טכנולוגיות  רשת  עדכון 

הציבורית האוטובוס, התחבורה  לנוסע, קווי  פיזית  , תשתית 

אופניים שבילי  רגל, תשתית  הולכי  חנייה , תשתית  מדיניות 

נוספים   . ואמצעים 

בו"ד צר  זה   :יש'קי  לנושא'מה  פיזית    '? תשתית 

מורן לנושא  :שי  פיזית  התחנות, תשתית  נושא  למשל  מסופי , זה  נושא 

לנוסע, הקצה המידע  סטטי, נושא  סטטי , מידע  לא  מידע 

אחת טכנולוגית  ברשת  הנגישות. כלול  הדרך , וגם  של  הנגשה 

לאוטובוסים להגיע  הנוסע  הרחוב, של  פינות  זה , זה  אם 

התחנה   . אזור 

תוכן   כמובן  יש  האלה  מהמרכיבים  אחד  כל  תנחו . בתוך 

אם  שזו אותי  או  מעבר  למעלה מסקירה איזושהי להיכנס 
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תכנית   .של 

מילר מלמעלה  :עמירם  סקירה  לנו    . תן 

ארמוני לנו  :אשל  מספיקה  נקודתיות. מלמעלה  שאלות  יהיו    . תענה, אם 

ביחד(   ) מדברים 

מורן המערך  :שי  של  המדובר  התכנון  העתידיבעצם  ידבר ,   בעצם  הוא 

הציבורית התחבורה  במערך  מהותיים  שינויים  כדי , על 

בכפר  התושבים  לרוב  ציבורית  תחבורה  עם  להגיע  שנוכל 

ה אזורי  ולרוב  . סבא  . סבא. כפר  קו . של  את  לראות  אפשר 

בוויצמןBRT- ה המתוכנן  ביצוע,   קו  קו . זה  שרשום  מה 

ע לביצוע  התחבורה"מתוכנן  משרד     . י 

ידעבתוך    עתיר  עם  העיר  הירוקות, מרכז  השכונות  אלה , עם 

שתנוע  הראשית  המערכת  את  להזין  שאמורים  מזינים  קווים 

ראשיים הקווים. בצירים  את  התכנית  בפינות  לראות   אפשר 

ידע לעתיר  מערב, המזינים  מאזור  המזינים  הקווים  . ואת 

העתידי הצפוני  הציר  על  מדברים  טבעת , ואנחנו  ליצור  כדי 

קווי העירשל  בהיקף  ראשיים    . ם 

גבע"ד אמיר  הירוק  :ר  יהודה  בן    .שזה 

מורן העתידי  :שי  יהודה  בן  ציר    . שזה 

מילר מבגין  :עמירם  קטע  כולל  יהודה  וחזרה , בן  הירוקות  השכונות  סיבוב 

מאיר חולים  לכיוון, לבית  היציאה  עתידי, ולציר    . קו 

ומתי  :אל- אתי גן קיים  זה     - ממתי 

יואל עתידי  :איציק  עכשיואנחנו . זה    . מתחרים 

מורן לשלבים  :שי  זה  את  פהBRT. נפרק  כתוב  הוא  רק ,   אני  אז 

קל זה  כי  ממנו  יודעים, הוא. אתחיל  לכם, אתם  הציגו    . בטח 

מילר   . יודעים. יודעים  :עמירם 

מורן מה  :שי  עוברים  המרכזי BRT- אם  התנאי  זכייה , על  כל  קודם  זה 
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קורא א. בקול  תנאי  וזוכים. 'זה  נכנסים במידה  קורא  בקול   

מפורט כללית. לתכנון  מאוד  תכנית  זו    . כרגע 

לפחות  :אל- אתי גן שנתיים  עוד    .זה 

מורן של  :שי  גודל  בסדר  תקציב  על  מדברים  קורא  קול  שנים3 כל    .  

גבע"ד אמיר  הזכייה  :ר  תוכרז     ? מתי 

מורן שנה  :שי  של  גודל    . סדר 

ההזנות  :אל- אתי גן כל  עם  בינתיים    ? ומה 

ב חמויהודה  נזכה  :ן  וחלילה  חס  נזכה. אם  וחלילה  חס  אם  להם  , גיא. תענה 

נזכה וחלילה  חס    , אם 

גל בן  יקרה  :גיא  לא  שכנראה    . מה 

חמו בן  נזכה, לא  :יהודה  וחלילה  חס  אם  לכם  לענות  צריך    . אני 

גל בן  לא  :גיא  אם  קורה  מה  במונחים  לדבר  יותר  צריכים    . אנחנו 

מילר לא  :עמירם  אם  קורה  תכנוןלפחו, מה  לנו  יש    .ת 

גל בן  לשאול  :גיא  שאלה  לי    , יש 

מילר לך, בסדר  :עמירם  אתן  לשאול. אני  לך  אתן  ואני  יסיים    .שי 

מורן העקרוני  :שי  המערך  בעצם  שיש . זה  חשובים  מאוד  דברים  פה  יש 

גדול מאוד  מוסף  ערך  בפרויקט, להם  וזוכים  כמו , במידה 

מהותיים מאוד  טכנולוגיים  להעב. שיפורים  את בעצם  יר 

מראיית , השירות הציבורית  התחבורה  של  הראייה  את 

המפעיל לראיית  היום, החברה  קיימת  שהוא , לראייה 

עפ תפעוליים"מתוגמל  ופרמטרים  רכב  קילומטר    . י 

הנוסע   של  לראייה  לעבור  הנוסע , כלומר. בעצם  מודד איך 

הציבורית התחבורה  יפות. את  מאוד  טכנולוגיות  פה  , ויש 

של נושא  צמצכמו  קווים  בין  במעבר  המתנה  זמני  כמו , ום 

עפ מציעים  שאנחנו  ציבורית  תחבורה  ביקושים "מערכת  י 

גמישיםשתזהה , גמישים לא    . ביקושים 

יפים   מאוד  דברים  פה  נזכה. יש  אותם, אם  לממש  יהיו . נוכל 
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הזאת ברשת  להוסיף. פרוסים  שחסר  מה  הזאת  הרשת  , על 

האופניים שבילי  רשת  את  רואים  לא  של סד, אתם  גודל   20ר 

הקיים למצב  שתתחבר  קילומטר  הכל , ומשהו  בסך   30יהיו 

אופניים שבילי  קילומטר  מאוד . ומשהו  יפה  והשקעה 

רגל הולכי  של  בגדול. בתשתיות    . זה 

מילר רבה  :עמירם  שלך. תודה  השלמה  לגיא, לפני    . שאלה 

גל בן  קודם  :גיא  יסיימו  המקצועיים  שהגורמים  רוצה  לא    ?אתה 

מילר   . תשאל  :עמירם 

גל בן  הזאת  :גיא  המצגת  את  אפשר  אם  שלי  . הבקשה  . בטוח . אני 

אותה ראו  ההנהלה  המועצה, שחברי  חברי  לא  .אבל  . .  .  

מילר התחרות  :עמירם  אחרי  או  התחרות    ? לפני 

גל בן  למתחרים, אה  :גיא  יעבור  שלא  אם ? מבחינת  ליין  הדד  אחרי  אז 

יהיה שיהיה , אפשר  כמובן  רוצים  לא  דבאנחנו  שיפגע שום  ר 

עצמנו נגד  שלנו  המועד, בסיכויים  אחרי  שלי. אבל  , הערה 

כאן שדנו  הקודם  בגלגול  זוכר  דילמה , אני  ספק  לנו  שהיתה 

כדאי לזכות , אם  הסיכויים  ריאלי  שבאופן  אמרנו  כי 

בלבד אחת  בעיר  שהו, כשמדובר  להיות  יכול   BRT- דווקא 

בעו שיקול , רנוכיהיה  יעשה  התחבורה  שמשרד  ייתכן  כי 

תוואי שעי בה  עובר  ככה  שגם  מאיזשהם BRTר  תהנה   

קיימא בת  תחבורה  של  לכאורה , אלמנטים  עדיף  ולכן 

אחת עיר  רק  אם  זה, להשקיע  את  בה  שאין  שאלנו . עיר  ולכן 

לנו ייצא  מה  רבות  עצמנו    . את 

מרווחים   שאנחנו  למדנו  אחד  דבר  תכנון . אז  לא  אמנם 

זאת , מפורט בכל  תכנון  ראיאבל  איזושהי  יותר יה שרואה 

תחבורתי תכנון  מבחינת    .משמעותית 

חמו בן  מגירה  :יהודה    . תכנית 

גל בן  באיזשהו   :גיא  נשענים  אם  שלי  השאלה  האבאז  תכנית  על  ? אופן 
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התחבורה על  נעשתה  שכבר  אחת  שאלה  האם , כלומר. זאת 

זאת  בכל  בה  ויש  שהוגשה  האב  בתכנית  בכלל  ממשקים  יש 

  , איזשהם

הוגשה  :??? לא    . עוד 

גלגיא  לתחבורה  :בן  האב  השנייה. תכנית  לא , השאלה  שאכן  בהנחה 

בשלב, נזכה כבר  זה, האם  יודע  לא  קצת , אני  צריך  אבל 

לחשוב תכנוני , להתחיל  אופק  איזשהו  עם  פה  נישאר  אנחנו 

פירוט מאוד. מבחינת  ברזולוציות  לא  מפורטות- אולי  , מאוד 

לנו  מממן  התחבורה  משרד  שאם  חשיבה  איזושהי  עם  אבל 

אופציות, הכלאת  מאוד  הרבה  עם  פה  נישאר  צריך , אבל 

עדיפויות סדרי  של  במונחים  לחשוב    . להתחיל 

נזכה   לא  אם  שגם  הנחה  מנקודת  יוצא  אני  תהיה , כי  אבל 

בעצמנו  אותה  לעשות  זה  אחרי  נרצה  שאולי  תכנית  לנו 

שעובדים , מפורטת כפי  התחבורה  משרד  עם  לעבוד  נוכל 

בשוטף של , איתו  התחבורה 80/20בפרויקטים  שמשרד   

כלל  בדרך  הפרויקט80%מממן  מעלויות  המקומית ,   והרשות 

ב רק  לכאורה  נושאת  זאת    . 20%- בכל 

חמו בן  משמעית  :יהודה  משמעית. גיא, חד  תשתלב . חד  הזו  התכנית 

בהתאם  סבא  כפר  העיר  של  הפיתוח    , לתכניתבתכנית 

גל בן  כך  :גיא  או  לעמוד. כך  מסוגלת  שהעירייה    . במה 

חמויהוד בן  מהמשרד  :ה  מקרה  בכל  שלנו  הדרישה  צריך , ועם  שהוא  במה 

  . להשתתף

גל בן  לתחבורה  :גיא  האב  תכנית  עם  הממשק    ?ולגבי 

חמו בן  בזה  :יהודה  שיתחשבו  שאלה, כמובן  שעמל. איזו  צביקה , הצוות  גם 

ההנדסה אגף  ואגף  עמירם  משמעית , וגם  תכנית חד  לקח 

אבל , שעובדה סופית  אושרה  לא  לכך , עובדהעדיין  ובהתאם 

ההצעה את    . בנו 



    17.04.2012  67  מועצה מן המניין 

מילר יהודה, למשל  :עמירם  בן  הרחבת  בן , לגבי  צפון  אצלנו  שנקרא  מה 

קודם עליה  שדיברו  והתכנית  שלה , יהודה  המימון  לגבי 

אותהש הזכיר  שיצטרכו  ,יובל  בחשבון  לוקחים  כבר  אנחנו 

אפשר שעוד  לכיוונים  יהודה  בן  את  בצורה , להרחיב  כמובן 

הקווי.ניכרת פה  שמופיעים  המזינים  נזכה , ם  לא  אם  גם 

ה את  ישרתו  יותר  או    . BRT- פחות 

יואל בסוף  :איציק  המפעילים  את  צריך  מצב    , בכל 

מילר ה  :עמירם  שבעצם  מאיר  חולים  בית  עם  לא BRT- הקשר  כמעט  הוא   

באופן  מאוד, צמודקיים  חשובה  מסקנה  כן  גם    , הוא 

גל בן  לצומ  :גיא  להגיע  כדי  רק  ישטשרניחובסקי  רעננה  ל, ת  קשור     - לא 

מילר גם   :עמירם  מאוד. חשובקישור זה  חשובים  לב . קישורים  ושימו 

המזרחי הקטע  על  בפעם , שדילגנו  התנגדויות  הרבה  לו  שהיו 

ה, הקודמת של  הראשון  במזרח BRT- בגלגול  שהשכונות   

מפותחת מאוד  ציבורית  מתחבורה  מזיניםנהנות  קווים  של    .  

גל בן  מבחינ  :גיא  רק  הצפוייםאז  הזמנים  לוחות  מה , ת  כלומר 

הבאות    ?המשוחות 

מילר דברים, רגע  :עמירם  כמה  לומר  לארז  תן    . בוא 

אייזנר ה' א  :ארז  לגבי  אתי  הוציא משרד, BRT- לשאלתך  התחבורה   

שאושר תקציב  או  מימון  שקיבלה  עירייה  שכל  והחליט   חוזר 

ציבורית . לתחבורה  . קורא, השרון. בקול  נכלל  זאת . לא 

ע, תאומר אושר  והוא  תקציב  קיבלנו  כבר  משרד "אם  י 

להיכלל, האוצר יכול  לא  לשאלתך. זה    . זה 

קורא   הקול  כל  קודם  שבסביבות , לגבי  עבודה  חוברת   150זה 

אותה. עמודים לי  שלח  בעמוד . שי  איפשהו  נמצא  או 80אני   

והמון . 90 נוסחאות  המון  עם  מתישה  מאוד  חוברת  זו 

הז. דברים החוברת  בתוך  שאנחנו אבל  הבסיס  את  יש  את 



    17.04.2012  68  מועצה מן המניין 

עושים שאנחנו  עירונית  תחבורה  לתכנית  אותו    .ניקח 

האב   תכנית  על  מתכנית , לשאלתך  שלקחנו  העיקרי  הפרויקט 

המעטפת של  הנושא  זה  אומרת. האב  האב  שתכנית  מה  . זה 

התושבים את  אליך  ותיקח  במעטפת  תחבורה  . תעשה 

חובה לידי  משהו  איזשהו  לא  זה  הזאת   אנחנו, והתכנית 

בה עוד . נשתמש  לעשות  נרצה  שאם  חייב BRTכמובן  נהיה   

התחבורה משרד  עם  שיתוף  הקצר, עוד  בטווח  לא  . וגם 

נשכרים יצאנו  רק    . והתכנית 

את    ונקבל  המינימום  רמת  את  שנעבור  הרמה  לפי  לי  נראה 

פה, ההחזר השקענו  משרד , ובעצם  את  להכיר  לנו  ויצא 

ברמה משרד  שהוא  מורן, קראוס  שי    . ואת 

מילרע הזאת  :מירם  מההכרות  הרווחנו  את . בהחלט  לקרוא  מבקש  אני 

ההחלטה   . נוסח 

אייזנר אקריא  :ארז  שאני  או  הנוסח  את  אסביר  שאני  רוצה    ? אתה 

יואל   . תקריא  :איציק 

גבע"ד אמיר  כמותית  :ר  עלות. שאלה  של  גודל  סדר  לנו  יש   האם 

הזאת    ?ההתמודדות 

ארמוני   . יש  :אשל 

אייזנר יותר160,000  :ארז  חזרה  ומקבל    .  

ארמוני עצמו, לא  :אשל  הפרויקט  הביצוע, על    . על 

יואל בחזרה  :איציק  זה  את  מקבל    . אתה 

אייזנר טובה160,000  :ארז  בריבית  בחזרה  אותם  ותקבל    .  

מילר מקומיות  :עמירם  עליות  בחשבון  לקחת   150,000, 160,000- כ, צריך 

ו, ובכן. שקל בתכנית  העירייה  השתתפות  את  את לאשר 

מרכיביוהפרויקט  כל  על  שהוצע  בעצם -  2סעיף . כפי   

הפרויקט  את  לבצע  התחבורה  משרד  שבסמכות  להסכים 

ממשלתית חברה  משכ/באמצעות  אישור -  3סעיף . ל"חברת   
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ע המוצע  הגורם  לבחירת "כי  והדרך  העירייה  הגורם י 

עפ לא  היא  ו"המבצע  מחיר  הצעות  פומביים/י  מרכזים  . או 

ההמלצה אפ. זאת  זוהאם  להצעה  אחד  פה  להתאחד    ? שר 

גבע"ד אמיר    . כן  :ר 

מילר רבה  :עמירם  אחד, תודה  לשי. פה  רבה    . תודה 

בעד  : לויאהוד יובל מצביעה  את  חמישי  נושא    . כל 

עניין  :אל- אתי גן של  לגופו  דבר    .כל 

מסהחלטה כדלקמן :431'     :מחליטים 

בתוכנית :א העירייה  השתתפות  מאשרים  תחב"  למערכת  קורא  בת קול  ורה 

מרכיביו" קיימא כל  של  מטעמה  המוצע  הפרוייקט    .ואת 

באמצעות :ב הפרוייקט  את  לבצע  התחבורה  משרד  בסמכות  כי  מאשרים   

פרטית משכ/ממשלתית/חברה    .ל"חברת 

עם :ג ההיגוי  לועדת  העירייה  כנציג  העיר  מהנדס  מינוי  את  מאשרים   

ההיבטים  בכל  לטיפול  אחת  כתובת  המהווה  וכגורם  הממשלה 

  .רונייםהעי
  

חמו בן  רגע  :יהודה  ש, סליחה  אתכם  להיות 4- לעדכן  צריכים  מהמועצה   

הללו התכניות  לגבי  חתימה  בהנחה , מורשי  המשרד  מול 

  . שנזכה

מהאופוזיציה  : לויאהוד יובל גל  בן  גיא  את  מציע    . אני 

חמו בן  האופוזיציה  :יהודה  לא  עובדים , זה  יום  היום  שבחיי  אנשים  זה 

פה מ. ונמצאים  שנמנה אני  אנשים4ציע  בניין "יו,   ועדת  ר 

להיות מקומי . חייב  וממלא  סגני  את  מציע  צביקה - אני   

העיר . צרפתי ראש  סגן  מילר- את  עמירם  תיק ,   מחזיק 

אמרנו. התחבורה עוד    ? ומי 

מילר יו. אתה  :עמירם     .ר"אתה 

חמו בן    , צביקה, אתה, אני  :יהודה 
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גבע"ד אמיר  יכול"והמנכ  :ר  לא    ? ל 

בן חמויהודה  המועצה, לא  :  חברי    . ואורן. מבין 

גל בן  ההיגוי  :גיא  ועדת  ראש  הוא  אורן  הרי  מקצועית    . מבחינה 

ביחד(    ) מדברים 

מסהחלטה ה :432 '  על  החתימה  מורשי  ארבעת  כי  קורא"מחליטים  מול " קול 

הם התחבורה  חמו: משרד  בן  העיר, יהודה  צרפתי, ראש  , צביקה 

וס"מ העיר/מ  מילר, ראש  חבר 'ס, עמירם  כהן  ואורן  העיר  ראש 

  .המועצה
  

חכירה   .4 והסכם  פיתוח  הסכם  עמותת "חוו+ אישור  עם  משפטית  ד 

לקשיש" יום  ברח" מרכז  לקשיש  יום  מרכז    .אזר' להקמת 

  

מילר חכירה  -  4סעיף , רבותיי  :עמירם  והסכם  פיתוח  הסכם  + אישור 

עמותת "חוו עם  משפטית  לקשיש"ד  יום  מונח . "מרכז 

הערותהאם . לפניכם מוכר? יש  אופן, הנושא  אני , בכל 

הזה מהסעיף  יצאה  שאתי  מהפרוטוקול  היתה , מבקש  היא 

העמותה הנהלת    .חברת 

מילר שאלות  :עמירם  יש  גיא, אם    . בבקשה 

גל בן  ישב   :גיא  שאלות3שותכם ברלי  ההסכם.   את  קראתי  איילה . אני 

פה    ?זיו 

זיו   . כן  :איילה 

גל בן  איילה  :גיא  ראש. שלום  בסעיף, ונהשאלה  רואה  אתם , אני  אם 

מדבר אני  מה  על  לדעת  ורוצים  השעמום  חוסר  אני , למען  אז 

מתכוון אני  למה  הנחיות  לכם  של . אתן  הראשון  בעמוד 

בסעיף  ההקצאה , 7הסעיף  את  מבטלת  הזו  שההקצאה  כתוב 

לעמותההק חלקה 6432בגוש , ודמת  האם . 69  שמח  הייתי 

הה היתה  מה  על  פרטים  קצת  לקבל  הקודמתאפשר  . קצאה 
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הראשונה השאלה  ההחלפה. זו  בוצעה  למעשה  , כלומר. ולמה 

ההקצאה היתה  נדרשים, למה  למעשה  היום    , ואנחנו 

חמו בן  דיון  :יהודה  פה    . גיא, היה 

גל בן  את   :גיא  מנצל  ואני  הזה  בדיון  הייתי  לא  אני  היוםאז    . ההזדמנות 

חמו בן  השפלה  :יהודה    , רחוב 

גל בן  השאל, רגע  :גיא  יהודהזו  הראשונה  רוצה . להזכירך, ה  אתה 

פינג ברצף- שנעשה  שלושתן  את  אשאל  שאני  או    ? פונג 

חמו בן  שהוקצתה. קצר. קצר  :יהודה  קרקע  עתידית זו  ביניים  חטיבת  ליד   

מספיק, להיבנות לא  החטיבה  של  בהסכמה , השטח  העברנו 

בהסכמת המים  למגדל  השטח  את  העמותה  הנהלת    , עם 

גל בן  אותו   :גיא    ? בעיקרון, גודלזה 

חמו בן  הצרכים, גודלאותו   :יהודה  לכל     .עונה 

גל בן  מקנה   :גיא  שאני  לא  שם100זה  דונם    ,  

חמו בן  פתאום, לא, לא  :יהודה    . מה 

גל בן  ראשונה. בסדר  :גיא  שאלה  שנייה. זו  תוכלו , שאלה  אם 

היום סדר  של  החמישי  לעמוד  לדפדף  הסעיף , ברשותכם  של 

המפה, הזה של  עמוד למ. לגב  של  הגב  עמוד 5עשה  לימין   6 .

מפה המדובר, יש  המתחם  את  שמפרט  שלפחות . תשריט  ומה 

שלי העין  את  את , צד  בבירור  לראות  אפשר  שמאל  שמצד 

גובלות , החניות הן  אם  מהתרשים  להבין  מצליח  לא  שאני 

להיבנות שעתיד  המתחם, במתחם  חשבון  על  יהיו  שהם  . או 

עליהם, כלומר להיבנות  עתיד  אחרות? המתחם  במילים  , או 

כתוצאה  חנייה  מקומות  להיעלם  הולכות  האם  שלי  השאלה 

המתחם של    ?מהבנייה 

לא   היא  התשובה  לשמוע, אם  מקווה  שאני  אין , כפי  אז 

כן. בעיה היא  התשובה  דעתכם , אם  את  לתת  צריך  אז 

מאוד בעייתי  דבר  זה  חניות  של  אם , שביטול  לחשוב  וצריך 
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המש מה  חניות  חשבון  על  בא  של זה  התחבורתיות  מעויות 

מה , זה הפחות  לכל  הסבר  לקבל  שצריך  משמעויות  לזה  ויש 

של   . זה המשמעות 

שלי   האחרונה  האזור, והשאלה  את  מכיר  פשוט  , אני 

להגיד לי  תרשו  אם  ברור  כך  כל  לא  גם  אם , השרטוט  אז 

בדיוק אותו  יבאר  מקצועי  שגורם  או  אותו  לבאר    . תוכלו 

קו  :יאיר אברהם של  ברוריםהשרטוטים  יותר    . לודני 

מילר בנוי  :עמירם  שטח  לא  הוא  הזה  כצנלסוןפה . השטח  בריכת , זה  פה 

פה הוא  החנייה  ומגרש  בחנייה. המים  פוגע    . לא 

גל בן  לשמוע. מעולה  :גיא  שקיוויתי  התשובה  אחרונה . זאת  שאלה 

  , ברשותכם

חמו בן  בחניות  :יהודה  פוגע  שלא  רק  באי,לא  את  גם  ישמשו  החניות    ,  

גלגי בן  טוב. מעולה  :א  יותר  את , אפשר. מצוין. עוד  שיאמץ  מי 

לראות טיפה  לשמחתי , העיניים  מחייב  החוק  , היוםכבר כי 

בוגרים עצים  של  סימון  מפורטות  לתכניות  וגם . להכניס 

שמציעים סימונים  שיש  לראות  אפשר  הזה  ואתם במתחם   

לראות איפה , יכולים  נכון  רואה  באמת  אני  שהפעם  בהנחה 

יושבהמתחם שהם ,   עצים  על  לשבת  אמור  כן  לכאורה  שהוא 

שם קיימים  או . כרגע  האלה  העצים  את  הפחות  לכל  אז 

לכרות להעתיק, שיצטרכו  שיצטרכו    . או 

חמו בן  קק  :יהודה  של  באישור    . ל"הכל 

גל בן  לוודא  :גיא  רוצה  שאני  מה  שמסומנים . זה  עצים  פה  יש  כי 

במתחם לעצים . לכאורה  דעתכם  את  שתיתנו    . האלהאז 

חמו בן  שאלות  :יהודה    . חברים, קדימה? הערות, עוד 

מילר ההקצאה  :עמירם  על  אחד  פה    ? נצביע 

גל בן  שאמרנו  :גיא  למה    , בכפוף 

חמו בן  רבה  :יהודה    . תודה 
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מסהחלטה להקצאת  :433'  חכירה  והסכם  פיתוח  הסכם  לאשר  מחליטים 

בגודל  בגוש 3.2קרקע  דונם  מחלקה 6431  חלק  ברח190  אזר '  

כפר הקשיש  למען  שמספרה - לעמותה  למטרת 58-0069342סבא   

העיר בצפון  לקשיש  יום  מרכז    .הקמת 
  

טרנספורמציה   .5 תחנת  הסכם  חלקה 6433גוש , "קלישר"אישור   79.  

  

טרנספורמציה   .6 תחנת  הסכם  חלקה 6441גוש , "נחשון"אישור   285.  

  

מילר הבא   :עמירם  טרנספורמציה- סעיף  זה.  את  מסביר  מי    . ילהאי?  

גל בן  הדבר  :גיא  אותו  שלהם  במהות  שהם  סעיפים  שני    . זה 

זיו דבר  :איילה  אותו  שלהם    . המהות 

מילר ו5  :עמירם  ביחד6-     .  

זיו טרנספורמציה  :איילה  תחנות  שתי  בונה פשוט, זה  הקבלן  הנוהל  לפי   

הטרנספורמציה תחנות  מחברת , את  הכסף  את  לקבל  וכדי 

מאשרת  שהעירייה  הוא  השלב  שהמבנה החשמל  העובדה  את 

הקרקע על  מחברת ו, מוקם  שלו  הכסף  את  מקבל  הוא  כך 

תחנות. החשמל שתי  ב, ואלה  ואחת  בנחשון    - אחת 

מילר   . ה'חבר, ה'חבר  :עמירם 

נפרדים :אליעזר פירשטיין חוזים  שני  זה    , אבל 

זיו נפרדות  :איילה  תחנות  לשתי  נפרדים  חוזים    . שני 

מס :אליעזר פירשטיין זה  את    .ודרשיסבירו 

מילר סעיף , רבותיי  :עמירם  את  לאשר  אפשר  אחד5האם  פה   ?   

גל בן    . כן  :גיא 

מילר אחד6סעיף   :עמירם  פה  רבה.     . איילה, תודה 
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מסהחלטה טרנספורמציה מאשרים  :434 '  תחנת   6433בגוש " קלישר"הקמת 

ברח79חלקה    .75הכרמל '  
  

מסהחלטה טרנספורמציה מאשרים  :435 '  תחנת   6441בגוש " נחשון"הקמת 

  .285חלקה 
  

ביום   .7 מישיבתה  כספים  ועדת  החלטות    .01/02/12אישור 

  

מילר כספים-  7סעיף   :עמירם  ועדת  החלטות  אדוני.   רוכל, בבקשה    . שגיא 

הדיון, סליחה  : לויאהוד יובל את  מתחיל  שהוא  לפני  שנייה  רק  מבקש  , אני 

לכנס  היה  שמותר  המשפטי  מהיועץ  לשמוע  רוצים  אנחנו 

טלפוניישיב באופן  החברים  כל  הסכמת  בלי  מדבר , ה  לא  אני 

ההסכמה לא, על  או  ההחלטה  כספים. על    . ועדת 

גל בן  הבא  :גיא  לסעיף . הסעיף  נעבור  בואו    , 7אז 

חמו בן  בסוף  :יהודה  יינתנו  הדעת  חוות    .  כל 

אומר. סליחה, לא, לא, לא  : לויאהוד יובל   , זה 

מילר צודק, 7סעיף   :עמירם  לא, הוא  רלוונטיזה    .  

ביחד(   ) מדברים 

חמו בן  בבקשה  :יהודה    . שגיא 

רוכל מיום -  7סעיף   :שגיא  כספים  ועדת  פרוטוקול  העברות , 1.2.2012 

לסעיף  תבמסעיף  לסעיף  מסעיף  והעברות  רגיל  . רים"תקציב 

לפניכם מספר "דו. החומר  רבעוני  שאלות, 3/2011ח  ? יש 

לרשותכם, בבקשה   . אני 

גל בן  לא   :גיא  הדואנחנו  על  להצביע    ? נכון, ח"נדרשים 

רוכל הדו, לא  :שגיא  על  הצבעה  לדו. ח"אין  הדו, ח"שאלות  הכל  ח "סך 

באיזון של . הסתיים  הטיוטות  את  סיימנו  כבר  היום  אנחנו 

הכספי"הדו   , ח 



    17.04.2012  75  מועצה מן המניין 

גבע"ד אמיר  עד   :ר  להתפרסם  אמור  למרץ31שהיה  כבר ,   זה    . שיפוראבל 

חמו בן  אנח. באמת, אמיר, נו  :יהודה    ? נומה 

גבע"ד אמיר  שיפור  :ר  כבר  זה  אומר    . אני 

מילר רחוק  :עמירם  לא  רחוק. זה  לא    . באמת 

חמו בן  אנחנו  :יהודה  היום16 ?מה  לחודש   .   

רוכל .   :שגיא  . ה. עד  הטיוטות  את  להעביר  הפנים  למאי15- משרד  היום .   

הפנים למשרד  הטיוטות  את    . העברנו 

ביחד(   ) מדברים 

רוכל לאשר  :שגיא  מבקש  לסעיףאני  מסעיף  ההעברות  את    .  

מילר בבקשה  :עמירם    . שאלה, שגיא 

שהיו  : לויאהוד יובל לזה  מתנגד  דבריו"אני  באמצע  הגזבר  את  קטע    . ר 

מילר   ? שאלות  :עמירם 

  , בזמן. כן  : לויאהוד יובל

מילר להפריע  :עמירם  פעם. לא  למישהו  הפריע    . בבקשה, יובל. לא? יובל 

אבזמן , שגיא  : לויאהוד יובל כספים  בוועדת  שהתייחסת הישיבה  זוכר  ני 

הילדים גני  בכמות  בהדרים  ההגדלה . להגדלה  שגם  טענה  יש 

מספיקה לא  דיונים, הזאת  פה  לגבי , והיו  שאלו  ותושבים 

בהדרים הנבנית  הילדים  גני  כמות  הגדלת  של  . אפשרויות 

נידחו בתקציב, והם  השנה, לא  בעוד , לא  לא , Xתבואו 

מתי    .יודעים 

ט   המנכהיתה  בנוכחות  ישיבה  שהיתה  אגף , ל"ענה  מנהל 

כסף אין  להם  ואמרו  את . החינוך  לשמוע  רוצה  אני  אז 

שלך בוודאי , ההתייחסות  העצמאותכי  חג  יבואו , יבוא 

אחרים אם , עכשיו. סעיפים  ההגדלה  לגבי  שלך  ההתייחסות 

כסף בס, אין  מגדילים  אנחנו  שחלקם למה  אחרים  עיפים 

מותרות   ? אולי 

בן  נוספות. תודה  :חמויהודה    ? שאלות 
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  . לא, לא  : לויאהוד יובל

חמו בן  השאלות  :יהודה  את    . אמיר, בבקשה. מרכזים 

מילר אענה, סליחה  :עמירם  בוועדות . אני  להחלטות  מתייחסים  אנחנו 

שהן כפי  בפרוטוקול, הכספים  שמופיע  חבר . כפי  של  זכותו 

נגד ולהצביע  כסף. לשאול  . לשאלה  . רלוונטית . לא  היא 

הזאתל   .החלטה 

  , כסף, סליחה  : לויאהוד יובל

מילר הזאת  :עמירם  להחלטה  רלוונטית  לא    . היא 

כאן  : לויאהוד יובל מופיע  דן. זה  הזה  ביקש, הפרוטוקול  אומר , הגזבר  אני 

מספיק גיבש  לא  הוא  שקל? למה  מיליון  חצי  לוקח  הוא  , אם 

ייקח  לא  הוא  שקל800למה  אלף  הגזבר , סליחה?   למה  אבל 

יכ לדברלא    ? ול 

מילר כספים  :עמירם  ועדת  החלטת  אישור  בעד    , מי 

לדבר, סליחה  : לויאהוד יובל יכול  לא  הגזבר  למה    ?אבל 

מילר   , מספר  :עמירם 

עיתונאי, סליחה  : לויאהוד יובל לא  את . הוא  לו  לסתום  יכולים  לא  אתם 

עיתונאי, הפה לא  עיתונאי. הוא  לא  הוא    . אבל 

מילר אחד  :עמירם    , פה 

ביחדמדברי(   ) ם 

המלצותה  : לויאהוד יובל בגדר  הן  האלה  נפתחות, המלצות  להן , הן  אין 

בזה. מעמד ודנים  למועצה    . מגיעים 

  

מסהחלטה מיום מאשרים :436 '  מישיבתה  כספים  ועדת  החלטות   /12/0201 ,

מס לסעיף  מסעיף  לשנת 7' העברות  לסעיף 2011  מסעיף  והעברות   

מס לשנת 1' תברים     .ב"המצ 2012 
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כספים   .8 ועדת  החלטות  טלפוני(אישור  שניתן    ).אישור 

  

מילר שגיא.בבקשה, 8 סעיף  :עמירם    .  

דנת, סליחה  : לויאהוד יובל מה  הגדלת? על  על  דיבר  לא  . הוא  .   . ניםגב.

הטלפון  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו על  לשאול    . רצית 

הגדלה  :???   . יש 

מספקת  : לויאהוד יובל לא  למס. הגדלה  כסף  לך  לגני , יבותיהיה  לך  אין 

  . ילדים

חמו בן  הערות  :יהודה    ? עוד 

מילר ל, אלון  :עמירם  בקשר  זמנה  את  שהקדימה  שאלה  אישור היתה 

  . 8סעיף , טלפונית

או   : לויאהוד יובל טלפוני  לכינוס  הוועדה  חברי  כל  של  הסכמה  נדרשת  האם 

  ? לא

  . לא  :ד אלון בן זקן"עו

להיות  : לויאהוד יובל יכול    ? איך 

.   : אלון בן זקןד"עו . המועצה. עפ, בוועדות  נוהל"פועלת  . י  . שאתה . הפרוצדורה 

בסעיף  מנויה  אליה  המועצה , 47מכוון  ישיבות  את  לתקן 

מועצה לישיבות  נשב, תרצה, מתייחסת  ואתה  אני  כך  , אחר 

לך אסביר  כספים. אני  לוועדת  מתייחס  לא    .אתה 

כספים   : לויאהוד יובל לועדת  מרשה  שהיא  נוהל  להתכנס קבעה  עצמה 

  ? טלפוני

  , לכאורה  :ד אלון בן זקן"עו

לכאורה  : לויאהוד יובל   . לא 

מילר לוויכוח, סליחה  :עמירם  לא  תשובה  לך  נותן  לוויכוח .הוא  לא   

שלו   .התשובה 

לפני   :ד אלון בן זקן"עו היה  כספיםאילו  . ועדת  . .  

נקבע  : לויאהוד יובל הזה  הנוהל    ? אבל 
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מילר ל  :עמירם  איננה    . יובל, וויכוחהתשובה 

.   :ד אלון בן זקן"עו . כספים. ועדת  קיבלו, חברי  הסכים, הם  רוב    . לפחות 

לך"עו  : לויאהוד יובל שקדמה  קדמי  נהלים, ד  וחידדה קבעה  נהלים  ושינתה   

ישיבות לכינוס  הנהלים  לוועדות, לא. את  גם , גם  והיא 

ועדות על  בוועדות. דיברה  כזה  נוהל    .אין 

ביחד(   ) מדברים 

עו, לא  : לויובלאהוד י של  לדעה  נוגדת  שלך  קדמי"הדעה  בכינוס , ד  שדנה 

במיוחד כספים    . ועדת 

הקודמת  :אל- אתי גן בקדנציה  אלון.היינו  השאלה,   את  השאלה  . תקשיב 

הטלפונית- אחד  רוב - שתיים .   מספיק  אם    . . אחד. , פה 

ענית, תעביר מה    ? על 

רוב  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו   .שמספיק 

מילר שאלות  :עמירם  יש     ?האם 

עליו  : לויאהוד יובל מדבר  שאתה  הנוהל  נקבע    ? מתי 

הכספים  :אל- אתי גן ועדת  את  מייתר  אתה    , בסוף 

ונעשה   : לויאהוד יובל בטירה  להיפגש  יחליטו  הקואליציה  חברי  ועכשיו 

בטירה   . ישיבות 

   ,אלון  :אל- אתי גן

טלפוני  : לויאהוד יובל כינוס    ? שכולל 

מצטערתא, אלון  :אל- אתי גן נורא  יועץ, ני  להעביר , אתה  חייב  אתה 

כתובה דעת  וזה, חוות  זה  לפי  וזה  זה    . סעיף 

חמו בן  . אבל, לא  :יהודה  . בקדנציה. אחת  יום ? פעם  שימוש  בזה  עשינו 

  ? יומי

הסכמה  : לויאהוד יובל לך  אין  אם  אחד  שימוש  לעשות  יכול  לא  אתה . אתה 

יכול   . לא 

רוכל מהי  :שגיא  באחת  ביקשתם  לאחראתם  העברות  יהיו  שלא    . שיבות 

  . נכון  : לויאהוד יובל



    17.04.2012  79  מועצה מן המניין 

רוכל אמרתם  :שגיא  ישיבה  ישיבה, באותה  לכנס  יכול  לא  אתה  , אם 

טלפונית זה  את  מה. תעשה  יודעים  . , אתם  . .  

  . נכון  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

הסכמה, סליחה, לא  : לויאהוד יובל לך  ניתן  לך. אמרתי  אמרתי  , אני 

הסכמה ניתן  בחו, ואנחנו  להגיב, ל"כשאתי  יכול  לא  , כשאני 

ניתנת לא    . ההסכמה 

ביחד(   ) מדברים 

הזה, סליחה  : לויאהוד יובל הרוב  את  לאשר  כדי  התכנסה  לא    . הוועדה 

מילר בהחלטות  :עמירם  אתי  הערות  יש  אחד , רבותיי? האם  פה  אושר 

  . 8סעיף 

כספים  : לויאהוד יובל ועדת  בבונקר. לא  ישיבות  כ. תעשו  הרגלכם תמשיכו 

מתחבאים. להתחבא בבונקר    . אתם 

מסהחלטה כספים מאשרים :437 '  ועדת  החלטות  העברות 12/0328/מיום     

מס לסעיף  לשנת 1' מסעיף  מס2012  לסעיף  מסעיף  והעברות    '2 

המצ2012לשנת    .ב" 
  

מס  .9 שמות  ועדת  פרוטוקול  סעיף 9, 8' אישור  למעט   2.  

  

חמו בן    . 9סעיף , הלאה  :יהודה 

מס  :מילרעמירם  שמות  ועדת  ו8' פרוטוקול  סעיף , 9-   ירד   2כאשר 

טועה9בפרוטוקול  לא  אני  אם    .  

גל בן  האחים  :גיא  כיכר  של    ? הנושא 

חמו בן  השמות. כן  :יהודה  בוועדת  לדיון  חוזר  זה    . כי 

מילר זאת -  8  :עמירם  בהזדמנות  רוצה  יאושר, אני  הפרוטוקול  האם , אם 

מאושר8סעיף    ?  

גל בן  בקודשאנח  :גיא  כהרגלנו  מציינים  של , נו  נציג  יוחזר  לא  עוד  שכל 

השמות לוועדת  העיר  ניקח , מועצת  לא  קטגורי  באופן  אנחנו 
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ונמנע בהצבעה    . חלק 

חמו בן  בעד. תודה  :יהודה    ? מי 

מילר בעד. תודה  :עמירם  אחד? מי    . פה 

אחד, מה, לא  :אל- אתי גן פה    ? איך 

מילר אחד  :עמירם  פה    . ראיתי 

גל בן  היד  :גיא  את  הרים  לא  אחד  לך , מה, אף  אומר  שאני  אחרי  בעד 

נימנע שתקשיב. שאנחנו  כדי  אוזניים  שתי  לך  נתן  . אלוהים 

מה יודע  שזה , אתה  כדי  שנתנגד  להגיד  צריך  כנראה  אני 

יותר   , יהיה 

מילר בעד, רבותיי  :עמירם    , עמירם, יהודה, אורן, שלי, ארנון? מי 

ביחד(   ) מדברים 

היואדו  : לויאהוד יובל טועה"ני  לוי, ר  יובל  נגד, אני    . אני 

מילר נגד  :עמירם    ,גיא, יובל? מי 

בבעד  : לויאהוד יובל בטעות  אותי    . ספרת 

מילר רבה, גבע' דרו  :עמירם    . תודה 

מסהחלטה מסמאשרים  :438 '  שמות  ועדת  פרוטוקול  המצ8' החלטות    .ב" 
  

  

מילר מאוד  :עמירם  שאני  לומר  מוכרח  ב- אני  וגאה  שמח  ראש והצעתמאוד   

להעיר  בלאפשר  רחוב  התעשייה קריאת  של אזור  שמו  .על  . .  

ביחד(   ) מדברים 

בשם, אמיר  : לויאהוד יובל שקוראים  המשפחה, לפני  הסכמת  את  . צריך 

משפחה אין  אומרים  לשנות  כשרוצים  זה  איך . אחרי  אז 

בשם לו  לא ? קראת  המשפחה  אם  בשם  קראת  איך  אז 

אותה, הסכימה מוצאים  לא  הם    ? אם 

מילר גם   :עמירם  רוצה  פרוטוקולאני  לגבי    , 8 להעיר 

פה  : לויאהוד יובל היה  חמותי  של    . הסבא 
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מילר מועד  :עמירם  מבעוד  המשפחה  הסכמת    , שהושגה 

מצאתם  : לויאהוד יובל לא  אם  בשם  קראתם  איך  צריך ? אז  בשם  לקרוא 

משפחה בשם. הסכמת  קראתם    ? איך 

חמו בן  מי  :יהודה  כמה  להגיד  רוצה    . ליםאני 

מילר התשיעי  :עמירם  את  נגמור  בבקשה . בוא  רוצה  את אני  גם  להעלות 

בעצם , 9פרוטוקול  שם  החלטות2יש  אחת .   .החלטה  . . ,

פרס שמעון  מר  המדינה  נשיא  שם  את  הספר , להעניק  לבית 

העבריהירוק  הזמר    .  בשכונת 

מצוינת  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו   . החלטה 

  ? בחייו  : לויאהוד יובל

מילרעמיר מבקש  :ם  להצביעאני  זה  על  גם    .  

גבע"ד אמיר  להתנ  :ר  נאלצים  בצער  ממש  חייבים . גדאנחנו  אנחנו  רב  בצער 

  . להתנגד

מילר ., עמירם, יהודה, אורן, שלי ,ארנון  :עמירם  .   , ממה, איתן, .

חמו בן  מראש  :יהודה  הסכמה  להיות  צריכה  טעות, לא  להיות . זו  צריכה 

  , הסכמה

מילר   ? יובל, יאיר, לאביט  :עמירם 

שם  : לויאהוד יובל לקריאה  כל    . לשינוילא , קודם 

מילר פרץ  :עמירם  בבקשה. יובל, שמעון  נגד    ? מי 

גבע"ד אמיר  להתנגד  :ר  נאלצים  רב  ברירה. בצער  לנו  אין  אבל  אבסורד    . זה 

חמו בן  בסדר  :יהודה    . אמיר, זה 

מילר בבקשה. אושרהפרוטוקול   :עמירם    . יהודה 

מסהחלטה מסמאשרים :394 '  שמות  ועדת  פרוטוקול  החלטות  המצ9'      .ב" 
  

חמו בן  של , חברים  :יהודה  הסכמה  צריך  האם  של  הנושא  את  בדקתי  אני 

מראש מוסד  או  אדם  או  עפ. משפחה  חובה  החוק"לא  אם . י 

רחוב של  שם  מחליטים  וחלילה  את , והיה  לקבל  צריך 
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ובמועצת  השמות  בוועדת  לדיון  שמביאים  לפני  ההסכמה 

להודות. ירייההע רוצה  בהחלט  ש, אני  חושב   3- אני 

השמות ועדת  של  ההחלטות  שלל  מבין  הללו  הן , ההחלטות 

וכחברה כעיר  לנו  חשובות  מאוד    . החלטות 

ומתוודה   מודה  ואני  חושב  בהחלט  שקלתי, אני  , שאפילו 

המנוח בלצר  זאב  לגבי  עניינים  בניגוד  אני  אני , אולי  אבל 

הצ ובגאווה  פה  נשארתי  בעדבהחלט  שהיה , בעתי  כמי 

שנים מאוד  הרבה  במשך  שלי  כשנה . המנטור  לפני  נפטר  הוא 

הפועלים, שנתיים- וחצי מועצת  מזכיר  היה  אחד . והוא 

לתעשייה שתרם  . האנשים  . עם . שוחחתי  הזה  במקרה 

הוועדה לפני  עוד  הנשיא , המשפחה  פרס  שמעון  כמובן  וגם 

המועצה חבר  ממנו, ולא  ראוי  שאין  חושב  רב. אני  ים יש 

אין  אבל  ספר שראויים  בית  לתת  הזה  במקרה  ממנו  ראויים 

ומקיים שתמכו. ירוק  החברים  לכל  מודה  אני  אלה . ולכן 

נורא, שהתנגדו   . תודה. לא 

פה  :אל- אתי גן שיש  אחת  מילה  להגיד  רוצה    , אני 

גבע"ד אמיר  שלנו, יהודה  :ר  שהתנגדות    , תשקול 

חמו בן  עליכם, ה'חבר  :יהודה  כועס  כו? אני    . עסלא 

הפרוצדורה  :יאיר אברהם על  גוברת  המהות    . לפעמים 

חמו בן  ועדה  :יהודה  למנות  סמכות  לי  יש  לי , אם  לקחת  רוצה  אתה 

.אותה . . ?  

הפרוצדורה  :יאיר אברהם על  גוברת  המהות  הזה    . במקרה 

חמו בן  שצריך. נכון. תודה  :יהודה  דברים  לפעמים  שיש  חושב    , אני 

גל בן  אתה  :גיא  שאם  חושב  בארץ ואני  היחיד  העיר  ראש  להיות  רוצה   

העיר מועצת  של  נציג  אין  השמות  יכול, שבוועדת  גם   .אתה 

רוצה שאתה  מה  הסביר  בגבול  הכל  יכול  בגדול  אתה    . כי 

חמו בן  בסדר  :יהודה    . זה 
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גל בן  ראויחושב לא אני   :גיא  תקין, שזה  שזה  חושב  לא  חושב ,אני  אני   

לשלילה ייחודי  . אבל . שזה  . יכולאתה? יכול.   .  

מילר   . בבקשה, אתי  :עמירם 

משהו  :אל- אתי גן להגיד  רק  רוצה  לפגםקצת שיש , אני  ואמרתי ,טעם   

זה  יש על  שלפעמים  פעמים  מרגישה כמה  שאני  הודעות 

גומי חותמת  טבע . שאנחנו  חברת  לעובדי  כוסית  בהרמת 

לי  הרחובנאמר  את  שמחליפים  להם  הודיע  העיר   .שראש 

אישר, תשמע שהמועצה  למרות , תראה, הלפני  מסכימה  אני 

שלנו מהטעמים  נגד  זלזול , שהצבענו  קצת  שיש  חושבת  אני 

המועצה בחברי  שאתם . הלאה  אחרי  זה  את  תביאו  אל 

זה את    . אומרים 

מילר רבה  :עמירם    . 11סעיף . תודה 

חמו בן  פה  :יהודה  שנאמר  מה  את  וכל  מכל  לדחות  רוצה  פעם. אני  , שוב 

אמיתות   , חצאי 

עובדהזה  :אל- אתי גן . עובדים ,   . אליהם. לי. הגיע  שזה    . לפני 

חמו בן  מתעצבנת  :יהודה  שאת  מבין  אני  אדומה     .כשאת 

עליי  :אל- אתי גן תעיר  שאתה, אל  מה  על  תיזהר  . אתה  . .  

חמו בן  מתעצבנת  :יהודה  שאת  מבין  אני  אדומה    . כשאת 

מתעצבנת  :אל- אתי גן שאני    . בטח 

חמו בן  אומרת  :יהודה  את  אמי, כי  שלמיםחצאי  שקרים  זה  נאמר. תות    . לא 

נאמר  :אל- אתי גן   ? לא 

חמו בן    , תקשיבי  :יהודה 

העובדים  :אל- אתי גן   ? כל 

חמו בן  בעיר  :יהודה  תומכים  הרבה  כך  כל  לך  שיש  מכיוון  כן , הרי  אני 

ל הבמהאמרתי  מעל  טבע  חברת  וזה , עובדי  ועדה  עם  קבל 

העיר, מוקלט למועצת  העבירה  השמות  שוועדת  , אמרתי 

בכךו גאה  המליצה , אני  השמות  שוועדת  המלצתי  את 
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לאשר העיר  כן , למועצת  הבאה  העיר  מועצת  ובישיבת 

ההחלטה לדעתך. תאושר  אושר, בניגוד  כן  זה  את . אז  מה 

  ? רוצה

. אל , סליחה  :אל- אתי גן . .  

חמו בן    . עמירם. תודה  :יהודה 

נגד  :אל- אתי גן היינו  לא  אנחנו  לדעתנו  הורובי. בניגוד  נגד  , ץלא 

בדיוק לך  החבר. הסברנו  כמו  רגיל  נתת  האחרים'אבל  . ה 

ההקלטה, עכשיו את  לקבל  רוצה  הייתי  אולי , מאוד  כי 

להם אמרת  מה  הבינו  לא    . העובדים 

חמו בן  לך  :יהודה  אשלח    . אני 

מבינים  : לויאהוד יובל שלא  עובדים  יש  אש  במכבי    . גם 

מבינים  :אל- אתי גן   .הקליטו. לא 

ביחד(   ) מדברים 

מילרעמי אגב  :רם  דרך  לחיוב, אני  אש  מכבי  את  להזכיר  הרבה ו, רוצה 

שלהם הפעולה  לגבי  ברעננהתודה  בשריפה    .  

אחדארבעה  : לויאהוד יובל דבר  שומעים  שומע ,   אחרחמישי     .בוודאי. דבר 

  

הדתית  .10 במועצה  כחבר  מעוף  לסיעת  כמועמד  גבריאלי  דוד    .אישור 

  

מילר אית  :עמירם  שיושב  גבריאלי  כאןדוד    , נו 

חמו בן  עניינים  :יהודה  בניגוד    . אני 

מילר הדתיתכמועמד  :עמירם  במועצה  כחבר  מעוף  סיעת  בעד.   ? מי 

  . בבקשה

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  כלום  :גיא  מציגים    ? לא 

מילר זה. כלום  :עמירם  את    . רק 

גל בן  הרקע  :גיא  את  מציגים     ?לא 
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מילר גבריאלי  :עמירם  דוד    ? של 

גל בן  שלחתם העובד  :גיא  המקורי  היום  שבסדר  שמות3ה    ,  

חמו בן  לזה  :יהודה  אתייחס    . אני 

פרץ להיות  :שמעון  יכול  הזאת. לא  הישיבה  את  דוחים  יהיה . אנחנו  זה 

הבאה למה .לישיבה    . . שלי. השם  . את  . .  

העיר   :??? זהראש  את  לך  נסביר  אני    . או 

ביחד(   ) מדברים 

מילר כל  :עמירם  בסעי, רבותיי, קודם  סעיף , 10ף אנחנו  על    . 10ונצביע 

ביחד(   ) מדברים 

פעם  : לויאהוד יובל עוד  בבונקר  תתכנסו    . אולי 

גל בן  לפניו  :גיא  או  העיר  ראש  אחרי  מבקש  שתקבעו, אני  אני , מה 

שאלה לשאול    . רוצה 

חמו בן  גיא  :יהודה  ש, צודק  . חשבתי  . סעיפים. סעיף , שני  לגבי  , 10אז 

אמור היינו  לאשר למעשה  היום  שמות3ים  היום ,    2והורדנו 

במקרה לא  בסדר , שמות  לי  נדמה  אתמול  עד  אפילו יום כי 

לכם    , 3שלחו 

גל בן  לנו  :גיא  אני, שלחו  זה    , בגלל 

חמו בן  מ, אוקי  :יהודה  פחות  וזה  לכם  ששלחו  אחרי  שעות48- אז  העירו ,  

עו לבנו  תשומת  צנעני"את  איתן  איזו, ד  חוות ששישנה  הי 

הדתדעת  משרד  של  עליהמשפטית  ידענו  לא  שאנחנו  , ות 

יום , ולשמחתי של  בסופו  שבאמת  זה  על  לאיתן  מודה  אני 

נמצאה עפ ,היא  אפשר  נציגים "שאי  שני  שיהיו  הדעת  חוות  י 

ש סיעת     .ס"של 

קורה   פרץ? מה  שמעון  המועצה  חבר  על  המליץ  והרב  , היות 

ש ביטון"וסיעת  שלום  בשם  נציג  שלחה    ? ס 

פרץ ביטום  :שמעון    . שלומי 

חמויהו בן  משנה  :דה  בצדק. לא  צנעני  איתן  אומר  שני , ואז  פה  שיש 
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ש עם  מזוהים    . ס"מועמדים 

גל בן  להחלטת  :גיא    , בניגוד 

חמו בן  שרים  :יהודה  החלטת  לוועדת  מזוהה . בניגוד  הוא  פרץ  ושמעון  היות 

ש עם  השר"מאוד  של  נציג  והוא  ו, ס  הזה והיות  הביטום 

ש מטעם  נציגים, ס"נשלח  שני  פה  זה כ. יש  שביקשנו  ל 

הצרחה ב. לעשות  הרב  את  לשכנע  יודע  לא  שעות48- אני    .

איתו להיפגש  גיא. צריך  לך  אומר  אני  מאמץ , ולכן  נעשה 

היום לכאן  זה  את  ש. להביא  מאמין  לעשות אני  נצליח 

  .הצרחה

הזהאם    ביטום  מר  יהיה  הרב  של  שהמועמד  למצב  , נביא 

ש נציג  יהיה  ש, ס"ושמעון  נציגי  שני  לא  זה  עפ"אז  חוות "ס  י 

המשפטית ולא. הדעת  והיה  יד, אם  לזה  אתן  לא    . אני 

גל בן  לדבר  :גיא  מבקש  הישיבה, עמירם. אני  את  מנהל  עוד    ? אתה 

מילר מאוד  :עמירם  משתדל    . אני 

גל בן  דיבור  :גיא  זכות  מבקש    . אני 

מילר גל, בבקשה  :עמירם  בן    . מר 

אחריו  : לויאהוד יובל   . אני 

גל בן  דב  :גיא  רקע  העירעל  ראש  של  האחרונים  להגיד , ריו  מבקש  אני 

הבא הדבר  זוכרים, תראו. את  שלא  מכם  הזה , לאלה  הנושא 

טועה לא  אני  אם  לפה  בפעם , מגיע  או  החמישית  בפעם  או 

הקדנציה  חשוב . הזוהשישית  זה  כי  זה  אם  יודע  לא  אני  אז 

משנה סדרי  שישה  או  תורה  חומשי  חמישה  כנראה אבל , כמו 

חשוב מספיק     .זה 

השנייה   התיאוריה  אני , או  להישארשמעון  לך  אתה , מציע 

אברהמי חגי  מה  לשמוע  משרד , תרצה  של  המשפטי  היועץ 

עליך אומר    ? בסדר, הדתות 

פרץ אותו  :שמעון  סופר    ? מי 



    17.04.2012  87  מועצה מן המניין 

גל בן  אחד, בסדר  :גיא  אף  סופר  לא  שאתה  יודע  שאתה . אני  אמרתי  לא 

אותו לשמוע, סופר  תרצה  שאתה  לי. אמרתי  תפריע   אל 

דבריי ו. באמצע  ללכת  התכוונת  שאתה אם  זה  האלטרנטיבה 

אליי שתלך, בא  עדיף  שאתה . אז  זה  בין  לבחור  צריך  אני  אם 

שאתה  לבין  הביתה  באוזןמקרקר הולך  מעדיף , לי  אני 

הביתה שאתה . שתלך  זה  בין  אלטרנטיבה  לי  נותן  אתה  אם 

הביתה הולך  או  באוזן  לי  הביתה, מקרקר  לך  מוכן . אז  אני 

מולילהתפש שב  על    . ר 

פרץ אישום  :שמעון  כתב  לי  היה  רגל, פעם    , פשטתי 

גל בן  הכבוד, לא  :גיא  כל  דיבור, עם  בזכות    , אני 

פרץ הדברים  :שמעון  . כל  . מועצה. חבר  שאני    . בזה 

גל בן  מבקש, עמירם  :גיא    . אני 

מילר בבית, שמעון  :עמירם  שלום    . דרישת 

גל בן  באמת  :גיא  אולי  הביתה  שתלך  ביא, עדיף  חוזר  פשוט . ני  אני 

בנוכחותך שלא  דברים  להגיד    . אאלץ 

זאת   לעיתים, בכל  שהיתולי  מי  שמעון  של  היותו  כל  , עם 

רציניים הם  אומר.הדברים  ואני  בפעם ,   לפתחנו  מגיע  זה 

השישית או  של .החמישית  החשיבות  חוסר  מפאת  חלילה  לא   

אני, הנושא לעשות, אבל  עקבי , מה  גם  שיש אני  שלי  בדעה 

מכווןכאן בכוונת  מעכבים  גורמים  גורמי .   את  וייחסתי 

העיר לראש  השרהעיכוב  וללשכת  העיר  ולהנהלת    .  

חמו בן  מעכב  :יהודה  אני    . עכשיו 

גל בן  פעמיים  :גיא  ולא  אחת  פעם  לא  כאןוטענתי  שיש    ,  

חמו בן  מעכב  :יהודה  אני  עכשיו    . גם 

גל בן  האפשר  :גיא  ככל  ולעכב  להשהות  מכוון  רצון  כאן  , עכשיו. שיש 

איזה  על  נשען  הייתי  . מילא  . שלא קונספי. אישית  רציה 

דבר בשום  דברים . ניחא, תלויה  קורים  לפעמים  אבל 
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בחיים הדואר . מעניינים  תיבת  אל  מתגלגלים  לפעמים 

ממוען  להיות  אמור  היית  שלא  מיילים  אי  שלך  האלקטרונית 

פעם. אליהם לכם  היום? קרה  קרה  זה    .לי 

ה   אליי  כתובותשיום התגלגלו  אלקטרוני , תי  דואר  תשדורות 

הדתית המועצה  לעניין  אמור , שקשורות  הייתי  לא  ואני 

אליהם מכותב  הייתי . להיות  שלא  יודע  אני  אמור איך 

מכותב התוכן? להיות  נגיד, כי  משהו, איך  כנראה , עסיסי 

שלי המשפטי . לעיניים  הייעוץ  על  הממונה  היום  כותב 

ברזני לחזי  דת  לשירותי    , במשרד 

  ? היום  : לויאהוד יובל

גל בן  מהיום. היום. היום  :גיא  מודפס  יובל.הכל  עצות ,   אצטרך  כשאני 

איתך אתייעץ  אני  יודע? בסדר. ממך  שאני  כמה  אני , עד 

ממך עזרה  בלי  שלי  הטיעון  את  להציג  חגי . יודע  כותב 

העו הייעוץ "אברהמי  על  הממונה  ממד  שרד המשפטי 

היום ברזני  לחזי  דת  רבחז: "לשירותי  שלום  שאכן , י  ככל 

במליאה להעביר  העיר  מועצת  למועצת , "מתעתדת  הכוונה 

מטה", העיר המפורטים  המועמדים  אברהמי , "את  חגי 

ל שלפני 3- מתייחס  היום  בסדר  אלינו  שנשלחו  המועמדים   

שנגרעו, יומיים לשניים  מהאולם. לא  הרגע  יצא  מהם    . אחד 

להעביר"   עו, "אבקש  אברהמי"אומר  שכב", ד  הובהר כפי  ר 

קודמות"ע בתכתובות  משרדנו  ולאשר , י  להציג  ניתן  לא  כי 

פרץ שמעון  של  מועמדותו  דעתנו ". את  את  חיווינו  כבר 

הדתות, "אנחנו"  .בעניין משרד  אומר  כפר , זה  עיריית  לכם 

לעמדתנו", סבא מודעים  למה , כלומר". ואתם  בניגוד 

יהודה שמעון , שאמרת  עם  שהבעיה  לעובדה  מודעים  אתם 

מודע" אתם ",פרץ חזי  כלפיו, אז  זה  את  טוען  חגי    , כי 

חמו בן  מודע  :יהודה  לא  זה. אני  את  מביא    , אתה 
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גל בן  המועצה   :גיא  בעניין  הדוק  באופן  שמטפל  שזה , הדתיתגורם 

הנאמן עו, עוזרך  של  לתפיסתו  לעמדה"מודע  אברהמי  חגי  . ד 

העמדה שמולכן "? ומהי  את  להציג  של , "כעת  שמו  את 

פרץ שרים" ,שמעון  ועדת  להחלטת  בניגוד  היתר  כפי , בין 

יהיה , שהתייחסת לא  הרבנות  מועמד  כי  עולה  מזוהה ממנה 

ש סיעת  המעטה, ס"עם  בלשון  לפגם  טעם  כבר . יש  בזמנו 

עמדתנושלחתי את  סבא  כפר  עיריית  ואליכם  לרב  לגבי    

פרץ מר  של  האחרים. מועמדותו  המועמדים  שני  , לגבי 

נגרע גם  מהם  אחד  מעוף, "שכאמור  נציג  את  אישרנו  , ורק 

לידיי" המועמדות  וטופסי  פרטיהם  להעברת  מנת , אודה  על 

ר בדיקת  ונבצע  דברים  של  לגופם  מועמדותם  את  , ".פ.שנבחן 

פלילי רישום  בדיקת  עושים  היום  טרם ", כי  שאלה  ככל 

   ."נבדקו

לעכשיו"   עו, "נכון  אברהמי"אומר  להיום, ד  נכון  אין ", זה 

שלנו  עקרונית  מבחינתנומניעה  הדתות  את , משרד  לאשר 

ביטום הקרובהשלמה  העיר  במועצת  גבריאלי  ודוד    ."

ולא , כלומר בהלימה  לא  הפחות  לכל  הוא  פה  שנעשה  השינוי 

שרוצה  מה  עם  באמצעות בחפיפה  דת  לשירותי  הרשות 

היום נעשה  שאנחנו  המשפטית  לקחנו , הלשכה  שמות 3כי   

שניים מהם  נצי, וגרענו  מהם  ששניים  שבטיעון  כי . ס"גי 

הביתה עכשיו  הלך  מהם  הרב , אחד  נציג  כביכול  הוא 

ש עם  מזוהה  לחלוטין  והוא  להיות . ס"המקומי  אמור  והשני 

ש נציג    .ס"ראסמית 

מעוף   נציג  את  רק  אברהמי. השארתם  לנו , אומר  יש  פרץ  עם 

פרץ עם  בעיה  שיש  יודעים  ואתם  הבעיה  לא .את  ואנחנו   

מלכתח אותו  הבאתם  למה  בכלל  על , ילהמבינים  התרענו  כי 

פרץ של  היום , הבעיה  בסדר  הופיע  בכלל  הוא  למה  אז 
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עשיתם. מלכתחילה אותו? מה    . גרעתם 

שאמרת, יהודה   במה  לי  חורה  מה  לך  אגיד  אני  זה , בוא  ואת 

אמרת ב. כן  יכול  לא  אני  הרב24- אמרת  את  לשכנע  שעות    .

לך מאמין  אגב. אני  ארוכים, הרב  לחיים  איתן , שייבדל  אדם 

צלולהבדע עוד  יודע  שאני  ככל  ודעתו  היטב , תו  ועובדת 

אפילו, ומתפקדת גם  איש  אכן  איש , והוא  שיאמר  מי  יש 

בדעתו לעיתים  עיקש  ואף  מצג . איתן  מציג  אתה  אבל 

מצג הוא  שווא, שלדעתי  מצג  אגיד  לגמרי , לא  לא  מצג  אבל 

ב. מדויק רק  אי 24- כאילו  של  הסיפור  האחרונות  שעות   

מועמד לגבי  החלההוודאות  הרב    .  

לידיי    התגלגל  הרבה  לשמחתי  היוםולכן  נוסף  מייל  שלא , אי 

אותו לראות  אמור  ע. הייתי  נכתב  הנוסף  מייל  י "והאי 

השר מטה  ראש  שהוא  אלקסלסי  לחגי, ניסים  כותב  , והוא 

המשפטי שז, "ורד: "ליועץ  מניח  שהיא ואני  מישהי  עובדת  

לך", במשרד העו, "תעביר  לשיר"לחגי  הרשות  של  דתד  , ותי 

תבחר " העיר  שמועצת  מנת  על  שמות  שני  הקרובה  בשעה 

ש כנציג  שניהם  מבין  במסגרת , ס"אחד  שהם  מפני  וזאת 

השר זאת. מומלצי  עם  לא , יחד  היום  העיר  ומועצת  במידה 

כלל  בדבר  החלטה  להכין , המועמדיםתקבל  אבקשך 

השר המלצת  לפי  המוצע  ההרכב  את  השר  מנת , לחתימת  על 

ה את  לכנס  הזאתשנוכל  לסחבת  סוף  ולהביא    ".מועצה 

במייל , עכשיו   הדתות  שר  של  הלשכה  ראש  אם  אומר  אני 

נטו בתפוצת  היה  לסחבת 'אומר , שלא  סוף  להביא  רוצה  אני 

, הזאת באמ' שהוא  הנחה  מנקודת  יוצא  לא אני  ובתמים  ת 

לסחב שני , עכשיו. תאחראי  עוד  פה  לנו  שיש  לעשות  מה 

הזה פתטי  הקצת  במשולש  העיריש. גורמים  רב  את  לנו    ,

מעכב גורם  בפירוש  אתכם, שהוא  לנו    . ויש 
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מעכב, עכשיו   גורם  נציג , אתם  את  מביאים  היום  רק  אתם  כי 

יכולתם, מעוף שכבר  התכבד . למרות  המכובד  החבר  כי 

להיום עד  התלבטותו  מאז  זמן  פרק  עבר  וכי  היו . והתלבט 

מאמין אני  ואמיתיות  כנות  כוונות  מועמדת , לך  לאתר 

גבר.אישה מועמד  מביא  שאתה  עובדה  כי  בידיך  צלח  לא    .

שניסיתם לכם  מאמין  חבר, אני  כבר , ה'אבל  עושים  אתם 

לטעמי מהעניין  צחוק  הזמן . קצת  את  מכלים  כבר  אנחנו  כי 

הזו הקדנציה  שהמועצה , של  אמיתית  כוונה  לכם  היתה  ואם 

תתכנס היא , הדתית  מתכנסתאז  היתה    .כבר 

המשפטי   היועץ  גם  להביןמדב, אומר  אפשר  שירצה , ריהם  מי 

האלה, יראה המיילים  את  קיבל  מכותב , חזי  היה  הוא 

היום כאמור. לשניהם  להיות , אני  אמור  הייתי  לא  כנראה 

להם האלה. מוכתב  למיילים  מכותב  היה  גם  כאן . אלון  שיש 

ברורה נורא  נציג . תמונה  את  רק  היום  נאשר  שאנחנו  או 

בשבילנו, עוףמ תחליט  השר  לשכת  שהוא , ואז  מה  זה  כי 

הסחבת, אומר עם  לגמור  צריך  לעשות, ה'חבר. כי  זה , מה 

אומר השר, אלקסלסי  מטה    . ראש 

נורא    בצורה  מכם  מבקש  הדתות  שמשרד  מה  את  שתעשו  או 

פרץ. ברורה עם  בעיה  יהיה . יש  שזה  מתעקש  המקומי  הרב 

אשמתכם. פרץ לא  לחלוטין  נוסף . מקבל. זה  מועמד  יש  אבל 

שלו שם  לפני השם . שיש  עד  פה  היה  שעות24שלו  מה .  

עו שמבקש  כפי  לאשר  נאשר"הבעיה  שלא  אברהמי  חגי  ? ד 

היחיד המעכב  הגורם  שסוף , ואז  שאגיד  הראשון  אהיה  אני 

בשטח  הארץ  כדור  פני  על  היחיד  שהאדם  למצב  הגענו  סוף 

המועצה  הרכב  את  שמעכב  סבא  כפר  העיר  של  השיפוט 

הרב , הדתית שלושהוא  הרב    .הראשי 

אתם, םהיו   עוד  ש, כל  נציג  את  היום  לאשר  בכוחכם  ס "יש 
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זה את  עושים  לא  מעכב, ואתם  גורם    . אתם 

חמו בן    . תודה  :יהודה 

ברזני שאמרת  :חזי  מה  לכל  אתייחס  הוא, גיא. אני  שיפה  , מה 

מכותב שאתה  ראיתי  שנתתי  אמור . שלתשובות  היית  לא 

מכותב מכותב, להיות  תהיה  שאתה  בלי  עניתי  גם. אז  זה   אז 

  , כן

גל בן  בפוקוס  :גיא  היית    . אתה 

ברזני בפוקוס. נכון  :חזי    . הייתי 

גל בן  גם  :גיא  טענה  היתה  לא  גם    . עליך 

ברזני הברכיים  :חזי  על  ילדים  שני    . עם 

גבע"ד אמיר  לו, רגע  :ר  גם    ? ענית 

ברזני להם. לא  :חזי  במלוא . עניתי  אלקסלסי  לאדון  גם  ועניתי 

במכ, הרצינות גם  אותו  זהותקפתי  שחלקם  כי , תבים 

מעכב גורם  בהם  יש  הידועות , בהחלט  הסיבות  מן  מי ולו  את 

מערכת  בדיוק  ומה  באו  הם  מפלגה  ומאיזו  מייצגים  הם 

שלהם המשפטית  הלשכה  לבין  בינם  לשאלה . היחסים  זה 

  . הזאת

דברים   משני  נובעת  היא  פרץ  שמעון  עם  אחד , הבעיה  ודבר 

הזאת הפירמידה  ה, בכל  הראשי  שהרב  עליוהיא  נכון . מליץ 

מאוד הרב  זה  עיקש- לרגע  שהוא . מאוד  גם  כותבים  הם  אבל 

אחרות מבחינות  אם . פסול  להצביע  שיכול  הגורם  לא  אנחנו 

האלה מהסיבות  אותו    . לפסול 

גל בן  פרץ  :גיא  בעניין  אליך  טענה  לי  שלו , אין  שהשם  העובדה  למעט 

יומיים לפני  עד  פה  להיות, הופיע  יכול  לא  שהוא     .כשידעתם 

ברזני   . לא  :חזי 

גל בן  ש  :גיא  ושניהם  הנוסף  השם  את  צירפתם  עוד  כל  , סניקים"ידעתם 

מו. ידעתם לא  שאתה  שלו  העבר  לעניין  לא   מךסידעתם 
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  . לקבוע

ברזני אלינו  :חזי  הגיע  שלהם  המכתבים  בצירוף  הזאת    , הבקשה 

גבע"ד אמיר  יעבוד  :ר  לא  ההצרחה    , רעיון 

ברזני ההצרח, לא  :חזי  של  יעבורהעניין  לא    . ה 

גבע"ד אמיר  יכול  :ר  לא  שמעון    . כי 

ברזני מה, לא  :חזי  לך  אגיד  יוותר. אני  לא  הרב  הוא , אם  זה  לרגע  ונכון 

מוותר שמעון, לא  את  רק  רוצה  יודע, הוא  שהוא  מה  זה , זה 

רוצה שהוא  מתכוון, מה  מחר    , ואני 

יעכב  :???   . זה 

גל בן  אותו  :גיא  יחייב    .השר 

ברזני אומ  :חזי  ככהאני  לך  של , ר  בהצעתו  האלה  השמות  שני  ירדו  למה 

העיר תאשר ? ראש  אתה  שאם  מצב  פה  יש  נציג כי  את  עכשיו 

. ו, ס"ש . ערכאה. יכולאיזושהי  מאוד,   ערכאה  מאוד - והיא 

תקבל אתה  לזכות  שמהירה  נציגי  שני    . ס" 

גל בן  שרים  :גיא  ועדת  לעמדת     ?בניגוד 

ברזני . אני, סליחה  :חזי  . היחיד.   , הרב 

גלג בן  משרד   :יא  של  המשפטי  שהיועץ  מה  את  עושה  לא  אתה  למה 

ממך מבקש    ? חזי, הדתות 

ברזני הזה  :חזי  הנציג  את  רוצה  הראשי  פסול, הרב  שום  בו  ואתה . אין 

מה מכתב, יודע  ביטום  אדון  יוציא  פולניה אני , אז  שלי  אמא 

מגליציה שלי  בש, ודודה  תמכתי  לא  נציג , ס"אני  לא  אני 

ש רצתה,ס"סיעת  ש  סיעת  אותי"  להציג  להיות .ס  יכול  גם   

יודע. קביל אתה  את ? מאיפה  לאשר  לא  של  ההצרחה  ולכן 

ש היא ,ס"נציג  מעכב  כגורם  אותנו  גם  להאשים  וכביכול   

  . בסדר

חמו בן  מהכל  :יהודה  יותר  זה  את  יתקע    . זה 

ברזני מהכל  :חזי  יותר  זה  את  לתקוע  יכול  מחר , במידה, עכשיו. זה  אני 
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מכ לרב    , תבמוציא 

גל בן  עליך  :גיא  שחולק  היחיד  לא  עליך"עו, אני  חולק  אברהמי  חגי  . ד 

בניגוד לפעול  רוצה  אתה  אם  לעמדתי, אבל  , לעמדתו, עזוב 

  . זכותך

ברזני גמור  :חזי  אברהמי. בסדר  חגי  גם  כותב  הוא  שבמידה , אבל 

דעות חילוקי  להתגלות  עוד , וימשיכו  השרים  ועדת  תתכנס 

לך. פעם אומר  אני    , אז 

גל בן  ביטום   :גיא  שלמה  את  לאשר  מבחינתו  מניעה  שאין  לך  אומר  הוא 

גבריאלי   . ודוד 

חמו בן  כנציג  :יהודה  אותו  לאשר  רוצים  .אנחנו  . .   

ביחד(   ) מדברים 

ברזני הרב   :חזי  נציג  המועצה  לאישור  שיבוא  מאוד  ייתכן  גיא  לכן 

הבאה לישיבה  פרץ  תפסול, שמעון  שהמועצה  מאמין  , ואני 

של לגופו  שריםלא  ועדת  החלטת  של  לגופה  אלא  איש  ולא ,  

אותה מש, תאשר  נציג  לאשר  אם  המועצה    . ס"ותחליט 

גל בן  אותו  :גיא  להביא  לא  שהחלטת  אחרי  אבל  יכול  לא  חודש , אתה 

אותו להביא  כן  פתאום  הבאת . הבא  שלא  לזה  טעם  יש  כי 

היום   ? נכון, אותו 

חמו בן  יהיה, לא  :יהודה  הבא  החודש  . עד  . הרב.   . עם 

גל בן  נגדו  :גיא  נצביע  ואז  שמעון  את  תביא  אומר    .הוא 

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  ובתמים , ה'חבר  :גיא  באמת  לצאת  שלנו  שהיכולת  משתכנע  אני 

הזה אלא , מהפלונטר  יצירתיות  מחוסר  רק  נובעת  לא 

רצון מקבל. מחוסר  שאני  הרושם  הזה . מצטער. זה  והרושם 

  .מתחזק

מילר נמצא   :עמירם  היום  סדר  שיושב על  גבריאלי  דוד  מר  של  אישור 

כאן   , איתנו 
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גבע"ד אמיר  אישרנו  :ר  אנחנו    . זה 

גל בן  בעדו  :גיא  נצביע  במועמדותו. אנחנו  לתמוך  אנחנו . נשמח 

בהצלחה דוד  לך    . מאחלים 

דיבור  : לויאהוד יובל זכות  אין  זה  להצבעה? מה  הגענו  לא  זכות , עוד  לנו  יש 

בדיון מדבר, דיבור  אתה  מה    ? על 

מילרעמ אתם  :ירם  .איפה  . . ?  

לכם  : לויאהוד יובל פה. חיכינו  שנוצר  בשוק  מדברים  לא    . אנחנו 

גל בן  בדברים  :גיא  הארכתי  ועניתם, אני  שמעתם  שלפחות    . תודה 

מילר הרבה  :עמירם    . יאיר, בבקשה. למדנו 

אותנו, רבותיי  :יאיר אברהם שמלווים  דברים    , יש 

חמו בן  בשבת  :יהודה  האוטובוסדבר . האוטובוס  על    . יאללה, נו, עכשיו 

אותי  :יאיר אברהם תכבד  בוא  העיר  ראש  שאני, אדוני  יודע  אומר אתה  לא   

דברים לא , פה  אליךבטח  האלה.שמכוונים  הדברים    ,

באחריות  שהיא  בין  אליה  נקראים  שאנחנו  הסיטואציה 

השרים ועדות  של  החלטות  בדבר  שזה  ובין  העירייה  , הנהלת 

א אני  איך  בגלל  לזהובין  הרב , קרא  כבוד  על  אשמור  אני 

הרב כבוד  של  שגויות  מהחלטות  נובע  אגיד  הוא , ואני  שאולי 

צריך. נותק שהעם  ממה  לחלוטין  מנותק  פשוט    . הוא 

אותנו   מבזים  האלה  הדברים  שבה  לסיטואציה  אני . הגענו 

מאוד בצורה  זה  את  לכם  ברורה- אומר  שיתוף . מאוד 

פע עוד  מנסים  שאנחנו  והמשחק  בוהפעולה  ולדון  לשוב  , ם 

של  שבסופו  לזה  בקשר  בהיר  די  הוא  הדברים  מצב  כאשר 

כיו היום  שמכהן  מי  הדתית"דבר  המועצה  אפילו , ר  מוטב 

הקדנציה את  ויסיים  בתפקידו  שימשיך  האלה  וגם . בנסיבות 

פה הזה  לנושא  נדרשים  שאנחנו  פעם  עושים , בכל  . אנחנו  . .  

ממונה  :אל- אתי גן קדנציה, הוא  זה  ממונההוא? מה  רוצה .   מישהו 

  . אותו
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מציע  :יאיר אברהם שאני  מה  עצמנו, לכן  את  מלשים  נחדל  במקום שאנחנו   

תכלית כל  חסרי  היפותטיים  בדברים  לדון  של  אתם . הזה 

מה לכם, יודעים  אומר  אני  מזה  שרים , יותר  שוועדת  תחשבו 

זמנה את  לכלות    , שרים, צריכה 

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  המשפט  :גיא  בית  כןאבל  העליון    .  

הזה  :יאיר אברהם האיזוטרי    , בנושא 

חמו בן  הזה  :יהודה  הנושא  על  ודנו  ישבו  הם  פסח  שבערב  לך    . תדע 

כהן מציע  :אורן  אתה    ? מה 

מציע  :יאיר אברהם   , אני 

גל בן  וגם , יהודה  :גיא  אתה  גם  כי  משותף  מכנה  יש  ולך  לי  הזה  בעניין 

לבג לעתור  זכותנו  את  ניצלנו  למ, ץ"אני  זכותנו כדי  את  מש 

הדתית המועצה  קצת . לייצוג  לגלות  ממך  מצפה  הייתי  אז 

לעניין בערב . סימפתיה  בזה  דנו  שהם  בציניות  צריך  לא 

  . החג

חמו בן  אומר  :יהודה  התהליך, אני  מתחילת  שאני  מאוד  טוב  יודע  , אתה 

מאוד טוב  זה  את  יודע  לא , אתה  בכלל  הזה  המהלך  את  שאני 

לא, אהבתי הממונה  של  אהבתיהמינוי  על .   היה  לא  זה 

בי. דעתי תלויים  שהם  דברים  בהם, יש  נלחם  דברים . אני  יש 

בי תלויים  לא  שיאיר . שהם  לדברים  מאוד  מתחבר  אני 

שהם . אומר והאיטלולא  החוכא  בגלל  .רק  . .  

חושב, אגב   אתה  המועצה, אם  של  בהרכב  שם , גם  יש 

זה, מישהו את  רוצה  לא  ואני  לקואליציה  רוב  לא . יהיה  אני 

זה את    . רוצה 

גל בן  הרכב  :גיא  לחדש  רוצה  לא  שאתה  מודה    . אתה 

חמו בן  אומר, לא  :יהודה  פעולה, אני  שישתף  מישהו  יהיה  פה  וגם  פה  . גם 

מה השרים, אלא  של  ההרכב  את  אקבל  הדתות? אני  שר  ? של 
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כולם את  פה  לך  אשים  שניים, אני    .לא 

ביחד(   ) מדברים 

מילר   . בבקשה, יובל  :עמירם 

ב(   ) יחדמדברים 

כל  : לויאהוד יובל דוד, קודם  את  לברך  רוצה  מעוף. אני  לסיעת  דבר . מועמד 

יאיר, שני של  לדבריו  מצטרף  מפתיע  באופן  נעזוב . אני  בוא 

כבוד מוסיפה  לא  היא  כי  הזאת  הפרסה  אמרתי . את  אני 

הדתית המועצה  של  בנושא  פעמים  זה , כמה  את  תשאירו 

הניסיון . לדתיים שכל  בתוויוצא  ההתנהלות להיכנס  ך 

קואליציה   , כשאין 

גל בן  דתיים  :גיא  גם  זה  וקונסרבטיביים    ?יובל, רפורמים 

וממני. כן  : לויאהוד יובל ממך    . יותר 

גל בן  פשוט, לא  :גיא  שלך  ההגדרה  מה  אדע    . שאני 

כנסת  : לויאהוד יובל ובית  מצוות  על  מקפידים  יותר    . הם 

גל בן  הזאת  :גיא  למועצה  זיקה  להם    . יש 

בר דת  :זניחזי  לשירותי  זקוקים  לא  הם     .אבל 

גל בן  ברבנות, אה  :גיא  מתחתנים  לא    ? חזי, הם 

מילר באמת, ה'חבר  :עמירם    . נו 

חמו בן    . לא? רפורמים  :יהודה 

גל בן    . טוב? לא  :גיא 

חמו בן    . לא  :יהודה 

גל בן  ברבנות  :גיא  נרשמים  לא    ? הקונסרבטיביים 

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  לאכזב  :גיא  לי  אותךצר  ישראל ,   במדינת  תקפים  נישואים  אין 

הראשית הרבנות  נאלצים . זולת  גם  הם  ברירה  בלית  אז 

המונופוליסטיים הדת  שירותי  את  אף . לצרוך  מכיר  לא  אתה 

מסעדה של  בעלים  שהוא  קונסרבטיבי     ?רפורמי 
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מילר לדבר  :עמירם  ליובל  לאפשר  מבקש    . אני 

גל בן  .   :גיא  . כשרות.   . תעודת 

מילר הכל  :עמירם    . זה 

גל בן  דת  :גיא  שירותי  צורכים  לא  הם  זה  נכון. מה  לא    . זה 

מילר .   :עמירם  . כך. כל  הזה  בנושא    . יובל, בבקשה? התאהבתם 

גל בן  בזה, יקירי  :גיא  חלק  גם  יש  לפה . לך  בא  בגללי6זה  לא  פעמים    ,

מספיק החלטיים  להיות  מסוגלים  לא  אתם    . כי 

מילר בא   :עמירם  . זה  . שאתה . בלעדיוחבריך  דיבור, מסתדר  בזכות    .הוא 

ביחד(   ) מדברים 

חברים  : לויאהוד יובל בנושא , אמרתי  להתעסק  לנו  ביזיון  יהיה  שזה 

הדתיים את  משרתת , וגיא. שמשרת  הדתית  שהמועצה  למדת 

הדתית למועצה  נדרשת  הרפורמית  שהקהילה  ככל  , הדתיים 

הסדרים להם  ובכלל, יש  בתקציבים  יופי  מסתדרים  . הם 

ה שלמה הדבר  קדנציה  במשך  פה  שאנחנו  זה  שנשאר  יחיד 

הומוגנית כזאת  קואליציה  מצליחה , מסודרת, נראה  לא 

מסוים, להסתדר בנושא  סבירה  אחת  להחלטה  . להגיע 

המצב לכם  שנוח    . כנראה 

שיש    הזאת  השקשוקה  הנחיות אולי  מקבל  שהוא  ממונה  שם 

, א- מ באי ' או  בהסכמה  שקטה  כזאת  קומפוזיציה  מן  איזו 

לפרסה, ההסכמ המצב  את  הופכים  מצטרף . ואתם  אני 

יאיר של  יותר . להצעה  הזה  הנושא  את  להביא  לא  מבקש  אני 

פה בכלל, לדיון  או  שרים  או    , שיחליטו 

ביחד(   ) מדברים 

חמו בן  אחד  :יהודה  פה  מוכן    . אני 

גל בן  יאיר  :גיא  המשפט , סליחה  שעניינה בית  בעתירה  דן  העליון 

הדתית המועצה  הרכב  החלטה .חידוש  לקבל  רוצים  אתם   

הכלים את  שוברים  משחקים  לא  הטוב ? שאתם  במקרה  זה 
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במציאות מכיר  ולא    . תינוקי 

לא   או  זה  את  אוהבים  אנחנו  אם  בין  הזה  התגלגל , הנושא 

במדינה ביותר  הגבוהות  השיפוטיות  התגלגל . לערכאות 

של  דת הועדהלפתחם  את . לענייני  אוהבים  לא  אנחנו  ואולי 

שנ בזה , וצרההסיטואציה  האחריות  מי  של  נתווכח  ולא 

לזה בזה, שהגענו  לדון  רוצה  לא  שאתה  תגיד  אם  גם  , אבל 

יותר לי  אין  לי  להגיד  יכול  לא  .אתה  . .  

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  המהלך   :גיא  את  להאיץ  מסייע  אתה  אם  החלטה  לקבל  יכול  אתה 

מעכב גורם  להיות  תמשיך  או  סגירה  כיסוי . לכדי  תשים  אל 

תגי יותרעיניים  אותי  מעניין  לא  זה    . ד 

חמו בן  מחאה  :יהודה  כאות  מתכוונים    . הם 

גל בן  בחייאת, נו  :גיא  יהודה  מחאה, אבל  לעשות  רוצה  צא ? אתה 

הדתות שר  מול  מחאה  ביד. להפגנת  שלט . יד  יחד  נחזיק 

לסחבת  די  הדתותשאומר  יום. מוכן. במשרד  נתאם  . בוא 

ע לא  מועצה"אבל  החלטת  תבזו. י    , אל 

דבריי  : לוי יובלאהוד את  לסיים  לי  תרשה  דבריי, אם  את  סיימתי  לא  , אני 

לדבריי, לא התפרץ  סיימתי. הוא  את . לא  סיימתי  לא  אבל 

לי, דבריי שלכם. תרשה  בקצב  לדבר  יכול  לא  שאתה . אני  מה 

עכשיו לו  יאיר, התעוררת  של  להצעה  הצטרפתי  היא , כשאני 

שנכון להכרה  פסק"בג, להגיע  פס, ץ  המשפט  ובכלל , קבית 

הכל את  לבזות  החליטו  הזאת . בקואליציה  ההתנהלות  כי 

טבע מכת  שמיים  שומו  והכל  להחלטה  מגיעים  שלא  . בצורה 

על  מדברים  היינו  אם  עוברת  היתה  שקל 800לא  אלף   

  . למסיבות

המשפט    בית  שגם  החליטה  שהקואליציה  תראה  עכשיו  אז 

הסכם לא  או  הסכם  על  התגבר    , לא 
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מילר להוסיף, קניאל. ..וגם   :עמירם  תשכח    . אל 

לי  : לויאהוד יובל מפריע  מתעלם. אתה  אתה  מתעלם , גיא, אז  אתה  ידידי 

להחליט. מהמהות לא  החליטה    , כשהקואליציה 

גל בן  מסכים  :גיא    . אני 

שם  : לויאהוד יובל שיושב    , ומי 

גל בן  לעכב, לא  :גיא  להחליט  החליטה    . היא 

לעכב  : לויאהוד יובל לוחש החליטה, החליטה  מישהו  שבו  המצב  את  לשמר   

בעקיפין שולט  ומישהו  הכבוד , באוזן  כל  עם  המשפט  ובית 

של , יחכה החלטות  לכבד  כן  תצליח  אחרת  עיר  רשות  אולי 

משפט   . בית 

מילר רבה  :עמירם  עקרונית, רבותיי. תודה  אחת  הערה  להעיר  מבקש   ,אני 

רבות לא  בכלל  המקומי  השלטון  של  לוותר אז, שהסמכויות   

לנומראש שיש  השפעה  על  או  סמכות  על  דבר ,   לי  נראה  זה 

הגיוני, תמוה תהיה. לא  שתהיה  ככל    .והתוצאה 

ביחד(   ) מדברים 

מילר לכך  :עמירם  זה, אי    , בשלב 

ההחלטה  : לויאהוד יובל את  לבזות  החליטה    .הקואליציה 

גל בן    ? אישרנו, רגע  :גיא 

מילר מבקש. לא, לא  :עמירם    , יובל, אני 

ביחד(    )מדברים 

מילר גבריאלי  :עמירם  דוד  את  לאשר  מבקש  אחד. אני  פה  מבקש    . אני 

גל בן  בשמחה  :גיא  נתאחד    . זה 

אחד  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו פה  שמאושר    . היחיד 

מילר שסעיף   :עמירם  לקבוע  רוצה  עבר10אני    .  

מסהחלטה גבריאל :440 '  דוד  את  לאשר  מעוף, מחליטים  סיעת  כחבר , מועמד 

הדתית    .במועצה 
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של   .11 במקומו  לתברואה  ערים  לאיגור  העירייה  כנציג  צרפתי  צביקה  מינוי 

כהן   .אורן 

מילר אחד11סעיף   :עמירם  פה  הוא  גם  אבקש  אני  בין ,   ברצון  הסכמה  זה 

צרפתי לצביקה  כהן    , אורן 

אפילו, לא  : לויאהוד יובל דיבור  לזכות  זה  את  ניקח    . ואנחנו 

  

מסהחלטה צב :441 '  את  לאשר  צרפתימחליטים  וס"מ, יקה  העיר /מ  ראש 

לתברואה ערים  באיגוד  העירייה  כהן, כנציג  אורן  של    .במקומו 
  

עירייה  .12 לעובדת  נוספת  עבודה    .אישור 

  

מילר עירייה: 12סעיף   :עמירם  לעובדת  נוספת  עבודה  יודע . אישור  לא  אני 

הדברים, מי שנבדקו  מניח  אני    . אבל 

פ  : לויאהוד יובל עובדת  לגבי  נגיד  אחדבוא  לא. ה  צרפתי  צביקה    . לגבי 

מילר צרפתי, אוקי  :עמירם  צביקה  בעד    ? מי 

חמו בן  אחד  :יהודה    . פה 

גל בן  למה  :גיא  רק  לדעת    ? אפשר 

חמו בן  רוצה  :יהודה  לא    . אורן 

גל בן  יותר  :גיא  להיות  רוצה  לא  אחוז? אורן  צביקה. מאה    .בהצלחה 

מסהחלטה עיריימאשרים :442'   לעובדת  נוספת  עבודה     .ה 
  

חמו בן  טוב  :יהודה  רבה. לילה    . תודה 

  

  

 אשל ארמוני
 ל העירייה "מנכ

 יהודה בן חמו 
 ראש העיר 
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מיום  מועצה  החלטות    12/0417/ריכוז 
  

  

מסהחלטה הצמודים  :428 '  הילדים  גני  בדבר  לסדר  ההצעה  להסיר  מחליטים 

היום, לקניאל   .מסדר 

  

מסהחלטה לסד :429 '  ההצעה  להסיר  ה מחליטים  בנושא  מסדר BRT –ר   

  .היום

  

לבתי  :430 'מס החלטה אב  תכנית  בנושא  לסדר  ההצעה  להוריד  מחליטים 

היום מסדר    .כנסת 
  

  

מסהחלטה כדלקמן :431'     :מחליטים 

בתוכנית :א העירייה  השתתפות  מאשרים  בת "  תחבורה  למערכת  קורא  קול 

מרכיביו" קיימא כל  של  מטעמה  המוצע  הפרוייקט    .ואת 

מאשרים :ב באמצעות   הפרוייקט  את  לבצע  התחבורה  משרד  בסמכות  כי 

פרטית משכ/ממשלתית/חברה    .ל"חברת 

עם :ג ההיגוי  לועדת  העירייה  כנציג  העיר  מהנדס  מינוי  את  מאשרים   

ההיבטים  בכל  לטיפול  אחת  כתובת  המהווה  וכגורם  הממשלה 

  .העירוניים

  

מסהחלטה ה :432 '  על  החתימה  מורשי  ארבעת  כי  ק"מחליטים  מול " וראקול 

הם התחבורה  חמו: משרד  בן  העיר, יהודה  צרפתי, ראש  , צביקה 

וס"מ העיר/מ  מילר, ראש  חבר 'ס, עמירם  כהן  ואורן  העיר  ראש 

  .המועצה
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מסהחלטה להקצאת  :433'  חכירה  והסכם  פיתוח  הסכם  לאשר  מחליטים 

בגודל  בגוש 3.2קרקע  דונם  מחלקה 6431  חלק  ברח190  אזר '  

כ הקשיש  למען  שמספרה - פרלעמותה  למטרת 58-0069342סבא   

העיר בצפון  לקשיש  יום  מרכז    .הקמת 

  

מסהחלטה טרנספורמציה מאשרים  :434 '  תחנת   6433בגוש " קלישר"הקמת 

ברח79חלקה    .75הכרמל '  
  

מסהחלטה טרנספורמציה מאשרים  :435 '  תחנת   6441בגוש " נחשון"הקמת 

  .285חלקה 
  

מסהחלטה ועדתמאשרים :436 '  החלטות  מיום   מישיבתה  כספים   /12/0201 ,

מס לסעיף  מסעיף  לשנת 7' העברות  לסעיף 2011  מסעיף  והעברות   

מס לשנת 1' תברים  המצ2012     .ב" 

  

מסהחלטה כספים מאשרים :437 '  ועדת  החלטות  העברות 12/0328/מיום     

מס לסעיף  לשנת 1' מסעיף  מס2012  לסעיף  מסעיף  והעברות    '2 

המצ2012לשנת    .ב" 

  

מסמאשרים  :438 'מס החלטה שמות  ועדת  פרוטוקול  המצ8' החלטות    .ב" 

  

מסהחלטה מסמאשרים :439 '  שמות  ועדת  פרוטוקול  החלטות  המצ9'      .ב" 

  

מסהחלטה גבריאל :440 '  דוד  את  לאשר  מעוף, מחליטים  סיעת  כחבר , מועמד 

הדתית    .במועצה 

  

מסהחלטה צרפתי :441 '  צביקה  את  לאשר  וס"מ, מחליטים  ה/מ  עיר ראש 

לתברואה ערים  באיגוד  העירייה  כהן, כנציג  אורן  של    .במקומו 
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מסהחלטה עירייהמאשרים :442'   לעובדת  נוספת  עבודה   .   

  


