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  05.09.2012 -מן המניין  שיבת מועצהי

  

  :דר היום סעל 

  .סקירה על פתיחת שנת הלימודים
  
 : שאילתות .1

בנושא   .א עירושאילתא   .נייםמכרזים 

בנושא   .ב כסשאילתא  משולש   .א/11/21/תכנית 

בנושא   .ג עובדתשאילתא   .גמלאות 

בנושא   .ד תורניתשאילתא  מחלקה  לתקציב   .קריטריונים 

פרסום  .ה חובת  בנושא   . שאילתא 

בנושא   .ו עירונייםשאילתא  לאירועים   .חסויות 

שש  .ז שולחנות  בנושא  קפלן- שאילתא  ביער   . בש 

  

לסדר .2  : הצעות 

לסדר   .א להצלת- הצעה  תכנית  החינוך   סבא   .בכפר 

לסדר   .ב לתושבי - הצעה  חינם  חנייה  סבא   .כפר 

 

וע .3 החלטות  ביום דאישור  מישיבתה  כספים    .02/09/12ת 

ל .4 שטחים  נכונה"הקצאת   ".מנוחה 

ו .5 העירייה  מבקר   .שכרואישור מינוי 

פיתוחור ראש .6 לעבודות  מועצה  ברח, החלטת  ומדרכה  כביש  ' סלילת 

  .אברבנאל
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צרפתי טוב  :צביקה  ספטמבר. ערב  לחודש  הישיבה  את  פותח    . אני 

חמו בן  לכולם  :יהודה  טוב  מאוד. ערב  מגיעים - אני  שאנחנו  שמח  מאוד 

השנה  לקראת  הישיבה  את  ופותחים  הקיץ  חופשת  אחרי 

טובה. החדשה שנה  לכולם  לאחל  רוצה  מוצלחת, אני  , שנה 

בתחומו ואחת  אחד  במסורת .לכל  ממשיכים  אנחנו  ובהחלט   

המשל  ישיבות  בספטמברפתיחת  אנשי , ועצה  של  בסקירה 

תרצו. החינוך זווית, אם  לשנות  בבקשה  גם , גם  גיא  גם 

מנהל , יעקב רקוביץ  שדב  המצגת  את  לראות  שתוכלו  מנת  על 

הכין החינוך    . אגף 

רקוביץ    דב  של  סקירה  תהיה  הישיבה  של  הפתיח  של  הרעיון 

החינוך  במערכת  שמתקיימות  החינוכיות  התכניות  נושא  על 

סבא הפיזי. בכפר  בנושא  ישלים  אשל  מכן  , לאחר 

הלימודיםהה שנת  פתיחת  לקראת  והשיפורים , צטיידות 

החינוך  במוסדות  הקיץ  חודשי  במהלך  שהתבצעו  הפיזיים 

  . בעיר

לאור    זו  ישיבה  בפתיח  לומר  יכול  האחרונות אני  הכתבות 

המקומיים התקשורת  בכלי  הארציים, שהיו  לא , וגם  זה 

לומר הולך  שאני  חדש  לכםמשהו  את ,   ששמעתם  חושב  אני 

בעבר מחברי . זה  לפחות חלק  לי האופוזיציה  שהיו  בשיחות 

לגמריאיתם שונה  בצורה  הדברים  את  הבינו  בהחלט ,   ואני 

ש דבריי  בפתיח  לומר  עיכול  שנעשית  מנהלי "העבודה  י 

ובאמצעותם החינוך  המחנכים, מוסדות  בעירכל  היא ,  

להערכה שראויה  רבהעבודה  לתמיכה,   כחברי ראויה  שלנו   

העיר   . הנהלת 

מאוד   שהתפרסמו - אני  הבגרויות  של  בתוצאות  גאה  מאוד 

אותם. לאחרונה לנתח  שנדע  נכון, ראוי  אותם  . לקרוא 
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שמבחינתי  עיר  לראש  היותי  בטרם  עוד  שאמרתי  למרות 

הכל חזות  לא  הן  מרכיבים , הבגרויות  עוד  ישנם  אלא 

מאשר  חשובות  פחות  לא  משמעויות  להם  שיש  נוספים 

עצמן כשאנחנו . התוצאות  יום  של  שבסופו  חושב  אני 

נוער בני  ליצור  מטרה  בוגריםמציבים  עצמאיים , דעתניים,  

במחשבתם עצמאיים  להיות  כל , שיוכלו  את  להכיל  שיוכלו 

כמשלימההערכים  העירונית  הציבורית  במערכת  , שמקבלים 

כבסיס שהבסיס . לא  אמרתי  הוא תמיד  האדם  של  האיתן 

מהבית   . מגיע 

ציבוריתא   כמערכת  להיות , נחנו  יכולים  עירונית  כמערכת 

תוצאה . התומכים, המחזקים, המשלימים בכל  בהחלט  אבל 

מנתחים הבגרויות, שאנחנו  את  המעורבות , גם  את  גם 

והקהילתית התלמידים , החברתית  של  גם  שלהם  והתוצאות 

שלנו המחנכים  של  וגם  לומר, שלנו  יכול  נכון אני  יהיה  זה   

שאנחנו כחברי ונבון  נתמוך   העיר  הנהלת  וגם  ונסייע מועצה 

לומר, ונאבק נוהג  שאני  מערכת , כמו  של  הגבית  הרוח  ונהיה 

  .החינוך

עם    יחד  שלי  בדרכי  העיראני  ההנהלה , הנהלת  גם 

החינוךהמקצועית מוסדות  בכל  אישי  באופן  תומכים  בטח ,  

רקוביץ דב  של  בראשותו  החינוך  באגף  גם . ובטח  מציע  שאני 

המ בעברלחברי  גם  זאת  והצעתי  הקיץ , ועצה  בחודשי  לבוא 

באגף מתבצעת  העבודה  קשים  תנאים  באיזה  באיזה . ולראות 

המקצוע אנשי  מתחבטים  משרד , דילמות  אנשי  כולל 

הפסיכולוגיכולל , החינוך המ, השירות  כל , י"תכולל  וכולל 

ה ויחידות  החינוךהגורמים  אגף  של  והסמך    . תמך 

בדר   אני  הכל  שסך  חושב  אני אני  הזדמנות  בכל  שלי  כי 
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מספיק עושים  לא  אפילו  שאנחנו  לחזק , מרגיש  מנת  על 

בהם ולתמוך  רחוקות . אותם  שהם  שכאלה  כתבות  ולפעמים 

באווירה לפגוע  רק  יכולות  יכול . מהמציאות  אני  אבל 

נפגעת לא  שהעבודה  נכוחה  לכם  את . להבטיח  רואה  אני 

בכלל הספר  בתי  מנהלי  של  התיכונ, הנחישות  רק  . ייםלא 

ה את  רואה  תלמיד אני  לכל  כן  גם  שלהם  והנגישות  רגישות 

שתהיהובהחלט . ותלמידה הזדמנות  בכל  שאמרתי, אני  , כפי 

ביותר הרחבות  הציבוריות  בפלטפורמות  נתמוך , כולל  אנחנו 

להם ונסייע    . בהם 

האחרונה   בשנה  הדיבור , אנחנו  זכות  את  אעביר  אני  ותכף 

שלי ,לדב מהפלטפורמה  בהחלט  אבל  בגאווה   לומר  יכול  אני 

עוד ,רבה שפתחנו  חי2  מוסדות  סבא   בכפר  נוספים  נוכיים 

הילדים לגני  מיוחד . מעבר  לחינוך  ספר  בית  הוא  הראשון 

מאיתנו ואחת  אחד  כל  של  ביקור  שווה  מנת , שבהחלט  על 

בעשייה  ולהתרשם  מקרוב  לראות  חשובה שנוכל  כך  הכל 

הזה הספר  בבית  עושים  הצוות, שאנחנו  עם  החינוכיביחד    ,

חדשה מנהלת  נבחרה  שמבחינתי . גם  ספר  בית  בהחלט  אבל 

גאווה מקור    . מהווה 

הירוקהבית    בשכונה  הירוק  הספר  בית  זה  השני  , הספר 

גם בו  לבקר  שווה  מהצדדים . שבהחלט  גם  מהטעם  ולו 

המקי בניגוד , ימיםהירוקים  שנפתח  ספר  בית  הוא  שבהחלט 

הצי התחזיותלכל  וכל  במ, פיות  נפתח  עם . ועדוהוא  נפתח 

חיוביות אנרגיות  מאוד  בכל , הרבה  מאחל  בהחלט  ואני 

ובטח , המוסדות שובטח  החדשים  והגיעו , הגיעולמנהלים 

גורדון שם  על  החינוך  בבית  חדשים  מנהלים  גורדון .עוד   

המיוחד, הירוק   . זהו. החינוך 
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החדשיםאלה    רבה, המנהלים  הצלחה  להם  מאחל  אבל , אני 

מנה לכל  הצלחה  המוסדותכמובן  בהחלט . לי  רוצה אני 

סקירה שייתן  מנת  על  רקוביץ  דב  את  מזמין . להזמין  אני 

רקוביץ  דב  אשלאת  מכן  ולאחר  שאשל , לסקירה  ולאחר 

מקוםיסיים  הארות , יש  שיאמרו  ראוי  שגם  חושב  ואני 

ובעי"באל יוכלו , ן"ף  דב  וגם  אשל  גם  שאלות  ישנן  ואם 

התיכונים. לענות למנהלי  גם  מודה  לינה לא, וריתרדל, אני 

לכאן שהגיעו    . ולרמי 

שם    על  החינוך  בית  את  הזה  במעמד  לציין  רוצה  גם  אני 

ומדע היו שבהחלט , תורה  הזה  בנושא  וגם  למטרה  לנו  שמנו 

פסימיים תורה . כמה  שם  על  החינוך  בית  זאת  עם  יחד  אבל 

תאוצהומדע  רואים, לשמחתי. תופס  שאתם  ומונח , כפי 

שהו ברושור  איזשהו  עלפניכם  על "כן  המעיד  ההורים  ועד  י 

החלקיות ולו  הראשוניות, תוצאות  אני החלט באבל , אבל 

לבאות גם  שנסמן  מאוד    . מקווה 

המר   שם  על  ומדע  תורה  שם  על  החינוך  בבית  מאחל , וגם  אני 

ומאוד צומח- הצלחה  אותו  לראות  ומייחל  מקווה  כי , מאוד 

כוונו מאוד  הרבה  עם  שלנו  בתקופתנו  נפתח  הוא  זאת  ת בכל 

וחיוביות מאוד.טובות  ואני  את -   שיחזיק  מקווה  מאוד 

הצעירה , לבינתיים, עצמו השכבה  של  הרישום  לפי  לפחות 

ז, השנה , שכבה  מאוד' מהרישום- אני  שמח  למרות , מאוד 

נועם למדרשיית  נרשם  אמנם  קטן  תולה , שחלק  אני  אבל 

הספר לבית  האיתן  הבסיס  את  שיהוו  בהצלחות  . תקוות 

  .דב, בבקשה

רקו לכולם   :ביץדב  טוב  תמציתיאני . ערב  זה  את  לעשות  שנת . אשתדל 

נפתחו "תשע ילדים134ג  גני  יול.   בגני  מאוד  גדול  . א"גידול 
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שעה  עד  שעה , 16:00חלק  עד  לצרכים , 17:00חלק  בהתאם 

האוכלוסייה   . של 

יול  : לויאהוד יובל גני  שצריכה  אוכלוסייה  יש  בספק? א"אז  היה  זה  , כי 

אותם הכחשתם     .אתם 

רקוביץ אשמח  :דב  מאוד    ,  אני 

יואל דיון  :איציק  לא  זה    . אבל 

רקוביץ מועצה  :דב  חבר  לא  בבקשה, אני  לי  תפריע  אחרי, אל    . תשאל 

הזה , לא  : לויאהוד יובל בשולחן  טענת  בעבר  אתה  כי  שואל  אני  זאת  בכל 

. ש . .  

יואל מתחיל, יובל  :איציק  אתה  .מה  . .?  

נהיי  : לויאהוד יובל הבטחה  אתם  של ?תםמה  הקיום  את  הכחיש  אדם  הבן   

כזאת   . אוכלוסייה 

שמדבר  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו החינוך  אגף  ראש  פה    . יש 

הזאת  : לויאהוד יובל הקבוצה  של  הקיום  את  שהכחיש  החינוך  אגף  בן . ראש 

אמר שהוא  מדברים  בו  שחוזר  אותו, אדם  לכבד    . צריך 

צרפתי   . בבקשה, דב  :צביקה 

שהוא באתי   : לויאהוד יובל אותו  אמר לכבד  שהוא  מהדברים  בו  חוזר 

בעבר הזה  בדיון, בשולחן  להמשיך  יכולים    . היינו 

יואל תורך, יובל  :איציק  כשיהיה  לדיון  להקשיב. תצטרף    . תן 

סקירהיש   : לויאהוד יובל דיון. פה  לא  סליחה.זה  חד ,   סקירה  פה  יש 

דיון או     ?צדדית 

כך  :יאיר אברהם אחר  דיון  ר, יהיה  אתה    ? וצהמה 

אמר  : לויאהוד יובל סקירה? מי  שמעתי    . אני 

צרפתי הצי  :צביקה  שנפתלי  מה  על  שומר  הזמןףאני  כל  לי    . בבקשה.  

לשבח  : לויאהוד יובל   , באתי 

גל בן  דיון  :גיא  פה  לקיים  לנסות  האתגר  למרות  ננסה  כל , אולי  אם 
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פה נמצאים  אנחנו , המנהלים  שגם  להם  . נראה  . .  

צרפתי אני  :צביקה  איתךזה  מסכים    .דב, בבקשה.  

גל בן  לשעבר  :גיא  שלי  מנהל  פה  לסוציולוגיה. יש  שלי    .ומורה 

רקוביץ אמרתי   :דב  ילדים134אז  גני  גדול,   מאוד  יול63. גידול  גני  . א" 

תוך  אמורים  ועדת 3אנחנו  מסקנות  את  ליישם  שנים   

בעוד . טרכטנברג רק  יכול  חובה  חינוך  שנים3חוק    ,

שתוך  שני3כשהכוונה  צריכות   בישראל  הרשויות  כל  ם 

בגיל לקלוט  הילדים  הירוקות   8. 3את  בשכונות  נבנו  גנים   

בהדרים2- ו חלק  .  סבא  שבכפר  כיוון  יותר  קל  לנו  היה 

בגיל  כבר3מהילדים  להם   דאגה  הרשות  לא , בעבר  ולכן 

.  כולם . חדשים. גנים  לבנות  צריך    .היה 

צמח   ומדע  תורה  ספר  ל, בית  כיתה  הבאה בש, א"י- עולה  נה 

בי יהיה  ספר , ב"הוא  בית  יהיה  . הוא  . בדומה . שנתי 

הראל ספר2נפתחו . לאולפנית  בתי  ירוק:   כפי , אחד 

הזכיר העברי, שיהודה  הזמר  מאוכלס . בשכונת  הספר  בית 

מ תלמידים400- בלמעלה  שנותן .   מיוחד  לחינוך  ספר  ובית 

התנהגותיים רגשיים  קשיים  עם  לתלמידים    . מענה 

ביות   חשוב  השנהזה  במיוחד  שעיר , ר  יודעים  שאתם  כיוון 

לכל  חינוכי  מענה  לתת  יכולה  לא  בינוני  גודל  בסדר 

שלה שלנו . התושבים  שהילדים  גדולות  מאוד  ערים  שתי  אבל 

אביב תל  למחוז  עברו  אליהן  מוסעים  לא , היו  כבר  הם 

מרכז תקוה, במחוז  ופתח  נתניה  מאוד . זה  חשוב  היה  ולכן 

כאן  ייפתח  כזה  ספר  המר שבית  של  בבניין  נמצא  והוא 

כ. לשעבר שם  ג50- יש  מכיתה  תלמידים  ט'   לא . 'ועד  זה 

אחת בשכבה  גילאי, עובד  דו  זה  לעיתים    .אלא 

הספר    בתי  של  יפה  מאוד  לעשייה  דוגמאות  כמה  פה  לכם  יש 
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סבא מאוד , בכפר  דברים  היו  שבהם  נושאים  כמה  ליקטתי 

מ ספר  שבתי  ועצמיוחדים  אוטונומית  בצורה  , מאיתתפתחים 

מאוד ויפים  שונים  דברים  המדעים. ועושים  בתחום  גם , גם 

האמנויות שמאפשרים , בתחום  שיעורים  של  בתחום  גם 

לתלמידים מגוונת, בחירה  מאוד  שיעורים  למערכת   .בנוסף 

רוצה אחד  שכל  אישי  שיעור  לבחור  לתלמידים    . בחירה 

מישורים   בשני  עובדת  שלנו  המחוננים   - אחת : תכנית 

כיתה חנפתחה  ז, בשרת'   כיתה  כבר  , ח- ו' יש  . שניים'

י תלמידי  כל  את  מכנסים  אנחנו  רבין  , בתיכון  א "י'

בתכנית  הצהרים  אחר  לומדים  הם  בשבוע  ופעם  המחוננים 

הרשות למחוננים, של  שקיימת , תכנית  לתכנית  בנוסף  וזה 

ישי כיתות  של  פיס  באשכול  שנים  מאוד  הרבה  אז .כבר   

הס בתי  כל  את  כך  מכסים    .פראנחנו 

שעוסקים    אחרים  רבים  דברים  עוד  רואים  . ביהדותאתם 

ש לכם  לספר  שמח  מאוד  בעיר2- אני  ביניים  חטיבות  גם ,  

אלון"שז וגם  אביחיר  קרן  של  מארג  לתכנית  נכנסו  זו ,  

כתרבות יהדות  בנושא  הספר  בית  כל  את  שצובעת  גם . תכנית 

הלימוד מקצועות  הטיולים, את  את  העשייה , גם  את  גם 

והאחרת החברתית   . החינוכית 

אחד    כל  כאשר  שונות  תכניות  מספקים  אחרים  ספר  בתי 

שלו לרצון  בהתאם  דברים  עושה  לתפיסת , מהם  בהתאם 

מאוד טוב  וזה  שלו  מונוליטיים. העולם  לא  יש . אנחנו 

המערכת לכל  משותפים  שהם  רבים  שעוסקים , דברים 

אחרים , בבטיחות, בביטחון נושאים  אבל  בבריאות 

לכל  משלומאפשרים  ארגון  ספר    .בית 

שלנו   התלמידים  על  כללים  נתונים  כאן  לכם  חושב . יש  אני 
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רחבהש מאוד  קשת  על  להסתכל  טוענים . צריך  אנחנו 

ב שעוסקות  התכניות  את  מאוד  ורווחה והרחבנו  מוגנות 

אלימות. נפשית ללא  עיר  תכנית  לכך  אנחנו , הצטרפה  כאשר 

הילד של  לגידול  טוב  מצב  שכשיש  סי, טוענים  שהילד יש  כוי 

יצליח לימודית  הישגית  מבחינה    . גם 

אגב   שהיה , דרך  עיון  הגיעו ביום  למנהלים  חודש   2לפני 

אביב, מרצות תל  מאוניברסיטת  מהבינתחומי , אחת  אחת 

על , בהרצליה דיברו  באמת  אחרונים המחקרים הוהן 

במוח  חינוךשעוסקים  על  שלהם  את , וההשפעה  והראו 

הש את  וגם  אמצעי  הבלתי  בתפיסההקשר  היתה , ינוי  אם 

רק  שאחראי  במוח  אחד  חלק  שיש  פעם  שחשבה  תפיסה 

הקוגניטיבי הרגשי, לתחום  לתחום  אחד  חלק  כך, יש  לא  . זה 

שמשפיעים השונים  החלקים  בין  קשרים  הזמן  כל  והראו , יש 

מראים שונים  ומחקרים  חשוב  זה  החלק , כמה  של  הפיתוח 

החברתי והחלק    . הרגשי 

התנדבות   נתוני  בני -  לגבי  של  אדירה  עבודה  פה  יש  , נוער 

הנוער לתנועות  הספר, מעבר  בתי  בתוך  מאוד.גם  וזה  מאוד -  

ילדים . יפה שנלמדים - גני  סטנדרטים  יש  ילדים  בגני  היום   

בעיר הילדים  גני  לתכניות . בכל  פה  דוגמאות  לכם  יש 

בהם שונות . שנלמדות  בתכניות  וכלה  ממחשב  החל  כאשר 

ליש הקטנים  לילדים  ביניהםעוזרות  טובים  קשרים  , צור 

ביחד איך . לחיות  ללמוד  הם  גם  צריכים  קטנים  ילדים 

ביחד לריב, לחיות  לא  ביחד, איך  לעבוד    . איך 

תכניות   מאוד  הרבה  עושים  גם  החקלאית ה ,אנחנו  חווה 

המיוחד לחינוך  גם  תשובה  נותנת  והיא  התפתחה  גם , מאוד 

קטניםלילדים בגינון,   יסודיים  ספר  בתי  לילדי  טיפוליגם    ,
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שהיו  שונים  בימים  וגם  חיים  בעלי  באמצעות  בטיפול 

החווה של  השנה  הקהילה, פתוחים  לטובת , לטובת 

שלהם והילדים  כולם    . האזרחים 

ריתמוסיקה  : לויאהוד יובל פה  לך  לא, אין  חוזרת , זה  לא  ריתמוסיקה 

כללי באופן  סבא    ?לכפר 

צרפתי   .בבקשה, דב  :צביקה 

רקוביץ ממשיך  :דב  יסודיים בת. אני  ספר  חדשה- י  תכנית  נכנסה  השנה    

הספורט' זוזו'שנקראת  מחלקת  עם  ספר . בשיתוף  בית  בכל 

מגוונים  ספורט  בתחומי  לבחור  לילדים  שמאפשרת  יסודי 

בשבוע פעם  מחול. ושונים  הספר תכנית  בתי  בכל  מתקיימת   

בצלילים חוויה  וגם  בעיר  למוסיקה , היסודיים  האזנה  שזה 

המוסיק, קלאסית לנגןוקרן  לומדים  שילדים    . ה 

שלי   השני  המאמין  האני  וזה  חושב  שהחלק , אני  חושב  אני 

מאוד אינטגראלי  חלק  הוא  בתכנית - התרבותי  חשוב  מאוד 

הילדים של  של . הלימודים  תכניות  שהן  תכניות  ציינתי  אני 

תכניות , הרשות והן  משאבים  בהם  משקיעה  שהרשות 

שחייה. חשובות מוגנות, כולל  מדריכי  קיימות,כולל  כולל    

שיש הרבות  התכניות    . כל 

יסודי   ספר  בבית  שלומד  סבא  בכפר  שילד  לומר  תראו , אפשר 

תכניות האמנות. כמה  תחומי  מכל  טועם  בעצם  מכל , הוא 

הידע חשובו, תחומי  מאוד  את . זה  הדיר  המשרד  בעצם  כי 

האחרונות בשנים  האלה  במקצועות . הנושאים  יותר  השקיעו 

מוסיפים , ליבה שמאודואנחנו  האלה  הנושאים  מאוד - את 

הילד להתפתחות  וחשובים    . טובים 

סיור   לעשות  שירצה  מכם  הספר , מי  לבתי  להיכנס  יכול 

מאוד. היסודיים ממליץ  ברנר למשל , אני  ספר  לבית  להגיע 
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ופיסול ציור  של  נפלאות  תערוכות  מציגים  .ולראות  אנחנו 

עושים שילדים  אחרים  במקומות  גם  אבות  בבתי  גם  זה   ,את 

בברנר רק  לא  של . אבל  תצוגה  ולראות  אליי  להיכנס  אפשר 

שפירא אורט  ספר  בית  של  ציורים  ספר , תערוכות  בית  של 

גלילי אחרים, תיכון  ילדים. של  של  תוצרים  מאוד  הרבה   יש 

הילדים של  היכולות  כל  של  פיתוח  זה  החלק ובאמת  רק  ולא   

והמדעים הקוגניציה  של    . הצר 

כרגע- חטיבות    אדבר  לא  אני  זה   כרגע  כי  בינוי  פינוי  על   

בשז. נדחה כיתה  זה  כתום  בלפ "כיתת  לומדים  שילדים  ר 

לחינוך . טופים כיתות  גם  האחרונה  בשנה  לזה  הוספנו 

הן , מיוחד מיוחד  לחינוך  שהכיתות  בהפתעה  למדנו  ופה 

להם עוזר  שמאוד  מחשב , כיתות  עם  לעבוד  והיכולת  הקשר 

בילדים תומך    . מאוד 

הדיבייט    תכנית  מרחיביםאת  לכם . אנחנו  נשלח  אנחנו 

השנה גדולהאני , הזמנה  מאוד  חגיגה  שהיתה  יש . חושב 

הביניים חטיבות  של  התלמידים  כל  בין  בשנה  פעם  , תחרות 

נ לדברתכנית  לומדים  שילדים  רעיון, לנאום, הדרת  . להציג 

פוזן בכפר , קרן  שתומך  מלונדון  מאוד  עשיר  אדם  של  קרן 

הבי, סבא בחטיבות  עובד  ובתיכוניםוהוא  בכל . ניים  הקימו 

ולהורים לילדים  משותפים  מדרש  בתי  סיורים , החטיבות 

העיוניים התיכונים  בתוך  לימוד  וסדנאות    . למודיעין 

בנושא   שמתקיימת  תכנית  בעיר2- ב, עוד  תיכונים  בתיכון :  

אופקים  תכנית  של  מצטיינים  סטודנטים  גלילי  ותיכון  רבין 

לשםלי נכנסים  בחינ, הדות  מקצועות מלמדים  את  ם 

שלישית. היהדות שנה  סטודנטים  גם . הם  עושים  אנחנו 

למדעים תמיכה , תגבור  פיס  באשכול  שמקבלות  בנות  גם 
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לחוד המדעי  הזה. בנושא  הרעיון  את  מכירה    . שלי 

המוגנות    מדריכי  על  משהו  לומר  רוצה  את - אני  הגדלנו   

ב השנה  המוגנות  מדריכי  ברכה . 2- מספר  בזה  רואים  אנחנו 

למורים גדול ועוזרים  שלם  יום  עסוקים  שהם  כיוון  ה 

משוטטים ילדים  עם  הספר  בבית  ילדים , ולמנהלים  עם 

לכיתה קשיים, מחוץ  עם  ילדים  סף , עם  של  ילדים  עם 

בר, נשירה רואה  הזאתואני  בתכנית  גדולה    . כה 

ביניים- תקשוב    בחטיבת  ניסוי  עשינו  השנה  אנחנו  בית ,  

ותיכון יסודי  שכבת , ספר  מהםלקחנו  אחד  בכל  ועשינו , גיל 

מרחוק למידה  של  מתוך . מהבית, ניסוי  יוצאים  אנחנו 

בכפר , הנחה פה  כזה  ניסוי  השנה  יעשה  החינוך  משרד  גם 

ובערים  להכין . אחרותסבא  שיש  הנחה  מתוך  יוצאים  אנחנו 

גם  הילדים  מרחוקאת    .ללמידה 

גם    יעשה  לא  בשגרה  מרחוק  למידה  יעשה  שלא  שמי  לנו  ברור 

הילדים. בחירום את  מכינים  אנחנו  מטח . ולכן  עם  יחד 

בתיכונים. מתקדמיםאנחנו  יותר  טוב  עובד  פחות , זה 

קשה. בחטיבות יותר  בנושא . יסודי  גדולה  בהרחבה  עסקנו 

בעיר המורים  חדרי  בכל  חברתיות  ורשתות  כל , אינטרנט  עם 

בעיר מאוד , התלמידים  שהוא  הנושאים  שאחד  מסתבר  כי 

אלימות- חם  של  נושא  דווקא   ולאו  חברתיות  ברשתות   

פיזי מלמדים, באופן  זה  את    .וגם 

מכוונים   ספרים  עם  ניסוי  לנו  שלאט. יש  משער  , לאט- אני 

יקרה זה  מכוונים, בהדרגה  ספרים  יש . ייכנסו  בינתיים 

למשל אזרחות  מקצוע  עם  הרצוג  בתיכון  כרגע  אבל , ניסוי 

יקרה זה  בחלק .בהדרגה  נמצא  זה  עדיין  זה  בשלב   

של מהתכני של ות  הכותרת  ותחת  יסודיים  ספר  לבתי  מטח 
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אליה, אופק להיכנס  יכולים  יסודיים  ספר    . שבתי 

תשע   בגרות  בחינות  תוצאות  ניתוח  על  מילים  אני , א"כמה 

שכתבתם מה  כל  את  להצטדק. קראתי  לרגע  מתכוון  לא  . אני 

ש חושב  מידהאני  קנה  בכל  מאוד  טובות  דרך . התוצאות 

השווא, אגב עושים  אם  הראשונהגם  העיר  בין  פער , ה  שיש 

לבינינו4%של  יישובים,   מיני  כל  יש  באמצע  אבל , אמנם 

יפה מאוד  התקדמות  יש  מידה  קנה  מנקודת . בכל  אנתח  אני 

אנחנו  איך  שלנו  זהמבט  את  נתונים . רואים  שני  קיבלתי  גם 

שביקשתי החינוך  אור , ממשרד  ישפכו  שהם  חושב  שאני 

הנתונים על    . נוסף 

אנ   זה  מיליםלפני  שתי  אגיד  ממשיכים - אחד . י  אנחנו   

העיוניים לתיכונים  בכניסה  הקבלה  סף  את  היום . להוריד 

התקבלו לא  שבעבר  מתקבלים  תלמידים  ויותר  ואני , יותר 

גדול כבוד  בזה  ללא - שניים . רואה  התיכונים  בכל  היום   

הכלליוצא  מיוחד, מן  לחינוך  כיתות  רב , יש  למידה  לליקויי 

חל, בעייתיים מתלמידי הם  דברק  לכל  הספר  הם . בית 

התלמידים באוכלוסיית  מאוד  יפה  בבית , מתערים  כולל 

הדמוקרטי ב, הספר  התיכוניים 4- כולל  העירוניים  

   .העיוניים

נוסף   קשה , דבר  מאוד  עבודה  עושים  פה  שיושבים  המנהלים 

קשה מאוד  שהוא  דבר  לעשות  בעצם  נדרשים  הם  פעם . כי 

כו את  לקלוט  נדרשים  הם  תלמידים , לםאחת  כבר  ונקלטים 

נמוך מאוד  הוא  שלהם  נדרשים . שהממוצע  הם  שנייה  פעם 

אותם י, להשאיר  סוף  עד  הספר  בית  בתוך  אותם  . ב"ולהחיל 

קשה עבודה  היא  הזו    . העבודה 

חמו בן  והנשרה  :יהודה  קבלה  סף    . תנאי 
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רקוביץ הקבלה  :דב  תנאי  נשירה, גם  בסף  ירידה    , גם 

חמו בן    ? אחוזיםאיזה , דב  :יהודה 

רקוביץ זה  :דב  את  אראה  סבא. אני  בכפר  ירד  מאוד  הנשירה  הוא , אחוז 

היום שנה, נע  של  הנתון  את  לנו  שעברה, אין  שנה  לנו  זה , יש 

בין  ל1.7נע  שקיבלנו. 2-   מה  מאוד. זה  יפה- וזה  . מאוד 

מאוד החינוכיים  הצוותים  עם  יחד  עבודה  עושים  - המנהלים 

קשה   . מאוד 

ב  : לויאהוד יובל התיכוןזה  בתוך  או  לתיכון  חטיבה    ? ין 

רקוביץ התיכון  :דב    . בתוך 

לתיכון  : לויאהוד יובל מגיעים  לא  מגיעים? כמה  לא  זה  בין  מוכוונים    ? כמה 

חמו בן  בסוף  :יהודה    . שאלות 

אקטואלי, לא, לא  : לויאהוד יובל   . מדברים 

רקוביץ לזה  :דב  אגיע    . אני 

אותך  : לויאהוד יובל שואל . שמענו  לתיכוןאני  מגיעים  לא  אתם ? כמה  מה 

קשב? מתהדרים נקודת  אותנו  תשאל  מגיעים . בוא  לא  כמה 

  ?לתיכון

רקוביץ לך  :דב  הכבוד  כל  לך , עם  אענה  ואני  שלי  בדרך  זה  את  אעשה  אני 

  , בסוף

טובות  : לויאהוד יובל שנים  כמה  כבר  שלך  בדרך  זה  את  עושה  , אתה 

מדברות   .התוצאות 

רקוביץ אחוז  :דב  מדברותהתו. מאה  דיבורים, צאות  זה  אצלנו , אצלך 

מעשים   . זה 

צרפתי לעשות  :צביקה  טוב, תמשיך  זה  את  עושה  עושה , תמשיך. אתה  אתה 

טוב זה    .את 

מעשים  : לויאהוד יובל וגם  דיבורים  גם  זה    .  אצלי 

רקוביץ דיבורים, לא  :דב  זה  אצלך  מעשים. זה  זה    . אצלי 
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בך  : לויאהוד יובל מתחרה  לא  לי. אני  ילדים18,000 אין    .  

רקוביץ אחוז  :דב  גדול . מאה  המאוד  ההבדל  את  לכם  להראות  רוצה  אני 

חשוב האוכלוסייה, והמאוד  את  לכם  פילחתי  איך  . ותראו 

זה את  לראות  קשה  לפעמים  כי  זה  את  שתלמדו  עד , וכדאי 

הנתון את  למדו 2011בשנת . שקולטים  סבא  בכפר   995 

סבאים כפר  מדגיש. ילדים  פיל, אני  יגידו אני  שלא  כדי  חתי 

אחרים תלמידים  או  יאיר  כוכב  פה  פילחתי . שיש  אני 

סבאים כפר  נתוני  רק  לפה  שמקום . והכנסתי  ילדים 

סבא כפר  הוא    .מגוריהם 

בי   סבא . 831ב "למדו  כפר  לתלמידי  ורק  אך  מתייחסים  אם 

כבר, כולל לך  עונה  אני  בניגוד , ופה  אותך  מכבד  אני  כי 

אותי חינ, אליך  במרכז  אורטכולל  במפתן, וך  כולל , כולל 

סבא בכפר  ספר  בית  של 81.71%אז , בכל  הזכאים  אחוז  זה   

יסודי העל  החינוך  ואחר, החילוני, הדתי, כל  חינוך  . מרכז 

סבאי הכפר  הנתון  סבאזה  כפר  תלמידי  של    .  

לומדים    לרשות  תלמידים164מחוץ  מי .   אותי  תשאלו  אם 

אסביר אני  האלה  התלמידים  א. הם  אסביר  ההסבר אני  ת 

שאמרתי - אחד . פעמיים אביב, כפי  בתל  אפילו  כשאני , בעיר 

במאה  יכולה  לא  היא  אביב  בתל  שלי  הקולגות  עם  יושב 

צרכים לספק  אביבאחוז  בתל  הילדים  כל  של  וחומר .   קל 

שלנו גודל  בסדר  יכולים. ערים  לא  יהיה . אנחנו  אחרת  כי 

לכל  ספר  ילדים2בית   .  

ה   של  הזה  כו164- הנתון  ילדים  בפנימיות   תלמידים  לל 

שם לומדים  וגם  שם  ספר , שגרים  בבתי  תלמידים  כולל 

סבא בכפר  לא  שהם  ואחרים, דתיים    . ישיבות 

בתיה  : לויאהוד יובל   . כפר 
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רקוביץ סבא. הכל  :דב  בכפר  לא  שהם  מיוחד  בחינוך  תלמידים  גם  , כולל 

בכי  שציינתי  כפי  סבא  בכפר  האחרונות 3- למשל  השנים   

שהכנס היה  מיוחדהמהפך  חינוך  תלמידי  יש , נו  עדיין  אבל 

ספר  בבתי  שלומדים  מיוחד  בחינוך  לכפר תלמידים  מחוץ 

זה . סבא נותנים  שהם  הזכאות . 48.78%הנתון  נתון  זה 

מאוד. שלהם וחלשים  מאוד  טובים  תלמידים  יש    . בתוכם 

הוא    הכללי  הכל  פה . 76.28%הסך  לעשות  שאסור  חושב  אני 

נתונ. פופוליזם להגיד  לטוב צריך  אגיד  לא  ואני  אמיתיים  ים 

נתון . ולרע זה  סבא  כפר  כמו  שלעיר  חושב  שאני  אגיד  אני 

יפה- מאוד בשנים . מאוד  מאוד  גדולה  התקדמות  יש 

פער. האחרונות סוגרים    .אנחנו 

כראשונה    אותה  החשבתם  ואתם  מעלינו  שהיא  עיר  גם 

במקום מתקדמים, עומדת  הזמן  כל  מקווה . ואנחנו  ואני 

שנמשיך  כןמאוד  גם  פעם. להתקדם  עוד  אומר  , אני 

לא סובייקטיבי, מבחינתי  נתון  מחפש  לא  אומר . אני  אני 

יפה מאוד  נתון  זה  אובייקטיבי  את . באופן  משווה  לא  אני 

הממוצע לנתון  גם  ישראל, זה  של  ולא , לא  השרון  של  ולא 

אחד אף  שהיא. של  הראשונה  לעיר  זה  את  אשווה  אני  אם   גם 

מאוד, 80% יפה    .76.28%. זה 

אוכלוסיות, אגב   על  לנתונים  כנס  לא  את , אני  אעשה  לא  אני 

כאן הטרוגנית . זה  אוכלוסייה  היא  שלנו  האוכלוסייה  גם 

סבא שונות. בכפר  מאוכלוסיות  מורכבת  חושב . היא  אני 

בעיני מאודישזה  יפה    .  

בחט   גם  לכם  לתת  יכול  האני  את  העירוניים ף  תיכונים 

גדול, למשל שאפו  להגיד  רוצה  ספראני  בתי  לשני  ותודה   ,  

אנשים3- ל ולגזבר, לאשל:   שעברהאני . ליהודה  לפני , בשנה 
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שפירא באורט  התערבות  תכנית  ביקשתי  לא . שנתיים  הוא 

הרשות של  ספר  רשת , בית  של  ספר  בית  קפיצה הוא  והיתה 

בו- מאוד גם  גדולה  השני , מאוד  הספר  בית  הראל  ואולפנית 

לציין רוצה  דרמתשאני  קפיצה  שהיתה  בשנתיים   ית 

  . האחרונות

על    מסתכלים  אתם  אם  הספר 5אז  בתי  ברשות  אפשר , שלנו 

ליותר לשאוף  הורדתי , תמיד  ואני  שלהם  הנתונים  אלה  אבל 

האלה יאיר, תזכרו, מהנתונים  כוכב  תלמידים  את , את 

מנשה אלפי  ורק. תלמידי  אך  פה  השארתי  של אני  נתונים   

סבא  כפר  תושבי  שהם    ילדים 

כסף  :י לואהוד יובל .בכמה  . . ?  

רקוביץ אחת  :דב  מילה  רק  אגיד  התערבות , אני  תכנית היתה תכנית 

נתנהשבה  היא  שגם  אורט  רשת  עם  יחד  להשפיע , יכולנו 

שתהיינה לימוד  קבוצות  שתהיה, לגבי  ההוראה  דרך  . לגבי 

הרבה  אחריםלגבי  יפה, נושאים  מאוד  פרי  נשא  גם , וזה 

בית מנהלת  של  מאוד  יפה  לניהול  הספרהודות   .  

שעות  : לויאהוד יובל כסף, בלי    ? ככה? בלי 

רקוביץ שזה   :דב  אמרתי  לא  ואני  שעות  כסףבלי    .בלי 

שואל  : לויאהוד יובל השפיע, אני    ? מה 

רקוביץ בחטף  :דב  מראה  אני  זה    . את 

השפיע, לא  : לויאהוד יובל מה  שואל  כך? אני  כל    ? - מה 

צרפתי כך  :צביקה  אחר  כך. תשאל  אחר    . תשאל 

לי  :רקוביץדב  נתן  ששגיא  נתון  ל, זה  היה  נכון  לא 2006- שהוא  הוא  אבל   

עדיין יכולים, השתנה  פהואתם  לראות  הכבוד ,   כל  עם  ולכן 

מאוד הם  שהנתונים  חושב  יפים- אני  סבאמאוד  כפר  של    .  

רגע  :אברהם שיינפיין אחורה    . תחזור 
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הקודמת  :אל- אתי גן לטבלה    .חזרה 

רקוביץ שהיא , כן  :דב  טבלה  הסוציו2006- מזאת  המדדים  את  שמראה    -

השונים היישובים  של  מתהדר, אגב. אקונומיים  לא  אני , אני 

נעלה גם  שאנחנו  החדשות . משער  שהשכונות  חושב  אני 

חזקה מאוד  באוכלוסייה  יתאכלסו  סבא  זה. בכפר  עם  , יחד 

הדברים פני  גמור. אלה  בסדר  שזה  חושב  שוקט . אני  לא  אני 

המנהלים  לא  וגם  השמרים    . פהעל 

מוטרפת   עבודה  פה  שעושים  לכם  להגיד  רוצה  ואני , אני 

השעות  עם  לבגרות  זכאות  לשיפור  עושים  מה  אזכיר 

נותנת שנכשל - אחד . שהרשות  ילד  לכל  מאפשרים   

אחרת בשכבה  אותם  ללמוד  נוספת  פעם  השונים  . במקצועות 

שנייה הזדמנות  שלישיתמאפשרים. מאפשרים  מחצית    .  

יודעים   לא  אולי  תורן , אתם  תיכון  יש  בשנה  פעם  אבל 

השרון מהוד  תלמידים  גם  סבא, מרעננה, שמארח  , מכפר 

שמשרד  תלמידים  וחצי  לחודש  מארח  והוא  השרון  מדרום 

לעשות  להם  מאפשר  מחדשהחינוך  חובה  ציון , יחידת  לקבל 

חדש הילדים, בנוסף. מגן  את  גם  מכינים  לבגרות המנהלים   

הזדמנויות, כלומר. חורף כמה  לב  פה שימו  לילדים  נותנים   

סבא לימוד, בכפר  קבוצות    . כמה 

דבר   בעוד  התהדרתי  צנוע, לא  שאני  חושב  אני  . באמת 

הם  אם  המנהלים  את  ושאלתי  נתונים  לפה  להביא  יכולתי 

אותם אראה  שאני  כ.רוצים  סבא 60%-   כפר  מאוכלוסיית   

מתמטיקה4,5לומדת  יחידות  יודעים       .   פה  האנשים  כל 

מת4,5- ש יחידות  מלקבל  מאוד  שונה  זה  אפשר , מטיקה 

בגרות  תעודת  ערךלקבל  לה  בגרות , שאין  תעודת  זו  אבל 

איכותית   .מאוד 
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לומדת 60%   סבא  כפר  מאוכלוסיית  מורחבים4  בנוסף .  

עוד  לומדים  ומתמטיקה  מורחבים2לאנגלית  מקצועות    .

ל אמנות  בין  יפה  מאוד  משלבים  כלל  בין . מדעיםובדרך 

למדעים מק. הומני  הומנייםשני  יקרים. צועות  אני , חברים 

בקיץ  אוכלוסייה  היום  אחריםקולט  לא , מיישובים  הם 

כזה דבר  אחד. יודעים  מורחב  שם  לומד  ילד . ילד  סבא  בכפר 

ללמוד  מורחבים4יכול    .  

מ   יותר  על  נעה  שלו  השעות  שבועיות40- מערכת  שעות    .

בין  ל40לפעמים  שבועיות50-   שעות  יושב .   שעות 7,8ילד   

הספר . םביו לבית  מאפשר  הראל אני  ולאולפנית  דמוקרטי 

להם שאין  קטנים, למקצועות  ספר  בתי  הם  בבתי , כי  ללמוד 

אחרים באים. ספר  ללמוהם  מהדמוקרטי  ללמוד , ד  באים 

ובאים . פיזיקה צרפתית  ללמוד  באים  הראל  מאולפנית 

מוסיקה שרוצה  מי  באים , ללמוד  הם  אחר  מקצוע  וכל 

ה התיכונים  בתוך  גדוליםללמוד  יותר  הם  כי  כי . עירוניים 

הכל לאפשר  יכול  לא  קטן    . תיכון 

פה   אחרונה  הערה  להגיד  רוצה  אני  גני אמרת . אז  לגבי 

בסוף, ילדים משהו  לך  אגיד  לך . אני  להגיד  רוצה  אני  אבל 

בעיני סבאימה  כפר  של  הנשמה  זה  סבא .  כפר  של  הנשמה  זה  

יה, האינטגרציה ואחרי  שאחריי  מקווה  מאוד  ודה ואני 

זאת ותשמרו  ישמרו  כולכם  בכפר . ואחרי  ילד  כל  היום  כי 

גר, סבא הוא  איפה  חשוב  שלו , לא  אבא  איפה  חשוב  לא 

משכורתו, עובד מה  משנה  בשווה , לא  שווה  מחלקים  אנחנו 

ביניים4- ל חטיבות  ודומים4יוצרים .   שווים  תיכונים  זה .  

שלנו   . הכוח 

ה   ביניהם  ההבדלים  גם  זה  זהיריםבגלל  מאוד  בהם . ם  יש  אז 
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אחר אחרת, אקלים  מתפתח  אחד  ככה. וכל  לי  מותר  , ואם 

מבין אני  כי  בכאב  לא  גדול, זה  אדם  בן  כבר  אני , אני  אבל 

שבמקום  לי, פרחיםחושב  לא  קוצים  ליהודה, לתת  אבל , לא 

הספר  בתי    . ולמוריםלמנהלי 

ישראל   במדינת  הראשונה  מהשורה  מורים  פה  שני . יש  פה  יש 

פנסיונר יודעים, יםאנשים  בן , אתם  לחינוך , 75אחד  מורה 

ישראל במדינת  המורים  מטובי  קרבי .גופני  כושר  מדריך   20 

מטכ סיירת  של  בתיכון"שנה  בהתנדבות  שעובד  פה .ל  יש   

להיסטוריה בן , מורה  והיסטוריון  בית , 73סופר  בתוך  עובד 

היסטוריה , ספר מגמות  כסףמלמד  לקבל . בלי  יכול  לא  הוא 

ע. משכורת בהתנדבותהוא    . ובד 

פה   ומתנדבים  שמצטרפים  אנשים  הרבה  עוד  פה  השנה . ויש 

בקשות עוד  שמרוויחות . קיבלתי  למתמטיקה  מורות   350יש 

לשעה מתקנת, שקל  אפליה  ועושה  בקיץ  אליהם  פונה  . אני 

אותם  ילמדו  שבקיץ  מבקש  אני  שנרשמים  אתיופים  ילדים 

בחינם. מתמטיקהבחינם  שלם  קיץ  אותם  לוקחות  לא  .הם 

פרסום שם. רוצות  להם. בעילום  לא . מגיע  אחת  פעם  אני 

שלהם השמות  את  בעיתונות  אפרסם  ואני  אותם    . אשאל 

עליהם  : לויאהוד יובל יפלו  הכנסה    . מס 

רקוביץ כלום  :דב  יעשה  לא  הכנסה  בחינם, מס  זה  את  עושות    . הם 

לשעה100  : לויאהוד יובל דולר    ?  

רקוביץ בחינם  :דב  זה  את  עושות  הבנת.הם  לא    ?  

  . 350אמרת   : לויאהוד יובל

רקוביץ הבנת  :דב  אומר. לא  ואני  אסכם  שהוא , חבל, אני  דבר  תחרבו  אל 

אחרינו יהיה  שהוא  מקווה  מאוד  ואני  מצוין  לפניי  . היה 

אדירים שינויים  עשתה  והיא  טובה  מאוד  היא  זו . המערכת 
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מערכת ודרוריתיםיושב, היתה  רמי  פה  ואנוכיא,   אני . לינה 

שנה20פה  יותר,   אנשים  פה  ממיינת. יש  מערכת  היתה  , זו 

שלמדו , סלקטיבית למערכת  ילדים  מאוד  הרבה  קלטה  שלא 

מבחוץבכל  מערכת . היישובים  היא  הזו  המערכת  היום 

ילדים מאוד  הרבה  בכל . שקולטת  פרסים  מקבלת  היא 

ואמנויות המדעים    . תחומי 

בבקשה   שעוז, אז  אלה  לכל  רבה  ותודה  וכבוד  ליצניעות  . רים 

המועצה לחברי  גם  מודה  אחד, ואני  מסתכל  אני  אחד - כי 

יודעים שאתם  יודע  פה, ואני  התחנכו  שלכם  הילדים  , כי 

להם  היה  מה  יודעים  פה. כאןואתם  התחנכתם  אז , ואתם 

רבה סיימתי. תודה    .ואני 

אחת   הערה  לך  אעיר  ילדים  גני  מה , ולגבי  על  עומד  אני 

בסנטימטר משנה  ולא  אמרתיואני, שאמרתי  מה  לך  אגיד    ,

דבריי את  שינית  פשוט  בגן . אתה  שילד  חושב  אני  היום  גם 

זה, ילדים את  לך  יגידו  החינוכיים  הפסיכולוגים  אני , וכל 

בי חוזר  מספיק, לא  בגן 8, ילד  להיות  לילד  שעות  המון  . זה 

להיות כך  אחר  מאוד  ברירה, קשה  שאנחנו , אין  צורך  זה 

העובדת האם  בגלל  הא, עושים  העובדבגלל    . ב 

טוב   שזה  כן? להגיד  בכפר , אנחנו  נפלא  מודל  שימרנו  שנים 

  , סבא

קיימים  : לויאהוד יובל לא  שהם    . אמרת 

רקוביץ קיימים  :דב  לא  שהם  אמרתי  שאנחנו . לא  מודל אמרתי  על  עבדנו 

אמרתי, חינוכי מה  הבינה  היא  אבל  בי  נלחמה  אמרתי . שלי 

שלי גילה , לה  עם  השירטייכר ובאתי  הפסיכולוגימנהלת  , ות 

ל מעבר  בגן  מאוד  לו  קשה  ילד  שעות8- ואמרנו  מאוד .   חשוב 

הזה לשבת , שהילד  אותך  מזמין  זה 8אני  מה  לראות  שעות   
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הזמן 30 כל  ביחד  שיושבים  ילדים  באינטראקציה , בצפיפות 

פשוטה לא  בי.שהיא  חוזר  לא  אני  אז   .  

ברירה   שאין  וצריך, נכון  עובד  ואבא  עובדת  אמא  שיש   וכיוון 

הילדים את  מתגמשים, לפרנס  אנחנו  שאנחנו , אז  מאוד  ויפה 

שיניתי. מתגמשים לא  החינוכית  דעתי  את    , אבל 

.   : לויאהוד יובל . אתכם. שהגמיש  מי  על  כל, מברך  מודה, קודם    . אתה 

צרפתי   . תודה, טוב  :צביקה 

לתיכון  : לויאהוד יובל הגיעו  ולא  בחטיבות  הונשרו     ?כמה 

צרפתי רב  :צביקה    . התודה 

שלכם  : לויאהוד יובל השאלות    ? איפה 

ארמוני לכולם  :אשל  טוב  הדברים . ערב  על  תודה  שלךדב  , המאלפים 

נתוני החשובים לגבי  עינינו  את  הארת  שבעיקר  זה  ועל   

שחידדת , הבגרות שהפילוח  חושב  לראות שאני  באמת  עוזר 

הדברים הדברים . את  זה  הפגישה  עיקר  כי  אאריך  לא  אני 

ו המועצה  להגידשחברי  ירצו    . דאי 

לכם    לדווח  רציתי  רק  העבודה אני  תכנית  ביצוע  על  בעצם 

השנה פה  אותה. שאושרה  סיימנו  לומר , לא  ניתן  שהיא אבל 

ל דברים3- יוחדה  קיץ - ד אח:   שיפוצי  של  התכנית  השלמת   

שנתית"עפ הרב  התכנית  בינוי- שתיים . י  וזה - ושלוש .    

ביותר החשוב  הדבר  לטווח , בעיניי    . ארוךתכנון 

הילדים   גני  לגבי  התלמידים , גם  צרכי  של  הפילוח  לגבי  גם 

עבודה פה  נעשתה  הבאות  ספר. לשנים  בתי  לגבי  לא , וגם  אני 

זה. ארחיב את  לכם  אראה  נמרץ, אני  בקיצור  בוצע . ממש 

מאסיבי ספר . שיפוץ  בבית  היה  המאסיבי  מי . גורדוןהשיפוץ 

יודע גורדון  את  הוותי, שהכיר  הספר  מבתי  בוצע . קיםאחד 

מ בלמעלה  שיפוץ  שקל5- שם  מיליון    .  
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מחודש   מבנה  פוגש  למבנה  עכשיו  שנכנס  מי  הכל  , רחב, בסך 

התלמידים, מאוורר את  היטב  חצר. שמשרת  פיתוח  , בוצע 

בית  את  מצעיד  בהחלט  המנהלת  של  ההחלפה  עם  ביחד  זה 

חדשה להתחלה  ועד . הספר  עם  ביחד  נעשה  שזה  וכמובן 

  . ההורים

הישנים  :אל- אתי גן נשארו  מהמבנה. המזגנים  בחלק    . לפחות 

ארמוני כל  :אשל  פתוחהתא, קודם  לדלת  מתפרצת  איתך ,   מסכים  אני 

בתי  בכל  המיזוג  לשיפור  שנתית  רב  תכנית  לעשות  שצריך 

אותו, הספר נעשה  שאנחנו  דבר    . וזה 

בכל   : לויאהוד יובל קו  תיישרו  המיזוג  הספרלפני    ?בתי 

ארמוני לה  :אשל  אשמח  האלהאני  הדברים  על  לדבר  חבל  כי  אני , משיך 

כאן שיש    , מניח 

נאום, לא  : לויאהוד יובל בשעת  לא  אתה  קווים . אבל  תיישרו  אם  השאלה 

הספר בתי    ? בכל 

פרץ סקירה  :שמעון  דיון. יובל, זה  לא    . זה 

  ...יובל  :אל- אתי גן

ארמוני כן  :אשל  היא  תכנית , התשובה  שנתיתיש  עפרב  פועלים  ואנחנו  י " 

הזאתהתכ ספר. נית  בית  שופץ  שעברה  שופץ השנה. בשנה   

ספר שניים, בית  או  אחד  ספר  בית  ישופצו  הבאה    . ובשנה 

דב   שאמר  למה  בהמשך  לומר  שחשוב  המר , מה  ספר  שבית  זה 

מיוחד לחינוך  ספר  לבית  הוסב  נבון. הישן  בוצעה , אופירה 

חדרים של  גם  הרחבה  המבנה, שם  של  טיפוליות . גם  כיתות 

הספר הדמוקרטיבבית  רבין,   בתיכון  שנוספו  בבית  .דברים 

מרפסת סגרנו  פיס  באשכול  למחוננים  כיתות, הספר  , הוספנו 

ו ספורט  אולמות  הספורט ושופצו  מגרש  של  קירוי  בוצע 

הדמורקטי הספר  דברים. בבית  ועוד    .ועוד 
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עפ   ל"שיפוצים  מעל  הכל  בסך  התכנית  שקל20- י  מיליון    .

יפה ספורט  אולם  מבוצע  שם ב. ברמז  יש  הישן  לאולם  צמוד 

מודרני ספורט  של . אולם  הנושא  כל  את  מנהל  מבנה צביקה 

עפ, הספורט מתבצע  הזה  הפרויקט  התכנית"וגם      . י 

ב   הירוק  הספר  לבוא, 60- בית  אפשר  שנתנו . באמת  לי  נדמה 

הספר בית  לגבי  שלו, הרצאה  דבר. המערכות  של  , בסופו 

בזמן הוגש  ספר  משלימים . הבית  כי6ואנחנו  נוספות   תות 

הקרובים בחודשים  מגרשי . שיושלמו  של  הקירוי  את 

ביותר חיוביים  מההורים  וההדים  הכל . הספורט  זה בסך 

אחרת וברמה  אחר  ספר  בית    .באמת 

ב   נוסף  ספר  בית  מתכננים  הצפונית80- אנחנו  בשכונה  זה ,  

כאשר . התכנון יבוצע  שנת הוא  הוא  להחלה  הזמנים  לוח 

ב הזה האוניברסיטה בשכונת . 2014- הלימודים  האזור  כל 

רואים שאתם  לספורטק, כפי  שצמוד  האזור  הגולד , זה  זה 

ילדים. טיים גני  יש  כנסת, כאן  בית  מתוכנן  ובכל . פה 

נוסף ספר  בית  לבנות  מתוכנן  הזה    . הקמפוס 

.   : לויאהוד יובל . בירוקה , בקודם. ועוד 3הוצאתם  היתרים4  היתרים 7.    

ילדים אמר , לגני  דב    ?8למה 

מילרעמ היה  :ירם  לא  הוא  חשבון    . בשיעור 

חלש, לא  : לויאהוד יובל היתרים7. אני    .  

ארמוני לדעת, סליחה  :אשל  שחשוב  חדשמה  ספר  בית  יהיה  שפה   יסודי,  

ילדים4ועוד  גני  מענה . 6אולי ,   ייתן  הזה  הקמפוס  ולמעשה 

האוניברסיטה שכונת  יהיו כ, לכל  הילדים  גני  נויים פאשר 

הקרלאכלוס  יפה . ובהלשנה  מענה  נותן  זה  הכל  ובסך 

ילדים ברוכת  שכונה  שהיא    . לשכונה 

מעניין, טוב   פחות  מנת , זה  על  נבון  לאופירה  בטוח  שביל 
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והאוניברסיטה שתושבי  נבוןתשלוז  לאופירה  להגיע  , יוכלו 

שמוביל שביל  בונים  עליו. אנחנו  ללכת  יהיה  לנסוע , אפשר 

השכ ועד  עם  ביחד  מבוצע  גם  וזה    . ונהבאופניים 

שאמרתי   בשכונת , כפי  יסודי  ספר  בית  מתכננים  אנחנו 

ב. האוניברסיטה נוסף  אחד  שאנחנו . 80- עוד  ביניים  חטיבת 

אוגוסט  בין  אותה  טרם , 2017, 2016מתכננים  שהמיקום 

בנוסף. נקבע זה  אלא  החטיבות  לפרויקט  קשור  לא    . וזה 

הילדים   גני  את"עפ, ולגבי  ניתחנו  בעצם  אנחנו  טרכטנברג   י 

הנושא עפ. כל  בדקנו  כל  קודם  סטטיסטיים "אנחנו  נתונים  י 

עפ הילדים  גני  יידרשו  היכן  דמוגרפי  של "ומודל  פילוח  י 

השטחים . שכונות על  שמנו  הזאת  הסטטיסטית  העבודה  את 

בעיר ברורה. החומים  תכנית  בעצם  לנו  יודעים . ויש  אנחנו 

הוא 3- ב ומתי  להיות  הולך  גן  כל  איפה  הקרובות  השנים   

להיבנותהול נערכים . ך  אנחנו  זה  תקציב ולפי  מבחינת 

הילדים גני  מבחינת  נערך  גם    . ואנחנו 

מורכבת   הכל  בסך  אופרציה  נערכים , זו  שאנחנו  מכיוון  אבל 

מועד מבעוד  התקציבים, אליה  את  לנו  שיש  אז , ומכיוון 

עפ אותה  נבצע  התכנון"אנחנו  שתראו. י  דוגמא  שבכל , רק 

יש  תכנוןמקום  מ. לנו  קומתיחלק  דו  ייבנו  הילדים  וכך גני   

שטח עפ, נחסוך  הכל  את  נעשה  כמובן  של "ואנחנו  המדדים  י 

ייפגע לא  החצר  וגודל  החינוך    . 'וכו, משרד 

לאינטרנט  : לויאהוד יובל יעלה  הזה    ? השקף 

חמו בן  שימוש  :יהודה  בו  לעשות    ? לא, צריך 

ארמוני שנסג  :אשל  ברגע  לאינטרנט  יעלו  השקפים  שכל  מניע  הכלאין  . ור 

בעד מאוד  אדמה, טוב. אני  רעידות  לגבי  סקר  בדקנו . עשינו 

האלה הספר  בתי  כל  פשוט. את  לא  סיפור  בזה . זה  השקענו 
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חשבוננו שקלעל  מיליון  חצי  לצערי.   עוזרת , המדינה  לא 

הזה כל. בעניין  אחת, קודם  ברמה  סקר  לעשות  אחר , צריך 

שתיים ברמה  סקר  ספר ,כך  שבתי  להניח  יש  כך  ואחר   

רוצים  שאנחנו  ונחליט  נרצה  לרעידות שאנחנו  אותם  לחזק 

בערך, אדמה גם , זה  להיות  יכול  לבית 2זה  שקל  מיליון   

נצטרך , ספר אנחנו  נותנת  לא  המדינה  האם שכאשר  לראות 

זה את  מה, עושים  חשבון  על  כן  לשולחן . ואם  יבוא  זה 

תחליטו ואתם    . המועצה 

הספר  : לויאהוד יובל בתי  שאר  עם    ? מה 

לויאר אילן  :נון  בר  עם     ?מה 

צנעני"עו איתן  האלה :ד  הספר  בתי  נקבעו  מה  סמך    ? על 

השרון  : לויאהוד יובל עם     ?מה 

לוי ושילה  :ארנון  אילן  בר  עם    ?מה 

ארמוני בדיקה  :אשל  רק  כל. זה  הלכנו, קודם  הבדיקה  את , לפי  לקחנו 

הגדולים הספר  גדולים. בתי  ספר  בתי  של  שקלול  , עשינו 

ספ בתי  ביותרפלוס  הגרוע  במצב  שהם  הספר . ר  בתי  כל 

  . ייבדקו

מתי? מתי? מתי  : לויאהוד יובל היא    ? השאלה 

ארמוני תכנית. החקלאיתהחווה   :אשל    , זה 

תקציבית  : לויאהוד יובל תכנית  עכשיו  עושה  ייבדקו , אתה  אומר  אתה  אז 

הבאה התקציב  בשנת    , רק 

צרפתי תקציבית, בסדר  :צביקה  תכנית    .יש 

ארמונ שנתיות  :יאשל  רב  תכניות  הכסף. זה  הולך  מה  על  תחליטו  . אתם 

נבצע   . אנחנו 

אשל, לא  : לויאהוד יובל בספטמבר , אבל  נמצא  ואתה  שייבדקו  אומר  אתה 

הבא  חודש  שמגיעה  התקציבית  שבתכנית  אומר  אתה  אז 
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   , לאישור

ארמוני הבאה, תשמע  :אשל  האדמה  לרעידת  זמנים  לוח  לי  אנחנו . אין 

הספראנחנו. עובדים בתי  כל  את  בודקים  אחרות .   רשויות 

זה את  עושות  ש. לא  באזור  היחידה  הרשות  . אנחנו  . כל . את 

הציבוריים מתנדביםהמקלטים  גדוד  והכינה  ואנחנו .  

בטיחות  לנושא  שנתית  רב  תכנית  שעשתה  היחידה  הרשות 

העברנו 3ובמהלך . אש אנחנו  שנים  הספר 70%כבר   מבתי   

הנדרשת הז, לרמה  בעניין  רב גם  תכנית  נעשה  אנחנו  ה 

  . שנתית

צרפתי הכבוד  :צביקה    .כל 

צנעני"עו איתן  הספר, אשל :ד  בתי  של  הבדיקות  עם  ממשיכים    ? אתם 

ארמוני הספר. כן, כן, כן  :אשל  בתי  של  הבדיקות  בכל  נמשיך  לגבי . אנחנו 

ארחיב לא  אני  החקלאית  שהחווה , החווה  אגיד  רק  אני 

הקיהחקלאית  במהלך  יפה  מאוד  חושבים עבדה  ואנחנו  ץ 

מתנ של  לסוג  אותה  טבע"להפוך  לבקרו, ס  בכם  מפציר    . אני 

אנחנו    הבאה  הדבריםשנה  את  נציג  הבאה , כמובן  בשנה  אבל 

ספר בתי  שיפוצי  כמובן  סולד, יהיו  זה  הפרק  על  שעומד  , מי 

ומדע, והמר לתורה  ספר  מאסיבי . בית  שינוי  שם  נבצע  אנחנו 

שנקבעה "עפ העבודה  תכנית  הקודםביחד י  ההורים  ועד   עם 

בעניין, לפחות מעודכנים  המועצה  חברי  גם . כאשר  ואנחנו 

ההורים ועד  עם  נוספות  פגישות  יהיה נבצע  שהכל  כדי   

עפ. שקוף פועלים  אנחנו  התכנית"אבל    . י 

החדש   הרווחה  מבנה  את  לבנות  התחלנו  יסתיים , כבר  הוא 

לפברואר15- ב אליו,   יעברו  יתחיל 15- וב. ומיד  למרץ   

של השי אותו פוץ  להכשיר  במטרה  ומדע  תורה  ספר  בית 

הקרובה הלימודים  שנת  סוף. לקראת  סוף - ובאמת 
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ללמוד  ויזכו  הארעיים  המבנים  מתוך  ייצאו  התלמידים 

גבוהה ברמה  ספר  שצריך, בבית  וכמו , כמו  שנדרש  כמו 

סבא בכפר  תלמיד  לכל  רבה. שמגיע    . תודה 

צרפתי   . אורן, בבקשה. תודה, טוב  :צביקה 

כהןאור לכולם  :ן  טוב  כל. ערב  לומר , קודם  מוכרח  אני  דבריי  בראשית 

דב שהצגת, לך  הדברים  את  לשמוע  מאוד  סבא . נהניתי  כפר 

שהיא  מהמדרגה  יותר  גבוהה  אחת  במדרגה  נמצאת  היום 

שעברה שנה  מאוד. היתה  יפה  זה  את  אנחנו . אמרת 

ב הזכאות 1.5%- התקדמנו  מבחינת  בערך  את   להגיד  וצריך 

הא   . לההדברים 

קשה   עבודה  של  פרי  ספק, זה  שום  לי  שלוקחים . אין  עבודה 

חלק האגף, בה  כראש  כמובן  אתה  המקצועי , גם  הצוות  גם 

לימינך כנראה  כלילות  ימים  שנמצאים , שנמצא  המנהלים 

בהחלט . המורים, פה כמובן  אלה  שאנחנו כל  כך  למען  עשו 

התקדמההיום  סבא  שכפר  ולומר  לבוא  מובן .יכולים  לא  זה   

  . אליומ

טוב   הפרסומת, זה  אומרת  מצוין? איך  לא  זה  אבל  טוב   .זה 

בשרון הראשונה  היתה  סבא  כפר  הראשונה  .תמיד  היתה 

התח בכל  האחרונותבשרון  בשנים  השתנה  ומשהו  , ומים 

זה את  להגיד  פה. וצריך  נמצאים  במקרה  לא  שביטוח , אנחנו 

המשפט  ובתי  פה  נמצא  האש  וכיבוי  פה  נמצא  לאומי 

פה במקרה. נמצאים  שם  נעשה  לא  היינו . זה  תמיד  אנחנו  כי 

בשרון היינו , ראשונים  אנחנו  ובוודאי  בוודאי  ובחינוך 

בשרון הראשונים  ולהישאר  להיות  המרכז. רוצים  , היינו 

המרכז להיות  רוצים  שמשהו . אנחנו  להיות  יכול  ולא 

בחינוך דווקא    . השתנה 
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רא   אדוני  מדרכה  או  כיכר  איזשהו  עוד  לא  זה  ש החינוך 

צריכים . לתקןשצריך , העיר שאנחנו  משהו  אותו זה  לקחת 

ראש האחרון, בכובד  במקום  שאנחנו  שמראים  , והנתונים 

זה את  להגיד  גם  מתוך , וצריך  השרון  באזור  האחרון  במקום 

הערים5 אני ,   כך  הצדוהעירייה  מן  כמתבונן  , מתרשם 

המספרים עם    .משתעשעת 

מהאוכלוסייה   מחלק  נתעלם  שאם  לי  יכול אומרים  אז   

בשרון ראשון  מקום  שאנחנו  להיות. להיות  את . יכול  אין 

הזה ולהגיד . הנתון  ולבוא  ללכת  גם  אפשר  משקל  אותו  על 

היישובים שאר  את  גם  נוריד  רעננה, בוא  השרון, את  , הוד 

בשרון, הרצליה ראשונים  אנחנו  ואז  השרון  שעשועי . רמת 

שמרדימ זה  חשבון  על  לבוא  יכולים  לא  האלה  ים המספרים 

הניהולית המערכת     .את 

עליה   לברך  וגם  להגיד  וצריך  עלייה  יש  אפשר , אז  אי  אבל 

לישון ללכת  זאת. במרכאות  עודני , ולאור  ועדיין  הצעתי  אני 

המדוכה על  לשבת  אנחנו . מציע  שבהם  מקצוע  גורמי 

כאן  כפי , בעירמשופעים  חיצוניים  נוספים  גורמים  וגם 

האב בתכנית  אגב  דרך  או, שעשינו  את וכל  ישאלו  אנשים  תם 

קשות שאלות  הן  אם  גם  תכנית ,השאלות  איזושהי  ויגבשו   

עדיפויות סדרי  אולי  להגדיר  צריך  איזה . שבה  יש  אולי 

שצריך  נוסף  תקצוב תקצוב  באמצעות  הבעיה  את  לפתור 

לא. נוסף הזה. אולי  בעניין  לדון  בהחלט    . צריך 

רגע   להגיד  ובאמת  לשבת  שבמקום  תחושה  יש  מה , לי 

הבעיה, עושים להיות  אני  הדברים . הפכתי  את  שאמרתי  אני 

פעם עוד  אותם  אומר  הבעיה, ואני  להיות  הופך  . אני 

פנימית  אורןובישיבה  רק  לא  אולי  שומע  גם  עוד , אני  יש 
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הבעיה. בעיה הוא  החינוך  משרד  את . גם  נתבע  אולי  אז 

החינוך עם , משרד  מלחמה  לאיזה  נלך  מה  יודע  לא  ואולי 

הפתרוןלא, חברים. המשרד שם  זה .   להיות  צריך  אני  ואם 

עירום הוא  המלך  זה, שצועק  את  אעשה  אני    . אז 

הבגרות    לאחוזי  מעבר  מדדים  עוד  שיש  מודע  בהחלט  אני 

נכון. והזכאות שכך. בהחלט  וטוב  מצטיינים  אנחנו  , ובהם 

עליהם דיברת  מהדברים  התנדבות, חלק  על  על , גם  גם 

הגיוס נוספים, אחוזי  נתונים  על  גמור. גם  בסדר  הכל  . זה 

הכללי  ההקשר  את  לבחון  להתעלם צריך  לנו  אל  אבל 

שפורסמו   . מהנתונים 

עם    לא  עצמנו  את  משווים  שאנחנו  לומר  צריך  הכל  ובסך 

לנוערים חריגות  די ,   ערים  עם  עצמנו  את  משווים  אנחנו 

לנו השרון, הרצליה, דומות  השרון, רעננה, רמת  הם . הוד 

דומות די  הכל  בסך  שהן  לנוערים  תידרש.   ככה , והוועדה 

מצפה הקיים, אני  המצב  את  ההתאמה , לבחון  את  לבחון 

סבא כפר  העיר  של  הייחודיים  המאפיינים  מול  ויש , לצרכים 

ייחודיים מאפיינים    . לה 

ו   רלוונטיות  המלצות  החינוךלבחון  מערכת  שהרי  , ישימות 

זאת יודעים  ריכוזית, בארץ, אנחנו  די  מערכת  בסך . היא 

המשרדהרובהכל  עושה  יכולת .   היא  הרשות  של  והיכולת 

בהחלט. מסוימת בחשבון  לקחת  צריך  זאת  את . גם  לבחון 

הספר בתי  בין  הפעולה  וצריך , שיתופי  וייתכן  ויש  ייתכן 

יותר פחות. להיות    . אולי 

הכיתה   הספר, גודל  בית  יש -  העשרה, תעדוף, תקצוב, גודל   

עליהםבהר לדבר  שצריך  דברים  מאוד  חוה  ואני  שב  

להוסיף רק  יכולה  הזו  בשהוועדה  סופרים   קנאת  בחינת 
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חוכמהת   . רבה 

האורט   על  גם  על , דובר  מעיד  בוודאי  אני  הספר  בית  וכבוגר 

ומוצאים , חשיבותו הטכנולוגי  בנתיב  שמעוניינים  ותלמידים 

סבא בכפר  פה  שלהם  לרצון  לעודד ,פתרון  שצריך  דבר  זה   

תכנית. אותו שנעשתה  הנתונים  על  שמח  התערבות אני   

בצידם יותר, והתוצאות  אולי  לעשות  גם . וצריך  הזה  ובעניין 

שעשינו ההתקדמות  את  משבח  אני    .  פה 

לעשות   ניתן  מה  לעשות, לסיכום  עם . פשוט  להירדם  לא 

במספרים . המספרים המערכת  את  להרדים  שרוצה  מי 

מספרים עושה , ובשעשועי  שהוא  חושב  טעותאני    . מקח 

אחת   נקודה  עוד  להתייחס ולסיום  רוצה  ואני  בה  שדיברו   

וה, אליה לחינוךיש  בכלל  קשורה  לא  אולי  פה  אבל , יא 

הזה לעניין  להתייחס  רוצה  ואני  איתי  קואליציה . דיברו  יש 

אופוזיציה להיות . ויש  צריך  לא  שבחינוך  חושב  בכלל  אני 

אופוזיציה ולא  קואליציה  ל. לא  נקיים  לבוא  נושא צריכים 

  . הזה

לא   נמצא  אינני  מחוץ אני  שיושבים  אלה  בקרב  באופוזיציה   

כדי  סוף  בלי  בוץ  וזורקים  בוץלאוהל  שזורקים  מצד . להגיד 

בקואליציה , שני גם  נמצא  יש אינני  אם  שגם  אלה  מאחורי 

טענה איזושהי  הראש, להם  מאחורי  מצטופפים  הם  , אז 

כמאמר עושים  חוט  על  מהם, וכבובה  שמצופה  אני . מה  אז 

פה ולא  פה  לא  נמצא  הדברים וא. לא  את  להגיד  מתכוון  ני 

בעתיד   . תודה. גם 

צרפתי   . בבקשה, יאיר  :צביקה 

לכולם  :יאיר אברהם טוב  דב. ערב  כל  הסקירה, קודם  על  לך  אני . תודה 

להודות , אורן, חושש חייב  ברורים אני  הדי  שדבריו  שכנראה 
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שד הציגמהניתוח  ברורים, ב  לך  היו  שלא  אתה . כנראה  כי 

מהבית נאום  שני אבל , הכנת  עם  איתך  אסכים  זאת  בכל  אני 

שאמרת חשובים  צריך - אחד . דברים  הזה  הדיון  שבאמת   

לאופוזיציה קואליציה  בין  לא  של , להיות  סוג  איזשהו  אלא 

מעמיק  להתוות דיון  ננסה  המדיניות  כקובעי  אנחנו  שבאמת 

חזון איזשהו  או  דרך  איזושהי  המקצוע  כמה . לאנשי  אולי 

קדימה להט, שנים  נצליח  שלנואולי  החותם  את    . ביע 

צודק   אתה  בזה  שגם  לך  להגיד  רוצה  אני  הזה  אכן . בעניין 

אשם החינוך  שהסטנדרטיזציה . משרד  החינוך  משרד 

וההערכה   , והמדידה 

כהן צודק  :אורן  אשם, אני  החינוך    ? משרד 

נושא. כן, כן  :יאיר אברהם יש    , אם 

ביחד(   ) מדברים 

בקיא   :יאיר אברהם קצת  שאני  נושא  יש  של אם  השטחית  לרמה  מעבר  בו 

 . . בהםדיונים . מתקיימים  החינוך, פוליטיים  נושא  אז . זה 

רצינית בצורה  באמת  שלך  לדברים  להתייחס  אנסה  , אני 

דעתך את  ולשנות  לנסות  אולי  זאת  עם  כשמשרד . ויחד  כי 

שנה  אחרי  שנה  אווילית  בצורה  מגדיר  המדד החינוך  את 

לבגרות הזכאות  שיעור  של  הוא אולמפתח , הזה  שבו  היחיד  י 

יישוב בכל  חינוכית  מערכת  כפול, בודק  עוול  עושה    .הוא 

כפול   עוול  עושה  הוא  ציין? למה  שדב  שכמו  כשמדובר , משום 

מתאם  יש  שבה  סיטואציה  סוציועל  מדע  בין  - מובהק 

אחדא מצד  בבגרות  הצלחה  שיעור  לבין  שני , קונומי  ומצד 

שנים במשך  נמדד  שהוא  כפי  לבגרות  הזכאות   רואים , שיעור 

יציב יותר  או  פחות  ארצית, שהוא  בהשוואה  מדבר  שני . אני 

שהמערכת  שכמה  מלמדים  האלה  מאמציםהנתונים  , תעשה 
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מאבק  ואיזה  תסכול  איזה  יודעים  לא  אתם  לי  והאמינו 

כרוך  ביומיומי  אולי 0.5%, 1%- בלהעלות  שיעור 0.10%  את   

לבגרות   . הזכאות 

לעש   צריכים  שאנחנו  והשאלות  אם ת והחשבון  רק  לא  זה 

היא  סבא  או 73.2כפר  איזה . 75.7  השאלה  את  לשאול  אלא 

סבאמשאבים  כפר  בעיריית  החינוך  אגף  משאבים , מקצה 

העירייה הרשות, של  משלמים. של  אנחנו  כיוון ובמה  מחיר   

בעיקר להתמודד  מנסים  המדד , שאנחנו  אם  יודע  לא  אני 

דב את  שמעניין  שמעניי, היחיד  העיקרי  המדד  זה  ן אבל 

הציבור את  שמשרד , לכאורה  מזה  החמור  העיקרי  המדד  וזה 

העירונית החינוך  מערכת  את  מעודד    . החינוך 

לך   אומר  אני  בתנועה , ובזה  חבר  שדווקא  כמי  לך  אומר  אני 

העניין , שהיא השלטוןלצורך  את  ומובילה  בממשלה  , היום 

שמערכת  הזאת  הזעקה  את  איתנו  יחד  לזעוק  אמור  אתה 

יעזור, חינוך מידהלא  קנה  בשום  חינוך ,   מערכת  גם 

סבא  כפר  כמו  איכותית אינטגרטיבית  חינוך  מערכת  וגם 

מסורתי האלה, באופן  הבעיות  עם  היחידה , שמתמודדת  היא 

החינוך למשרד  לקרוא  'שצריכה  את , ה'חבר,  נתקן  בואו 

הזאת   . 'העוולה 

את    לעצמה  אפילו  תגדיר  שרשות  או  להגדיר  ננסה  בואו 

היא שאיתה  ההצלחההמדדים  את  מודדת  שיעור .   כי 

לבגרות לך, הזכאות  אומר  גם , אני  רבה  במידה  מעוות  הוא 

הכמות את  וגם  תיכון  בכל  שנמדדת  האיכות  אני . את  כי 

ל מצליחה  הזאת  שהמערכת  תלמיד  שכל  לך  , הצילאומר 

הספר בית  של  אמותיו  בדלת  אותו  המוסד , ולהכניס  של 

לאין , החינוכי חשוב עהוא  יותר  הרבה  תעודת מאשר רוך 
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ש . בגרות  עם 10עוד .. שימשיכו  סיכוי  שום  שאין  תלמידים   

לאקדמיה הבגרות    .תעודת 

עצמנו   את  לשאול  צריכים  שאנחנו  השאלות  למה : ואלו 

עצומים משאבים  משקיעים  אנחנו  עולם  של  ודב , ריבונו 

פעם כמה , לצערי אחרי  פעם  ביקשתי  אני  את גם  לבחון 

התקציבי בנושא  האלה  כספיוב, הדברים  רוצה . נושא  אני 

לנו יגיד  שדב  הזכאות , לדעת  בקידום  משקיעים  אנחנו 

נוספים שקל  מיליון  שקל, לבגרות  מיליון  יודע , חצי  אינני 

זה. כמה את  להעריך  יודע  הוא    . אולי 

המחיר   מה  לדעת  רוצה  פחות . ואני  למידה  הוא  המחיר  אם 

לבגרות , איכותית זכאות  שיעור  פחות  הוא  המחיר  אם 

בבקשהבמתמטי ו4- קה  יחידות5-   כיתות ,   הוא  המחיר  אם 

הביניים בחטיבות  צפופות  של , יותר  בתחום  הוא  המחיר  אם 

למידה המחירים , לקויות  אלה  ואני - אם  בך  מפציר  אני  אז   

העיר בראש  מכ, מפציר  כדי אנא  אמיצים  מספיק  תהיו  ם 

הזה המשחק  את  משחקת  לא  סבא  שכפר  לא . לומר  היא 

שם להיות    .רוצה 

סבאורק    כפר  כמו  מתוך ו, עיר  באמת  דב  לך  אומר  אני 

לדרורית, הערכה לאלינה, גם  חזקים , וגם  מנהלים  רק 

במשחק  לא  אני  להגיד  יכולה  חזקה  ועיר  חזקה  והנהלה 

אחרינו. הזה ילך  השרון  לך. וכל  מודיע  לך , ויהודה. אני  יש 

ציבורית תמיכה  מה, מספיק  יודע  אתה  מספיק  , וגם 

הזאתפופולא בעיר  ובכללריות  א,   ואסור אולי  לך  מפרגן  ני 

כאלה פוליטיים  במצבים  אולי  לא , לפרגן  אני  להגיד  כדי 

הזה   . במשחק 

גל בן  לפרגן  :גיא  לא    . אסור 
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הזהא  :יאיר אברהם במשחק  לא  רוצים , ני  אנחנו  אם  לכם  אומר  ואני 

האלהלתמוך  וסומכים , באנשים  להם  מאמינים  ואנחנו 

בהם, עליהם לתמוך  הדרך  זאת  אתם . אז  מה  להם  להגיד 

לעשות המערכת , רוצים  את  לשפר  כדי  לקבל  רוצים  אתם  מה 

בו"עפ. הזאת מאמינים  שאתם  מה  עפ, י  שיעור "לא  י 

הכל חזות  שהוא  לבגרות    . הזכאות 

היום   רק  לכם  אומר  עמי, ואני  פרופסור  את  שמכיר   מי 

סבאי כפר  שהוא  החינוך, וולנסקי  במשרד  מאוד  בכיר   היה 

רבות שנים  אחד . במשך  נחשב  כן  שגם  קארו  יוסף  פרופסור 

החינוך בתחומי  שמעתי , הבכירים  אקראי  באופן  היום  רק 

זה  על  מדברים  שניהם  את את  משבש  הזה  שהנתון 

הקודם. המערכות לדור  שייך    . הוא 

שמתמחות   בחינוך מדינות  מצוינת  עבודה  ועושות  בחינוך   

להישגים שם, ומגיעות  נמצאות  לכם. לא  אומר  אני , ואני 

אליכםכ מתחנן  המועצה , מעט  של  מהשולחן  פה  אנחנו  בואו 

כיווןהזאת  כיוון. נשנה  נשנה  פה . בואו  להגדיר  ננסה  בואו 

רוצים אנחנו  מה  ואופוזיציה  המערכת , קואליציה  איך 

שנים כמה  בעוד  תראה  מבעלי . הזאת  מצפים  אנחנו  מה 

שיעשוהמקצוע אמיצים.   קצת    .תהיו 

אתה  : לויאהוד יובל מה  הבנו  רוצהלא    .  

לעצמהאני   :יאיר אברהם תזכיר  סבאית  הכפר  שהמערכת    , אומר 

צרפתי הרבה, יאיר  :צביקה  תסביר    . אל 

יובל? בסדר  :יאיר אברהם סבאית. לסיכום  הכפר  כפר , המערכת  העיר 

ומה , סבא ההישגים  ומה  המדדים  מה  לעצמה  תגדיר 

אליהם להגיע  רוצים  שאנחנו    . התוצאות 

א  : לויאהוד יובל מדדלשלוח  לא  לאוניברסיטה  הילדים    . ת 
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זה  :יאיר אברהם מדד. גם  זה  שיוצאים . גם  הסטודנטים  מספר  שיעור 

חשוב נתון  אקדמיים  למחוזות  סבא    .מכפר 

בגרות  : לויאהוד יובל   . בלי 

פרץ המועצה  :שמעון  לישיבת  לעבור     ?אפשר 

שאמרתי  :יאיר אברהם מה  חשוב? שמעת    .נכון 

גל בן  עדיין, שמעון  :גיא  קובעאתה  לא    .  

שלי   :יאיר אברהם הבקשה  נרד. אליכםזאת  לא  דיון , בואו  נקיים  לא  בואו 

לאופוזיציה קואליציה  בין  תוחלת  כל  חסר  כל , רדוד  הרי  כי 

עכשיו הנתונים  את  מכיר  מאיתנו  רבה. אחד    . תודה 

צרפתי   . גיא. תודה  :צביקה 

גל בן  כדי , טוב  :גיא  תיכון  ספר  בית  בתוך  לעבוד  שצריך  באמת כנראה 

המציאות את  יותר  טוב  בזה. להבין  ניסיון  קצת  יש  . ליאיר 

שנים הרבה  די  עברו  חינוך, עמירם  איש  היית  לא . אבל  אני 

בעברם פה  חינוך  אנשי  עוד  שיש  סביב , חושב  לא  בטח 

ב. השולחן תיכון6- אני  ספר  בבית  עובד  האחרונות  השנים   , 

לימדת איפה  שנדע  רק  יקירי    . סליחה 

מנהלהוא   :יאיר אברהם   . היה 

גל בן  לימדתו  :גיא    ? מה 

מקצועות  :??? עד . אלפי    - המהטכנולוגי 

גל בן  האחרונות  :גיא  בשנים  לא    . אבל 

חמו בן  היום  :יהודה    . עד 

עובד  :???   .  עדיין 

גל בן  לשמאלי  :גיא  שדווקא  מתנצל  יותר  עוד    , אני 

עליהן  : לויאהוד יובל לשמוע  תשמח  שאתה  באוכלוסיות    . דווקא 

בן גלגיא  עכשיו  :  עצמי  על  רק  ואעיד  יותר  אזהר  אני  ב. אז   6- אני 

מונד תל  רבין  בתיכון  עובד  האחרונות  מנוע , השנים  אני 
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מועצה כחבר  פה  מכהן  אני  עוד  כל  סבא  בכפר  אבל . מללמד 

העירונית החינוך  מערכת  של  בוגר  להיות , אני  גאה  ואני 

העירונית החינוך  מערכת  של  בית . בוגר  דרך  הילדים  מגן 

מאירספ גולדה  שז, ר  גלילי"חטיבת  ותיכון    . ר 

הזה   הזכאויות  בריטואל  מאמין  לא  את , אני  מוצא  לכן  ואני 

אמר שאורן  מהדברים  לחלק  גם  מסכים  לחלק , עצמי  וגם 

אמר שיאיר  היה . מהדברים  לא  שלך  המסר  שלדעתי  וגם 

חד אתה ו, מספיק  למה  הבינו  לא  לדעתי  השומעים  רוב  לכן 

מתכוון   .יאיר, באמת 

חד   יותר  להיות  אולי  אשתדל  מתנצל, שוב. אני  יכול , אני 

דבר  כמו  קצת  ישמעו  אגיד  שאני  מהדברים  שחלק  להיות 

אני , והיפוכו של אבל  הרציונאל  את  להבהיר  אשתדל 

להסביר . הדברים צריכה  היתה  לא  סבא  שכפר  שנים  היו 

הסוציו שכנות- שהמעמד  ערים  משל  נמוך  שלה  כדי , אקונומי 

שא לכך  הסבר  מערים לתת  יותר  נמוכים  שלה  הזכאות  חוזי 

  .שכנות

אחד    את  נותן  החינוך  אגף  מנהל  את  שומעים  כן  אנחנו  היום 

יותר נמוך  סבא  בכפר  הזכאות  שאחוז  לכך  נובע , ההסברים 

עשירון  על  יושבים  שאנחנו  שכנות7מזה  ערים  לעומת    ,

עשירון  על  ו8שיושבות  להתעלם.9-   אפשר  אי  אפשר .   אי 

ה מהנתון    . זהלהתעלם 

שז   בחטיבת  שלמד  כמי  לכם  להגיד  יכול  אני  בסוף "אבל  ר 

השמונים עבד, שנות  כבר  האינטגרציה  למדתי , כשמודל  אני 

ומקפלן מיוספטל  תלמידים  זה ו, עם  מאז  שהשתנה  הדבר 

ירד לתיכונים  להתקבל  הנדרש  הממוצע  ותלמידים . שאחוז 

סיימתי שאני  הביניים  חטיבת  מסוים , שבסוף  רף  עמדו  לא 
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אחרולא  תיכון  למצוא  ונאלצו  לתיכון  כמו , התקבלו  היום 

דב בצדק  תלמידים , שאמר  קולטים  כן  במרביתם  התיכונים 

ו10שלפני  ו15-   נקלטו20-   לא  שנים   .  

אחוז    לשמר  ועדיין  זה  את  לעשות  שהוא להצליח  נשירה 

נמוך יחסי  הישג, באופן  בהחלט  פה . זה  שיש  חושב  לא  אני 

בזה ראש  להקל  שיכול    . מישהו 

בכל    ולהגיד  לבוא  נכון  אחד  מצד  שזה  חושב  לא  אני  אבל 

סוציו מבחינה  השתנתה  לא  סבא  כפר  בצורה - זאת  אקונומית 

לעומת  שנה20 ,10קיצונית  המובילה ,   זאת  בכל  והיתה 

של , בשרון הזה  פשטני  המאוד  הסובייקטיבי  בפרמטר  גם 

בגרות לתעודת  זכאים  העיר  מבוגרי  ילדים  שני. כמה  , מצד 

אחרו הענייןערים  לצורך  אלינו, ת  ביחס  השיגו , לפחות 

משמעותי מאוד    . שיפור 

רעננה   של  הזכאות  נתוני  את  שמכיר  השרון, מי  הוד  של , של 

ו10שלפני , הרצליה שנים15-   היתה ,   הצניחה  ששם  רואה 

מעלה- מאוד כלפי  קיצונית  אלא  מתונה  לא  השאלה . מאוד 

לעלות האלה  לערים  גרם  אחד  מצד  לכפר, מה  סבא ולכאורה   

ההישגים  את  לשמר  להצליח  לא  או  במקום  קצת  לדרוך  או 

העבר   . של 

קשים    המאוד  בתנאים  עושים  שהתיכונים  מסכים  לגמרי  אני 

מעולה עבודה  לעבוד  נאלצים  בתיכון. שהם  שעובד  מי  . בתור 

מספיק הודגש  לא  שאגב  שנתון  מסכים  לחלוטין  , אני 

בין  מינוריים 4הפערים  פערים  הם  עצמם  התיכונים   

אומרת. לחלוטין מספיק, זאת  הודגש  לא  אז  הוזכר  ואם  . גם 

אובייקטיבי באופן  בכלל  רעים  לא  הם  הנתונים  וגם , גם 

גדולים לא  הם  עצמם  לבין  בינם  התיכונים  בין  וזה , הפערים 



    05.09.2012  40  מועצה מן המניין 

ראש בו  מקל  לא  גם  שאני    . נתון 

רוצה   הייתי  כן  הבאה, אני  שנה  של  דב  שלך  בסקירה  , אולי 

הע את  לנרמל  שנוכל  בין כדי  להשוות  פייר  שלא  הזה  ניין 

עשירון  סבא  עשירון , 7כפר  השרון  פייר , 9לרמת  לא  שאולי 

סוציו מבחינה  יותר  חזקות  לערים  ולהשוות  - לבוא 

לשיטתך בכפר , אקונומית  הנשירה  שאחוז  לראות  רוצה  אני 

יותר נמוך  יחסי  באופן  עדיין  הוא    . סבא 

שציי   הבגרות  תעודת  של  שהאיכות  לראות  רוצה  נת אני 

תלמידי  של  גבוה  יחסית  אחוז  פה  שיש  ו4בצדק  יחידות 5-    

התיכון , במתמטיקה של  לא  מניסיון  לכם  להגיד  יכול  אני 

בו מלמד  מולם , שאני  עובד  שאני  אחרים  תיכונים  אלא 

לאזרחות ארצי  מהמנהלים , כמדריך  חלק  ספר  בתי 

פדגוגיות  פשרות  עושים  גבוה  זכאות  לרף  להגיע  כאובססיה 

מאות שלהם ו, קשות  התלמידים  את  מסלול  מלשון  מסלילים 

יותר קלות  פשוטות, למגמות  באף , עיוניות  דופי  להטיל  בלי 

של . מקצוע הרחבה  של למקצועות  בהיקף   3מתמטיקה 

של , יחידות בהיקף  ו3לאנגלית  יודעים 4-   הם  כי  יחידות   

כמה  של  הסופי  הנתון  על  יהבו  את  שם  החינוך  שמשרד 

הגמר לקו  ה, מגיעים  על  של ולא  הדיפרנציאלית  איכות 

הבגרות   . תעודת 

איכותנית    יותר  השוואה  של  פילוח  לעשות  מקום  יש  אם  אז 

אחרות ערים  לעומת  בשנה , שלנו  לי  להוכיח  תצליח  ואם 

הזההבאה  האיכותני  בפילוח  יש  סבא  מוסףשלכפר  ערך    .

גם נכון  זה  כמה  אגב  יודע  לא  נתונים, אני  לי  אין  של כי   

להשוות   . הרצליה 

איכותיתאבל   יותר  סבא  כפר  שאם  הנחה  מנקודת  יוצא  אני    
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שלה הבגרות  תעודת  של  הפרטני  תיכון , בפילוח  או  לעומת 

לעשות מעשי  שיותר  דבר  שזה  תיכון  שיש , מול  אשתכנע  אני 

אוקי להגיד  לספוג , מקום  מוכן  או 2%אני  יותר 3%  זכאות   

שכנה מעיר  אצלי , נמוך  לומדים 70%אם  העיר  מתלמידי   4 ,

יחי5 רק   השכנה  ובעיר  מתמטיקה  או 20%דות  עושים30%   . 

אומרת העניין, זאת  את  מאזן  שלדעתי  משהו  פה    . יש 

רקוביץ משפט  :דב  אגב. רק  . , דרך  . בדיוק פה . קורה  שאמרת  מה  בכוח 

. , הפוך . פיזיקה. ללמוד  אנגלית5ללמוד , ילדים  יחידות    ,

מתמטיקה5, 4ללמוד  שאתה , כלומר.   נורא מה  זה  אומר 

ולקבל , ןנכו התעודה  של  הרמה  את  להוריד  בקלות  אפשר 

גבוההזכאות יותר    .  

גל בן  הגון   :גיא  וגם  הוגן  גם  פה  להיות  באמת  משתדל  שאני  בגלל 

אולי לי  שיש  יתרון  איזשהו  מתוך  העניין  פני , בניתוח  על 

טוב יותר  קצת  הנתונים  את  בהכירי  אחרים  מועצה  , חברי 

בדברים הודגשה  שלא  שנקודה  חושב  דבאני  שלך  שגם ,   זה 

כמורה י, אני  בכיתה  תלמידים  קולט  אני  אני , א"במקרה 

שנתי שש  ספר  בבית  שהתהליך . מלמד  יודע  כמוכם  ומי 

בתיכון מתחיל  לא  מתחיל. החינוכי  אותי , הוא  תשאלו  אם 

כן לפני  ואף  הגן  בגילאי    . כבר 

איתו   להתמודד  נאלצים  שהתיכונים  האתגר  רבה  זה , במידה 

מצב באיזה  הםגם  י  בכיתה  התלמידים  את  קולטים  וזה . ' 

הרצון  כל  ועם  ההשקעה  כל  שעם  סוד  שכפר לא  זה  כל  ועם 

חטיבות של  ייחודי  אינטגרטיבי  מודל  לה  יש  בינייםסבא    ,

אחרות  ערים  לעומת  בולטת  מאוד  בצורה  עומד  אגב  שהוא 

לחיוב. בארץ שיגיד  מי  לשלילה, יש  שיגיד  מי  כנתון אבל , יש 

בעניין יחידים  הזהאנחנו  בעבודת .   לשפר  מה  בהחלט  יש 
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הביניים   . חטיבות 

את    עליהם  שם  לצערי  גם  החינוך  שמשרד  מדדים  יש  שם  גם 

יהביו המיצב, כל  מבחני  לצערי . כמו  תופעות  יש  שם  שגם 

מבחן ש, בארץ לפני  חודש  מתפקדות  לא  חטיבות  פשוט 

הספר . מיצב שבית  לזה  מכוונים  וההנהלה  המורים  כל 

במיצב זה, יצליח  החינוךכי  משרד  של  ותומים  האורים    .  

אומר   הילדים, אני  מצב  באיזה  זה  אפקטיבי  היותר   המבחן 

לתיכונים כך  אחר  מגיעים  את , האלה  למדוד  דרכים  יש  וגם 

עבודה .זה עוד  יש  הזה  שבעניין  איתי  תסכים  שדב  חושב  אני   

אותה לעשות  מנהל , שאפשר  שכל  קשה  הכי  אולי  אתגר  וזה 

עיר בכל  החינוך  אכילס . אגף  עקב  הם  הביניים  חטיבות  כי 

החינוך מערכת  להתמודד , של  נאלצים  שהם  משום  גם 

סבא כפר  כמו  בעיר  מאוד , במיוחד  אינטגרטיבי  מודל  עם 

מא פערים  של  התלמידיםדמורכב  בין  גדולים  לא . ו  ולכן 

וכו לימוד  הקבצות  יש  שם    . 'סתם 

העובדה   מתוקף  לעשות, וגם  ז, שמה  כיתה  כולם ' את  באמת 

מהיסודימת ומגיעים  ט, חילים  כיתה  כולם ' ואת  לא 

העיונייםובטח . מסיימים לתיכונים  מגיעים  כולם  , לא 

רף  את  להוריד  משתדלים  סבא  כפר  כמו  שבעיר  אפילו 

מבעבר היום  נמוך  יותר  שהוא  לסף    . הקבלה 

אומר   שוב  אני  והיפוכו, לכן  דבר  אומר  כאילו  חושב אני. אני   

הוגנים נהיה  לעשות , שאם  לאחד השוואה אז  כנראה אחד 

הוגן לגמרי  שני. לא  דב, מצד  לא  בטח  וגם  אחד  שבעי אף  לא   

יהודה, רצון אתה  לא  מ,בטח  הראשונה   בשנה  שלא  העובדה 

ברשימת  האחרון  המקום  את  מעטרים  אנחנו  השנייה  ולא 

בגרות לתעודת  שזכאים  השרון    . ערי 
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חושב לכן    לא אני  שיאיר  נתון  על  דגש  לשים  כן  מקום  שיש 

אותוס הדגיש  לעומת , תם  עצמנו  לעומת  שלנו  השיפור  וזה 

שעברה באמת , כלומר. שנה  שהוא  חושב  שאני  נתון  יש  אם 

שלה, חשוב בכוחותיה  מצליחה  העיר  איפה  לראות  , זה 

שלה שלה, במשאביה  החינוכי , בתקציבים  ההון  בטיפוח 

עצמה את  לשפר  שלה    .האנושי 

אמרתי    אני  המשפט כי  את  אחת  מפעם  יותר  מאוד פה  שאני 

בו כדריכה , מאמין  כמוהם  בחינוך  הישגים  על  ששמירה 

עסקיים. במקום מקומות  שמח , יש  מאוד  היה  דנקנר  נוחי 

שעברה שנה  של  שלו  הרווחים  את  בזה , לשמר  רואה  והיה 

גדול מאוד  למעשה . הישג  הישגים  על  ששומר  מי  בחינוך 

אחורה   . נסוג 

תמיד   חייבת  המערכת  צר, ולכן  חינוכית  לחתור מערכת  יכה 

שלה בהישגים  מתמיד  שיפור . לשיפור  הושג   1.5%של ואם 

שעברה  שנה  כוח- לעומת  יישר  צריך .   זה  שעל  חושב  אני 

הדגשלהיות  דב . מושם  שנה  כל  אם  הבאה  שלשנה  חושב  אני 

של  שיפור  להשיג  יבוא , 1.5%תצליח  שמישהו  חושב  לא  אני 

בטענות כאן    .אליך 

מדי, אגב   דרמתיים  שיפורים  מערים , גם  פעם  עוד  אומר  אני 

לפעמים, אחרות קצת  מחשידים  גם  בשנה . הם  עולה  כשעיר 

שלה15%- ב בזכאות  כנראה ,   שם  שמשהו  לכם  אומר  אני  אז 

בסדר כך  כל    . לא 

שוב   שאני  ואגיד  אסיים  שנה , אני  מקום  שיש  חושב  אני 

משרד, הבאה על  ביקורת  לעירייה  יש  גם  לטענת אם  החינוך   

כהן החי, אורן  אשםומשרד  מקום , נוך  יש  ולקחת אז  לבוא 

הזה הפשטני  המדד  את  שיעורי ,באמת  את  לנו  ולתת   
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אחרות לערים  ביחס  הבגרויות, הנשירה  איכות  את , את 

בערים  החוץ  תלמידי  לעומת  שלנו  החוץ  תלמידי  היקף 

נותנת , אחרות סבא  שכפר  הדיפרנציאלית  ההשקעה  את 

תלמיד פר  תקציבית  ההעבר, מבחינה  לתקציבי  של מעבר  ה 

החינוך   .משרד 

כספים    משקיעה  שהיא  בכך  התגאתה  תמיד  סבא  כפר  הרי 

פר . מעבר הרצליה  לעומת  מעבר  משקיעים  אנחנו  כמה 

תלמיד ?תלמיד פר  רעננה  לעומת  משקיעים  אנחנו  ? כמה 

לא  כתירוצים  ייתפסו  שפחות  חושב  שאני  נתונים  אלה 

שאנחנו  במקום  נמצאים  אנחנו  מדוע  הסבר  לתת  מוצלחים 

שפחות , םנמצאי השומעים  של  האוזניים  את  יסבו  ואולי 

להביןמכירים במטרה  האלה  המדדים  את    .  

ביקורת   נעדר  לא  אני  את , אז  לשפר  חייבת  מערכת  כל  כי 

אין, ואגב. עצמה שבחינוך  האלה  הסיסמאות  פוליטיקהכל    ,

ותמיד, אורן פוליטיקה  יש  פוליטיקה בחינוך  ואנשים , היתה 

ב עבודתם  מקום  את  לצערימאבדים  החינוך  בגלל , משרד 

לשעבר. פוליטיקה שלי  הבוס  כהן, לצערי, כולל    . הדר 

החלולות    הסיסמאות  כל  וקואליציה 'אז  אופוזיציה  אין 

בחינוך. 'בחינוך ואופוזיציה  קואליציה  שלפעמים , יש  וטוב 

מסתברא איפכא  הקואליציהנשמע  ספסלי  מתוך  גם  גם .   וזה 

אורן מצדך  לב  אומץ  קצת  על  משם ל, מעיד  אחר  קול  השמיע 

בסדר רק . וזה  בזה  תראה  זה  על  אותך  תוקפים  ואם 

שהשמעת, מחמאות הדברים  לתוכן  קשר    . בלי 

דב   שלי , אז  מורכב  יותר  מעט  האולי  המסר  שאת  מקווה  אני 

מבין את , אתה  לאתגר  הבאה  שנה  אותך  מזמין  באמת  ואני 

הנוספים במדדים  יותר  כאן  חושב , השומעים  אני  שלגביהם 
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הנתוניםשנקבל את  בצמא    .  

ה  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו את  שמעתי  מספרים אני  שעשועי  על  אורן  של  דברים 

עירום לשמוע, והמלך  כואב  ממש  זה  חושבת . ואורן  אני  כי 

שמאודשדב  המספרים  את  הדגיש  לא  שלו  מאוד - בצניעות 

ולאנשיםחשובים סבא  בכפר  שקורה  למה  שקורה .   מה 

סבא  בכפר  העיוניים  של בתיכונים  שבשליטה  מה  שזה 

לבגרות94%זה , העירייה הזכאים  של  ממוצע  אני . 94%.  

מספיק שזה  רוצה . חושבת  לא      .אתי, 100%אני 

לא  : לויאהוד יובל   ? למה 

שני  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו מקום  והשנה  ראשון  מקום  היו  שעברה  שנה  יאיר  . כוכב 

תיכון בכלל  להם  אצלנו. אין  לומדים  הם . הם  איך  אז 

במשהויכו להתהדר  שלנו?לים  התיכונים  בזכות  זה  הרי    ,

שלנו המנהלים  של  סבא, העבודה  כפר  של  החינוך    . אגף 

הממוצע    את  שמוריד  מי  על  מדברים  ילדים אנחנו  שזה 

לעיר מחוץ  עליהם. שלומדים  שליטה  לנו  לא . אין  אנחנו 

הציונים יעלו  ששם  לגרום  של  ,יכולים  בשליטה  לא  זה  כי 

סבא אני . כפר  למהאז  מבינה    , לא 

הממוצע  : לויאהוד יובל את  מעלים  רק  הם     ?אולי 

הסברים  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו לתת    ,   צריכים 

הממוצע  : לויאהוד יובל את  ומעלים  להרצליה  נוסעים    , ילדים 

לתת, לא  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו צריך  לא  . בכלל  . למשל. ערים , בהרצליה  ובעוד 

אורטאחרות  את  אורטהם . הוציאו  את  רוצים  אורט . לא  כי 

את  באינטרנט. האחוזיםמוריד  יש , תפתחו  איפה  תראו 

שניים. אורט יש  סבא  מה ? פוליטיקה. בכפר  בדיוק  זה 

רוצות . שקורה לא  יורידו ערים  שלא  כדי  אצלם  אורט  את 

האחוזים את    . להם 
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להצטדק   צריכים  לא  ממש  שאנחנו  חושבת  לא , דב. אני  אתה 

דבר שום  להסביר  שקורה . צריך  מה  גדולה  גאווה  זאת 

שלנו אורן. בתיכונים  בחינוך  סבא  בכפר  המון  פה  , השתנה 

בתיכון. ולטובה ,המון הייתי  כשאני  זוכרת  היו , אני  מה 

שלנו התיכונים  על  לציונים? אומרים  חרושת  מי . בית  את 

מהחטיבות מקבלים  שמ?היו  מי  רק  ומעלה80-   היה .   זה 

ל להגיע  הטובים ,כץגאווה  רק  כי    . הגיעו 

של היום    ממוצע  עם  ו56תלמידים  מתקבלים 55-   בחטיבות   

בכלל. לתיכונים מאמינים  לא  שלהם  נשארים . ההורים  והם 

סבא צריכים , בכפר  ולא  שלנו  התיכונים  בתוך  נשארים  והם 

החוצה מדהים. לצאת  שקרה. וזה  מה  השתפר. זה  . החינוך 

אחורה הלך    . להפך. לא 

להצטד   מה  על  בכלל  פה  אין  אנחנו . קאז  אם  את גם  נשחק 

יאיר ננצח, המשחק  את . אנחנו  משחקים  אנחנו  אם  גם 

שלהם ובגדול, המשחק  מנצחים  שכן. אנחנו  גם , מה  לדעתי 

הציונים לא  זה  בעיניי  שחשוב  מה  עדיין  מדברים  אנחנו  . אם 

הגישה זה  שחשוב  הבגרות . מה  תעודת  זה  שחשוב  מה 

החבר.החברתית זה  שחשוב  מה  לצבא'  שהולכים    .ה 

בוועדת    המנהלים  את  פה  שמענו  כמעט כשאנחנו  אני  חינוך 

מהתרגשות ועל , בכיתי  הילדים  כל  על  דיברו  שהם  איך  על 

אליהם שחשוב. היחס  מה  הייתי . האכפתיות. זה  אני 

הרצוג ספר  בבית  אתמול  הורים  כיתות . באסיפת  פותחים 

לחזק  בשביל  רק  לקטנות  שיעלו  הילדים  ו4- את  יהיו 5-   ולא   

הכסףהע. 3- ב את  נותנת  הזהירייה  אחר,   אחד  אף  אני . לא 

ערים  הרבה  עוד  מכירה  ככהלא  בהם  קורה    . שזה 

חינוך  : לויאהוד יובל ועדת  היתה  לאחרונה, מתי  בשביל ? סליחה 
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  . הפרוטוקול

צרפתי שייך  :צביקה  זה    ? מה 

.   :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו . כבר. שעברה  שנה  של  החינוך  הוסבר. יובל, ועדת  זה   כבר 

הפעם עוד  עכשיו  מוסבר  וזה  מתעלם , אז  מה  משום  ואתה 

ההסברים   , מכל 

ב  : לויאהוד יובל פעם  חודשים3- מתכנסת    ,  

פוליטית  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו לך  טוב  זה    . כי 

מתכ  : לויאהוד יובל שלא  ממקום  מתעלם  פעם , סנאני  להתכנס  צריך  הוא  כי 

מתכנס3- ב לא  והוא  חודשים    .  

.   :וזגלוב-ד שלי עמרמי"עו . פה. קורה  מה  יודע  אתה  סבא    ? כפר 

שאלת, סליחה  : לויאהוד יובל   ? מה 

סבא  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו בכפר  לומדים  שלך  הילדים  אם    ? שאלתי 

  .באורט. באורט. כן. כן  : לויאהוד יובל

באורט, כן  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו לומד  שלך  ילד    ? איזה 

באו  : לויאהוד יובל לומדת  שלי  שפיראהבת  ה, רט  שהצטרפו 21- עם  אנטנות   

הראש מעל  לעשות. לה    . מה 

מאוד . מצוין  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו הצטרפו אני  שלך  הילדים  סוף  שסוף  שמחה 

   .אלינו

בניהול  : לויאהוד יובל מתערב  שהוא  אומר  במה, כשדב  שואל    ? אני 

לסיום  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו להגיד  רוצה  שאני  דב , מה  שגם  המנהלים וגזה  ם 

סבא סבא , בכפר  בכפר  שנמצאים  האנשים  רוב  וגם  אנחנו  גם 

פה שיש  מה  על  ושמחים  ומעריכים  רבה, יודעים  . ותודה 

בגרות 94% מזה-   יותר  צריך  לא  מודים.     . אנחנו 

צרפתי כדרבנות  :צביקה    . יובל. מילים 

ע, תראו  : לויאהוד יובל אותגרתי  דב"אני  כלום , י  עושה  לא  שאני  קבע  שדב 

שליזה ו המטרה  היה  היקר. לא  ידידי  דב  שאני , אבל  לפני 
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עושה אני  מה  לך  שלמנהלים , אספר  ברור  שיהיה  רוצה  אני 

גדול כבוד  לי  יש  פה  שהם . שיושבים  מכיוון  הערכה  לי  יש 

לעשות. מצליחים מצליחים  ספר . הם  שבבתי  ובטוח 

כסף יותר  מקבלים  אחרות  בערים  אחרים  ואצלנו , תיכוניים 

עובדים  קליםבהם  הכי  לא  שהם  מצליחים, תנאים    . אבל 

החוצה   אותם  נוציא  כל  לעוסקים . קודם  הערכה  לי  יש 

לפוליטיקאים. במלאכה גדולה  הערכה  לי  שאני . אין  אמרת 

כלום עושה  בבקשה, לא  בוגרי . אז  ליציאת  התנגדת  אתה 

בהרצליה למדעים  ספר  בבית  ללימודים  מצטיינים . שובו 

למצטיינים ספר  לבית  אז . שהלכו  כלום  עושה  לא  אני  אם  אז 

קיימים לא  קיימים, הם  שהם  סימן  התנגדת  אם  אבל . אבל 

שלי הלוגיקה  שונה. זו  שלך  הלוגיקה  על . אולי  ממונה  אתה 

המערכת   . כל 

ילדים   בגני  מתחילה  ילדים. דב, המערכת  לך ובגני  היה   

התכוננת ולא  להתכונן  בנית. שנים  לא  ילדים    , גני 

צרפתי .  :צביקה  . לאנש. המקצוע    . י 

חמו בן  להפריע, חברים  :יהודה  להפריע. לא  לו. לא    . תנו 

כוללנית, סליחה  : לויאהוד יובל דב  של  לבגרויות , הסקירה  אתייחס  אני 

דיאלוג. בנוסף איתו  לנהל  אשמח  אני  יישאר  דב  אבל .אם   

הילדים שגני  נשמח  ואנחנו  בזמן  בניתם  לא  ילדים   19- ה, גני 

אחר12- וה ובשנה  הבאה  בשנה  סבא, יה  בכפר  יפרחו  . ככה 

ועוד 19עוד  גנים  התעורר12  מישהו  גנים  עשה ,   מישהו 

הכבוד, סקר כל  לברך. אז  רוצה    . אני 

יפסיקו , נוסףדבר    והאמהות  יקומו  ילדים  שגני  אחרי 

בפקקים בבוקר  לשכונה  משכונה  איתך , להסתובב  אבוא  אני 

מיליון  של  עניין  על  של ₪ חשבון  חומרים  מתקציב  שיצאו 
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הספרב מהתיכונים , תי  מיליון  וחצי  מהגנים  מיליון  חצי 

שעברה לנו ₪ כמיליון . בשנה  והסברת  פה  ישבת  ואתה  עברו 

ביקשושה לא  לאבטחה. גננות  עבר  שקל  מיליון    . אז 

תיכונים   של  אבטחה  ישראל  ילדים, במדינת  גני  משרד , של 

חוזרים מוציא  תקציבים, החינוך  מזה. מוציא  פטור  . אתה 

שקל המחלקהמיליון  בתוך  אצלך  שעבר  על ,   קיבלנו  ואנחנו 

בדיעבד אישור  אמרת . זה  אתה  כי  מהסברים  פטור  אתה 

ביקשו לא    . שהם 

צרפתי מבין  :צביקה  לא    , אני 

בפרוטוקול  : לויאהוד יובל מופיע    . זה 

צרפתי למה  :צביקה  מבין  לא  במועצה,אני  דיון  יש  מנהל למה,   את  לתקוף   

החינוך   ? אגף 

אותי  : לויאהוד יובל תקף  תתערב. הוא  אל    . אתה 

צרפתי אותך  :צביקה  תקף    ? הוא 

  . כן  : לויאהוד יובל

צרפתי ישיבה  :צביקה  באותה  היינו  שלא  אותו , או  את  שמענו  שלא  או 

  . הדבר

יקשיב  : לויאהוד יובל יפסיק , אדוני  זה  ואחרי  הפרוטוקול  את  יקרא 

לי שמ.להפריע  לשמוע  שמח  אני  לחטיבות  עולים   ,היסודיים 

מגיעים הגיעו , מהחטיבות  כמה  קטן  נתק  לי  היה  פתאום 

לתיכונים החטיבות  הגיעו. מתלמידי  אם ? כמה  הזאת  בשנה 

כ מהסטטיסטיקה  נכון  בעיר164- הבנו  במוסדות  למדו  לא    ,

בתפר נפלו  ילדים  כמה  הבנו  לא  לתיכון . אבל  אותם  שהפנו 

אחרים למקומות  או  אכוון  לאורט  תל ,אכוון  לתיכון  שעברו   

אחרים, אביב למקומות    .שעברו 

למוסדו   מגיעים  שלא  נוער  קבוצת  לנו  יש  התיכונייםתאבל   ,  
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מילר סבא  :עמירם  כפר  של  מהמספרים  חלק    . אלה 

שואל.חלק  : לויאהוד יובל אני    ,  

מילר יחסי  :עמירם    . באופן 

האלה  : לויאהוד יובל במוסדות  לא  מוסד ?מי  בשום  בכלל  נמצא  לא  מי  ?מי 

מל בתור  ועובד  תיכוןפרש  בגיל  כשהיא  גם  בקייטרינג   ?צרית 

נפרט   ? שאנחנו 

חמו בן  להגיב, דרורית  :יהודה  לא  מבקש    . אני 

מילר בקייטרינג  :עמירם  מלצרים  היו  שלי  הילדים  לעשות. גם    .מה 

החינוך   : לויאהוד יובל משרד  של  שהתפיסה  מצפה  החינוךאני  אגף  , של 

כוללנית תפיסה  שאתם . תהיה  לשמוע  שמחתי  והנה 

שפיראמת באורט  שקורה  במה  אתם . באולפנית, ערבים 

שלכם  ההתערבות  ועצם  הזכאות מתערבים  את  שם  מעלה 

מכובד. לבגרות זה  כל  קודם    . אז 

את , עכשיו   מורידים  סבא  לכפר  שמחוץ  שמוסדות  זה 

לכפר , הממוצע שהולכים  לאלה  מתכוונים  לא  בוודאי  אתם 

נמוך. בתיה הממוצע  האחוז  בהחלט  שם  במק. כי  רה אני 

שהתנגדת לך  מזכיר  בעירהזה  דתי  לתיכון  השם אבל .   ברוך 

קם שהוא  משמיים    . נס 

ביחד(   ) מדברים 

התוצאה  : לויאהוד יובל במבחן  הדיבורים, אתה  במבחן  אתה . אני 

יעידוך ידיך  ומעשי    . בקואליציה 

גל בן  הדתיים, יובל  :גיא  חסיד  בתור  חשוד  לא  את , אני  להאשים  אבל 

קצ זה  התנגד  שהוא  יודע, תדב    , אתה 

שלו  : לויאהוד יובל מהדברים  מצטט  רק    , אני 

גל בן  את   :גיא  אין  עוד  שכל  מפורש  באופן  נאמר  לא  עוד  שכל  זוכר  אני 

דתיה תיכון  להקמת  הדרוש  המינימאלי  תיכון , רף  יקום  לא 
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מתנגד . דתי החינוך  אגף  מנהל  ולהגיד  כזה  משפט  לקחת 

דתי תיכון  לי, להקמת  תרשה  ש, אם  סילוף  הדברים זה  ל 

  . קצת

דב  : לויאהוד יובל בי, סליחה  חוזר  דתי. אני  תיכון  בהקמת  תמכת  . אתה 

חפצה בנפש  זה  את  בי. עשית  חוזר  מבינים . אני  חבריי 

ממני טוב  יותר    . עברית 

שוויון    עם  מה  שואל  ואני  שוויון  של  לשאלה  חוזר  אני 

הסוציאליזם? לכולם ימי  את  הוועדה , עזבנו  ימי  את 

לפה  בטוב. ולשםשכיוונה  שרויים  טוב. כולכם  מה. הכל  , רק 

ליותר שזוכים  ספר  בתי  לפחות. שיש  שזוכים  ספר  בתי  . יש 

בכלל זוכים  לא  שכמעט  ספר  בתי  שבכלל . יש  ספר  בתי  יש 

המנכ של  לרשימה  נכנסו    . ל"לא 

קורה. חבל   מה  לשמוע  יכולים  הם , היינו  תקציב  איזה 

בשיפוצים המ. בחומרים, בשוטף, קיבלו  שקל אולי  יליון 

חסרים היה , שהיו  בהם  השתמשו  לא  והגנים  שהתיכונים 

אליהם תקציב , עובר  להם  היה    . לשוטףאז 

עובדות   עם  אתכם  לבלבל  רוצה  לא  בעובדות אבל , אני 

בחינוך השוטף  בתקציב  תזוזה  רואים  רוצה , כשאנחנו  אני 

לכם  כל להזכיר  את  פה  שמקבלים  שמחים  נורא  שאנחנו 

בכפר  כמעט  לנו ,סבאהתלמידים  מראה  לא  המציאות  אבל   

זה   . את 

אורן   מצטרף , עכשיו  שלךאני  מהדברים  משרד . לחלק 

פסולה היא  בבגרות  וההתמקדות  לספור  יודע  לא  . החינוך 

פה  לעשות  שצריך  זה  עם  מסכימים  ספר כולנו  בית  איזה 

מבחנים, פיני אין  שבפינלנד  שראינו  בגרויות, כמו  הכל , אין 

מה. דבש מגי, רק  בגיל  ,עכשילד  ילד18גם  עדיין  הוא  והוא ,  
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שלו החיים  שאר  את  לתכנן  פרמטר, צריך  היא  היא . הבגרות 

שלכם להצלחה  היחיד  המדד  את . לא  אמרנו  לא  וחלילה  חס 

זה. זה את  אומרים  לא  זה , ואנחנו  את  להבהיר  וצריך 

  . עכשיו

מעולה   החברתי  מקבלים. השיתוף  שלפיו  מדד  היא   הבגרות 

במד הגבוהה  ישראללהשכלה  היא . ינת  העתידית  הפרנסה 

ללמוד פה  שגומר  לילד  לתת  שאפשר  מהמתנות  חלק , חלק  זה 

ולתפקיד לצבא  מגיע  כשהוא  שלו  מסוימיםמההערכה  , ים 

לאוניברסיטה בכניסה  שלו  מההערכה  חלק  לו תהיה . וזה 

וגבוהה טובה  לציונים, בגרות  חרושת  שלו , בית  החיים 

יותר גבוהה  מעמדה  כולם . יתחילו  לבגרויותלא    , זכו 

מדבר  :יאיר אברהם אתה    . מה 

צרפתי   , יאיר, יאיר, טוב  :צביקה 

בתיכון  : לויאהוד יובל מורים  כולם  שיושבים אבל . לא  מהאנשים  הרבה 

אקדמאים הם  הזה  לשולחן  לתעודת . מסביב  זכו  והם 

אקדמאים.בגרות ללימודים  הגיעו  והם  את והם ,   מעריכים 

בחיים זכו  שהם  לוו. הדרך  דגים יכלו  ולמכור  זה  על  תר 

של . בשוק תפקיד  לבין  בשוק  דגים  בין  נופל  אחד  כל  ולא 

באמצע. ל"מנכ הרבה    . יש 

עבודה   :אל- אתי גן בעליהמכבדת כל     .  את 

בעליה  : לויאהוד יובל את  תכבד  עבודה  או אבל , כל  לתיכון  להתקבל  שיכול 

בגרות עם  בגרות, ללימודים  עם  שוטר  להיות  יכול  או , זה 

ל בגרותיכול  עם  מסוים  בתפקיד  גם , היות  להיות  ויכול 

לצלן רחמנא  בבגרות. אקדמאי  תמעיט  אל  אמרנו . אז  לא 

בגרות זה . הכל  להצלחה  שמפתח  אומרים  אנחנו  אבל 

הזאת   . התעודה 



    05.09.2012  53  מועצה מן המניין 

אומרים   ואנחנו  הכוללת  התפיסה  על  מסתכלים  אנחנו  , ואם 

ידעה הזאת  העיר  חינוךדב  גם  לייצר  ערכים,   העיר . גם 

יד וגם הזאת  בתיכון  חברה  חיי  גם  לייצר  חרושת עה  בית 

בית . שלי, לציונים שהייתם  בגלל  פגועים  כך  כל  יצאתם  ולא 

לציונים גיא. חרושת  את, הנה    , והנה 

התקבלו, נכון  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו טובים  לו . רק  היה  מי  התקבל56רק  לא    .  

מברך  : לויאהוד יובל אני  הקבלה. תרחיבו. אז  סף  את  עוד , תרחיבו  תקדישו 

שקלים מיליוני  את , כמה  תעריכו  מסיבות  לעשות  ובמקום 

יותר, המורים טובים  עבודה  תנאי  להם    , תנו 

צרפתי הגענו  :צביקה  לא  עוד  למסיבות. למסיבות    . נגיע 

להם   : לויאהוד יובל פה. פנסיהתנו  יושב  אשל  ממך , ואדוני  ביקשתי 

לך לתפקיד  רפרפתי, כשנכנסת  פריטטי, היום  ינואר , תועדה 

לי2011 נדמה  פה, 11, 10או ,   התקוממו , כשהיתה  כשמורים 

הפנסיה בתנאי  להם  שנוגעים  זה  אמרו , על  לעיר 'והם  באנו 

טובה היתה  שהפנסיה  בגלל  לעבוד  להם .'הזאת  תתנו   

תקציבי. הוקרה עודף  לכם  כפר . יש  ילדי  לכל  קורס  תעשו 

בהם, סבא להתערב  בלי  פנסיה  רכיבי    . תתנו 

אתם    למצביםאבל  שאתם , מגיעים  שומעים  שאנחנו 

דבר בכל  לכם, מתערבים  חסר  לא  פעם  אף  תנו . למסיבות 

סבא כפר  ילדי  כל  את  שילמדו  למורים  שקל  מיליון  , רבע 

הבאה שבישיבה  להיות  ויכול  לבגרות  אותם  בעוד , יכינו 

יותר, שנה שמחים  פה    . נהיה 

צרפתי יובל  :צביקה    . בבקשה, איתן. תודה 

צנ"עו איתן  חשובים  :עניד  הם  לבגרות  הזכאות  הכלאחוזי  חזות  לא  הם  . אך 

חשוב פחות  לא  לערכים  ארץ. חינוך  , התנדבות, ערכים, דרך 

חשובים יותר  ואולי  חשובים  פחות  לא  לתת , דברים  וצריך 
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המשקל את  זה  על  נקראים , אגב. גם  לא  הדתיים  הספר  בתי 

ספר חינוך, בתי  בתי  נקראים  אילן. הם  בר  חינוך    , בית 

מילר שלנו  :עמירם  התיכונים  הספר  בתי    . גם 

צנעני"עו איתן  היסודייםאבל  :ד  על  מדבר  ידעתי. אני  לא  , כלומר. זה 

חשוב פחות  לא  לערכים  שהחינוך  היא    , המשמעות 

גל בן  רק  :גיא  לא  הערכים  . כי  . .  

צנעני"עו איתן  כולם :ד  אצל  נותנים. ערכים  משקל  כמה    . השאלה 

גל בן  לחש  :גיא  היה  ערכיםאפשר  על  שהמונופול  . וב  . .  

צנעני"עו איתן  וחלילה :ד  כזה. חס  דבר  אמרתי  בלא , לא  פטור  זאת  בכל  אבל 

הזכאות אחוזי  של  מהנושא  נמרץ. כלום  בקיצור  מדבר  . אני 

לנו  היו  שנתיים  לפני  את 3עד  הורידו  שלמעשה  גורמים   

לבגרות הזכאות  אורט. אחוזי  היה  וזה , זה  הראל  היה  זה 

ש תלמידים  לעירהיה  מחוץ    . למדו 

ששמענו   כמו  העירייה , אורט  בין  פעולה  שיתוף  לבין יש 

וגדלים, הרשת עולים  לבגרות  הזכאות  לא . ואחוזי  אנחנו 

שם המדויק  האחוז  מה  עלייה , יודעים  שם  יש  אבל 

  . משמעותית

יאומן   הבלתי  את  לומר  אפשר  עשתה  הראל  . אולפנית 

מ האחרונות  ל65%- בשנתיים  זכאות  זכאות  87%, 86%-  

האחרונות גדול . בשנתיים  הוא  הראל  אולפנית  של  ההישג 

שמבקשת  תלמידה  כל  מקבלים  הראל  באולפנית  כי  מאוד 

שום , להתקבל לשם . סינוןבלי  להתקבל  שרוצה  מי  כל 

  .מתקבלת

אמנה, אגב   אולפנת  את  גם  הזה  בעניין  לציין  אמנם , כדאי 

הזכאות  אחוז  אבל  נמוך  הוא  שם  התלמידים   באולפנתמספר 

הוא  יש.100%אמנה  עדיין  אבל  נמוך  הוא  המספר   .  



    05.09.2012  55  מועצה מן המניין 

שלומדים    תלמידים  אותם  זה  מבחינתנו  הבעייתית  הנקודה 

לעיר שלנו. מחוץ  החלשה  החוליה  בעצם  שלי . הם  והשאלה 

לפלחהיא  ניתן  הם , האם  הזכאות  אחוזי  ללא 81.7%אם   

בחוץ שלומדים  זה , תלמידים  בחוץ  שלומדים  והתלמידים 

בעצם , 48% זה  בין אז  של  ל81.7%הפער  וקצת76%-     .  

מחוץ    שלומדים  התלמידים  את  לפלח  ניתן  אם  שלי  השאלה 

המוסדות, לעיר זאת . את  בכל  ניתן  חלק האם  להביא 

סבאית הכפר  החינוך  למערכת  אותם  להחזיר  . מהתלמידים 

לא אם  אליהם, וגם  להגיע  ניתן  אותם , האם  לתגבר 

את ולהעלות  להשקיע  ואצלם  פרטיים  אחוזי בשיעורים   

אצלם    .הזכאות 

הנוסף   הזה, והדבר  בעניין  תשובה  לכם  יש  אם  האם , השאלה 

תלמידי  מאשר החוץ אחוז  יותר  גבוה  אחוז  הוא  סבא  בכפר 

לנובערים  הסמוכות    . אחרות 

חמו בן  לגיא  :יהודה  גם  אמרתי  האחרות, אני  בערים  מה  משנה  לא  זה    . לי 

צנעני"עו איתן  ההשוואתי :ד  במדד  משנה    . זה 

חמוי בן  זה   :הודה  זהגם אחרי  את  נבדוק  זמן  יהיה  כל . אם  קודם  אבל 

עצמנו כלפי    . תבדוק 

צרפתי איתן  :צביקה    . עמירם. תודה? סיימת 

מילר שלי  :עמירם  כל  בהרצליה, קודם  גם  אורט  ברעננה, יש    , יש 

חמו בן    . היה. היה  :יהודה 

צרפתי אותו  :צביקה    . סגרו 

את  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו האינטרנטתפתח  אותו.   תפתח.סגרו  בדיקה.   , עשיתי 

  . עמירם

מילר ידעתי, סליחה  :עמירם  אורט. לא    . היה 

רקוביץ הרצליה  :דב  אורט  את  סגרה  הרצליה  עיריית    . ראש 
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מילר בכפר . טעיתי. היה. אוקי, בסדר  :עמירם  שאורט  מאוד  שמח  אני 

באחוזים הירידה  של  החרפה  נושא  לא  כבר  כפי , סבא 

לפני  שפיראשאמרו  אורט  בגלל  שנים    . כמה 

חמו בן  עלו47%- מ  :יהודה  הם   .  

מילר מאמצים  :עמירם  שעשו  שמח  אני    , אז 

חמו בן  יותר  :יהודה  עוד  עלו    . השנה 

מילר כולם  :עמירם  כמו  ספר  בית  הוא    , אורט 

סבא  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו בכפר  שהוא  שמחים    . ואנחנו 

מילר בכפ  :עמירם  שהוא  מאוד  שמחים  סבאואנחנו  בו . ר  שיש  ולמרות 

אזורי סבא, אלמנט  בכפר  ברור. הוא  לא , אורן. זה  ממש  אני 

הזה הנושא  את  שהעלית  עליך  קצת , להפך. כועס  סיפקת 

השונים האינטרנט  במדורי  מיני , מתח  כל  עשו  וכבר 

ואחרים כאלה  פוליטיים    . חשבונות 

אמרתי    אני  החינוךאבל  משרד  למשרד , כלפי  טענות  לי  אין 

החינוך.החינוך משרד  של  המדדים  של  למצב  טענות  לי  יש   . 

שלנו מהחברה  קולט  בעצם  החינוך  חברה , משרד  היום  שהיא 

תחרויות של  מדדים  עם  שטחית  נולדמאוד  כוכב    ,

והחנון, והישרדות טלוויזיה , והיפה  תכניות  מיני  וכל 

עפ חדשים  וכוכבים  וזוכים  מנצחים  מדדים "שקובעות  י 

אות לקחו  מאיפה  יודע    . םשהשד 

מדדים   ברבים  מפרסם  הוא  אם  החינוך  משרד   לכן 

משפיע, שמשפיעים שלא  מדד  לא  הוא  הזה  הוא . המדד 

עלינו רק  לא  לכפר . משפיע  מחוץ  הקהל  דעת  על  משפיע  הוא 

סבא כפר  ובתוך  על . סבא  מסתמך  כלשהו  תושב  אם  הרי  כי 

חושב, זה אני  לכפר , אז  מגוריי  מקום  את  אעתיק  אני  האם 

בגלל לא  או  ואחרות סבא  כאלה  סיבות  משפיע-   זה   .  
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החינוך   ממשרד  דורש  אני  חלק , לכן  גם  שזה  חושב  ואני 

היום של  ההחלטה  מהצעת  להיות  ממשרד , שצריך  לדרוש 

שלו המדדים  את  לשפר  יותר , החינוך  הרבה  סרגל  לעשות 

היום , רגיש אותם  ששמענו  נתונים  גם  בחשבון  שייקח 

בעבר גם  אותם  א. ושמענו  הזה  המדד  נכוןאחרת    . יננו 

בצדק   שלי  במקום , אמרה  יצא  יאיר  שכוכב  להיות  יכול  לא 

שני או  ראשון, ראשון  מקום  היה  שעברה  היה השנה , שנה 

שני אצלנו, מקום  לומד  נחמד. כאשר  הכל , מכובד, יישוב 

שם יפה. בסדר  וילות. הנוף  רק  שם . יש  בונים  חדרים 3לא   

בטענות בא  לא  אחד  שם. ואף  בסדר  שאנ. הכל  יודע כמה  י 

שם גרים  הנוכחי  השלטון  ממרכיבי  הרבה  הם . גם  אבל 

אצלנו אותם. לומדים  מפרידים  למה    ?אז 

גל בן  כן  :גיא  גם  רעה  לא  ביניים  חטיבת  שם  שיש    . כנראה 

מילר רעה  :עמירם  לא  ביניים  חטיבת  שיש  להיות  חינוך . יכול  גם  יש 

רע לא  בכלל  דתי  אגב, ממלכתי    . דרך 

  . אינטגרציה  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

מילר עצמם  :עמירם  לבין  בינם  צור , ואינטגרציה  את  בקושי  אפילו  ואולי 

קיבלו הכל . יגאל  בסך  ביקשנואבל  יהיו ? מה  שהמדדים 

הייחודיות  את  גם  בחשבון  שייקחו  גל כאלה  בן  עליה  שדיבר 

סבאי הכפר  החינוך  בתוך  בכפר . ואחרים  האינטגרציה  נושא 

גלר סבא  זאב  של  בזמנו  במאבקים כראשעוד  וילווה  עיר   

מאוד בשעות , קשים  התחבורה  מקשיי  לחלק  גורם  היום  ועד 

ושוב, הבוקר הלוך  קצה  אל  מקצה  תלמידים  מסיעים  . כאשר 

וכו החנייה  של  הנושא  על  בטח  תדבר  אתי  מעט  עשינו . 'ועוד 

אותו למדוד  שניתן  ערך  לו  שיש  מעשה  נמדד, פה  לא    . וזה 

צרפתי עמירם  :צביקה    . אתי. תודה 
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שפה  :אל- תי גןא החינוך  אנשי  מעולם , לכל  דיברנו  שאנחנו  מקרה  בשום 

החינוך אנשי  את  תקפנו  מה. ההפך. לא  יודעים  אני , אתם 

בשמי את . אדבר  שעושים  האנשים  את  תקפתי  לא  מעולם 

שלהם מגיע , ההפך. העבודה  תנאים  מיני  שבכל  חושבת  אני 

צל באמת  שהם "להם  מה  את  לעשות  מצליחים  שהם  ש 

  . עושים

חינוך   על  מדברים  אנחנו  כאשר , אבל  החשיבות  איפה  ותראו 

חשוב כך  כל  שהוא  חינוך  של  נושא  לא , כחינוך, שמו  ואני 

הבגרות ציוני  על  בסוף. מדברת  על . בקצה, זה  מדברת  אני 

כחינוך בישיבה . החינוך  זה  את   .BY THE WAYהכניסו 

קודם זה  על  ידענו  קודם, לא  זה  על  הכנו  דבר. לא  . שום 

הלאה, הסקיר   . נעבור 

עדיפויות   לסדרי  באים  אנחנו  חושבת, ואז  שלי , ואני  הטענה 

העיר הנהלת  נגד  דב. היתה  לעשות  כן , מה  גם  אתה 

החינוך אגף  מנהל  אתה  כי  כן, מהמכותבים  גם  זה  אבל . אז 

יכול  לא  דברים  הרבה  שאתה  איתך  מסכימה  גם אני  להעביר 

רוצה היית  מעל. אם  שהיא  הנהלה  יש  לע, כי  ופה . שותמה 

החינוך בדיוק  לא  הם  העדיפויות  סדרי  שכנראה  אומרת  . אני 

הילדים מגני  מתחיל  כשזה  אתייחס  ספק. ואני  אין  גני , כי 

התשתית זו  היסודיים  הספר  בתי  של  והכיתות  ואם .הילדים   

בתשתית משקיע  לא  בתוצאות , אתה  נושא  אתה  זה  אחרי  אז 

  .בסוף

התשתית   על  נסתכל  הירוקים. בואו  לעשות ביקשנו  מזמן  לא   

יותר קטנות  שהם  יותר. כיתות  קטנות  זה  ילד30? מה  אוי ,  

עד , ויי אמרנו  זה30זה  את  תעשו  ילד  ברור ,   לכל כי  מעל 

ש ילד 30- ספק  מאשר   יותר  או 39, 38קל  . 35ובטח . 40 
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זכתה השנה  שלי  ירדו.הנכדה  דירה3,   עברו  ילדים   38- מ,  

ל בכיתה. 35- ירדו  רווחה  ילד30. יש    .  

הזה   הדבר  את  ספר . אין  בתי  שיש  נכון  שכמות אז 

ביסודי ירדה  שם  אוכלוסיות , התלמידים  מיני  כל  כי 

אחר למקום  עברו  והמרכזים  דב. התבגרו  תזכור  אתה  , ואם 

היתה  החינוך  בוועדת  שלי  השאלות  הספר אחת  בית  האם 

היום של  הישן, החדש  כאשר , לא  נבנה  היום  של  החדש 

בחשבון  ילדים30לוקחים  לא?   לי  הנהלת . אמרת  לראייה  זה 

זה על  להחליט  צריכה  כסף. עיר  גם  להביא  צריך  מה . נכון 

שאומרים כמו  . לכל , שנקרא  . מהבית. כסף  . נכון. תביאו 

ארנונה משלמים  זה  הלאה. בשביל    . נלך 

מילר באמת  :עמירם  ., נו  . .  

לי, עמירם  :אל- אתי גן חגיגות , תסלח  לעשות  יום 900,000של בשביל   

ל400,000, עצמאות דיגיטאלית  חגיגה  לעוד  איש400-   ועוד ,  

הכבוד כל  עם  עכשיו  הכבוד, חגיגה  כל  התדמית , עם  וכל 

והתדמית טוב.והתדמית  אתה  כאשר  לא ,   אתה  לי  תאמין 

תדמית הרבה  יודעים.צריך  כי  אתה .   מוניטין  לך  יש  כאשר 

צריך מה. לא  יודע  אותי, ואתה  שואלים  לי , כן, אם  אין 

חג. ספק לחינוך, יגותפחות  הלאה. יותר    .  נלך 

צרפתי זה  :צביקה  את  וגם  זה  את  גם    . צריך 

תקשוב  :אל- אתי גן   . עכשיו 

צריך, בוודאי  : לויאהוד יובל אתה  בחירות    . בשנת 

בחירות  :אל- אתי גן בשנת  לא  תוספת. גם  שיש  מאיפה , יגידו  תראה  אתה 

יבוא   . זה 

גל בן  לחגיגות  :גיא  זמן  יש    . תמיד 

המערכות- תקשוב   :אל- אתי גן תקשוב ,   מערכת  סבא  כפר  האם 
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הספרמתקדמת בבתי  הילדים,   לכם ?בגני  אומרת  אני  אז   

לא משמעית  בכלל . אין. שחד  משהו  ביקשנו  אנחנו  כאשר 

מורה, אחר לכל  מחשב  של  לפרויקט  להיכנס  . מורה, ביקשנו 

עוד  ומקבל  מחשב  מקבל  מורה  כל  של 120כאשר  שעות   

הנימ. הדרכה אחד  היה  זה מה  את  לעשות  אפשר  שאי  וקים 

סבא   ? בכפר 

נקודות2היו , סליחה   מתלוננים - אחד .   שהמורים  שמענו   

כבדים טופים  שהיה . שהלפ  השני  בבת - הדבר  שלעשות  זה   

בין  צריך  ל300אחת  שקל400-   אלף  באמת.   אתם , נו  מה 

אותנו אלף400, 300? הצחקתם  על . הנה?   נדבר  מעט  עוד 

ל שקרוב  אחת  הנהלת .300- חגיגה  של  עדיפויות  סדרי  זה   

הזה. העיר את  לנו  יש    . ולכן 

החינוך    שמשרד  לאומי  תקשוב  פרויקט  לזה יש  הקצה 

שקל אשם, אורןופה , מיליארד  החינוך  שמשרד  , כשאומרים 

פרויקטים מיני  כל  לו  מאלה. יש  אחד  סבא. זה  כפר  ? איפה 

יודעת אינם. לא  מתלבטים. הם  חושבים, הם  לא , הם 

  .יודעת

ר בתכנית  :קוביץדב  נמצא  לא  מרכז  הזאתמחוז  משנה,   לא    . אבל 

רוצים, קצת, דב  :אל- אתי גן שעברה, אם  בשנה  שהתחילו  יודעת    . אני 

צרפתי נמצא  :צביקה  לא  המחוז  אם  יהיה, אבל  שהוא  רוצה  את  איך    ? אז 

לדחוק  :אל- אתי גן גם  התחבורה . אפשר  בעיות  שכל  שאומרים  כמו  זה 

אשם התחבורה  משרד  נוביל, ה'ברח. זה  שאנחנו  הזמן    , הגיע 

ביחד(   ) מדברים 

מילר את  :עמירם  מקבלים  היינו  לא  . אם  . אומרת. היתה  . היא  . .  

המחשבים, עמירם  :אל- אתי גן בשביל  התקשוב  שמערכת  אומרים  , כשלי 

לה יש  כבר  הסביבה  כשלכל  מורה  לכל  מחשב  , בשביל 



    05.09.2012  61  מועצה מן המניין 

לי  אלף400, 300כשאומרים  מצחיק,   שאיןאל . זה  ה ז. תגיד 

עדיפויות   .סדרי 

א8,000- ב, אתי  : לויאהוד יובל לכיתה  הכנסתי  חכם'   לא . לוח  אחד  אף 

מזה   . התמוטט 

ספר. 8,000, נכון  :אל- אתי גן בתי  פה    , יש 

צרפתי ביניכם, אתי  :צביקה  דיון    ? זה 

להפריע, לא  : לויאהוד יובל מותר  הקואליציה  של    .בדיון 

צרפתי איתך  :צביקה  דיברתי  דיבר? אני  איתךלא  אתי, תי  עם    . דיברתי 

אליך  : לויאהוד יובל פניתי  לא    .אני 

לי, יובל  :אל- אתי גן שאני , תן  חושבת  ספר, נכון. יכולהאני  בתי  . שיפצו 

לשפץ מספיק  ישנים, האם  ספר  בתי  פה  אחד. יש  ספר  , בית 

ה, שניים במקום  האודיטוריום60- אולי  של  מיליון  אולי ,  

משם  להוריד  אפשר  מיליון20היה  ולחלק  זה .   עם   5רק 

ל ספר4- מיליון  בתי  נורא.   עדיפויות. לא  סדרי  זה    . אבל 

בית , ילדיםלגבי    פה  להיות  שצריך  זה  על  דיברתי  מזמן  כבר 

מקיף ציונים. ספר  תורידו  תקבלו, אל  שצריך . אל  בטוח  לא 

עיוני ספר  בבית  שיהיו  קרה. כולם  רמי? מה  א ?איפה  ' בשנה 

ב בשנה  או  גלילי  תיירותה' ג- ו' של  יש. יה  רע ? מה  היה  מה 

הרדיפה ?בזה זה    ? מה 

ציונים   של  רדיפה  שזה  אומרים  קרה, אתם  אפשר  ?מה  אי 

מקיף סבא  בכפר  קרה, מה? לעשות  מקיפים ?מה  שני  זה  ?או 

פתרון אולי  ש, ייתן  ראיתי  מתוך 20%- שאני  ומשהו800    ,

סבא164 לכפר  מחוץ  לומדים  מובילה .   שעיר  חושבת  אני 

הו בתוך שהחינוך  ללמוד  צריכים  כולם  מעייניה  בראש  א 

  . כולם. העיר

רקוביץ שלא   :דב  חושבת  . את  . מקיף. יהיה    ? אם 
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מתייחסת  :אל- אתי גן לא  כמה , דב. אני  יודעים  אם  פעם  שאלתי  אני 

מבחוץמתוך  לומדים  סבא  כפר  של  שלא . הילדים  לי  אמרו 

אחר. יודעים סיפור  זה  יודעת, אבל  לא  אני     . אז 

כתוב, אתי  : לויאהוד יובל יהיה  אותו  מדפיסים  שעכשיו  החינוך    . בפרס 

הפרסים  :אל- אתי גן אותי  מעניין  לא  משלמים. אני  פרסים  זה , בשביל 

הפרסים אותי  מעניין  שעושים. לא  שהמדדים  אומרת  , אני 

מדדים, תראו המון  עוד  עוד . יש  החינוך  למשרד  יש  באמת 

מדדים כולם. המון  את  ללמוד  הצלח, ניסיתי  אני , תילא 

של . מודה לנתח  כשרציתי  משכורת  בתלוש  פעם  גם  אבל 

הצלחתי, מורים לא  כן    . גם 

ל   שווה  שהוא  מדד  לוקחים  אם  יכולים , כולםאבל  לא  אתם 

לדוגמא השרון  בהוד  או  שבהרצליה  ולהגיד  לקחו , לבוא 

הבגרות לצורך  אחר  הדברכולם . מדד  נורא. אותו  לא , לא 

כלום ניקח . קרה  באמת  אנחנו  רוצים אם  שאנחנו  ונחליט 

החינוך את  כן ,להביא  לי80, 70, ושלי  מספיק  לא  אני , כן,  

הלאה לעלות    . יכולה 

  . 94  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

הלאה  :אל- אתי גן לעלות  רוצה  במדד . אני  והיינו  נפלנו  שאנחנו  וכמו 

ב, 8אקונומי - סוציו היינו  בדיקה,8- שנים  עשינו  לא  ועוד    .

הכל  למרות  רוצה  כןאני  פי  על  ל, ואף  תודה  .באמת  . . ,

נאמנה עבודה  עושים  אתם  אניבאמת  חלק  לפחות  מתוך 3,    

פה4- ה שישנם  אישית,   להעיד  יכולה  שלי , אני  הילדים 

עושים, והכל אתם  על , באמת  ואף  הכל  למרות  אומרת  ואני 

תשברו אל  כן  טובה. פי  שנה    . ושתהיה 

צרפתי   . איציק. תודה  :צביקה 

יואל בר  :איציק  קצראני  זה  את  אעשה  פדגוגיה.שותכם  על  אדבר  פחות    ,
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השולחן סביב  שקורה  מה  על  שראינו , יותר  הנתונים  לאור 

ראשית. כאן תמימים , אז  מספר  פה  יש  שעדיין  כנראה 

בשיחה רייטינג  פה  שאין  רייטינג, שמבינים  הרבה  הרבה , יש 

קואליציה. פוליטיקה ואין  אופוזיציה  אין  שאמרו    .למרות 

הכלצריך, חברים   ולפני  כל  קודם  הנתונים  על  להסתכל  דב .  

העיר  לנתוני  זה  את  והעביר  החינוך  משרד  נתוני  את  לקח 

סבא בעיר , כפר  החינוך  מערכת  מבחינת  מרשימים  והנתונים 

סבא להיות. כפר  שואף  גם  שתמיד , אני  , להוסיףחושב 

יתרון רק  זה  הקיימים    .הנתונים 

ד   של  בסיכומו  שליאבל  החיים  במונחי  שלי, בר  , התרבות 

שלי סבא, החינוך  בכפר  החינוך  במערכת  גדלתי  אבל  .ואני 

אגב מה, דרך  והורדתי 146- אני  יסודי  ספר  בית  אחרי  שיצאו   

בעבר הממוצעים  את  אבל , אופןבכל . פה  להעיד  יכול  אני 

סבא, עובדתית לכפר  שלעומת , מחוץ  אבל  להעיד  יכול  אני 

נוכחתי  לקבל זה  הזה  הגדול  והשינוי  כפר שבמאמץ  ילדי  את 

לתיכונים נמוכים  יותר  בממוצעים  גם  מועיל, סבא  דבר  . זה 

הסופית, שאגב בתוצאה  כמובן  השפעה  לו    .יש 

עובדתית   אומר  שהייתי , כשאני  לומר  יכול  אני  שלי  מהבית 

פרוטקציה כך . להיאבק, צריך  על  שמח  גליליואני  שבני , עם 

גאון היה  לא  הוא  כי  לגלילי  ייכנס  היום, הקטן  האבל  וא  

המוח מדעי  בלימודי  המצליחים  הסטודנטים  ואני ,אחד   

הזה בתחום  תואר  בעל  יהיה  גם  שהוא  הכל . מקווה  זה 

סבא  כפר  החינוך  הממערכת  את  כניסה ששינתה  רף 

  .לתיכונים

תראו   הזה , עכשיו  בעניין  דנים  שאנחנו  לומר  רוצה  אני 

האמיתיות התוצאות  את  רואים  מה , ואנחנו  עם  מסכים  ואני 
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פ שלא שנאמר  הזה  הקשיח  החינוך  משרד  של  הניתוח  לגבי  ה 

להשתנות כלפינו, רוצה  המספרים  את  מעוות  כלפי , ובעצם 

זה. ההורים פי  על  לחיות  צריך  דבר  של  בסיכומו    .אבל 

בייש   להיות  צריכים  לא  בנתונים אנחנו  להאמין  כדי  נים 

אותםהאמיתיים ולהציג  פה.   יש  פאשלה, רק  לזה  קורא  . אני 

יוד שאני  אפשרנכון  לא  הזמנים  שלוח  הבריף , ע  את  אבל 

דקה  לתת  צריכה  סבאית  הכפר  החינוך  מערכת  לעיתונים 

הארצית , אחת החינוך  שמערכת  זה  עם  בבד  בד  יחד  או 

הנתונים את  לציבור , מוציאה  להסביר  פשוט  בתהליך כדי 

הזה במערכת , הרייטינג  לייצר  יודעים  אנחנו  באמת  מה 

סבאית הכפר    .החינוך 

מה    אין  להתביישאז  כל  את . קודם  אוהב  לא  גם  אני  אבל 

השולחן סביב  פה  שנאמרה  הזאת  כולם , הציניות  שבסיכומה 

תודה החינוך  למערכת  לדב  תודה. אמרו  שקלים5אבל , אבל    

אסור זה  ולחבק  כוסית  להרים  מסיבה  את . לאיזה  הכניסו 

דברים כדי  תוך  ואבוי. זה  אוי  את, כן. זה  תיקח     - אם 

מראש, תיקחאם   : לויאהוד יובל תודה  אמרנו    . 600,000ואמרנו , אבל 

גל בן  שהתקציב   :גיא  לי  קצתנראה  חורג  הוא  גם  במשרד  שלך    . קפה 

יואל תודה   :איציק  להם  להגיד  רוצה  שאתה  אלה  מכפלת  את  תיקח  אם 

זה את  האלה, ותחלק  למספרים  תגיע  אתה  וזה  .אז 

ששווה   , המספרים 

גל בן  ל  :גיא  זה  את  להעלות  מיל4- צריך  לדעתי  רוצה . יון  באמת  אתה 

אותם   . לתגמל 

ביחד(   ) מדברים 

יואל הרבה  :איציק  לא  סמלי, זה  לפעם, זה  מפעם  להיות  צריך  זה    . אבל 

נותן  :אל- אתי גן אתה  . מה  . .  
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יואל לך, שנייה  :איציק  הפרעתי    . לא 

צרפתי לך, אתי  :צביקה  הפריעו    . לא 

יואל קולקטיב  :איציק  גדו, כשעושים  מסיבה  כנראה , להכשעושים  אז 

נמוך שווה, האהדה, המחיר  וזה  גדול  והחיבוק  . האהבה 

אתיעכשיו  של, תשמעי  שלמה  מערכת  הצגת  פה    , את 

למה  : לויאהוד יובל   ? אהדה 

יואל לתקציבים  :איציק  שאמרתי, העדפות  מה  בעצם   30כיתות . זה 

יודעת, תלמידים פופולארי, את  פופולארי זה . זה  הכי  הדבר 

ולת, להגיד עצותלשבת  דברהעצות . ת  של  בסיכומו  , האלה 

ש מספיק  לא  אבל  לכסף  אותם  נכמת  . בואי  . הכסף. , את 

בתקציב  אותה  נראה  ובואי  הזאת  הגדולה  העוגה  את  ניקח 

מוסיפה, הבא את  ולהם  מורידה  את    . איפה 

בש400,000  : לויאהוד יובל בשש  שקל    .  

.   :אל- אתי גן . רוצה.   ?מי 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי   , אתי, אתי  :צביקה 

זה, באמת, יואל, לא  :אל- אתי גן את  אומר  אתה  אתה  ?למה  פעם  כל 

  . חוזר

צרפתי אתי  :צביקה  לך, סליחה  הפריעו  לך, אתי. לא  הפריעו    . לא 

.   :אל- אתי גן . ההנהלה. . ישיבת  . יש.   ? מה 

צרפתי לך, אתי  :צביקה  הפריע  לא  הוא    . אבל 

יש  :אל- אתי גן ירצה? מה  ירצ? מי  שלך  העיר  קרה? הראש    ?מה 

צרפתי   . תודה, אתי  :צביקה 

יואל לקבל, אתי  :איציק  רוצה  לא  שאת  עובדתית  אחד  דבר  יש  יש , אבל 

מיעוט ויש  הדמוקרטיה, רוב  לדמוקרטיה, זה  אותנו  . חינכו 

חושבת שאת  מה  להגיד  מדברת , תמשיכי  כשאת  שותק  אני 
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אומר שאני  למה  תקשיבי  יחליט, ואת  כנראה  הרוב  . ובסוף 

מאמ גם  שבינינואני  ההגיוני  הוא  שהרוב    . הרוב, ין 

מוחה   אגב  לומר, ואני  חייב  אורןמוחה, אני  ידידי  על    ,

נאום כדי  תוך  לו  יצא  זה  התכוון כנראה  לא  הוא  וכנראה   

לזה מוקדמות  .בדיוק  בישיבות  שיושבים  הקואליציה  אנשי 

לא הם  בדברים  אמרת, ודנים  חוט ?איך  על  לא . בובות  הם 

חוט על  שםהדבר. בובות  נאמרים  כאן  שנאמרים  ואף , ים 

מזה   . גבוה 

כהן חוט  :אורן  על  בובות  הקואליציה  אנשי  את  מכנה    . אתה 

גל בן  ה  :גיא  שלדפוסי  עלהצבעה  מעידים  .כם  . הדיונים , . לא 

  . המקדימים

כהן מכנה, לא, לא  :אורן  אתה    . זה 

יואל זה  :איציק  את  אמרת  אומרת, אתה  זאת    ?מה 

כהן מכנה .אתה  :אורן  אתה  בובות    . אותם 

יואל הקשבתי  :איציק  אמרת, אני  . ולכן, אתה  . .  

הבגרות  : לויאהוד יובל תוצאות  את  כשנתנו  .  היום  . התחיל ה. הוא  שאננות 

  . לחשוב

יואל .   :איציק  . מבגרות. שלי, פחות  עם  מסכים  אני    . ולכן 

בגרות  : לויאהוד יובל לך    ? יש 

יואל סבא  :איציק  בכפר  האזרחים  שאתם , נוךהחי, התרבות, אם  מה 

ב יהיה  לראות , גבוה' לבל'רוצים  טוב  יותר  זה   1%בשבילי 

.ב . . ,  

איתך  :אל- אתי גן מסכימים    . אנחנו 

יואל מסכימים  :איציק  נסכם? אנחנו  בואו    , אז 

צרפתי רבה. תודה  :צביקה  ל, תודה  החינוךאגףתודה    .  

גל בן  אגב  :גיא  מגיעים , דרך  לא  טובה  כוסיתבאזרחות  .הרמות  . .   
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צרפתיצב   . תודה  :יקה 

גל בן  ושעשועים  :גיא  לחם    . זה 

נכון, לא  :יאיר אברהם נכון, לא    .  לא 

  

  .שאילתות  .1

  

בנושא   .א גל  בן  גיא  של  סכום שאילתא  מעל  שהוגדלו  עירוניים  מכרזים 

הקדנציה מתחילת  המקורי  ב, המכרז    .20/07/12- הוגשה 

  

העיריות "   כי 1987ח "תשמ) מכרזים(תקנות  קובעות   

ספקבסמ עם  ממכרז  פטור  לאשר  עירייה  של  קבלן /כותה 

בו   :במצב 

הוספת ח"   ידי  על  העירייה  הוצאות  את  להגדיל  הבא  וזה 

קיים לחוזה  בשל ; פרטים  ההוצאות  הגדלת  ששיעור  ובלבד 

על  יעלה  לא  זו  פי 25%הוספה  על  העירייה  הוצאות  מכלל   

הקיים   ...".החוזה 

חו   הגדלות  לאשר  נדרשת  העיר  ומועצת  רק הואיל  זים 

של  כלל , 50%בשיעור  מודעים  אינם  המועצה  שחברי  יוצא 

גדל  והיקפם  העירייה  ידי  על  שאושר  המכרזים  להיקף 

עד  של    . 50%בשיעור 

לשאול   רצוני  לעיל  האמור    :לאור 

המקורי  .1 המכרז  סכום  מעל  שהוגדלו  המכרזים  מהם 

את  אישרה  שהעירייה  הקדנציה  תחילת  למן  שאושרו 

היקפם (הגדלת  המי.  אתעל  לכלול  הספק: דע  מספר , שם 

המכרז, החוזה המקורי, מהות  החוזה  אחוז , היקף  ואת 

בפועל שבוצע   ).ההגדלה 
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המדוברים .2 המכרזים  להגדלת  הסיבה   "?מה 

  

העיר   ראש    :תשובת 

תוספת "   מעל  שהוגדלו  מכרזים  המכרז 25%אין  של   

עד . המקורי כדין  שהוגדלו  לחוזים  מדובר 25%באשר   

מכרזי של  רבה  את בכמות  לאתר  צריך  שמתוכם  וחוזים  ם 

הגדלה בהם  שבוצעה   וגודלם . החוזים  ההגדלה  סיבות 

לחוזה מחוזה  רבה. משתנות  עבודה  דורש  נעביר , המעקב 

כחודשיים"דו תוך    ".ח 

גל בן  שהמנכ  :גיא  מצטער  פה"אני  לא  אליו, ל  השאלה  את  מכוון  . אני 

גם כך  אחר  בפרוטוקול  זה  את  לקרוא  יכול  הגשתי . הוא  אני 

הזואת  בהשאילתא  ביולי20-   וחצי,   מחודש  למעלה  . לפני 

שלה  את היוםהתשובה  לתת  חודשיים  עוד  שייקח  אומרים   

סבא , כלומר. הנתונים כפר  מלעיריית  למעלה   3.5- לוקח 

  , חודשים

צרפתי מקלות, לא  :צביקה  סיבות  יש    . גיא, אבל 

גל בן  רשימה  :גיא  אותם, לתת  לשמוע  אשמח  אני  נ. אז  לא  זה  שמע אבל 

מקצועית  מקומית  לרשות  שלוקח  סביר  כפר לי  העיר  כמו 

מ, סבא למעלה  במשך  שגדלו  מכרזים  על  נתונים   3.5- לאסוף 

  . חודשים

צרפתי לי, גיא  :צביקה  תרשה  אם  מקלות  סיבות    , יש 

גל בן  הן  :גיא    ? מה 

צרפתי המנכבתקופת  :צביקה  גם  הקיץ  היה "  והמערכת ל  פרטית  בחופשה 

המרץ במלוא  עבדה  לה .לא  תן  אז  הקרדיט  לא . את  אנחנו 

יוד של  קוצו  על  שחשוב, נעמוד  מה  זה  לנו, אם    . תן 

גל בן  שלדעתי  :גיא  קרדיט  לכם  נותן    , אני 
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צרפתי הקרדיט  :צביקה  את  הנתונים, תן  את    . תקבל 

גל בן    .טוב  :גיא 

  

בנושא   .ב גל  בן  גיא  של  כסשאילתא  משולש      הוגשה , א/11/21/תכנית 

  .02/07/12- ב

  

 בוועדה סבא כפר המקומית הוועדה הפקידה 2004 בשנת"  

,א/11/21/כס תכנית את המחוזית  צומת שדרוג שעיקרה '

(רעננה משולש "של לרמתו והבאתו, סבא כפר  "Amdocs, 

Microsoft (שטחים תוספת גם שכללה, התכנית .הסמוך 

 לקופת להזרים אמורה הייתה, ר"מ 70,000 של עיקריים

ב העיר רבות   וכמובן, היטלים, אגרות, השבחותגין הכנסות 

 על לדבר שלא, התאום רעננה למתחם בדומה ארנונות

  .לעיר יוקרה

כי    לציין  קידום המחוזית הוועדהיש  את  בחיוב  ראתה   

 לא, המחוזית הוועדה של האוהדת גישתה למרות. התכנית

 נענתה לאו, התכנית באישור המקומית הוועדה טיפלה

, כך שנדרש מסמכים הגישה לא ,המחוזית הוועדה לבקשות

 קצה, התכנית הפקדת לאחר שנים שבע  ,10.4.2011 שביום

 מהוועדה ולבקש לחזור המחוזית הוועדה של נפשה

 חריג ובצעד, בהגשה לטפל, התכנית מגישת ,המקומית

  :  כדלקמן בהחלטה תסכולה את סיכמה היא, דופן ויוצא

 רטושפו המסמכים להשלמת יום 120 קוצבת וועדהה"  

. לעיל .  – שהוקצב זמן בפרק יושלמו לא והמסמכים במידה.

  " תתבטל התכנית



    05.09.2012  70  מועצה מן המניין 

 ביטול נדחה, המקומית הוועדה של תחינות עקבותב  

 המקומית הוועדה נדרשה 13.6.2012 וביום, התכנית

 .531 כביש מעל הגשר לעניין יום 21 למשך פרסום להוציא

המדובר"מצ( המחוזית  הועדה  פרוטוקול    )ב 

  :לשאול ברצוני לעיל מורהא לאור  

עיריית כיצד .1 של  האדיר  הפער   לפתח סבא כפר מוסבר 

 לשתי כאשר, רעננה לעומת" סבא כפר משולש "את

 יצאו שתיהן דהיינו, זהים פתיחה נתוני היו הערים

השטחים , הזמנים באותם, דומות בתכניות היקף  אך 

רעננה לטובת  עצום  יתרון  על  מלמד   ?המאושרים 

המה מיהם .2 האחראייםבעיר קצועייםגורמים   לחוסר ייה 

 ,בתכנית מוסברהבלתי ו מובן הלא המתמשך הטיפול

 ואובדן הכספיים הנזקים של אומדן נערך האם

וכן ?התכנית באישור מהעיכוב לעיר ההכנסות במידה   

 ?מהו

 אישור את לעכב המקומית הוועדה ממשיכה מדוע .3

 לא עדיין ,זו שאילתא הכנת למועד עד כאשר, התכנית

, יום 21 למשך 531 על הגשר של הפשוט הפרסום צעבו

 ?המחוזית הוועדה שדרשה כפי

 המחוזית הוועדה דרשה במתחם קיים בניין באיזה .4

ה?הפלקל תקרות את דיימי באופן להחליף  פעלה אם 

 ? ההחלפה לביצוע סבא כפר המקומית הוועדה

 משרד ל"מנכ חוזר הוראות זה בבניין בוצעו האם .5

 בשיטת שנבנו במבנים לטיפול נחיותה -  5/2007 השיכון
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 שילוט, עומסים הפחתת, מצבית בדיקה כולל( .פלקל

  ").ועוד

העיר   ראש    :תשובת 

היו , מלכתחילה. 1   לא  המתחמים  שני  של  הפתיחה  נתוני 

  :זהים

ל: א   התכנית  קידום  בעת  המשולש"כבר  סבא " אזור  כפר  של 

בנוי ברובו  היה  ברעננה, השטח  לשטח    . בניגוד 

אופי שט: ב   בעלי  בנויים  לשטחים  בסמיכות  מצוי  המשולש  ח 

של  התעסוקה  שטחי  סמוכים  אליהם  מהשטחים  שונה 

  . רעננה

מהותית: ג   שונה  ומהמתחמים  אל  והגישה    .התנועה 

המחוזית, נוסףב   זכויות , הועדה  תוספת  שהתירה 

ברעננה בתחום , משמעותית  זכויות  תוספת  להתיר  סירבה 

עצמו פניית , המשולש  (היזמיםלמרות  מיום .  החלטתה  ראה 

יותר2.5.2010 - ה משמעותית  זכויות  תוספת  להתיר  שלא    . (  

ע. 2   ומתמשך  רציף  באופן  טופלה  גורמי "התכנית  כל  י 

וע המקצועיים  שעולה "העירייה  כפי  עצמו  העיר  ראש  י 

להחלטת  ברקע  שפורטה  העניינים  השתלשלות  מקריאת 

המחוזית   . הוועדה 

התכניוי   ששלושת  לזכור  הושפעו ש  המשולש  באזור  ת 

תת כגון  שונים  הליכים  וכדומה ) 531כביש  (15ל "מקידום 

הליכים  גם  כמו  רב  זמן  במשך  ושינויים  תיקונים  שחייבו 

וכו המחוזית  הוועדה  החלטות  על  ערר  כגון    .'משפטיים 

התכנית. 3   אישור  את  מעכבת  אינה  המקומית  . הוועדה 

הנכון הוא  ה, ההיפך  מתן  את  לאפשר  מנת  לתכנית על  תוקף 

אותם  הדברים  מהם  שתורה  המחוזית  לוועדה  פנייה  נעשתה 
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ברורה  אינה  המחוזית  הוועדה  והחלטת  היות  לפרסם  יש 

הסבר( . ראה  במתחם ) המקודמות  התכניות  ושלושת  מאחר 

סותרות לקידומן  מהמחוז  וההוראות  בזו  זו  פנינו , שלובות 

התהליך את  להנחות  בבקשה    .למחוז 

יוניב   ה, אמצע  הנחיותיה לשכת  את  העבירה  המחוזית  תכנון 

שוב  לפרסמה  יהיה  שניתן  מנת  על  התכנית  מסמכי  לתיקון 

על . להערות הנדרש  כל  את  מתקן  התכנון  צוות  אלה  בימים 

התכנון  לשכת  לבדיקת  התכנית  את  להעביר  שנוכל  מנת 

להערות התכנית  פרסום  טרם    .המחוזית 

זוכ   שנה  לסוף  עד  תוקף  תקבל  שהתכנית  תקווה  הסבר.ולנו    ,

  . שלי

  :הסבר  

לכביש    מעל  הגשר  הכללת  את  לפרסם  דרש   531המחוז 

לכביש שמצפון  במסמכי , אולם. בתכנית  הופיע  עצמו  הגשר 

או  התכנית  לאישור  תנאי  מהווה  ואינו  ומעולם  מאז  התכנית 

היות  לפרסם  מבקש  המחוז  מה  היה  ברור  לא  ולכן  למימושה 

עצמה בתכנית  שינוי  הגשר. ואין  זאת  תנאי לעומת  מהווה   

לתוואי  מדרום  הנמצאות  תכניות  כאמור 531למימוש  אך   

בהן כלול    . אינו 

פל . 5, 4   תקרת  ובו  בניין  קיים  במתחם  המבנים  באחד  אכן 

תעשה . קל קל  הפל  תקרת  שהחלפת  קבעה  המחוזית  הוועדה 

כדי  נוספות  זכויות  למבנה  ינתנו  וכי  התכנית  אישור  לאחר 

זאת טר. לממן  לעיל  האמור  והדבר לאור  התקרה  הוחלפה  ם 

שע הבנייה  זכויות  מימוש  בעת  שזו "יבוצע  לאחר  התכנית  פ 

בנייה היתר  ויקודם    . תאושר 

מקרה   ע, בכל  פועלים  מנכ"אנו  חוזר  הוראות  משרד "פ  ל 
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וחיזוק לשיפור  דרישה  הועברה  ובעבר  הוועדה . השיכון 

הנושא על  לפיקוח  מהנדס  מינתה  אף  כאמור , המקומית 

המנכ  .ל"בחוזר 

גלג בן  שלי   :יא  ההמשך  בשאלת  שני אני  בקצרה  באמת  להדגיש  מבקש 

בלבד  - אחד : דברים זו  שלא  ואגיד  בדבריי  אזהר  אני 

הגשר את  לפרסם  ידיעתי  למיטב  דרש  לא  זה , שהמחוז  ולכן 

אמת אמירת  אי  הטוב  ההפך, במקרה  בדיוק  שאל . זה  המחוז 

פעמים  למחוקאת כמה  בכלל  מעדיף  לא  הוא  אם  סבא   כפר 

ה למיקוםאת  שמצפון  בתכנית    . גשר 

העיר   ראש  אדוני  אותך  לשאול  רוצה  מוטי , אני  כאן  עומד 

הקהל, רזניק תשובה , בסוף  מקבל  לא  שתושב  ובמקום 

חבר , מהעירייה זה  לפה  לו  לשמש  נאלץ  שלפעמים  מי 

דנן, המועצה במקרה  אני  חזור . וזה  אליך  פנה  הזה  האיש 

פעמים, ופנה וכמה  סבא. כמה  כפר  תושב  להיות , הוא  יכול 

העירייה הנהלת  בעיניי  מטרד  מהווה  יודע. שהוא  לא    . אני 

תשובה    לקבל  לו  שמגיע  חושב  אני  עונה אבל  לא  אתה  למה 

בעני שלו  הזהלפניות  הנקודתי  הוגשה , ין  הזו  השאילתא  כי 

אליי שלו  הפנייה  העירייה, בעקבות  אתה, משהנהלת  , קרי 

ריקם פניו  את  והשבת  ש. סירבת  מבקש  אני  לפחות אז  הוא 

תשובה סבא. יקבל  כפר  תושב  לא  כן , סליחה, הוא  הוא  אבל 

תשובה לו  ומגיעה  אליך    . פנה 

נפש  : לויאהוד יובל   .גועל 

חמו בן  לומר  :יהודה  יכול  .אני  . ברצינות, . אענה  אני  לא, באחד  . בשני 

המכתבים  מרבית  שכמו  לך  אגיד  אני  הרצינית  בתשובה 

מת המקצועיים  הגורמים  אליי  אליהםשמופנים  , ייחסים 

הזה במקרה  גם  שני. כמו  לחברה , דבר  גם  זה  את  העברתי 
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הזה הפרויקט  את  שתנהל  רעננה  של  היינו , הכלכלית  אולי 

טוב יותר    . תודה. מצליחים 

גל בן  הרצינית  :גיא  התשובה  היתה  מהם    ? איזה 

חמו בן    . הראשונה  :יהודה 

  

של   .ג לוי שאילתא  יובל  הגמלאותבנושא אהוד  כפיית  או אופן  עובדת  על   

ידיעתה בלי  לפנסיה  הוצאה  ב, על    .02/08/12- הוגשה 

  

על"   מחלה  והגברת  לעיתון הואיל  בפניה  הרי  פרטיותה 

עילגת  הפרט  וצינעת  פרטיות  תעלה(שטענת  מצד  אם 

העירייה )   העירייה צעדי  ומיותרת ,לאחר  נלעגת   .תשמע 

הבאותה - בנוסף    :שאלות 

ב:א הגברת  על  החל  הפרישה  גיל  מהו   לפי  רקן 

הצפוי  ומועדו  החוק  . 

פרישה   : ב גיל  של  החלה  היתה  לכאורה  ללכאור(האם  א ה 

פיטורים) נכון לכפיית    ?כאמתלה 

פרישיזבא   :ג גיל  כפתה  העירייה  מיקרים  עוד  למעט  ?הה 

בדין פרישה  חובת  שעליו  העירייה    .מבקר 

בתפקידיה  : ד הגברת  את  יחליף    ?מי 

שעה   : ה בעיר  התרבות  את  יקדם  תרבותימי  מפעל   שכל 

וללא  חפץ  ללא  ככלי  לצד  מושלכים  ומקימיו  מפורק 

ראוי   "?מחליף 

  

העיר   ראש    :תשובת 

עונים ה   איננו  וכמנהגנו  אדם  של  לגופו  מתייחסת  שאילתה 
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הפרט צנעת  מפאת  פרטיים  לאנשים  הנוגעות    .לשאלות 

ע, בנוסף   הועסקה  ע"העובדת  ולא  ספיר  חברת  עיריית "י  י 

לה- כפר יש  ולכן  לחברת סבא  העסקתה  בדבר  השאלות  פנות 

ומונתה  .ספיר הופסקה  לא  הפעילות  כי  נציין  זאת  עם 

בקונסרבטוריון המחול  תחום  לריכוז  מקום    .ממלאת 

המשך  : לויאהוד יובל ופונה . שאלת  שלה  הפרטיות  על  מוותרת  כשהגברת 

לפחות, לעיתון יכולים    ,  אתם 

צרפתי   . שאלה, טוב  :צביקה 

א  : לויאהוד יובל בנשימות. שאלאני  אותי  יגביל  לא  לנשום . אדוני  תרשה 

למילה מילה  הנושא . בין  את  מגבילה  לא  כשהגברת 

לעיתון אותו  ומעלה  להסתתר , לפרטיותה  יכולים  לא  אתם 

פרט וצנעת  פרטיות  ביטחון . מאחורי  לתת  צריכים  אתם 

היא , למועסקים בעירייה והשאלה  העובדים  בטוחים  כמה 

ספיר חברת  דרך  ישירות  העיר, בין  להנהלת  שכפוף  מי  , כל 

רגע של  בהחלטה  מפוטרים  להיות  בלי . שיכולים  אפילו 

צ להם  מראש'שיהיה  זה  על  לדעת    . אנס 

צרפתי המון  :צביקה  להיות  בטוחים- המון- יכולים  ובטוחים, המון    . רגועים 

  

של   .ד גרוסשאילתא  בנושא נפתלי  תקציב   לחלוקת  מחלקה הקריטריונים 

בהוגשה, תורניתלתרבות    -02/08/12.  

  

סך  על עומד תורנית לתרבות המחלקה של הכולל תקציבה"  

  .בקרוב ₪ מליון 1.5

,בעיר הדתי הציבור בקרב טרוניות נשמעו לאחרונה     

,אליו מופנה זה שתקציב מחולקים כספים כאילו   ללא אלו 
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  .וברורים ידועים ותבחינים קריטריונים כל

 ציבוריתה הקופה מתוך שהוא בתקציב ומדובר מאחר  

למימון החליטה העיר שמועצת ובכספים  צרכים להעבירם 

,הרחב הציבור של הדעת   והנהלים הכללים כי נותנת  

מחולקים והקריטריונים  שקופים יהיו אלו כספים לפיהם 

 של צילו צל באוויר ירחף שלא כדי הרחב לציבור וידועים

להעדפה  על דהוא מאן של סבירה ובלתי תקינה בלתי חשד 

  .ברוח פני

,לפיכך   הנך    :הבאות השאלות על לענות מתבקש  

 לחלוקת וידועים ברורים קריטריונים קיימים האם  . 1

שקיימים ? תורנית לתרבות המחלקה כספי  ככל 

,וכתובים ברורים קריטריונים אבקש   העתק לקבל  

 .שלהם

,הכספים לחלוקת קריטריונים שקיימים ככל   .2 מי   קבע  

 ? אותם אישר ומי אותם

,קריטריונים שקיימים ככל   .3 מהו   מגיד של הקריטריון  

 ? שכר לקבל שיעור

 ? שכר לקבל שיעור מגיד של זכאותו נקבעת כיצד . 4

 השיעורים תמורת שכר שמקבלים רבנים קיימים האם  . 5

 הם גם שביקשו אחרים רבנים ולעומתם מעבירים שהם

 ? הסבר כל ללא ריקם הושבו ופניהם שכר לקבל

 עיריית מטעם והאחראי הממונה הסמכות בעל ואה מי  . 6

  ?" התורנית המחלקה כספי חלוקת על סבא-כפר
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העיר   ראש    :תשובת 

קשה": 2, 1   משפטית  טעות  קיימת  השאילתה  . בבסיס 

כספים מחלקת  אינה  תורנית  לתרבות  הגורם . המחלקה 

התמיכות  ועדת  הוא  תמיכות  שמחלק  בעירייה  היחיד 

המתפר לקריטריונים  לתרבות . סמיםבהתאם  המחלקה 

לשיקול  בהתאם  תורה  ושעורי  אירועים  מקיימת  תורנית 

כגון לצרכים  ובהתאם  שניות: דעתה  יום , הקפות  תפילות 

עירוניים במתקנים  מסכתות, כיפור   חזנות, סיומי  , קונצרט 

חסידי זמר  ל, פסטיבל  בעומר"ארועי  ירושלים, ג  יום , יום 

ועוד של. העצמאות  לגופו  נבחן  ארוע  פי כל  על  ונעשה  עניין   

התקציב  סעיפי  לפי  מאושרת  שנתית  עבודה  תוכנית 

  .הרלוונטים

לציבור : 3,4,5   הפתוחים  תורה  שיעורי  מקיימת  העירייה 

תשלום ללא  ניתנים  הרחב  השיעורים  מוגדר  תקציב  פי  על 

של  דעתה  ולשיקול   למדיניותה  התאם  מרצים  ידי  על 

תורנית תרבות  על. מחלקת  גם  כבובן  צרכים פי וזאת   

נשים שיעורי  כגון  לעת  מעת  ות /נער, ילדים, המשתנים 

העיר ואיזורים תורה , ברחבי  שיעורי  להעביר  מגמה  מתוך 

רחבים   .לציבורים 

ומנכ:  6   גזבר  עם  בתיאום  המחלקה  ומנהל  התיק  ל "מחזיק 

  ". העירייה

פרץ לאנשים, רגע  :שמעון  עוד  לדבר  מה  על  יש  האלה  הפרוטות  על   ?גם 

בע אחד  פה אירוע  הדתיים  כל  של  התקציב  כל  זה  ירייה 

הדתית וב, במועצה  פה , - ובעירייה  יש  מה  מבין  לא  אני 

שיכולים  באולם  גרועים  הכי  כשאנחנו  לשאול  שאילתא 

בכלל, להיות כלום  לנו    . שאין 
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צרפתי היום  :צביקה  טוב  במקום    . ישבת 

פרץ בהיגיון  :שמעון  לדבר  מבין. קצת  לא  התקצ2.5. אני  כל  זה  מיליון  יב  

הדתיים כל  בעיר20%אנחנו . של  פה    .  

ביחד(   ) מדברים 

דתית, שמעון  : לויאהוד יובל מועצה  על    . ויתרת 

פרץ שיעור  :שמעון  מגיד  לוקח  כמה  יודעים  לחודש1,000? אתם  שקל    .

זה  יום26חודש  ביום30זה ,   שקל  ורבע,   שעה  מלמד  , הוא 

הנסיעות .וזה  . ברק. מבני  מגיע  הוא   . . א. מבין  לא  אני  יזה  

אנשים שיקבלו  רוצים  אתם    . שכר 

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  אלה  :גיא  בימים  ששמעון  להבין  צריכים    , אתם 

פרץ חלקי 50,000  :שמעון  שקל  ימים2,555    . . .  

גל בן  לבג  :גיא  עתירה  סוגיות ץ"הגיש    . . אצלו.    ...רגישות 

פרץ ביום10זה   :שמעון  שקל  הש.רבותיי,   כל  העולמי"  מגיד . ס  איזה 

בחודש1,000? ורשיע שקל  כאלה?   דברים  על  אני ? מתווכח 

הזאת, הולך בישיבה  נמצא  לא    . אני 

גל בן  מוקדם  :גיא  ללכת  יוכל  שהוא  כדי  זה  הבאה , שמעון. כל  פעם 

הצגות תעשה  ואל  ללכת  צריך  שאתה    . תגיד 

פרץ אנחנו  :שמעון  דתיים    , אנחנו 

צנעני"עו איתן  הירוקים :ד  את  דופק  את . אתה  דופק    . הירוקיםאתה 

גל בן  האירוע, שמעון  :גיא  פעם , יהודה? מתי  מראש  פרס  לו  תארגן 

לצאת. הבאה בשביל  פרס  לו    . תארגן 

צנעני"עו איתן  יהודה :ד  השאילתא? ראית  על  הירוקים  את  ודפק    . יצא 

פרץ כוסית  :שמעון  הרמת  בעד  להצביע  רוצה  לא  שקל250,000- ה, הוא   .  
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ס  .ה בנושא  גל  בן  גיא  של  העלמין שאילתא  לבית  הגישה  כביש  סלילת  יום 

החיים ב, פרדס    .15/03/10- הוגשה 

  

רזניק"   מר  של  מהודעותיו  העתקים  לשאילתה    .מצורפים 

רזניק, לכאורה   מר  של  ממכתביו  העולה  ראש , כפי  כי  נדמה 

ע ממנו  הנדרשת  חוקית  הוראה  לבצע  מסרב  י "העירייה 

ובניה לתכנון  המחוזית    ?האומנם. הועדה 

הור  .1 כדיןהאם  ותקפה  חוקית  המחוזית  הועדה    ?את 

חוקית     .2 בהוראה  דבר  לפרסם  נצטווה  העירייה  ראש  האם 

המחוזית הועדה  מאת    ?מחייבת 

חוקי     .3 פרסום  לפרסם  לסרב  העירייה  ראש  רשאי    ?האם 

פרסום     .4 אי  עקב  הסנקציות  מהם   ?  

שנתנה      .5 חוקית  הוראה  קיום  אי  עקב  הסנקציות  מהם 

  ?כדין

והיזם מהי      .6 הפרסום  לכאורה  בוצע  לא  שבעטייה  העילה 

זכותו את  ושוב  שוב    ?מבקש 

על      .7 מעידים  שלכאורה  העירייה  ראש  של  השיקולים  מהם 

חוקית הוראה  לקיים  סרוב  במחיר  העירייה    ?טובת 

פטורה      .8 העירייה  והנהלת  מעצמה  שבת  סבא  לכפר  האם 

כרצונם חוק  הוראות    ?מקיום 

העירי    .9 כי  היזם  כטוען  מפסידה  ש26,000,000יה  ח " 

הסכום כפל  אפילו  או  בשנה    . ארנונה 

לכרבע          השווה  בסכום  מדובר  כי  מבינה  העירייה  האם    

בעיר הביית  מישקי  מכל  ארנונה  של  אפילו ? הגבייה  או 

  ?בחצי

לקואליציה   .10 וחבריו  העירייה  ראש  כי   האם  מבינים 
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שעשו  כפי  ארנונה  התייקורת  לדרוש  ר בצע(לכשיבואו 

לנגדם) מופגן יעמדו  שנה  מיליוני   בכל  עשרות  אותם  כל   

האיחור  עקב  לעירייה  שאובדים    ?שקלים 

העירייה  .11 את  חושף  העירייה  ראש  חברי , האם  את 

מחדל  עקב  לסנקציות  התפקידים  נושאי  את  או  המועצה 

של  בכיסו  ופגיעה  חוקיות  הוראות  קיום  אי  של  לכאורה 

  "?היזם

  

העיר   ראש    :תשובת 

  :לליכ  

את "   ולחזק  התכנית  את  לקדם  ברור  אינטרס  עצמה  לעירייה 

סבא כפר  משולש    .אזור 

בשנים    המקצועי  והצוות  העיר  ראש  כי  עולה  פניו  על 

מטרה  מתוך  התכנית  בקידום  רבות  עסקו  האחרונות 

הניתן ככל  מהר  תוקף  מתן  לשלב    .להביאה 

המחוזית : 2, 1   הועדה  לעניין 1.4.2012 - מה  החלטת   

הי ומתוך הפרסום  זו  בתכנית  החלטות  מרצף  כחלק  יתה 

לתכנית תוקף  לתת    .כוונה 

יוני   אמצע  אחרי  רק  המקומית  לוועדה  הועברה  !! ההחלטה 

ע13.6 - ב( נחתמה  ההחלטה  צוות "  ראש  רגב  ליאור  מר  י 

לכל  הופצה  מכן  לאחר  ורק  המחוזית  התכנון  בלשכת  צפון 

  ).הגורמים

ה   ללשכת  הנדסה  אגף  פנה  ההחלטה  קבלת  למתן מרגע  תכנון 

הפרסום בנושא    . הבהרות 

נתונים : ככלל   להציג  מנת  על  נעשה  תכנית  של  חוזר  פרסום 

שהופקדה בעת  בתכנית  בעבר  קיימים  היו  וגם . שלא  מאחר 
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בתכנית "ע שינוי  כל  נדרש  לא  המחוזית  הוועדה  החלטת  פ 

לפרסם, עצמה יש  מה  היה  ברור  לאחרונה . לא  רק 

הת) 1.8.2012( לשכת  תשובת  השינויים התקבלה  לגבי  כנון 

התכנית במסמכי  כל . הנדרשים  את  ביצעו  התכנית  עורכי 

לבדיקת  המסמכים  יועברו  הבא  ובשבוע  הנדרשים  השינויים 

הפרסום ביצוע  טרם  התכנון    .לשכת 

מחוזית: 3   וועדה  להחלטת  לסרב  יכול  לא  העיר  על . ראש 

לפנות  המקומית  הוועדה  רשאית  מחוזית  וועדה  החלטת 

ה למועצה  תוקף . ארציתבערר  לתת  הייתה  וההחלטה  מאחר 

הוועדה  כוונת  מה  היה  ברור  לא  וכלל  ומאחר  לתכנית 

לערור  צורך  שיש  היה  נראה  לא  השינויים  לעניין  המחוזית 

המחוז החלטת      . על 

פרסום: 4,5   אי  על  סנקציות  תוקף . אין  לתת  יהיה  ניתן  לא 

הפרסום אי  על    .לתכנית 

המקו: 6   הוועדה  הינה  התכנית  עצמהיוזם  העירייה . מית 

התכנית קידום  את  ממנת  מסמכי , עצמה  והכנת  היועצים 

עלות . התכנית המקרים  וברוב  היות  להתלונן  לבעלים  אל 

הקרקע בעלי  כתפי  על  מוטלת  התכנית    .הכנת 

שלא : 7   משהו  של  ארנונה  חישוב  נערך  לא  לי  שידוע  כמה  עד 

בנוי, היטלים. נבנה מבנה  סמך  על  נגבים  וארנונות  . אגרות 

ברורה  שלא  כך  מומשו  וטרם  בעיר  אושרו  רבות  תכניות 

היתרי  הגשת  לאחר  רק  תעשה  והגבייה  היות  השאלה  כוונת 

נגבית . בניה עליהם  פעילים  מבנים  במתחם  מקרה  בכל 

כחוק   ".ארנונה 

דקה   : לויאהוד יובל חצי  לו  יתנו  אם  מכובד  יהיה  וזה  פה  שיושב  התושב 

  , לדבר
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צרפתי   . תודה  :צביקה 

ל26שבין   : לויובלאהוד י שקל  מיליון  פה50-   ישב  הוא  שקל  מיליון    ,  

צרפתי שאלה  :צביקה     ?זו 

בין .כן  : לויאהוד יובל ל26  בשנה 52-   לאיבוד  לנו  הלכו  שקל  מיליון   

ולא , בארנונה שנים  זה  את  עיכבתם  למה  שואל  והוא 

שרציתם, טיפלתם במחלף  זה  אם  שלו , גם  בשטח  זה  אם  וגם 

מ ליהנות  צריך  איתנושהוא  יחד  פה . מנו  אתכם  שואל  אני 

התעכבנו. עכשיו לא  ולהגיד  העיר  אדריכל  לבוא  צריך  , היה 

טיפלתם. טיפלנו ישנה? איפה  התכנית  שנים  ולא כמה   

לענות ? טיפלתם בטובו  יואיל  העיר  ראש  סגן  מילר  מר  אולי 

   .לנו

צרפתי   . תודה  :צביקה 

לי, ליחהס  : לויאהוד יובל עונה  לא  טיפ. אתה  לא  במשך למה  בתכנית  לתם 

  ?שנים

צרפתי בהתאמה  :צביקה  טופלה    . תודה, התכנית 

למה  : לויאהוד יובל   ?בהתאמה 

  

של   .ו אלשאילתא  גן  בנושא אתי  עירוניים  לאירועים      הוגשה , חסויות 

  .26/08/12- ב

  

אירוע לאחרונה "   היומי " התקיים  הדף  לימוד  מחזור  סיום 

הש ארוחת "ס "של  עם  פרטי  שמחות    .ערבבאולם 

ע   האירוע  למימון  העירייה "פרט  המחלקה , י  באמצעות 

תורנית הדתית , לתרבות  בכ, המועצה  הראשית  ס "הרבנות 

החינוך במשרד  תורנית  לתרבות  מפעל , והאגף  שגם  מסתבר 

לאירוע חסותו  את  נתן    .המים 



    05.09.2012  83  מועצה מן המניין 

לכך    הבאים,אי  הפרטים  את  לקבל    :אבקש 

ע   שניתן  הסכום  גובה  ז"מה  לאירוע  המים  מפעל    ?הי 

ע   מומנו  נוספים  אירועים  השנה"אילו  המים  מפעל  - מ, י 

היום1.1.12 ועד  ואירוע,   אירוע  כל  מומן  סכומים    ?ובאילו 

המים    מפעל  כספי  מחולקים  לפיהם  הקריטריונים  מהם 

תרבות לאירועי   "?המיועדים 

  

העיר   ראש    :תשובת 

לא "   זה  ולכן  המים  מפעל  לתמיכות  מתייחסת  השאילתה 

תשו למתן  המיםהפורום  מפעל  בשם    .בות 

תשובות ' גב   קבלת  לצורך  המים  למפעל  לפנות  מוזמנת  אל  גן 

התמיכות חלוקת   " .לאופן 

פניתי, טוב  :אל- אתי גן אני  פניתי, אז  השאילתא  את  שהגשתי   לפני 

המים נותן , למפעל  המים  שמפעל  התשובה  את  קיבלתי 

מחליטה  והעירייה  גלובאלי  בסכום  היא תמיכה  איך 

  . מחלקת

חמויהודה בן  התמיכות  :  למשרד    . בהתאם 

השאילתא  :אל- אתי גן לפה  הגיעה  למפעל . ולכן  בחזרה  אותי  תזרקו  אל 

יודעים, המים לא  הם    . כי 

יואל דיוק  :איציק  לשם    .שנייה, רק 

לי  :אל- אתי גן שאמרת  מה  את  מתקן  אתה  שעכשיו  לי  תגיד    .אל 

יואל לך  :איציק  אומרת. תקשיבי? למה  שאת  מה  את  לתקן    , רק 

גל בן  יו  :גיא  של  או  עיר  מועצת  חבר  של  בכובע  עכשיו  מדבר  ר "אתה 

המים איתה ?מפעל  מדבר  אתה  כובע  באיזה  נבהיר    . רק 

יואל לבד  :איציק  תבין  רגע  אינטליגנט, עוד  איש  תבין. אתה    . אתה 

גל בן  האינטואיציות, לא  :גיא  על  סומך  לא    . אני 
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יואל עכשיו  :איציק  גם  אומר  אני  לך  שאמרתי  עובר . מה  מהתמיכה  חלק 

בגלובאלי באמת  העירייה  הכל, חלק. לפעולות  כל . לא  לא 

  . התמיכות

על  :אל- אתי גן דיברתי    , לא 

יואל העובדות, בסדר  :איציק  את  שנדע     .רק 

שנותנים  :אל- אתי גן תמיכות    , יש 

יואל   . הבנו, גמרנו  :איציק 

גל בן  הגלובאלי   :גיא  החלק  על  מסוגל אז  לא  אתה  המים  כמפעל 

  ? נכון, שיבלה

הזה  :אל- אתי גן החלק     .נכון, על 

יואל לך  :איציק  הסברתי  זה  בשביל    , אבל 

חמו בן  תמיכות"עפ  :יהודה  ועדת  של  קריטריונים  את , מה. י  יודע  לא  אתה 

  . באמת, נו ?זה

גל בן  זה  :גיא  את  לענות  אפשר     ?אי 

חמו בן  זה, מה  :יהודה  את  יודע  לא    ? אתה 

גל בן  לענות   :גיא  אפשר  זהאי     ?את 

חמו בן  שואל  :יהודה  זה, אני  את  יודעים  לא     ?אתם 

גל בן  שואל  :גיא  זה, אני  את  לענות  יכול  לא    ? אתה 

חמו בן  יודעים  :יהודה  לא  אתם  זה, אם  את    . נענה 

זה  :אל- אתי גן את  יודעים  לא    . אנחנו 

חמו בן  שאחרי   :יהודה  מצפה  יידעו4אני  אנשים  שנים    . כן,  

יודעיםאנחנו , לא  :אל- אתי גן   , לא 

גלוי  : לויאהוד יובל יהיה  שהכל  מצפים    . אנחנו 

לעמותות  :אל- אתי גן מתייחסת  התמיכות  ועדת  הזה.כי  החלק  את  אין    ,

מצטערת נורא  ברורים. אני  מאוד  דברים  ביקשתי  אחד . אני 

העירייההכמה  -  התמיכה  שמקבלת  התרבות  של   ,היקף 
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ש- שתיים  של  האירוע  קיבל  כמה  ברח "  שהוא  שלוש , מפהס 

מנכ-  קריטריונים  אילו  לפי  החלוקה "  את  עושה  העירייה  ל 

תרבות מופעי    . של 

צנעני"עו איתן  ש, אתי :ד  של  ש"האירוע  תנועת  של  לא  זה    . ס"ס 

  ? מה  :אל- אתי גן

צנעני"עו איתן  ש :ד  תנועת  של  לא    . ס"זה 

יודעת  :אל- אתי גן זה, אני  על  דיבר  הוא    . אבל 

צנעני"עו איתן  ע :ד  אירוע  הדזה  הציבור  לכל    , תיירוני 

המים  : לויאהוד יובל מפעל  של  אירוע  היה  לא  עירוני, זה  אירוע    . זה 

ולכן  :אל- אתי גן   , נכון 

העירוני  : לויאהוד יובל מהצד  תשובה  מבקשת    . את 

  . נכון  :אל- אתי גן

המנכ  : לויאהוד יובל פונה"ואם  ויענה"המנכ, ל  יתכבד    . ל 

שדיברתי  :אל- אתי גן חושבת  קטנה. שאלתי, אני  , א: השאילתא  , ב' ' ג'

צחה הכל. ובעברית    . זה 

המנכ  : לויאהוד יובל ויענה"אם  שיתכבד  ביקש    . ל 

צרפתי פעם  :צביקה  עוד  לך  אגיד  אני    ,אז 

אל  :אל- אתי גן המיםאז  למפעל  אותי  תשלחו  ש,   הזמן  הגיע     - כי 

צרפתי לדבר  :צביקה  רוצה  רק  את  דברי, אם  גם . אז  רוצה  את  אם  אבל 

תשובות לשמ ותתניוע  סטופ  תעשי    . אז 

גל בן  תשובה  :גיא  נתתם  שלא  בעיה    . אבל 

המנכ, סליחה  : לויאהוד יובל פה  ביקש .שיענה, ל"יושב    . הוא 

צרפתי לה  :צביקה  עוזר  אתה  שלך? מה  שאילתא    ?זה 

ביקש  :אל- אתי גן לא    .הוא 

בקשתו? למה  : לויאהוד יובל לפי  מועבר    .זה 

יודע  :אל- אתי גן לא  כלוםאנחנו  ראינו . ים  .אנחנו  . ושל . המים  מפעל  של   
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הכל. העירייה   . זה 

מילר לך  :עמירם  יענו  הבאה    . בישיבה 

פה"המנכ, סליחה  : לויאהוד יובל יושב    ? - למה, ל 

במייל  :אל- אתי גן ולהעביר  בבוקר  מחר  יכול    . אתה 

המנכ  : לויאהוד יובל של  בקשות  לפי  מעביר  המים  ביקש"המנכ. ל"מפעל  , ל 

   .שיענה

צרפתי בבוקר. בסדר  :צביקה    . מחר 

יואל זה  :איציק  על  ענה  לא  יענה, הוא    . הוא 

עכשיו  : לויאהוד יובל לענות  יכול    . הוא 

יואל יכול  :איציק  הוא     ?איך 

האירוע  : לויאהוד יובל את  זוכר  לא    ?הוא 

ביחד(   ) מדברים 

  

של   .ז גרוסשאילתא  בנושא נפתלי  קפלן  ביער  בש  שש  שולחנות  , התקנת 

בהו   .26/08/21- גשה 

  

 לוקל באתר ידיעה קראתי האחרון השבוע בסוף"  

שש:"שעניינה קפלן - שולחנות  ביער  הותקנו  חדשים  בש 

של  400,000₪בהשקעה   .  "   

 אחד כל ועלות ביער שהותקנו שולחנות 11 -ב המדובר  

   !₪ 36,000כ  מהם

 בהתקנת העוסק מכרז לי זכור לא המכרזים בוועדת כחבר  

  .קפלן בגן בש-שש שולחנות

,מכרז עריכת המחייב בהיקף שהיא בעבודה ומדובר מאחר    

 :כדלקמן לשאול ומבקש אליך פונה הריני
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 בש-השש שולחנות התקנת לביצוע מכרז נערך האם  . 1

,כן אם ? קפלן ביער  ותבקש זכרוני את שתרענן אבקש 

 וועדת ישיבת פרוטוקול את לי להעביר הרכש ממחלקת

  .מכרזה נידון בה המכרזים

,העבודה לביצוע מכרז נערך לא אם  . 2  מסגרת באיזו 

 ? האמורה העבודה את סבא-כפר עיריית ביצעה

,מכרז נערך לא אם   3.  את שביצע הקבלן נבחר כיצד 

 ? האמורה העבודה

 כי אציין ? העבודה לביצוע התקציבי המקור מהו  . 4

לא,קפלן יער שיקום – 11006 ' מס ר"בתב  כל הוקצב  

  ."2012נת לש סכום

  

העיר   ראש    :תשובת 

של  .1 בכתבה₪  440,000הסכום  המופיע  . שגוי,  

סופר בטעות    .מדובר 

של 11עבור  .2 סך  שולם  התקנתם  כולל  שולחנות   

מע₪ 36.300 כולל  לא   .מ" 

  

לסדר  .2   . הצעות 

  

לסדר  .א בנושא הצעה  לוי  יובל  אהוד  בכפר של  החינוך  להצלת  תכנית   

  .סבא

  

מילר כבר , רגע  :עמירם  חינוךזה  על  שעתיים  על    . דיברנו 
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מה  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו ה, אז  את  לדבר  רוצה  הוא  שלו10- אבל  דקות  לא ,   אתה 

  ? יודע

בוזגלו' גב  : לויאהוד יובל ה, עמרמי  את  בקואליציה10- תקבלי  שלך  דקות   .  

לענות, יובל  :אל- אתי גן צריך  רואה. באמת, לא  שאלות , אתה  זה 

לי, עזוב, לקנטור   . ידברו, תן ,תאמין 

צרפתי דקות10התחילו   :צביקה    .  

מילר גדול, אתי  :עמירם  ילד  הוא  שיובל  יודעת  רגע , את  כל  צריך  לא  הוא 

לענות לענות, עצה    . לא 

פה  :אל- אתי גן יושבים  אנחנו  גם, אבל  רוצים    ,אנחנו 

צרפתי התחילו10  :צביקה  הדקות  יובל.   של  מהזמן  לוקחת  , מספיק. את 

המשחקים אותי. מספיק, די, רונגמ. נגמרו  מעניין  לא    , זה 

מילר לעשות  :עמירם  מה  גם  לו  אומרת  אתי  עצמאי.אבל  אדם  בן  הוא   .  

צרפתי התחילו10, עמירם  :צביקה  הדקות    .  

הקואליציה   : לויאהוד יובל כשחברי  הפרטי יתחילו  הדיון  את  יסיימו 

מקבלים , רבותיי. שלהם שאנחנו  וטוב  קודם  שאמרנו  כמו 

ד כמה  העוד  שום, קותאת  לנו  אדוני, אין  אתה , סליחה 

אמשיך אני  לי  אתחיל, תפריע  הקואליציה , אני  חברי 

שיטתי באופן  צביקה.זכותכם, מפריעים  סליחה  עוד ,   כל 

יפריעו הקואליציה  אמשיך, חברי  לא    .אני 

הנכבדים   הקואליציה  אגף , ברשותכם, חברי  מנהל  בזכות 

כאן איתנו  שעדיין  והמנהלים  ל, החינוך  כאןשכבר  לנו . א  יש 

הבגרות  שרק  ולהגיד  לבגרות  להתייחס  , נמדדתאפשרות 

נמדדת הבגרות  רק  שלא  ברור  היום  פה  אמרו  כולנו , וכולם 

של מעריכים  החינוךהישגים  עובדי  היא אבל , כל  הבגרות 

לחיים מהעיר  שיוצא  הילד  את  שולחים  שאיתו    . פרמטר 

ישכח    או  הספר  בית  את  יזכור  שהוא  אחרי  שנים  את הרבה 
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הספר בגרות, בית  תעודת  יחזיק  עדיין  שהוא . הוא  ביום 

לעבודה יתקבל  או  לאוניברסיטה  הנושא , ייכנס  יום  באותו 

מהעולם יעבור  הבגרות  תעודת  של  הרלוונטיות    . של 

לחיים   מפתח  בתור  בגרות  לתעודת  תתייחסו  אני . אתם  ככה 

לזה לחיים.מתייחס  למפתח  זכה  אחד  כל  לא  אחד ,   כל  לא 

להע צורהצריך  באותה  זה  את  להיות . ריך  יכול  אחד  כל  לא 

הזדמנות , אקדמאי מגיעה  חינוך  לגיל  שמגיע  ילד  לכל  אבל 

שלו הפוטנציאל  את  לממש    . בחיים 

אמרו   שכולם  מה  על  לחזור  לא  לתמצית , כדי  חוזר  אני 

נקודות באותן  נגע  החינוך  אגף  מנהל  שגם  להתערב . ומסתבר 

ילדי מתחנכים  שבהם  החינוך  ובכסףבמוסדות  סבא  כפר    ,

בניהול רק  להכין . בכסף, לא  שמטרתן  בתכניות  להתערב 

הצבא, לבגרות אחרי  לא  לבגרות  היום . לחזק  לבגרות  לחזק 

עירונית בתכנית  תיכון  חסרות, בגיל  שלא      . בדוגמאות 

הראשונה   בחמישייה  נמצאת  שהיום  השרון  בהוד  , לדוגמא 

ג בליגה  בצנעה , לדוגמא. 'ולא  להגיד  לא  להקים הצעתי 

ע חירום  מצטייניםצוות  בשמם, ם  לאנשים  ראש . קראתי 

פה הוביל  ולד  כולם, העיר  של  לטעמם  לא  אבל , אולי 

הישגים היו  לפחות  האדם . בתקופתו  לא  שהוא  להיות  יכול 

לטעמכם מתאים  יותר . הכי  מישהו  שתביאו  להיות  יכול 

תעשו, מתאים וזה , איציק. אבל  מיותר  וזה  מעליב  זה 

  . מגעיל

יואלאיציק מפריע  :    . לא 

מפריע  : לויאהוד יובל מדבר, אתה  בסדר, אתה  זה  מהקואליציה , אבל  זה 

אפילו אולי  אז  . מותר  . בסדר. זה  אז    . אתכם 

יואל . זה   :איציק  . אומר. שאתה    ?אה, מה 
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אמרת  : לויאהוד יובל   . אתה 

מילר פעם  :עמירם  אף  אחד  לאף  מפריע  לא     ?אתה 

שיח  : לויאהוד יובל מנהל  לא  רםאני  ובקול  שעה  של    . ות 

מילר כך  :עמירם  כל  נפש  עדין  ליובל, ה'חבר? נהיית  להפריע  קוטע , לא  זה 

הרצף את    .לו 

הזמן  : לויאהוד יובל את  עוצר  העיר , אני  ראש  סגן  אדוני  לדבר  כשתסיים 

אתחיל מרוצים . אני  שהם  קואליציה  חברי  פה  יושבים 

על  בהצלחה90ושמחים  אחוזים  ומשהו  שהצליחו ,   למי 

החינוך  למוסדות  נכנסו  תמכו . הטוביםובחייהם  ההורים 

לתיכון, בהם להגיע  להם  אפשרו  לבגרות, הציונים    . להגיע 

השאר   עם  קורה  צ? מה  כזה  להם  כסף . אנס'אין  להם  אין 

פרטי, בבית מורה  להם  בשורה. אין  שמענו  הנה  יש , אבל 

בחינם אחרים  ילדים  אפילו  שמקבלים  פרטיים  למה . מורים 

לא זההעיר  את  תעשה  זה?   את  עושה  לא  העיר  למה . כי 

זה את  עושים  כן  השרון  חמישי? בהוד  במקום  שהם  ? בגלל 

להיות  רוצים  לא  שהם  בגלל  או  רביעי  על  להתחרות  רוצים 

מרר עם  אחת  תשיעי, סליחה. בשורה  מקום  אמרנו  . מרר 

בשרון אחרון  מקום  להיות  רוצים  לא  הם  חשוב ? אולי  אולי 

שמקום  יפארו 20להם  אחרות  ערים    . אותו 

הרשימה   בתחתית  היתה  השרון  לא . הוד  אונו  קרית  גם 

הרשימה בשיא  ידיעתי  מיטב  לפי  הנה. היתה  פרמטר , אבל 

הילד את  ששולחת  אמא  לכל  טכנאי , שחשוב  שיהיה  חולמת 

דוקטור, טלוויזיות אגד, אולי  נהג  איזה  שייצא  אולי , אולי 

לפחותשייצא שוטר-     . לפחות 

מילר למשפטיםאו   :עמירם    . סטודנט 

למשפטים  : לויאהוד יובל סטודנט  בגרות. או  צריך  כן  שגם  קצין  אבל . או 
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קצין יהיה  לא  הוא  אולי  אז  הזאת  הבגרות  את  שאין  , למי 

מה יודע  קצין, אתה  להיות  בלי  גם  לחיות  גם . אפשר  יש 

הזה בחדר  בטח  קצונה    . סרבני 

מילר אקסטרני  :עמירם  לעשות  יכול  חייב , הוא  לא  ספר הוא  בבית  ללמוד 

  . בגרות

קצין, יובל  :אל- אתי גן צריך  מכרז . לא  הוציאה  סבא  כפר  עיריית 

סף . לפקחים בגרות- תנאי    .  

מילר לא  :עמירם  לא? למה  בזה? למה  רע    ?מה 

פקח, רבותיי  : לויאהוד יובל   , אם 

גמור  :אל- אתי גן בסדר    .  זה 

צרפתי חשבון , לא  :צביקה  על  שלו10זה  הדקות    .  

מ קבלה  :ילרעמירם  סף  אין  המועצה  שלחברי    . הבעיה 

נמדדות  : לויאהוד יובל העיר  ראש  סגן  של    .ההפרעות 

גל בן  בעיה  :גיא  עיר. אין  לראש  לא    . גם 

מהזמן, אתי  : לויאהוד יובל חצי  תרצי  העיר . טוב? את  ראש  סגן  שאדוני  אז 

שלו בהפרעות  אקצר, יפסיק  ואני  אחזור  יודעים . אני  כולנו 

החינ שר  להגיעשפרס  צפוי  והוא . וך  מסורתי  וזה  הגיע  הוא 

של , חוזר תדירות  לו  שנים5ויש  יגיע .   בטח  אולי והוא  ואני 

הבחירות לפני  יגיע  שהוא  ואגיד  בנבואה  ותחנות , אסתכן 

יאיר   ?אוטובוסים 

יסדר, מה  :יאיר אברהם אורן    ? זה 

יסדראורן   : לויאהוד יובל לא אורן . לא  כבר  הסביבה  לאיכות  השר  עם 

דבריםמס אולי , דרים  יסדראז  לא  החינוך  שר  . גם 

הכל  מה. דבשבקואליציה  שבמבחן , אלא  הוא  התכלס 

את  פיארו  סבא  כפר  ילדי  הטבלההתוצאה  אמר, שיא  . אורן 

מרר אחרי  עם  השרון, היום  של  בטבלה  לא  מקנאים . הם  הם 
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פורג אולי'בילדי  שלהם  ההישגים  עם    . יס 

כזה   הוא  התכלס  שמע, אבל  נחמה  כפר בתור  עיריית  ש  נו 

מתפארת בש, סבא  שש  שולחנות  הקימה  להגיד , היא  אסור 

הסכום בטעות. את  היה  הסכום  בטעות, אז  מע, לא  , מ"כולל 

מע כולל  זה, מ"לא  את  שילך . תעזבו  בגרות  רוצה  שלא  מי 

בש שש    . לשחק 

הנכבדיםאבל    הקואליציה  שתקציב , חברי  איתי  תסכימו 

למיתוג  שקל4שלכם  מיליון  על תקצי,   עולה  שלכם  המיתוג  ב 

לבגרות על . הסיוג  עולה  בחינוך  שלכם  הפרסום  תקציב 

לבגרות מיליונים. התכניות  לדיווריש  בחינוך  שיוצאים    ,

ילדים. לפרסום לאותם  לבגרות  לסיוע  תכנית  לכם  בין , אין 

בעיר לומדים  בעיר, אם  לומדים  אם . לא  באותם בין  הם 

בגרות להוציא  ויכלו  שנפלו    . אחוזים 

שביקשתיל כ   שתקצו מה  זה  שקל3  מיליון  מתקציב ,   פחות 

לזה, המיתוג שתקראו  בשם  לזה  זעום, תקראו  אולי , סכום 

מ, 1%כמעט  יותר  השוטף1%- טיפה  מהתקציב  את ,   תקצו 

לבגרויות להכנה  סבא .זה  כפר  של  הילדים  את  תיקחו   

גבוהה יותר  צ. לדרגה  להם  בחיים'תנו    . אנס 

את   להוריד  תחליטו  אתם  בקודשואם  כמנהגכם  ההצעה    ,

גרנות  שאבינועם  שאומר  לסעיף  להתייחס  חייבים  לא  אתם 

העיר את  לנהל  החינוך, יכול  להתייחס . את  חייבים  לא  אתם 

האלה לקטע. לדברים  שכנגד, תתייחסו  הצעה  אחד ,תגישו   

הבגרות לחיזוק  תכנית  שתקימו  ותגידו     .מכם 

לכם   אודה  לכולם , אחרת. אני  לספר  רק  לי  מה יישאר  את 

טוב. שאמרתי הכי  טוב, אמרתם  הכי  כסף , עשיתם  חילקתם 

טוב היום, הכי  לנו  שיש  מה  זה  יכולים  שאתם  טוב  . והכי 
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את  שמנהל  למי  עניות  תעודת  זו  היום  לנו  שיש  ומה 

  . תודה. המערכת

צרפתי   . תודה  :צביקה 

מילר עניות  :עמירם  בגרות    ? תעודת 

צרפתי ש  :צביקה  חושב  הרחבאני  הסקירה  היוםלאור  ששמענו  ולאור ה   

היום ששמענו  מסדר , הנתונים  ההצעה  את  להסיר  מציע  אני 

את . היום להגיש  מוזמן  הוא  הצעות  למישהו  יש  ואם 

למנכ שלו  העירייה"ההצעות  החינוך, ל  בוועדת  ידונו  . והם 

חינוך ועדות  יש  זה  ההצעה . בשביל  את  להסיר  מציע  אני 

היום הי. מסדר  מסדר  ההצעה  את  להסיר  בעד  , יעקב? וםמי 

  , איציק, עמירם, יהודה, צביקה, שלי, ארנון

גל בן  סופרים, שמעון  :גיא  לא    . בטריבונה 

צרפתי , גיא, אתי? נגדמי . תודה. יאיר, ממה, שמעון, איתן, אמיר  :צביקה 

היום. תודה. יובל, אורן מסדר  הוסרה    . ההצעה 

מסהחלטה בדבר :466 '  לסדר  ההצעה  את  היום  מסדר  להסיר   מחליטים 

בכפר החינוך  להצלת    .סבא- תוכנית 
  

של  .ב לסדר  אלהצעה  גן  אתי  לתושביםבנושא ,   חינם    . חנייה 

  

צרפתי הבאה  :צביקה  לתושבים. ההצעה  חינם  את . בבקשה, חנייה  מציג  מי 

  . בבקשה? זה

גל בן  ישראל  :גיא  של  העסקים  בירת  שם . שמעון, רק  מטייל  אתה  אולי 

פעם בק, שמעון. מדי  לשבת  מתבקש  סוף אתה  עד  הל 

משם, הישיבה מצביע  גם  אתה  משם, כי  מדבר  גם  בוא , אתה 

שצריך כמו  הדברים  את  ותעשה  הזה  לשולחן    . תבוא 

ביחד(   ) מדברים 
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גל בן  מילא  :גיא  שם  שקט  היה  הוא  משם, אם  הכל  את  עושה  הוא    . אבל 

צרפתי   . בבקשה, אתי  :צביקה 

להאריך  :אל- אתי גן מה  הרבה  לי  שאין  חושבת  סך, אני  ההצעה כי  הכל   

עצמה בעד  מדברת     . לסדר 

צרפתי אגב  :צביקה  ב, דרך  איפשהו  היתה  לא2010- היא    ?  

לזה  :אל- אתי גן אגיע    . אני 

צרפתי הצעה  :צביקה    . אותה 

  . נכון  :אל- אתי גן

גל בן  ירוקים  :גיא    .אנחנו 

צרפתי   . ממחזרים  :צביקה 

תראה  :אל- אתי גן החליטה . נכון. תכף  אבילאחרונה  תל  לפטור עיריית  ב 

תושביה אורחיה- תושביה , את  לא  חנייה ,   עבור  מתשלום 

האזורים  העירבכל  ברחבי  לבן  בכחול  העירייה . המסומנים 

הממשלה ממשרדי  לכך  אישור  הרלוונטייםקיבלה  בתל .  

טובת  לפני  העיר  קברניטי  לפני  עמדה  התושבים  טובת  אביב 

ההכנסות, הכסף על  לוותר  החליטה  היא  כן  עשרות ועל  של   

העירמ מתושבי  לאורחים , יליונים  התעריף  העלאת  לעומת 

תושבים בעיית . שאינם  על  במעט  להקל  זה  בצד  ואולי 

העיר ברחבי    . החנייה 

על    שנים  מספר  לפני  החליטה  מזמן  כבר  ראשון  עיריית 

התושבים עבור  חינם  שלה, חנייה  הים  בחופי  בכפר . כולל 

  ,סבא

מילר חני  :עמירם  סבא  כפר  של  הים  בחופי  חינםגם  לך. יה  מבטיח    . אני 

שמעתי  :אל- אתי גן   .לא 

מילר מעט  :עמירם  עוד  לך  אענה  כן , אני  גם  סבא  כפר  של  הים  שבחופי 

חינם חנייה    . נעשה 
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אמר  :אל- אתי גן לברכה  זיכרונו  סורקי  שפעם  כמו  הולך  היה , אתה  אם 

של  הכסף  את  עדןלי  גן  כנראה  פה  היה  הרצליה  של    .  הים 

גל בן  גם  :גיא  אתה  בבחירות אם  המצילים  של  הקולות  על  בונה   

טוב, הבאות לא  שלך  המצב    . עמירם, אז 

חופים  :אל- אתי גן כבר  לך  יש  עדן, אם  לגן  בדרך  בסדר, אנחנו    . זה 

מילר מצילים? מצילים  :עמירם  לי    . יהיו 

צבועה   :אל- אתי גן המדרכה  שפת  ובהם  חניונים  קיימים  סבא  בכפר 

ב פנימיים  חניונים  וגם  לבן  לציין . תשלוםבכחול  צריך 

ו לפארק  מסביב  התושבים שבחניונים  לכל  הקברות  בבית 

החנייה מתשלום  פטורים  תושב  מדבקת  להם  בחניונים . שיש 

העיר במרכז  אלה  ובמיוחד  תושבי , אחרים  גם  מחויבים 

לבן בכחול  החנייה  עבור  בתשלום    .העיר 

חנייה 2009בדצמבר אנחנו , נכון   על  לסדר  הצעה  הגשנו   

לתוש העירחינם  אומרת. בי  לפני , זאת  כבר  שנים 3אנחנו   

וואלה המובילה, אמרנו  העיר  נהיה  חנייה בואו  של  בנושא   

העיר לתושבי  בעיר  לאחרים, חינם  מזאת. לא  אמרנו , ויתרה 

היום, אז המצב  את  יודעת  לא  היתה , אני  זו  הסביבה  כל  אז 

בהרצליה. המדיניות המדיניות , גם  היתה  זו  ברעננה  גם 

את מזהשפוטרים  העיר  תושבי   .  

ההצעה   את  קיבלתם  לא  המובילים. אז  להיות  יכולנו  , ואז 

המובלים כנראה  אנחנו  ב. ועכשיו    , 30- ב, 20- נהיה 

גל בן  ברירה  :גיא  תהיה      . לא 

מקרה  :אל- אתי גן הצענו, בכל  לעילאנחנו  האמור  שלאור  להביא ,   מוצע 

כפר  העיר  תושבי  את  לפטור  תחליט  שהמועצה  ההצעה  את 

העירונייםסבא  החניונים  בכל  חנייה  על  ובשאר , מתשלום 

תשלום גובה  היא  בהם  מתארת ,עכשיו. המקומות  אני   
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יגיד שחלקכם     ,לעצמי 

מילר כל   :עמירם  להוסיף  ולא  לסדר  ההצעה  את  לקרוא  צריכה  את  אבל 

דברים   . תשמעי, חכי. מיני 

גל בן  מהפה? באמת, אה  :גיא  לנו  שיוצא  מה  על  שליטה  גם  לך    ? יש 

מילרעמ משתדל  :ירם  מאוד    . אני 

גל בן  להשתדל  :גיא  יכול  עוד , אתה  שליטה  לךאבל  יכולה . אין  היא 

ב רוצה  שהיא  מה  דקות10- להגיד    .  

מילר ברורה  :עמירם  לסדר  הצעה  לדבר. מקורית, רהוטה, יש  יש  ? מה 

   .מקורית

מקורית  :אל- אתי גן ב? איזה  מקבל  היית  מקורי2009- אם  היית  היום .  

אומ כמוכשאתה  שאני    , כמו, כמו, ר 

צרפתי אגב  :צביקה  ב, דרך  היה    . 2010- זה 

סבא   :אל- אתי גן לכפר  דומים  להיות  רוצים  היו  כולם  בכל פעם 

סבא. הנושאים כפר  כמו  להיות  רצו  הנושאים  רעננה . בכל 

סבא כפר  כמו  להיות  אומרים. רצתה  אנחנו  , אוי, היום 

השרון הוד  כמו  ואנחנו  רעננה  כמו    , אנחנו 

צרפתיצבי אגב  :קה  לבן , דרך  כחול  יותר  יש  השרון  ובהוד  . ברעננה  . .  

גל בן  ותיקים  :גיא  לתושבים  חינם  החנייה  את  שיזם  מישהו  , בתור 

על  אותה  ולהחיל  בהצעה  לתמוך  דווקא  ממך  מצפה  הייתי 

ותיקים תושבים  על  רק  ולא  המגזרים  בעד . כל  היית  אתה 

  . זה

מילר לאנשים  :עמירם  זכויות  גם    , יש 

צרפתיצב   . עמירם, עמירם  :יקה 

מילר לעשות, יש  :עמירם    . מה 

ותיקים  :אל- אתי גן תושבים  על  דיברנו  את מתי ? מתי  לכם  הבאתי 

גן מרמת  לכם ? הדוגמאות  שנפל  שנתיים  כן  גם  לכם  לקח 
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אז. האסימון כן  פתאום, גם  מציעים? מה  אנחנו  זה  כי . כי 

ההצעה את  מציעה  אני  למה.זה  מ?   האופוזיציה  זה  , ציעהכי 

כשר לא  זה  וחלילה  חס  טוב, אז  מריח  לא  פתאום. זה  , מה 

בזה יקרה    . מה 

פרץ הכנסות  :שמעון  מפחית  זה     .אתי, אבל 

לי, רגע  :אל- אתי גן הכנסות. תן  מפחית  שזה  היא . בטח  שלנו  ההצעה  אז 

סבא  כפר  העיר  תושבי  את  לפטור  תחליט  שהמועצה  באמת 

חנייה על  העירוניי, מתשלום  החניונים  שאר בכל  ובכל  ם 

תשלום גובה  היא  בהם    . המקומות 

מה   ותגידו  ישר  תבואו  שאתם  יודעת  פתאום , אני  שמעון  כבר 

הכסף מאיפה  לכם. אמר  להגיד  רוצה  אני  התשלומים , אז 

סבא בכפר  היו  בתוך , הגדולים  היתה  כשהחנייה  אגב  דרך 

זעוםהעירייה  סכום  היה  יותר . זה  הרבה  עלתה  ההפעלה 

שנכנס ה. מהכסף  החוצהואז  זה  את  שמוציאים  , חליטו 

זה את  ועשו, מפריטים  לקחו  באמת , ואז  נכנסו ומיליונים 

החובות  כל  את  ועשתה  שלקחה  מחברה  והגישה כתוצאה 

והכל   . תביעות 

מילר מהחנייה  :עמירם  לא  היא  מהקנסות, ההכנסה    . היא 

  . מהקנסות, נכון  :אל- אתי גן

גל בן  חוץ  :גיא  תושבי  של    . וברובם 

מיל ברובם  :רעמירם    . לא 

גל בן  שכן. כן  :גיא  ותראה  הנתונים  את    . תבדוק 

ותראה  :אל- אתי גן   . תבדוק 

מילר רחמנות  :עמירם  לבקש  אולי  שבאים  האנשים  מספר  רובם , לפי  אז 

סבא כפר    . תושבי 

קנסות, לא  :אל- אתי גן מקבלים  הם    . כי 
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גל בן  במפ  :גיא  רחמנים"כי  עדיין  הספר. י  לפי  עובדים  אחר  מקום    .כל 

החנייה   :אל- אתי גן מרשות  היתה 2011בשנת ההכנסה  הכלכלית  בחברה   

חושבת. 354,000 יודעת , אני  אני  אבל  עליכם  אלחץ  לא  אני 

של  לתקציב  בדרך  מעט  עוד  ואנחנו  להיערך  זמן  שלוקח 

עכשיו.2013 החלטה  נחליט  בואו  אז  בדיקות,   תבדקו . תעשו 

הבא בתקציב  להפעיל  ותתחילו  ומה  יהיה, איך  כסףואז    .  

צרפתי אתי  :צביקה    . בבקשה, עמירם. תודה 

מילר אתי  :עמירם  לך  לומר  מוכרח  להצעה , אני  להיענות  עליי  שכשהטילו 

שלך דה, לסדר  של  תחושה  לי  היתה  ובדקתי , וו- ה'ז- באמת 

של  בשנת בארכיון  גל  בן  שגן  וגיליתי   2010הפרוטוקולים 

הצעה   , הציע 

  . 20.12.2009  :אל- אתי גן

מילר זכרתי, סליחה. בסדר, 2009  :עמירם    . לא 

צרפתי ב, לא  :צביקה  נדון    . 13.1.2010- זה 

מילר רואה  :עמירם    . זהו? את 

אתכם, קיבלתי  :אל- אתי גן מסכימה    . אני 

מילר כזאת  :עמירם  הצעה  היתה  שכבר  אם , זכרתי  בליבי  תהיתי  ובאמת 

אביב תל  עיריית  סבא , ראש  שבכפר  אוזנו  את  גילה  מישהו 

הצ הציעו  חינםכבר  לחנייה  גם . עה  זכויות  לנו  יש  אולי  כי 

אביב בתל  חינם  חנייה  של  הביצוע  שלך, על  להצעה  . בהתאם 

מישהו עם  לדבר  ספורים  ימים  לפני  לי  יצא    , אבל 

גל בן  ציני  :גיא  להיות  תפסיק    . אולי 

מילר לך  :עמירם  אספר    . אני 

רעיון  :אל- אתי גן לי  . נתת  . .  

מילר דקות10- ב  :עמירם    ,  

צ לענות  :רפתיצביקה  לעמירם    . תן 
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גל בן  שלנו  :גיא  לדברים  התפרצת  אנחנו , אתה  אותועושים אז   עכשיו 

  . דבר

בעיר  :אל- אתי גן תתקבלאולי  לסדר  ההצעות  אביב  תל  שהן , נהיית 

עניינית, ענייניות בצורה  אותן    . שבוחנים 

מילר מהציניות  :עמירם  אחד  רגע  אתעלם  אני  אתי. באמת  אני , אבל 

לומר  לפניךמוכרח  חינם  החנייה  את  שגילו  פלא. לך  . ממש 

על  רק  מדבר  ואני  חניונים  רשימת  בפניכם  לקרוא  רוצה  אני 

ויצמן ירדתי ? בסדר, רחוב  שאינם לא  חניונים  לעשרות 

המע שנקרא, ר"בתחום    . מה 

בתשלום   לפארק: חניונים  סמוך  כהן  אלי  חי , חניון  תל  חניון 

הפנים, 27 משרד  ליד  הרצל  ליד חניון , חניון  הבנים 

המסחריים קטן , המרכזים  חניון  הוא  גם  עמרמי  חניון 

הבנקים, מאוד ליד  הכיכר  נחשון  ארבל , חניון  חניון , 2חניון 

  . 57רוטשילד 

תשלום  :??? ללא  מתכוון    . אתה 

מילר תשלום  :עמירם  עם  בתשלום.אלה  שאינם  חניונים  זאת  לעומת    :

חי  תל  אלתרמן, 37חניון  גן  המייס, חניון  מאחורי חניון  דים 

השוק, העירייה כנרת , חניון  הקניון , 3חניון   600חניון 

פרנק, מקומות אנה  החרמון, חניון  היסמין, חניון  , חניון 

הפארק   . חניון 

כהן בינתיים  :אורן  תשלום    . ללא 

ביחד(   ) מדברים 

מילר בלבד  :עמירם  ויצמן  לאורך  ליד . אמרתי  החניון  את  להוסיף  יכול  אני 

יכול  ואני  חניוניםגלילי  הרבה  עוד    . להוסיף 

גל בן  הבית, בסדר  :גיא  ליד  החנייה    . גם 

תכף   :אל- אתי גן גלילי  שליד  החניון  . גם  . .  



    05.09.2012  100  מועצה מן המניין 

מילר ויצמן, לא  :עמירם  בחלק  הפארק  אחר. חניון  יום  וראי  צאי  , אז 

בעיר חנייה , תטיילי  אין  שבהם  שהמקומות  לב  זה ותשימי 

בחינם החניונים  חנייה. דווקא  מוצא, אין  חנייה לא  ים 

חינם בתשלום. בחניונים  בחניונים  חנייה  מוצאים    . אבל 

צרפתי בקושי  :צביקה    . גם 

גל בן  הפתרון, אה  :גיא    . זה 

מילר בקואליציה, צביקה  :עמירם  שהחנייה ? אתה  הסיבה  בגלל  וזאת 

של  מאוד  נמוך  בתשלום  באמת  שהיא  סבא   2.60בכפר 

תמימה חנייה  לשעת  סבא  כפר  לתושבי  ח, שקלים  נייה היא 

אומרת. ידידותית מבקשים , זאת  האלה  בחניונים  אנחנו 

בואו   ,מהתושבים 

ביחד(   ) מדברים 

מילר ירוקה  :עמירם  אגיד  שאני  מחשבות  לקרוא  יודעת  את  אגיד , איך  אני 

אתי. ירוקה   . באמת 

ידידותית  :אל- אתי גן   . אמרת 

גל בן  ב  :גיא  יעלה  שהקמח  אמרת  שאם  מעריך  עוד 200%- אני  יהיו  אז   

במאפיותלחמנ פנויות  כן  גם    . באמת, נו. יות 

מילר קצרועדיין   :עמירם  לזמן  ובאים  הזאת  בחנייה  משתמשים  , תושבים 

ויצמן שוכרי  דווקא  ויצמן , ולא  .תושבי  . תווית . יקבלו  שהם   

היום לכל  האלה  החניונים  כל  את  חנייה והם , חינם  מונעים 

מאוד. מאחרים רבה  חנייה  יש    , ועדיין 

.   :אל- אתי גן . יכול. לא  . אתה  . חנייה. קצרהאין   .    

מילר   . נו, באמת, אתי  :עמירם 

שעה  :אל- אתי גן רבע  קצרה, אין  חנייה  תגיד. אין  אומר, אל  אתה    . מה 

צרפתי להגיד  :צביקה  רוצה  אני  מה  שמעת  לא    . את 

מילר מתפרצת  :עמירם  אומר, באמת, את  שאני  למה  בוולגריות  . קצת 
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והחלטנו הצענו  שעה  רבע  של  בגלל . חנייה  ביצוע  בר  לא  זה 

שלך  הכלכלית  לעשות שהחברה  איך  טכנית  שיטה  מוצאת  לא 

זה מדחנים, את  להכניס  רוצה  הכל. ולא    . זה 

עובדה  :אל- אתי גן זה    . אז 

מילר הוקפא  :עמירם  זה    . אז 

אמרתי  :אל- אתי גן שלא  חושב  אתה  למה    ? אז 

מילר   ? אמרת, אה  :עמירם 

  . כן  :אל- אתי גן

מילר הכבוד, יופי  :עמירם    . כל 

בכל   :אל- אתי גן . המדחנים  . מדחנים, יש. יש    .נתניה 

.   :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו . שינוי. איתם  תצרי  זה. אולי  על  לעבוד    .צריכים 

מילר הלל  :עמירם  הסיבות  בגלל  לכך  הינה אי  סבא  שכפר  העובדה  ובגלל  ו 

מחוז גם , עיר  שואבתומשמשת  אביב, אבן  מתל  , להבדיל 

ב הממשלה  ומשמשרדי  הולכים  סבא . תמעטיםה  כפר 

הכנסה למס  אנשים  אליה  הפנים, מגיעים  לא , למשרד  גם 

סבא כפר  חניונים . תושבי  על  להקפיד  צריכים  אנחנו  ולכן 

חנייה ,בתשלום סבא  כפר  לתושבי  לספק  חייבים  ואנחנו   

החינם בחניוני  חינם  עושים, בשפע  שאנחנו  מה  אני . וזה 

היום מסדר  ההצעה  את  להוריד    . מבקש 

צרפתי   . תודה  :צביקה 

ענית, רגע  :אל- אתי גן חינם? מה    ? חנייה 

צרפתי היום  :צביקה  מסדר  ההצעה  את  להוריד  בעד    ? מי 

לא  :אל- אתי גן אבין, רגע  חינם.שאני  חנייה  מציע  אתה    ?  

צרפתי היום  :צביקה  מסדר  ההצעה  את  להוריד  בעד  , שלי, אורן, ארנון? מי 

  , יהודה, צביקה

גל בן  פה, באמת  :גיא  יקרה  זה  אז  אביב  בתל  קורה  לא  בחייכם?זה   .   
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צרפתי מי . תודה, שמעון, יאיר, ממה, איתן, אמיר, איציק, עמירם  :צביקה 

  ? נגד

גל בן  שנתיים  :גיא  שעוד  בזהירות  פה  מעריך  זה אני  את  תיישמו  אתם   

ברירה   .בלית 

צרפתי יעקב. תודה, גיא, אתי  :צביקה    . תודה, נמנע 

מסהחלטה בדבר מחליט :467 '  לסדר  ההצעה  את  היום  מסדר  ללהסיר  ים 

כפר לתושבי  חינם     .סבא- חניה 
  

ביום   .3 מישיבתה  כספים  ועדת  החלטות    .02/09/12אישור 

  

צרפתי הבא   :צביקה  פרוטוקול - סעיף  אישור  כספים  לאשר. ועדת  בעד   מי 

ועדת  פרוטוקול  היוםהכספים את  בסדר  לכם  שהועבר       ?כפי 

פרץ אחד  :שמעון    . פה 

גלגי בן  להעיר. לא, לא  :א  מה  לנו    . יש 

צרפתי לפרוטוקול, בבקשה  :צביקה    . הערות 

גל בן  פה  :גיא  זה  הכוסית  הרמת  של  איפה?נכון, הסעיף  יכול ?   מישהו 

נמצא זה  בדיוק  איפה  אותי  להגיד ? לכוון  מה  לנו  יש  הרי 

  . בעניין

צרפתי תגיד  :צביקה  אז    . בבקשה, נו 

גל בן  כ  :גיא  ועדת  חבר  לא  איפה . ספיםאני  לי  להגיד  יוכל  הגזבר  אם 

כספים ועדת  של  בפרוטוקול  לזה  ניתן    . הביטוי 

רוכל מפורטת  :שגיא  מאוד  והיא  העברות  רשימת    . יש 

צרפתי לפרוטוקול  :צביקה    .מצורף 

גל בן  זה  :גיא  איפה  נמצא? אז  זה . רק  איפה  יידעו  המועצה  חברי  שכל 

אני, נמצא רק    . לא 

צרפתי שאתה   :צביקה  ביתחשבתי  שיעורי    . עשית 
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גל בן  לו, תראה  :גיא  מעירים  שצריך  כמו  עצמו  את  שמכין  מי , מי 

גם  הרלוונטי  לסעיף  המועצה  חברי  כל  את  לכוון  שמבקש 

לו להגיד. מעירים  מה  לי  אכוון , יש  שאני  רוצה  לא  אתה 

הספציפי באופן ?לסעיף  מדבר  לא  שאני  תגיד  זה  אחרי   

לפרוטוקול בגור.רלוונטי  נעזר  אני  אז  כדי   המקצועיים  מים 

הספציפי הסעיף  על  בדיוק  יגיד . לדבר  שהוא  רוצים  לא  אתם 

מדבר בדיוק  אני  מה  בעיה, על  לי    . אין 

צרפתי מה  :צביקה  על  יודעים    , אנחנו 

חמו בן  גיא  :יהודה    , תגיד, נו, בבקשה 

גל בן  לעיקר  :גיא  נעבור  מדובר, בואו  מה  על  יודעים  כולם  זו . אם 

הארץ מעיתון  ביניכם קריקטורה  אותה  אעביר  שאני  היום   

מעט שטייניץ, עוד  ליובל  אומר  נתניהו  ביבי  את  שם  , שיש 

כותרת  קטנה'כתוב  , קופה  קטן ' מטבע  בידו  מחזיק  הוא 

כוסית'ואומר  להרמת  משהו  נשאיר  ביניכם.'בוא  תעבירו    .  

פה   שנרמז  למה  הפוך  משקל  על  רוצה  כמובן , ואני 

צי באופן  להגיד  מנסה  הקטנה ני שהקריקטוריסט  שהקופה 

כמו  קטנה  לא  נתניהו  אוחז של  שהוא  הקטן  המטבע 

שיגיד . באצבעותיו מי  שיהיה  הטיעונים  את  אתן  לא  אני 

פופוליסטיים שהם  שנת , עליהם  אוטוטו  שספק  שבתקופה 

הדרך, בחירות סבא  כפר  לעיריית  אצה  . , פתאום  . בסדר .

כל צנוע  לא  תקציבית גודל  מבחינה  אוכלוסייה , כך  עבור 

נסכים שב כולנו  הערב  תחילת  של  הראשון  הדיון  אחרי  טח 

לה מורה. שמגיע  בעצמי  שמצ, ואני  נחמד  תמיד  פרים 'וזה 

המורים ויפהאת  טוב  והכל   .  

כהן אגב  :אורן  ביבי, דרך  לא    . זה 

גל בן  זה  :גיא  מי    ?אז 
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כהן מהירוקים  :אורן    . ההוא 

גל בן  אורן.הבנתי  :גיא  לי ,   אמר  מישהו  משהו'פעם  לך  יש  חכם אם    - 

לא , תגיד בשקט- אם  שתהיה  עדיף   ' .  

כהן בשקט  :אורן  תהיה    . אז 

גל בן  אליך  :גיא  ר. התכוונתי  את  לזהות  מסוגל  לא  אתה  אש אם 

שלך טוב, המפלגה  לא  שלך    . המצב 

פרץ שותק  :שמעון  הייתי  שותק. אורן, לא  הייתי     .לא 

כהן אליך  :אורן  פה, התגעגענו  שב    . בחייך, בוא 

פרץ העיניים, באאדר  :שמעון  את  לכם  ינקר  רק  עוד, זה  יישאר  .הוא  . .  

גל בן  משהו   :גיא  לכם  אגיד  אני  זה . בוא  את  אומר  ואני  היחיד  הדבר 

על , בחיוך פה  חיוך  מעלה  שבאמת  היחיד  הדבר  אבל 

קריקטורה זה  ע, השפתיים  תפקידה  הרי  שימוש "כי  י 

ונוקבבהומור חד  מסר  להעביר  לי.   תפריע  על  את , שמעון 

של שהיחס  איזה "  מאוד  טוב  יודעים  אנחנו  ציבור  לכספי  ס 

לה יש    . רזומה 

פרץ השם  :שמעון  . ברוך  . צודק.   . נכון, אתה 

גל בן  מקומית  :גיא  רצון , כשרשות  של  במסווה  להגיד  לעצמי  מרשה  אני 

אירוע המורים, להרים  של  לרווחתם  עושה , כביכול  למעשה 

ב מופקר  שימוש  ציבורפה  לת, כספי  אחרת  דרך  לי  אר אין 

זה ומוצהר , את  גלוי  באופן  יכול  שאני  האשמה  זאת 

פשוטה אחת  מסיבה  אותה  אירוע , להאשים  לא  שזה  מכיוון 

שנתי רב  ריטואל  איזה  בתור  עצמו  על  כאן . שחוזר  אין 

שנים רבת  ציבור , מסורת  את  מחבקת  סבא  כפר  עיריית 

כדי  שקל  מיליון  מרבע  למעלה  להשקיע  ומוכנה  המורים 

אותלהוקיר  נסולהעלות  על    .ה 

אחד    מצד  הבחירות  בין  פה  ההסמיכות  אולי  .לבין  . . 
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הזכאות באחוזי  שהתגלתה  הדוק , המסוימת  קשר  רואה  אני 

הדברים מסודרת. בין  בצורה  עובר  היה  הזה  התקציב  , אם 

ב כלול  היה  הוא  של אם  התקציב  אומר 2012ספר  הייתי   

  . ניחא

שתלוי   בובות  לא  שאתם  ואמר  כבודכם  על  הגן  פה  ות מישהו 

חוט היום . על  מאשרים  אתם  אם  בהגדרה  גומי  חותמת  אתם 

התקציב שיש . את  המהות  העדר  או  המהות  בגלל  רק  לא 

הזה העניין  להתקיים. מאחורי  עומד  הזה  האירוע  מתי    ?כי 

הבא  :אל- אתי גן   . שבוע 

גל בן  ימים  :גיא  מספר  בעוד  בו . בדיוק  דנה  הכספים  ועדת  ומתי 

ראשון?לראשונה ביום  מו.   אותוומתי  מאשרת  העיר  ? עצת 

האירוע של  קיומו  לפני  ספורים  מרשה , כלומר. ימים  אני 

איתור  על  המקדימה  שהעבודה  בזהירות  להתנבא  לעצמי 

האמן או  לאירועהאמנים  שמגיע  מועד,   מבעוד  אולי , נעשתה 

חודשיםאפ של , ילו  קיומו  לפני  רבים  שבועות  הפחות  לכל 

לאירוע . האירוע התקציבי  האישור  את    ,הזהאבל 

צרפתי משער  :צביקה    . אתה 

גל בן  יודע   :גיא  אני  כי  משער  עובדאני  אמנים  הזמנת  של  הנושא  . איך 

קודם ימים  כמה  אירוע  סוגרים  לא  כלל  בדרך  אלא . אמנים 

מה יודע  לא  אני  כמו  תשעים  דקה  זה  את  עושים  טיסה , אם 

האחרון הרגע  לא . של  רציניים  ואמנים  רציניים  אמרגנים 

ככה   . עובדים 

מ   למעלה  מוציאות  כשהן  רציניות  שקלים 250,000- רשויות   

שלהן ספור, מהתקציב  בצורה  דברים  מביאות  , דיתאלא 

בחירות , חובבנית שנת  של  הריח  את  יותר  עוד  מעלות  שרק 

מודל , מתקרבת ושעשועים  לחם  לעשות  פה  הרצון  ואת 
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שזה. 2012 מה    . זה 

מורה   בתור  להגיד  לעצמי  מרשה  מלמד, ואני  לא   שאמנם 

הזאת לצ, בעיר  רוצים  המורים'אתם  את  כבר ? פר  פה  מישהו 

בתור  זה  את  למורה5תמחר  שקלים  צנוע?   אירוע  זה  , נו? אז 

לאינטליגנציה. באמת עלבון  שהיא  אמירה    . זו 

ה   את  יש  המורים  שלארגוני  לזה  שלהם מעבר  היציגים  גופים 

המורה לרווחת  להשקיע , שדואגים  שרוצה  רשות  יש   - אם 

שמ שי  לחגיםתיתן  מצ, תחבר  אולי  דיפרנציאלי  פר 'שבאופן 

שאפשר . מורה הדברים  רשימת  את  למנות  אתחיל  לא  אני 

שקל מיליון  ברבע  החינוכית, לעשות  למערכת  לסייע    .כדי 

ולא              המורה  לרווחת  לדאוג  ספציפית  רוצה  אתה  אם 

חינוכיים250,000- ב צרכים  של  רשימה  לתת  שקל  תשקיע ,  

המו בחדרי  זה  בבתי , ריםאת  דיפרנציאלי  באופן  תשקיע 

  . הספר

מחשב  :אל- אתי גן . תחליף  . .  

גל בן  ההצטיידות  :גיא  תקציב  את  שיינפיין . תעלה  שממה  בטוח  אני 

לעשות              מה  הרבה  לו  יש  הרווחה  תיק  מחזיק  בתור 

שקל250,000- ב שדואג .   מי  בתור  צנעני  שאיתן  בטוח  אני 

ל מה  הרבה  לו  יש  הדתי  בלציבור  שקל250,000- עשות    .  

לעשות   מה  הרבה  לו  יש  פה  אחד  שכל  בטוח  אפילו  זה . אני 

ושעשועים מסריח. לחם  הכספית . העיתוי  האופרציה 

שבה  על והמנהלית  עובש  של  ריח  מעלה  זה  נעשה  זה 

נעשה שזה  תקינה  הלא  חבר, הפרוצדוראליות  אני , וכל 

קואליציה, מסיים חבר    , כל 

צרפתי   . לשאולרצית . תודה  :צביקה 

גל בן  לשאולאני   :גיא  רציתי  להעיר, לא  שאתה . רציתי  לך  אמרתי  אני 



    05.09.2012  107  מועצה מן המניין 

זה איפה  על  להצביע  לי  נתת  שלא  חבר . תתחרט  כל 

שכולל  כספים  ועדת  פרוטוקול  בעד  היום  שמצביע  קואליציה 

הזה הדבר  את  כחבר , בתוכו  עצמו  את  מבזה  הוא  כל  קודם 

פה , מועצה שמאשר  גומי  חותמת  אני  אומר  הוא  כמעט כי 

רטרואקטיבי  שערורייתיבאופן  שהוא  יד , משהו  נותן  ופשוט 

תקין לא  החלטות  קבלת  בתהליך  מועצה  כחבר  עצמו    .לביזוי 

צרפתי גיא  :צביקה  נוספות. תודה    ? הערות 

ישראל   :אברהם שיינפיין במדינת  שלישי  ילד  לאכול. רעבכל  מה  לו  כפר . אין 

ישראל ממדינת  חלק  היא  חושב, סבא  שאני  מה  אתם  .זה 

שעשועים למען  היום  מחפשים, מצביעים  שאתם  מה  . זה 

לחם  שמחלקים  רומא  קיסר  בימי  היום  נמצאים  אנחנו 

לאנשים מה ? ושעשועים  יודעים  שלא  אנשים  מספיק  פה  יש 

בשבוע פעם  בשר  לאכול  לנד. זה  לה  בלה  חיים  לא . אתם 

לי  ולהגיד  יד  ולהרים  בקואליציה  פה  לשבת   5מתביישים 

לאינטליגנציה, איציק? שקלים עלבון  באמת    . באמת. זה 

לחינוך   שלכם? הוקרה  הערכים  אומרים ? איפה  , חינוך'אתם 

עושים. 'חינוך אתם  מי  שיראו  לאחרים  ערכים  עושים . תנו 

חגיגות לי. פה  חינוך , המורים, אתם, תאמין  אנשי 

אותם מכפישים  אתם  הם  לאירוע  אותם  הם . שמזמינים  ככה 

בחינוך עכשיו  ברחובככה. נתפסים  נתפסים  הם  לא .   הם 

האלה החגיגות  את  לסיים.צריכים  לי  תן  תדבר,   כך    .אחר 

לתפארת   חינוך  מערכת  לנו  לעובדים. יש  להם . מגיע  מגיע 

לעובדים. חגיגות למחנכים, מגיע  את . מגיע  לעשות  אפשר 

עושים  שהיו  כמו  ברחבהזה  פה  פעם  זה  עולה , את  גם  זה 

שקל50,000 דבר.   שום  יקרה  הזמןברו. לא  במדינת . ח 

זמן לנו  אין  קל, ישראל  לא  . . מצב  . ישראל. במדינת  קל  , לא 
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כאילו  חוגגים  . ופה  . בעיה. שום  זה . חגיגות. אין  לחגוג 

  . חשוב

לחסוך   שאפשר  אגורה  וכל  קשה  במצב  נמצאים  צריך , אנחנו 

אותה אפשר . לחסוך  היה  חוסכים  שהיינו  הזה  ההפרש  את 

למנות מזו, לחלק  מנות  כמה  שתראי  הזה  הסכום  זה  יוצא ן 

זה .להצגה מזון700, 600  מנות  שאין .  כאלה  הרבה  פה  ויש   

זה את    . להם 

גל בן  חגים  :גיא  לקראת    . ועוד 

הזאת  :אברהם שיינפיין בעיר  נעליים  פה  לרכוש  יכולים  שלא  ילדים  פה  יש . יש 

ראש  את  לחגוג  אפילו  להם  שקשה  משפחות  מאוד  הרבה  פה 

יד. השנה מסתוב. פושטי  אותם, באני  רואה  לא . אני  אנשים 

זה את  סבא. מבינים  לאנשים . בכפר  לדאוג  צריכים  אנחנו 

יעקב. שלנו אליך  פונה  חינוך, אני  איש  . אתה , אתה  . .

ואתה  גריודע במקומות  שאתה  בהבשכונה  מכיר ,   ואתה 

ש בעיהאנשים  להם  כספים, יש  בוועדת  מצביע    , ואתה 

אביטל ר  :יעקב  שהוא  אחד  אף  מכיר  לא    . עבאני 

רעב  :אברהם שיינפיין שהוא  אחד  אף  מכיר  לא  צודק?אתה  אתה  לא .   אתה 

זה את  לאשר  כן , ארנון. מתבייש  גם  אנשים  מכיר  אתה 

טוב לא  זה, שמצבם  את  תאשר  אל  מבקש  אני  אותך  אל . גם 

הזה הסעיף  את  טוב, תאשרו  לא  סעיף    . זה 

לא , שלי   הוא  במקומך  פה  יושב  היה  בעלך  שאם  בטוח  אני 

מצ זההיה  על  לי. ביע  אמר  הוא  עד , כן, כי  תקשיבי  את 

אנשים , הסוף מסביב  בשכונות  שהסתובבו  לי  סיפר  כשהוא 

אוכל להם  היה  לי, שלא  זה, תאמיני  את  שוכח  לא , לא  הוא 

זה בשביל  מצביע  אורן. היה  אתה  רוצה , גם  .כשאתה  . . 

זה, מפלגה את  לאשר  צריך  לא  אנשים . אתה  יש  אצלך  אתה 
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גם  יודע  לאכולךצלאשאתה  מה  להם  שאין  שלך  במפלגה   .   

צנעני"עו איתן  תאום :ד  לערי  גם  נקצץ    ?  אגב, אולי 

יואל לסדר  :איציק  הצעה  להציע  בתקציב? אפשר  תאום  ערי  עם  , לחלוק 

  ? אפשר

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  קרה  :גיא  העיניים? מה  מול  מראה  לכם  כואב? שמים  אתה ? זה 

אליך יגיע  שהוא  אותו?מפחד  תוקף  אתה  יגיע   שהוא  לפני   

אליך? אליך גם  יגיע  אתה . הוא  גם  כי  אליך  יגיע  גם  הוא 

מריונטה. מריונטה אתה    . גם 

צרפתי   , גיא, גיא  :צביקה 

גל בן  לממה  :גיא  יפריע  הוא  לו, אם  אפריע  להתנהג . אני  תתחיל  אתה 

פה הישיבה  את  שמנהל  מי  מריונטה. כמו  כמו  לא    . וגם 

בא  :אל- אתי גן היית    ...אם 

יואלאיציק אמרתם  :  שאתם  מה  לפי  . אבל  . .  

האנשים   :אל- אתי גן עם  נפגש  היית  עכשיו40אם  חגגו  שנה  פעם ,  

צנוע משהו  ובאמת  להם  שעשו  שמעת. ראשונה  באת  ? אתה 

בזה עושים  הספר  בתי  מה  עכשיו ? שמעת  עד  היה  לא  זה 

מצחיק'ג ש. ננה  פעילויות  היה  . זה  . שנה40.   .  

צרפתי זמנך , אתי  :צביקה  לא    . תודה. אתי, עכשיוזה 

יואל תאום  :איציק  ערי  על  נלחם  נגד, הוא  נלחמתם    , אתם 

גל בן  איציק  :גיא  דיבור  בזכות  לא  ע, אתה  כל  לממה אז  תפריע  אתה  וד 

לך אפריע  לדבר. אני  לך  אפריע    . אני 

יואל לי  :איציק  מפריע  לא    . אתה 

לי  :אל- אתי גן קטן970,000, תגיד  כסף  זה  העצמאות  יום  חגיגות  תה א,  

לחלוק   .תחלוק? רוצה 

צרפתי דיבור, סליחה, אתי  :צביקה  בזמן  לא  אתי.את    . תודה,  
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דיון  :אל- אתי גן יהיה  לא    . הרי 

לשולחן  :יאיר אברהם מסביב  בחירות    . ריח 

בחירות  :אל- אתי גן יאיר, איזה  בחירות, בחייך  זה  אני  ?מה  מתי 

על  ראשונה  פעם  מתביישים? 900,000דיברתי    .לא 

בי(   ) חדמדברים 

כהן יודע. ככה אומרים אצלך  :אורן  א ,אתה  אני "במרתמודד אני  צ 

אותך במר. אנצח  אותך"גם  אנצח  אני  אתמודד  אני    .צ 

ספק  :יאיר אברהם לך  יהיה  ספק. אורן, שלא  לך  יהיה    .  שלא 

כהן . אתה  :אורן  . .  

גדול  :יאיר אברהם לך. פה  יש  גדול    . פה 

צרפתי לך, יאיר  :צביקה  קרה    ? מה 

כלום  :רהםיאיר אב שווה  לא  הזה  ספק. השטח  לך  יהיה    . שלא 

צרפתי   . בבקשה, ממה. תודה, ה'חבר  :צביקה 

הכל , ממה  :אל- אתי גן סך  כמה  תגיד  קיבלו אולי  רווחה  העמותות  כל 

  . השנה

צרפתי   . סליחה, אתי  :צביקה 

  . תגיד  :אל- אתי גן

צרפתי עכשיו, אתי  :צביקה  אותו  מראיינת  את  עיתונאית, מה? מה     ?את 

לזה  :אברהם שיינפיין אכנס  לא    . אני 

צרפתי מספיק  :צביקה  מפריעה, נו  מפריעה. את  הזמן    .  כל 

לזה  :אברהם שיינפיין אכנס  לא  איציק, אני  לך  גם  אענה  שאתה , ואני  מה 

לך ותתבייש  נפש  גועל  זה  עכשיו    . עושה 

יואל   ? למה  :איציק 

לך  :אברהם שיינפיין   . תתבייש 

יואל   ? למה  :איציק 

צביקה  :ם שיינפייןאברה לך  אגיד  גדלת, ואני  שאתה  את , בשכונה  מכיר  אני 
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גדלת שאתה  שם, השכונה  אנשים היו  אוכל  היה    , שלא 

צרפתי גדלתיש  :צביקה     ?אני 

ברעננה  :אברהם שיינפיין גדלת  שלא. שאתה  אנשים    , היו 

צרפתי בכלל  :צביקה  גדלתי  איפה  יודע    ? אתה 

גר  :אברהם שיינפיין איפה  יודע  יודע, תאני  שאני  אנשים. בטח  שם    , היו 

צרפתי טוב, נה'בוא  :צביקה    , שמע, שמע 

לאכולהיו  :אברהם שיינפיין מה  להם  היה  שלא  אנשים  שם   . . .  

צרפתי כל  :צביקה  גדלתי, קודם  איפה  יודע  לא    . אתה 

איך  :אברהם שיינפיין ועוד  יודע    .אני 

צרפתי ורדה  :צביקה  שלי  בשכונה  ורדה. לא  של  בשכונה    . לא 

  .  בחייך, עזוב  :אברהם שיינפיין

צרפתי מכביגדלתי  :צביקה  ברחוב  כמו . תדייק, לא, תקשיב, תקשיב,   זה 

עסוק שאתה  לי  שאמרת    . היום 

שלי  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו אמא  של  שכן  היה  יודעת, הוא  אני    , אז 

צרפתי בשכונות  :צביקה  ולא  רעננה  במרכז    .גדלתי 

בשכ  :אברהם שיינפיין אמרתי    ? ונותאני 

צרפתי בכלל, בוא  :צביקה  אותי  מכיר  לא  , הלאה. נו, עזוב, ממה, אתה 

  . תתקדם

יהודה  :אברהם שיינפיין שנה, ואתה  לפני  בגלובס  את , ציינת  שוכח  לא  אתה 

רעבים שהיו  שכאבה  . , הבטן  אתה , ראש- בטן, ראש- בטן..

מזה מאוד, ועמירם. שכחת  טוב  מכיר  שלך  ההורים  את  . אני 

לא שלך  הזהההורים  לדבר  יד  נותנים  היו    .  

צנעני"עו איתן  זה :ד  בהיסטוריה, מה    ? שיעור 

בהיסטוריה, כן  :אברהם שיינפיין והלך. שיעור  וקם  התבייש  יואל    , ואיציק 

צרפתי טוב  :צביקה  ההיסטוריה  את  למדת  לא  אתה    . אבל 

גל בן  לו  :גיא  מפריע  אתה  לך. עכשיו  אפריע  גם  אני  לו  תפריע  אתה    . אם 



    05.09.2012  112  מועצה מן המניין 

זה  :ינפייןאברהם שי עשית  שאתה  . מה  איתן.. במפורש  יודע  יודע , אתה  אתה 

לאנשים, במפורש עוזר  ומתחננים , אתה  שבאים  לאנשים 

בתורה. שאין שאומרים  פתגם  תורה: "יש  אין  לחם  ". אין 

טוב חינוך  פה  רוצים    , אתם 

צנעני"עו איתן  תורה :ד  אין  קמח    . אין 

צרפתי   . תודה  :צביקה 

סי  :אברהם שיינפיין   .ימתילא 

צרפתי זמן, לא  :צביקה    .אין 

לי  :אברהם שיינפיין הפרעתם  ל, אתם  אכפת  לא  אם  לי  רוצים . ךתסלח  אתם 

טוב חינוך  אוכל, פה  גם  להם  שיהיה  לאנשים, אנשים  , תנו 

נותנים  שאתם  לאנשים  ולא תראו  יותר  עזרה  קצת  להם 

הזו בעיר  הזה. חוגגים  התקציב  בעד  אצביע  לא  אני  . ולכן 

ביום  הביתהתסתכלו  הולכים  במראה , שאתם  תסתכלו 

שמצביעים טוב. כולכם  במראה- תסתכלו  חשבון , טוב  תעשו 

טוב   . נפש 

צרפתי נוספות. תודה  :צביקה  שאלות    ?יש 

דיבור  : לויאהוד יובל זכות    ?יש 

צרפתי דיבור  :צביקה  כספים? זכות  בוועדת  היית  את . אתה  לאשר  צריך 

  . הפרוטוקול

יש , כן  : לויאהוד יובל במועצהאבל  דיבור  זכות    .לי 

צרפתי דקות5  :צביקה    .  

העיר   : לויאהוד יובל שמועצת  בהחלטה  ודנו  חודשים  כמה  לפני  פה  ישבנו 

תדון מאשרת  לא  הנחות  בארנונה שוועדת  להנחה  בבקשות 

במועד הגישו  שלא  הוריות  חד  של  הנה . רטרואקטיבית  אז 

עודף ממנו  שנוצר  בקשה . כסף  הגישו  שלא  הוריות  חד 

ישלמובמועד הגזבר.   כבוד  את  מאיפה , שאלנו  הגזבר  אדוני 
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עודף? הכסף לי  יש  העודף. אמר  ברזרבהמאיפה  של ?   גבייה 

עברו הגזבר. ואוו. שנים  אדוני  משנים , סליחה  גבית  ממי 

  ? עברו

רוכל מה  :שגיא  . לא  . .  

חמו בן  קרה, הלו, היי  :יהודה    ? מה 

צרפתי התעוררת, שגיא  :צביקה    ? מה 

חמו בן  פקיד  :יהודה  פקידים? נכון, אתה  אתם  לכם    . כשנוח 

רואה  :אל- אתי גן אתה  חשבוןאתה ? שגיא  רואה  מחזיק ה תא, לא  לא 

הכספים  מערכת  כל  בושה, העירייהבשביל את  , פקיד. איזו 

  . הנה, יאללה, יאללה

חמו בן  טובה, שגיא  :יהודה  לי    . תודה? בסדר, תעשה 

הגזבר  : לויאהוד יובל עוד  לנו  יגיד  שיענהמצי, אז  לכם . די  נוצרה  מאיפה 

הרזרבה? רזרבה גבייה? ממי  עודף  לכם  יש  כמו ? איך  זה 

ואמר  החינוך  אגף  מנהל  פה  אז 'שישב  ביקשו  לא  הגננות 

בחומרים עודף  לי  פה . 'נוצר  שהפעילו  מידע  יש  הגזבר  לאדון 

גובים  סבא  כפר  שבעיריית  שמענו  ואנחנו  גבייה  הליכי 

עבר   ?ממי. נפלא. חובות 

ל   שמחזיק שאלתי  הון  בעל  אותו  האם  חודשים  מספר  פני 

לו מחלו  מסוים  לו, נכס  ולא ? ויתרו  מחלנו  לא  לי  אמרו 

ב, ויתרנו ב250- לא  ולא  חייב. 280-   היה  לא  אז . מלכתחילה 

שילם לא  ההון  בעל  ה. הוא  מאיפה  באו280,000- אז  מבעלי ?  

אחרים הגבייה?הון  את  לנו  תראו  של ,   ההון  מבעלי  ביקשתי 

דותר, פיגור לנו  גיול"או  גביתם, ח  ממי  לנו    . תראו 

לנו   יום , תראו  ולפני  לכם  נמחל  ואנחנו  הון  מבעלי  גביתם 

נתנצל אנחנו  השנה  ראש  ולפני  העלבנו , כיפור  חלילה  אם 

הוריות מחד  שגביתם  למה.אתכם  של ?   לחובות  מגיע  מי  כי 
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עברו מסתבך? שנים  לא  לו  שיש  ממשיך , פורע, משלם, מי 

אין. הלאה בזמן ?למי  משלם  לא  בחברה? מי  החלשים  . זה 

לנו מספרים  אתם  מה  עבר?ואז  חובות  גבינו    .  

מלכתחילה    שאמרתי  מסוימת  גבייה  רמת  שיש  יודעים  אתם 

מפחידה העיר . שהיא  לראש  המשנה  פה  שני יושב  שלסיעתו 

העיר לראש  מייקלר, משנים  מר  וגם  הוא  ומר , גם  כהן  מר 

בעיר החלשים  על  אמונים  שהם  אומרים .מייקלר  אתם  ? ומה 

בעיר מהחזקים    . אשרכם? גבו 

להם, לא  :אל- אתי גן   . מחלו 

לחלשים  : לויאהוד יובל אתי, מחלו  עברואבל . נכון  משנים  גבייה  . נוצרה 

תשמעו בישיבה, עכשיו  מילה  פלט  הגזבר  אחת . מסכן  פעם 

זמן הרבה  אותו  יעזבו  לא  ועכשיו  צריך . ענה  השאלה  אבל 

המנכ כבוד  עליה  לי. ל"לענות  אמהות  פה  אמרו , דיםלישבו 

ילדים וכו, לגני  , לתיכונים  תקציב' אין  בונים, אמרו  . לא 

רזרבה נוצרה    . פתאום 

שנה   לפני  פה  לנו - התחננו  תיגע  אל  בפנסיה  המורים  שנתיים 

הפנסיה תשובה . ברכיבי  נגעת- תענה  לא  או  נגעת  מסיבה ?  

שעתיים לדורותיהם. של  המורים  את  שיפצה  מה  יבוא . זה 

ויגיד ר ובעצמו  בכבודו  העבודה  מפלגת  עיריית 'אש  אנחנו 

במורים הזלזול  על  לדורותינו  מתנצלים  סבא  לא . 'כפר  זה 

בזבוז, רציני בזיון, זה    . זה 

ורואה    יושב  הזה  הכסף  בעד  שמצביע  מי  בכפר כל  שאנשים 

לשקל שקל  מקבצים  בירוקה. סבא  דירה  וקנו  באו  כולם  . לא 

מאבא שיק  הביאו  כולם  גורלו מי. לא  עליו  ששפר  סחטיין-     .

הארנונה את  שילם  לא  שהוא  למצב  שמגיע  מי  , יופי, אבל 

מסיבות, תגבו   .תעשו 
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לכם    שיש  שבשנה  לכם  מציע  תוספת 800,000אני  שקל   

עצמאות  ל240,000ועוד למסיבת  תוספת  תסתכלו , 300,000-  

לעובד רווחה  סעיף  הכל  סך  שקל300,000, על  סעיף .   כל 

לעובד  שקל300,000רווחה  בשעתיים .   אותו  הכפלתם 

אחת הכבוד, נפלא. מסיבה  הדור, כל  אלופי    . אתם 

הקודם   בסעיף  שאמרתי  שאתם , כמו  ואגיד  אעמוד  לא  אני 

יכולים יכולים. לא  שאתם  אגיד  שאתם , אני  מה  ועשיתם 

שלכם, יכולים הדעת  שיקול  מיטב  לכם. וזה  הכבוד  בחג , כל 

לאיזה  יחכו  .אנשים  . לאיזו , . לחםיחכו  מישהו ,שקית  אולי   

לחג אורז  קצת  איזה  להם  לכם. יתרום  הכבוד  תשבו ,כל   

שלכם    .במסיבה 

המנכ   הכבוד"ואדוני  כל  עם  כשהיא , ל  שלך  שהלשכה  תדאג 

שלכם למסיבות  זימונים  עם , מוציאה  מסיבות  זה  אם  גם 

המועצה, אמנים חברי  לכלל  אותה  יודע. תוציא  בטוח , אתה 

נגיע לא  נ, שאנחנו  קצה  הזהפשנו כי  נפש  תעשו . בגועל  אבל 

וברכות פוליטיים  נאומים  של  לך , אנחנו. שעה  מבטיח  אני 

נבוא אבוא. לא  לא  אישי  באופן  את . אני  לראות  נגעל  אני  כי 

מסיבות  לעוד  שלכם  מסיבותהתוספות  מי . ועוד  יודע  ואני 

אותם מים. משלם  כוס  שם  שישתה  מי  ברכה , וכל  לו  יש 

שותה שהוא  המים  כמו בדי, בכוס  הארנונה וק  על  שויתר  זה 

הזה הכסף  את  לכם    .ונתן 

צרפתי רבה  :צביקה    . בבקשה, איציק. תודה. תודה 

יואל גיא  :איציק  כל  למה , קודם  מצטרף  וזה אני  שאמרת  מהדברים  לחלק 

ההחלטות קבלת  לי . בתהליך  הזהיש  הדבר  על  לומר  . מה 

עניין של  לגופו  אבל  עניין. עכשיו  של  שזה, גופו  יודע   אני 

העניין על  לדבר  פופולארי  העניים . מאוד  על  מדבר  שלא  ומי 
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ואבוי, מרגיש יעשו , אוי  מה  יודע  ומי  מסומן  מעט  עוד  הוא 

  . לו

גל בן  העבודה  :גיא  במפלגת    . במיוחד 

יואל במהלך, תראו  :איציק  פה    , דיברנו 

ביחד(   ) מדברים 

יואל סוציו, חכה  :איציק  זה  מה  אסביר    . דמוקרטי- אני 

שוויון  :פייןאברהם שיינ אתה  המים    . מפעל 

יואל קצת  :איציק  העובד  את  מטפחים  גם  דמוקרטי  בסוציאל . בסוציאל 

לחם גם  נותנים  וגםדמוקרטי    ,  

מפעל   : לויאהוד יובל עובדי  לבין  העירייה  עובדי  בין  השוואה  נעשה  בואו 

לכולם ,המים המים  מפעל  של  הקצת  את    . ונעשה 

צרפתי לך, סליחה  :צביקה  הפריעו    . לא 

יואל לתחום , תשמעו  :איציק  אותו  ולהעביר  נושא  בלקחת  מומחים  אתם 

  . אחר

הפה? למה  : לויאהוד יובל את  פתחת  שלך, אתה  במילה    . תעמוד 

יואל עניין  :איציק  של  לגופו  אדבר    . אני 

לגופך  : לויאהוד יובל מדבר    . אני 

יואל אופן  :איציק  עניין, בכל  של  לגופו  מדבר  לא  המו, אתה  מדבר  ן אתה 

לעניין, מסביב פחות   אני . הכי  כי  לעניין  משתדל  אני  אבל 

חושש רגע, לא  חושש, תקשיב  לא    , אני 

.   : לויאהוד יובל . . ? קייטרינג. . לאוכל. כסף  להם  שאין    ? לאנשים 

יואל לפופו  :איציק  חושש  ולא לא  שלי  לבחירות  חושש  ולא  שלי  לאריות 

שלי חוש, לקואליציה  שאני  מה  בדיוק  אומר  אני  ב אלא 

פופולארי, תמיד לא  זה  אם  בערך . גם  פה  דנו  כולנו  אני 

ממצה דיון  ענייני, שעתיים  חושב  ברמה , אני  חושב  אני 

החינוך בנושא  למערכת , גבוהה  קומפלימנטים  כולנו  ונתנו 
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המלאכה את  והעושים    .החינוך 

נכון  : לויאהוד יובל   . לא 

יואל ממך  :איציק    . חוץ 

רבה  : לויאהוד יובל   . תודה 

יואלאיציק קשור  :  לא  באמת  ערב  של  בסיכומו  שבו  אחד  חלק  זה , נשאר 

ביחד שזה  ככה  לאשר, יצא  צריכים  אנו  אומר , ובו   10אני 

עובדשקלים פר  אומרים ,   אומר , 7אתם  משנה, 12אחד  . לא 

בעיני רואה  שאני  עם למסיבה  יוצאים  הם  שמשם  שלי  ים 

רוצים שאתם  לתוצאות  להגיע  חזקות  יותר    . אנרגיות 

ב גלגיא  אומר, איציק  :ן  שאתה  למה  מאמין  שאתה  מקווה  אף , אני  כי 

מאמין לא  פה  אומראחד  שאתה  למה  שלך .   החברים  כולל 

  .מהקואליציה

.   :אברהם שיינפיין . שלנו. האינטליגנציה  רמת  שזה  חושב  מעליב . שאתה  אתה 

  . אותנו

  . ממש  :אל- אתי גן

שלמה  : לויאהוד יובל שנה  של  השחיקה  את  יעצרו     .שעתיים 

יואל הגיחוכים  :איציק  כל  יודע , למרות  במשאב אני  פעם  אי  שעסק  ומי 

יודע השני , האנושי  בצד  או  דמוקרט  בסוציאל  חשוב  כמה  עד 

המפה חשוב , של  כמה  לעובדעד  כזאת  בצורה  הערכה  , לתת 

משנה  לא  . וזה  . .  

גל בן  מסודר  :גיא  זה  את    . ולעשות 

זה   :אל- אתי גן כזאת'מה    '?בצורה 

יואל הוא . הערכה, הערכה  :איציק  הסכום  יום  של  בסיכומו  כשמסתכלים 

הרבה כ. נשמע  לפני  ממש  זוכר  אני  ויכוח 9- אבל  חודשים   

ממה אגב, עם  דרך  בממה  תמכתי  הסביר, אני   שהוא 

בהם להשקיע  חשוב  כמה  ולהולנדים  הם , שלגרמנים  כי 
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אותנו בעולם, יסבירו  ישראל  ואת  סבא  כפר  לא . את  הוא  אז 

בעי אחד  עני  בעיניים. נייםראה  אחד  נזקק  ראה  הוא  אז .אז   

המסכנים את  ראה    . הוא 

ביחד(   ) מדברים 

לי  :אברהם שיינפיין הפרעת    . אתה 

יואל תפריע  :איציק  תפריע. אז    . אז 

שהוריד   :אברהם שיינפיין היחיד  אני30%התיק  זה  שעברה  משנה    .  

יואל להוריד  :איציק  צריך  היה    ,אבל 

אחר  :אברהם שיינפיין אחד  להוריד.אף  צריך  היה  לא    .  

צרפתי יותר  :צביקה  להוריד  צריך    . היה 

לראות  :אברהם שיינפיין צריך  היית  לך. אתה  לך. תתבייש    . תתבייש 

צרפתי יותר  :צביקה  להוריד  צריך    . היה 

אליי   :אברהם שיינפיין באת  הזהאתה  הסכום  על  אלחם    . שאני 

צרפתי להוריד  :צביקה  צריך  היה    . יותר 

הזה  :יןאברהם שיינפי הסכום  על  אלחם  שאני  אליי  באת    . תתבייש. אתה 

ביחד(   ) מדברים 

לך  :אברהם שיינפיין נכונים, תתבייש  דברים    . תדבר 

יואל אומר, מה  :איציק  שאני  במה  להתבייש  צריך    ? אני 

נכונים  :אברהם שיינפיין   . דברים 

יואל נכון  :איציק    .הכל 

גל בן  ה  :גיא  זה  יותר  ללקק  . כמה  . .  

ה, איציק סליחה  :לא- אתי גן את  שלו90,000- עזוב  יום 900,000,   של   

  , העצמאות

יואל   . עזבתי  :איציק 

עכשיו  :אל- אתי גן היה    ? כמה 

זה   :אברהם שיינפיין כמה  יודע  בעיר 90,000אתה  שעושים  הדברים  לכמות   
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שקל? תאומה לא  אפילו    . זה 

יואל אפילו  :איציק  אגורה  צריך  לא  אולי    . אני 

שקל  :אברהם שיינפיין לא    . אפילו 

יואל יודע  :איציק  אגורה, לא  צריך  לא  אני  וחשבתי . אולי  תמכתי  אבל 

צריך תאום  ערי  שאני . שגם  . למרות  . .  

גל בן  אמיתי  :גיא  דמוקרט    .סוציאל 

יואל דבר  :איציק  של  שבסיכומו  להגיד  רוצה  בכפר , ואני  הנזקקים  כמות 

גדלה שלא  מקווה  אני  התוצ, סבא  את  לי  אין  גדלה  אות ואם 

יודע לא  אחר. ואני  דבר  חשבון  על  דבר  לבוא  צריך  אני . ולא 

אחד דבר  איתי  לוקח  שאתה , לפחות  מה  להגיד  יכול  ואתה 

אחד, רוצה דבר  איתי  לוקח    . אני 

אפ   הסטארט  את  עשיתי  ובציניות, אני  את , במרכאות 

ילכו  המים  שממפעל  הכסף  שמעודפי  שקורה  אפ  הסטארט 

הרווחה והכל, דהסע, החינוך, לעמותות  אני . הספורט 

וגאה עומד  ואני  הזה  אפ  הסטארט  את    .יצרתי 

גל בן  סביר  :גיא  בזמן  הדירקטוריון  לאישור  גם  זה  את    . הבאת 

יואל רגע   :איציק  לפני  איתך  סיכמתי  כבר  ההחלטותזה  קבלת  תהליך  . של 

זה על  גם  אותי  שמתקיפים  בסדר, ולמרות  , לגיטימי, וזה 

נאסוף בואו  ואומר  בא  אני  על ,לכן  עומדת  סבא  כפר   530 

תקציב שקל  שהם . 535, מיליון  פרומילים  על  מדברים  אנחנו 

להכל. חשובים לחלק  צריך  שאותה  עוגה  , למסיבות, ויש 

תאום לעיר  להכל, לחלק    . לחלק 

תקשיבו   יקרים  השנה , חברים  כדי  תוך  נולדנו אם  פתאום 

נכון לא  עכשיו  מה  לעצמנו  בערב , לספר  כולנו  נרד  בואו 

לזה, התקציב וניגש  אחרת  דעתכם  לפי  העוגה  את    . נחלק 

בתקציב  :אל- אתי גן היה  לא  בדיוק. זה  . זה  . היה. לא  עלינו. זה    . עובדים 
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גל בן  מסודר  :גיא  מתכון  שהיה  בלי  עוגה  לחלק  צריך  עוגה . היה  לחלק 

מתכון שהיה  בסוף , בלי  המצרכים  את  קנה  שהשף  בלי 

הוא, הדרך כי  בהולה  בצורה  אותה  עושה  רוצה והוא   

הבאות בבחירות  לו  יצביעו  הבעיה. שהשכנים    . זה 

ב  : לויאהוד יובל קואליציה  חבר  פה  מסיבה 30,000- אומר  עשה  הוא  שקל   

מוזמנים קרה, למאות    ?מה 

יואל העדיפויות   :איציק  סבא סדר  כפר  בעיריית  האנושי  במשאב  בטיפול 

בוטה לא  והוא  נכון  גרנדיוזי, הוא  לא  אמיתי, הוא  אני , הוא 

בומאמ סבא. ין  כפר  בעיר  עובדים  אלפי  פה  שיש  חושב  . אני 

גבוה ותק  עם  כולם  מינוס  ממוצע  איכות , במשכורות  עם 

ומוטיבציה, גבוהה רצון  נורא, עם  חיבוק , לא  להם  שנותנים 

יין כוס  נורא. עם    . לא 

גל בן  מגיע  :גיא  לא  הקבלן    ? איציק, לעובדי 

צרפתי רבה, ה'חבר  :צביקה    . תודה 

גל בן  מגיעל  :גיא  לא  האריתראים  הקבלן  נעשה ? עובדי  להם  גם  אז 

כוסית   . הרמת 

יואל לעשות  :איציק  צריך    . הקבלן 

גל בן    .הבנתי  :גיא 

צרפתי רבה  :צביקה    . בבקשה, עמירם. תודה 

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  מקצועיות  :גיא  בחוסר  ולא  כזאת  בפזרנות    . לא 

באנוש  :אל- אתי גן המתנות  את  לקנות  לפחו, ואפשר  תומך אז  אתה  ת 

לא , תגיד. במשהו זה  . אבל  . בבוקר, מה. בבוקר ? מחר  מחר 

האומן עם  זה? מסכמים  עם    ?מה 

צרפתי   , אתי, אתי  :צביקה 

יואל כבר  :איציק  אמרתי  זה    . אבל 
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בעד  :אל- אתי גן מצביע  אתה  אבל    . אמרת 

צרפתי   , אתי  :צביקה 

.   : לויאהוד יובל . ו. הצבעה  . לנו  . מבושלת. חוזים , כבר  בטוחים ויש  ואנחנו 

חוזים   . שיש 

זה  :אל- אתי גן עם    . די 

לפני   : לויאהוד יובל שבוע  מתוכנן  למצב  מגיעים  שאנחנו  לנו  מספרים  ואתם 

מקדמות שילמתם  חוזים, לא  חתמתם  גדול . לא  בספק  אני 

בוא. מאוד תיתמם, אז    . אל 

נמנע  :אל- אתי גן אותך  נראה  נגד. בוא  ה. לא  בגלל     ...נמנע 

צרפתי לעמירם. די, הבנו, הבנו, אתי  :צביקה    . תני 

מילר לברכה, ממה  :עמירם  זיכרונם  הוריי  את  והזכרת    , היות 

ביותר  :אברהם שיינפיין יקרים    . אנשים 

מילר יקרים  :עמירם  במיוחד, מאוד  לדבר, לי  מה  אפשר . אין  זה  על 

אחד פה    . להצביע 

נכון  :אברהם שיינפיין   . זה 

כולם  :אל- אתי גן מצטרפים  הצבעהאפש. זה  לעשות    ? ר 

הפסיד  :אברהם שיינפיין אותם  הכיר  שלא  שתדעי, מי    . רק 

מילר ש  :עמירם  נתנומה  מכספם, הם  נתנו  לפני . מלחמם, מרצונם, הם 

כ לי  והיא 18, 17- נדמה  מההוראה  לפנסיה  יצאה  אשתי  שנה   

משהו לעשות  רוצה  היא  ואמרה  הביתה  ארגון  ,באה  והקימה 

הטנא מלוא  בשם  כשחילק, מתנדבים  מזון 100-   סלי   

הזה. לנזקקים בארגון  מההתחלה  שהיה  ברוכי  פה  , ויושב 

טועה לא  אני  אם  היום  עד  בו  המתנדבים  הלכה . ואחד  והיא 

ביני . לולד מהווהיחסים  יודע  מי  היו  לא  ולד  גם , בין 

ההם   . בזמנים 

פרץ לו  :שמעון  הצבעת  לא    . כי 
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מילר תשמע  :עמירם  לו  אמרה  מצוין, והיא  לה  כל , מאודיפה , אמר 

לך, הכבוד אעזור  מחסן, אני  לך  אתן  זה, אני  לך  . אתן 

שמחסן מחסן  לו  לא. כסף, אמרה  לה  הביתה . אמר  חזרה 

לי  לא , תשמעואומרת  שהוא  בגלל  בטח  לא  לי  אמר  ולד 

פוליטיקה צודק. רואה  הוא  לה    . אמרתי 

כהן פוליטי  :אורן  לא    ? הוא 

מילר צודק  :עמירם  הוא  לה  לייה כעירהעירייה . אמרתי  יכולה  היות לא 

הסוציאלי בתחום  הממסד  תחלואי  לכל  לא . התשובה  היא 

תפקידה. יכולה לא  שלה. זה  המנדט  לא  יש , זה  זה  ובשביל 

אחרים הממשלתית. גופים  התמיכה  על  כרגע  מדבר  לא  . ואני 

נהדרת עבודה  עושים  שבאמת  המתנדבים  מה , גופי  בשביל 

יש כסף  נותנים  אנחנו  אם  אותם  צריכים  אנחנו ? יראנחנו 

אותם   , צריכים 

לך   :אברהם שיינפיין בשנה20נתנו  שקל  מיליון    .  

מילר רגע, ממה  :עמירם  לי    . תן 

חמו בן    . 15.5  :יהודה 

שקל20  :אברהם שיינפיין מיליון    .  

חמו בן     .17.5  :יהודה 

יהודה, 17.5  :אברהם שיינפיין צודק  ל. אתה  מותר  . לי  פעם. קרה , אותך  לא 

דבר   . שום 

מ אחד  :ילרעמירם  רגע  לי  מינימאלי, תן  תקציב  להם  נותן  אתה , אתה 

בהחלט דופן  יוצאי  בדברים  להם  יום . עוזר  היום  בחיי  אבל 

לבד הכספים  את  להשיג  צריכים  תפקידם. הם  זאת , זה 

שלהם שלהם. המטרה  הכספים    , כל 

עודפים  : לויאהוד יובל . כשיש  . .  

מילר לדבר, יובל  :עמירם  לי    . תן 
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מסיבות  : לויאהוד יובל על    ש,מדברים 

מילר לבד  :עמירם  להסתבך  לי  לבד? טוב, תן  זה  את  עושה  עושה , אני  אני 

טוב זה  העירייה . את  של  תפקידה  לא  שזה  אומר  אני  אז 

את  להשיג  כדי  המתנדבים  כארגוני  קיימים  והארגונים 

ע, המשאבים ע"אם  ואם  תרומות  כנסים"י  ע, י  י "ואם 

פטנטים מיני  וכל  קודם שאתכפי , הופעות  עכשיו  הבאת  ה 

ל האלהבקשר  השנה , עובדים  .ללוח  . מאוד, . יפה  אין , רעיון 

לדבר   .מה 

עומד    אחר  או  כזה  אירוע  של  פעולה  תקציב  להגיד  אפשר  ואי 

רווחה נכונה. מול  לא  השוואה  דמגוגית. זה  השוואה  . זו 

עצמו האירוע  על  להתווכח  לחוץ אפשר  לא  או  לחוץ  הוא  אם   

להגיד אפשר  אי  הזה לה, אבל  הכסף  שמתוך  רגשותינו  על  גן 

לתת  או 600אפשר  וכך    , כך 

גל בן  אפשר   :גיא  התקבלה  הזאת  האומללה  ההחלטה  שבו  האופן  ועל 

  ?להתווכח

מילר ידידי  :עמירם  אמר  כבר  האורח    , על 

גל בן  סנגוריה, כלומר  :גיא  התהליך  על    , ללמד 

צרפתי   . גיא, הבנו, הבנו  :צביקה 

גל בן  העק  :גיא  התהליך  יכולעל  לא  אתה  הזה    , ום 

צרפתי גיא, הבנו  :צביקה  העניין. הבנו  את    . חידדת 

גל בן  מחלוקת  :גיא  בעד, אין  מצביע  אתה    . אבל 

צרפתי   , עמירם. תודה  :צביקה 

גל בן  מיהודה  :גיא  מפחד  אתה  כי  בעד  מצביע  בעד .אתה  מצביע  ויאיר   

מיהודה מפחד  הוא  נגד. כי  להצביע  הולך  אורן    , אבל 

צרפת לזה, גיא  :יצביקה  מפריע     , אתה 

מילר סיימתי  :עמירם    . לא 
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צרפתי מפריע  :צביקה  אתה    . גיא 

גל בן  מיהודה  :גיא  מפחד  בזה, אתה    . תודה 

צרפתי לעמירם, גיא  :צביקה  מפריע    . אתה 

הרזרבה  : לויאהוד יובל נוצרה  מילר, ומאיפה  היא ? מר  כיסים  מאיזה 

   ?נלקחה

גל בן  המפד  :גיא  מריונטו"לפי  אתם  ציפייה. תל  לי  אין  מעוף  . מנציגי 

מזכיר, שמעון לא  בכלל  אני    .אותך 

צרפתי כבר, גיא  :צביקה    . הבנו, נו, די. הבנו 

אומץ  :אל- אתי גן לכם  אין    .להימנע 

מילר דמגוגיה  :עמירם  פשוט  גם . זה  תאום  ערי  של  במקרה  שההצעה  כמו 

דמגוגיה הזה. היא  לעניין  רלוונטי  לא    . זה 

גל בן  יוצר  :גיא  תקדיםאתם  פה  תקדים , ים  שהוא  תקדים  פה  יש 

  . בעייתי

צרפתי רבה  :צביקה  כספים. תודה  ועדת  פרוטוקול  את  לאשר  בעד  ? מי 

בהצבעה, סליחה ועדת . אנחנו  פרוטוקול  את  לאשר  בעד  מי 

  ? כספים

כהן לסעיף , רגע  :אורן  מתנגד  יתר, המסיבהאני  בעד    ,אני 

צרפתי אורן  :צביקה  שואל  פרוטוקול, אני  ועדת מ, יש  פרוטוקול  בעד  י 

  ? כספים

כהן אמרתי  :אורן  בעד, אני  הסעיפים    , כל 

אל   : לויאהוד יובל נגד, ...אורן  שאתה  או  בעד  שאתה    . או 

צרפתי   , עמירם, יהודה, צביקה, שלי, ארנון, יעקב  :צביקה 

כהן ברורה  :אורן  בצורה  לפרוטוקול  זה  את     . אמרתי 

צרפתי נגד. תודה, ןשמעו, איתן, אמיר, איציק  :צביקה  , ממה, גיא, אתי? מי 

נמנע. תודה, יובל   . תודה. יאיר? מי 
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מסהחלטה מישיבתה  :468 '  כספים  ועדת  ועדת  החלטות  לאשר  מחליטים 

מס, 02/09/12ביום  לסעיף  מסעיף  לשנת 4' העברות  רגיל  תקציב   

תב2012 לסעיף  מסעיף  והעברות  מס"  לשנת 5' רים  המצורף 2012   

  .לפרוטוקול
  

צר הבא  :פתיצביקה     .סעיף 

גל בן  שלך, אורן  :גיא  ההצבעה  את  הבנתי    . לא 

כהן המסיבה  :אורן  לסעיף  מתנגד    , אני 

גל בן  נגד  :גיא  אתה  או  בעד  אתה  אם  אמרת  לא  אתה    . אבל 

כהן המסיבה. אמרתי. אמרתיכמו ש  :אורן  סעיף  מלבד  הסעיפים    . כל 

גל בן  בהצבעה  :גיא    , בפועל 

משמ  :אל- אתי גן לך  אמר  קומפלטצביקה  הכל  חלקים, עי  הוא . אין  ככה 

  . אמר

גל בן  חוזרת, צביקה  :גיא  הצבעה  לבצע  מבקש    , אני 

צרפתי חוזרת  :צביקה  הצבעה  מבצע  לא    . אני 

גל בן  בהצבעה  :גיא  השתתפו  המועצה  חברי  כל  לא    . כי 

צרפתי המועצה  :צביקה  חברי    , כל 

גל בן  מהם. לא  :גיא  אחד  של  שם  מנית  לא    . אתה 

ח בן  לסדר  :מויהודה  הבא, הערה  הסעיף  את  להקדים  מבקש  סעיף , אני  את 

המבקר נכונה, מינוי  במנוחה  לדון  מכן    . ולאחר 

נוצרה   : לויאהוד יובל מאיפה  לנו  יסביר  לחדר  שחזר  שהגזבר  מבקש  אני 

מאיפה , הרזרבה השאלה  את  ולהסיר  הספק  את  להסיר  כדי 

הרזרבה   . נוצרה 

גל בן  הה  :גיא  הסתיימה  איך  הבנתי    .צבעהלא 

צרפתי ההצבעה  :צביקה    . הסתיימה 

גל בן  רוב? איך  :גיא    ? יש 
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צרפתי   . כן  :צביקה 

גל בן  בעד  :גיא  הצביע  ההצבעה? מי  הסתיימה  איך  הבנתי  לא    . אני 

צרפתי הפרוטוקול  :צביקה  את  הפרוטוקול. תבדוק  את    . תבדוק 

גל בן  המועצה  :גיא  חברי  כל  שמות  את  קורא  אותך  שמעתי  לא    , אני 

צרפתיצביקה המועצה  :  חברי  כל  שמות  את    . קראתי 

גל בן  קראת  :גיא  לא  כהן    .אורן 

צרפתי נמנע  :צביקה  לא  הוא  כהן  . הוא , אורן  . .  

גל בן  בהצבעה  :גיא  השתתף  לא  השתתף . הוא  לא  הוא  לשיטתך 

  . בהצבעה

צרפתי   . בסדר  :צביקה 

גל בן  בהצבעה  :גיא  השתתף  לא  הוא  לשיטתך    ?אז 

צרפתי הסתי  :צביקה  מהנושא. יגהוא  הסתייג  אבל  בעד    . הוא 

גל בן  נקלט  :גיא  זה  איך  נגד? אז  או    ?כבעד 

צרפתי המסיבה, בעד  :צביקה  מנושא    ?מסתייג 

גל בן  אומר  :גיא  זה  בעד ?מה  שבו ?שהוא  . שהסעיף  . .  

לשמה  :יאיר אברהם רוצה. פחדנות  אתה    ?מה 

גל בן  אנשים  :גיא  הצביעו  איך  חשובה. שנבהיר    . הבהירות 

את , אתי  : לויבלאהוד יו שומעת  היית  כספים  ועדת  בישיבת  היית  את  אם 

רזרבה שיש  אומר  ממציא. הגזבר  לא  רזרבה. אני    . יש 

  

שכרו  .5 ואישור  העירייה  מבקר    .מינוי 

  

צרפתי המבקר, סליחה  :צביקה  בנושא  בחירת . בבקשה, אשל. אנחנו  נושא 

העירייה   .מבקר 

ארמוני נושא   :אשל  את  לכם  להציג  יכול  החדש באני  העירייה  מבקר  חירת 

סבא בוועדה. בכפר  שהשתתפו  אנשים  עוד  פה  אציג , יש  אני 
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האיש את  כך  ואחר  התהליך  את  שמונתה . בקיצור  הוועדה 

העיר ראש  את  צביקה, כללה  אושרת, את  עיריית . את  מבקר 

גל, חולון בן  ואותי"יו, גיא  העובדים  ועד    . ר 

חמו בן  לסיעה   :יהודה  חבריך  עם  התייעצתי  מתנצל, אבללא    . אני 

גל בן  לא  :גיא  הזה    . במקרה 

חמו בן  התייעצתי  :יהודה    . לא 

גל בן  אחרים  :גיא  למקרים    .בניגוד 

ארמוני שכתוב  :אשל  כפי  התפקיד , משקיפים  על  פומבית  הודעה  פורסמה 

התפקיד, הנוהגי "עפ מאפייני  את  המודעה. שכללה   50. זאת 

חיים קורות  הגישו  בתנ12, מועמדים  עמדו  לא  סף  אחד , אי 

מועמדות סף37, הסיר  בתנאי  עמדו  ע.   רואיינו  ועדת י "הם 

רעיונות סבבי  בשני  הגיע.הבחינה  אחד  כל  עצמו,   את  , הציג 

את  דירגה  דבר  של  בסופו  והוועדה  חיים  קורות  שלח 

הדירוג . המועמדים הערכה 8לאחר  למרכז  ונשלחו  נבחרו   

ביפב סוגים, חברת  מיני  מכל  מבחנים  ש. עברו  דברבסופו  , ל 

דירגו    . 3הם 

מילר כזאת  :עמירם  לרזולוציה  יורד  הייתי  הכבוד.לא  כל  עם  סליחה  יש .  

באיזה  לדעת  צריך  לא  ואני  עירייה  עובדי  שגם  אנשים  פה 

יצא הוא    . מקום 

גל בן  ידועה  :גיא  שקיפות  בנושא  שלך  מאוד . עמירם, העמדה  אתה 

איתה   . עקבי 

מילר להסכים  :עמירם  לא  יכול  ל, אתה  חושבואני    , א 

גל בן  איתך  :גיא  מסכים  לא  כלל  שקיפות. בדרך  של  בסוגיה    . בטח 

מילר בוועדה  :עמירם  היית  . אתה  . .  

חמו בן  ש  :יהודה  בלי  מועמדות  שהגישו  כאלה     - יש 

גל בן  שהמנכ  :גיא  במה  בעיה  שום  רואה  לא  בניגוד "אני  עושה  ל 
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  .לעמירם

ארמוני אתה   :אשל  מה  על  יודע  לא  .אני  . בחיש , . עובר אבל  אני  קל 

נבחר דבר  של  שבסופו  תורגשמו . למועמד  והוא , מן'דוד 

ב לתפקידו  אליעזר 1- ייכנס  עם  ביחד  ויבצע  לאוקטובר   

חודשיים של  חפיפה  שלו. החביב  החיים  קורות  , אנא. ולהלן 

הלאה. עיינו עובר    . אני 

איזושהי    ותהיה  במידה  כאשר  כמועמד  אחד  פה  נבחר  הוא 

המועמדי, בעיה שני  את  מי יש  נחליט  שאנחנו  האחרים  ם 

ציון אותו  שקיבלו  אותו, מביניהם  יחליפו  אנחנו . הם  אבל 

וזהו הבחירה  שזאת  ובטוחים    . סמוכים 

פרץ אחד  :שמעון     . פה 

צרפתי לאשר , לא  :צביקה  צריכים  אנחנו  העירייה עכשיו  מבקר  אישור 

שכרו   . ואישור 

שכרו  : לויאהוד יובל   ? מה 

צרפתי אישור  :צביקה  בעד  תורגמי  דוד  הבא'  העירייה  כמבקר  , גיא? מן 

  , יעקב

יואל האיתור  :איציק  ועדת  המלצת  את  לקבל  בעד    . מי 

צרפתי אחוז, בסדר  :צביקה    , שלי, ארנון, יעקב. מאה 

חמו בן  אחד  :יהודה    . פה 

צרפתי אחד  :צביקה    . תודה, בסדר. פה 

צרפתי   ? אשל, שכרו  :צביקה 

מנכ90%  :אושרת שכר    . ל" 

צרפתי כ  :צביקה  שכרו  את  לאשר  בעד  מנכ90%- מי  שכר      ? ל" 

לומר   :אושרת מנכ90%צריך  שכר  הפנים"  משרד  הגדרת  זו    . ל 

חמו בן  שלנו  :יהודה  דעת  שיקול  לא    . זה 

צנעני"עו איתן  בכלל :ד  זה  את  לאשר  צריך    . לא 
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גל בן  הסטנדרט  :גיא  הכוונה, זה    . זאת 

חמו בן  והמכסימום, לא, לא, לא  :יהודה  המינימום    . זה 

גל בן  הפנים  :גיא  משרד  של  ההנחיות    . אלה 

חמו בן  אחד, הלאה  :יהודה    . פה 

צרפתי אחד  :צביקה    . תודה, פה 

  

מסהחלטה תורגמאשרים  :469 '  דוד  מינוי  את  אחד  העירייה 'פה  כמבקר  מן 

מנכ90%, שכרואישור ו משכר    .ל" 
  

  

ל  .4 שטחים  נכונה"הקצאת    ".מנוחה 

  

צרפתי נכונה  :צביקה     ?מציגמי , מנוחה 

ארמוני מורכב, חברים  :אשל  קצת  נושא  בפניכם  להציג  רוצים  ואני  . בתיה 

הנתונים האירועים  השתלשלות  את  נציג  תיתן . אנחנו  בתיה 

אסכם אני  ובסוף  הרוב  ההצעה , את  בקלסר  מופיע  כאשר 

לאשר מבקשים    .בתיה, בבקשה. שאנחנו 

כל  :ד בתיה בראף"עו היו אנחנו , קודם  כי  קצרה  סקירה  התפתחויות ניתן 

קרקע  להקצאת  שקשור  מה  בכל  השנים  לאורך  רבות 

הקבורה של , לעמותות  כרונולוגיה  בעצם  לכם  הכנתי  אז 

לגבי  קודמות  בקדנציות  בעצם  שהיו  המועצה  של  החלטות 

קרקע   . הקצאת 

מילר   ? מצגת  :עמירם 

מצגת  :ד בתיה בראף"עו הכנתי  פה. לא, לא  בעל  יהיה  ארוכה . זה  שורה  היתה 

החלטות לעניין של  מועצה  העלמין   בבית  הקרקע  הקצאת 

חיים שהדגישה , פרדס  מה  האלה  ההחלטות  אורך  כשלכל 
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היההמועצה  פעם  שהן , בכל  ככל  הקבורה  שעמותות 

בהוצאות  תשאנה  הן  ההקצאה  את  בכל תקבלנה  שכרוכות 

בפיתוח  שקשור  המקרקעיןמה  השני .ובקבלת  כחוט   

המועצה החלטות  לאורך  עברה  הזאת    .ההחלטה 

האלהב   הפרוטוקולים  כדי  תוך  לבין  נושאים, ין  גם  , עלו 

האלה בישיבות  שותף  היה  עוד  המועצה ,עמירם  שחברי   

מבקשים  לכך  ואי  קודמים  עירך  עניי  של  הטיעון  את  העלו 

במקרקעין  עדיפות  שתהיה  לידיעה  להביא  העיר  פרנסי  בעצם 

סבא כפר  העיר  לתושבי    . האלה 

ההחלטות   מאחת  מצטטת  ועדת 229מהחלטה , ואני  של   

שנת  את , 2002הכספים  להפוך  שלא  היא  העירייה  שמדיניות 

עלמין  לבית  אזרחית  לקבורה  שנועדה  החלקה  מדיניות 

ארצי או  ובמסגרת . אזורי  עצמן  ההחלטות  במסגרת  אלא 

מכן לאחר  שנחתמו  לא , החוזים  האלה  הדברים  השנים  בבוא 

הקטנה בתך  ברחל  מת  ,נכתבו  כשמגיע  שלמעשה  הסיבה  בשל 

אחרתש מעיר  אותו, הוא  לקבור  לסרב  אפשר  אי    .אז 

אומרת   לקבור , זאת  יכול  אתה  עיר  בכל  המצוי  הדין  מבחינת 

אחרת, מת מרשות  מגיע  הוא  אם  האלה . גם  הדברים  כל  אבל 

של בעצם  האיזון  מבחינת  בחשבון  להילקח  צריכים 

הכמות, הסבירות תופעה , של  למן  יהפוך  שהדבר  מבלי 

  . מסחרית

יו   של  בשנת בסופו  התקבלה  האלה  ההחלטות  לאחר   2004ם 

חיים"התב פרדס  העלמין  בית  של  המפורסמת  ע "תב, ע 

נכתבו , 444/כס וחשובים  מהפכניים  מאוד  נושאים  ששני 

התב הזו"בתוך  ראשון . ע  במסגרת "שהתבדבר  קבעה  ע 

העלמין שלבים בית  של  התפתחותו  שלביות  שבמסגרת , את 
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התקופה  בעצםכל  שם  להיות  ימשיך  חקלאית הוא  קרקע   

ע מעובד  החקלאים"בפרדס  לשיעורים . י  תועברנה  והחלקות 

אחת בבת  הקבורה, ולא  בהתאם , לעמותות  יעשה  שהכל 

סבא כפר  העיר  של  הקבורה  כדי .לצרכי  תוך  בבד  בד   

הקרקע את  לעבד  ימשיכו  הזאת    . התקופה 

התב   שלאור  לציין  בהתחלה "חשוב  עתירות  הוגשו  הזאת  ע 

לעניינים המשפט  מנהלייםלבית  לבג,   גם  כך  כי , ץ"ואחר 

עומדת  הזאת  שהקרקע  הבינו  כשהם  החקלאים  למעשה 

הוא  שלה  הייעוד  ששינוי  קרקע  עלמיןלהיות  לבית  ורק  , אך 

כל  את  תיטול  העירייה  הדרך  בתחילת  שכבר  רצו  מאוד  הם 

הזאת שלהם,הקרקע  ההפקעה  פיצויי  את  להם  תשלם  והם ,  

בתחילת  כבר  יקבלו  את למעשה  התמורהההפקעה   כל 

שהופקעו החלקות  בגין  להם    .שמגיעה 

תשלם    רק  שהעירייה  ואמרנו  זה  על  נלחמנו  אנחנו 

ה, לשיעורים התפתחות  קצב  סבאקבורה לפי  בכפר  ואכן ,  

הזה בנושא  דעתנו  את    . קיבלו 

מקרה   קבעה "התב, בכל  שהיא  הזה  בקטע  מהפכנית  הזאת  ע 

א שלב  קבורת ' וב' אחרי  של  הקבורה  הק, שדהשל  בורה כל 

ר קבורה  תהיה  קובעת , ודהבהעתידית  עצמה  והתכנית 

  , בעצם

רדודה  : לויאהוד יובל זה    ? סליחה, מה 

  . בקומות  :???

בקומות  :ד בתיה בראף"עו לא    . זה 

רבודה  : לויאהוד יובל או    ? רדודה 

  . רבודה  :ד בתיה בראף"עו

  . רבדים  :???
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תקוה  : לויאהוד יובל שבפתח  ירקון  בצומת  היום  שיש    ? מה 

יואל למטה. קומות  :איציק    . קומות 

למעלה  :ד בתיה בראף"עו בנייה  זה  ירקון  לפני . צומת  מתחת  היא  הבנייה  וכאן 

התב, הקרקע שקובעת  מה  לא . ע"זה  היא  מקרה  בכל  אבל 

הבנייה אופן  את  יהיו , קובעת  חלקה  כל  שעל  קובעת  היא 

קברים10בעצם  זה.   את  יעשו    ? איך 

מילר למי  :עמירם  שם  תהום. םיגיעו  מי  של  אזור  זה    . שם 

הזאת  :ד בתיה בראף"עו השאלה  את  להמחיש  רוצה  רק  א. אני  בשלב  ' וב' אם 

הקרקע  של קבעה  תהיה  המינימאלית  נפטרים 5שהקיבולת   

ג, לקבר בשלב  . ש' וז' אז  . היא . המינימאלית   10הקיבולת 

לקבר מ, נפטרים  פחות  לא  יכיל  קבורה  אזור   200- וכל 

.יחידות  . .  

בית ע"התב   של  הצפיפות  של  המנגנון  את  בדיוק  קובעת   

שהמועצה. העלמין במצב  נמצאים  אנחנו  שכרגע  אני ,כך   

הזאת קדישא,חושבת  לחברה  גם  חוזים  אישרה  כבר  וגם ,  

נכונה   . למנוחה 

צנעני"עו איתן  הזאת :ד    ? המועצה 

  .כן  :ד בתיה בראף"עו

חמו בן  קודמת. בתיה. לא, לא, לא  :יהודה    . קדנציה 

דבר  :אל- ןאתי ג שום  אישרה  לא    .הקודמת. זו 

ביחד(   ) מדברים 

ביחס   :ד בתיה בראף"עו קדישא  לחברת  נכונה  מנוחה  שבין  היחסים  בעצם 

המקרקעין קיבלה להקצאת  קדישא  שחברת  היו  דונם 8   

קיבלה . לקבורה נכונה  לקבורה2מנוחה  דונם  מכן .   לאחר 

הפנים שר  של  אישורו  עברו  האלה  חברת . ההסכמים  לגבי 

וכלשונוק ככתבו  אושר  ההסכם    . דישא 
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הפנים   שר  קבע  נכונה  מנוחה  של לגבי  נוספת  הקצאה  שכל   

העיר מועצת  לשולחן  שוב  להגיע  צריכה  ושוב , מקרקעין 

הפנים שר  של  לבחון . לאישורו  שצריך  זה  שנקבע  מה  למעשה 

לתקופה בהתאם  פעם  בעמותה , כל  מדובר  שהיא האם  יחידה 

שמא או  אזרחית  לקבורה  נוספותעמותה  עמותות  תהיינה   . 

לא או  כן  מכרז  צריך  האם  השאלה  נשאלה  אפילו  בזמנו  , כי 

האזרחית הקבורה  בעמותת  שקשור  מה  סבא . בכל  בכפר  כי 

היחידה  האורתודוכסית  העמותה  זה  קדישא  חברת  מבחינת 

  .שקיימת

בתב   שקבוע  נוסף  דבר  לציין  שונה , ע"חשוב  גם  שהוא 

אחרות"מתב העמותות , עות  ומנוחה חברששתי  קדישא  ת 

התב בתוך  נרשמו  העמותה , ע"נכונה  של  הרשום  המספר  עם 

להקצאה שזכאי  הסקירה . כמי  מבחינת  התמונה  זאת 

  . העובדתית

המשפט   לבית  עתירה  הגישה  נכונה  מנוחה  והיא , בזמנו 

כסף  לשלם  צריכה  שהיא  כך  על  קבלה  הוצאות בעצם  בגין 

בחוזה , הפיתוח חייבה  שהעירייה  העובדה  לשלם ובגין 

תבצע שהעירייה  הפקעה  כל  על  המקרקעין , למעשה. שיפוי 

מקרקעין  הם  למהאלה  ישראליששייכים  מקרקעי  . נהל 

הקרקע את  שמעבדים  חקלאים  יש  האלה  . במקרקעין 

הפקעה על  מודיעה  הרשות , העירייה  גם  היא  העירייה  כי 

ההפקעה את  לבצע  שיכולה  נקבעו . התכנונית  מכן  לאחר 

ש שמי  הוראות  עמותות בחוזים  זה  הזאת  ההפקעה  על  משלם 

המנגנון. הקבורה   . זה 

סכום  : לויאהוד יובל באותו  ביניים  מימון    ? זה 

ביניים. לא. לא  :ד בתיה בראף"עו מימון  לחקלאיםהם . לא  לשלם  . צריכים 
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ע שהוגשה  העתירה  יום  של  בית "בסופו  נכונה  מנוחה  י 

קבע לממשלה , המשפט  המשפטי  מהיועץ  דורש  שהוא 

המשפטכלהצטרף  בית  את  ולהנחות  עצם , תגובה  האם 

זה  הפיתוח  הוצאות  את  לשלם  מבקשת  שהעירייה  העובדה 

תקין לא  או    . תקין 

היתה   לממשלה  המשפטי  היועץ  של  מקום ,והתגובה  שאין   

סבא  כפר  עיריית  על  עפלהטיל  חבה  בהסדרת "שאינה  דין  י 

העלמין ופיתוחו,בית  הקמתו  בעלויות  לשאת  שאין ,   תוך 

א לבידיה  הגופים פשרות  מן  אלו  הוצאות  בעבור  היפרע 

האמור השירות  את  עפ, המספקים  לרישיון  דין"בהתאם  . י 

המקורות  מן  זה  שירות  מתן  בעבור  תמורה  מקבלים  כאשר 

בדין נקבעו    .אשר 

לממשלה   המשפטי  היועץ  קבע  שלמעשה  שעמותות ,מה   

לביטוח  המוסד  עם  יום  של  בסופו  מתחשבנות  הרי  הקבורה 

לביטוח כי , לאומי מהמוסד  הקצבה  מקבלים  נפטר  כל  בגין 

כספים . לאומי ליטול  יכולה  לא  בעצם  סבא  כפר  וכשעיריית 

עפ, כאלה כספים  הם  לעמותות "כי  ישירות  מוזרמים  החוק  י 

הפיתוח, הקבורה הוצאות  את  לקבל  רשאית  היא    .אז 

המשפטית   התשתית  מבחינת  התמונה  נוספת . זאת  נקודה  יש 

ליד להביא  מבקשת  את ש, יעתכםשאני  יש  לכולכם  כידוע 

עינת בקיבוץ  האזרחית  כנראה , הקבורה  שקרה  ומה 

הגשם לאחר  נטייה , מושביםבבכלל , כפטריות  שהיתה 

המושבים ב של  הקבורה  הקבורה חלקות  את  בעצם  להעדיף 

שמאוד , האזרחית קבורה  זו  כלכלית  שמבחינה  משום 

  . משתלמת

מאוד    הזה  והדבר  במושביהואיל  והתפרס  אני , םהתרחב  אז 
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מ הממשלה  של  להחלטה  אתכם  ש , 26.8.2004- מפנה 

איסו הוטל  הזאת  ההחלטה  חלקות בעקבות  של  מכירה  על  ר 

ל חקלאיים  ביישובים  . קבר  . בני . מינהל . המקוםשאינם 

בבית לקיים  היישובים  על  לאכוף  מבקש  ישראל   מקרקעי 

קבורה יש  שלהם  שבשטחים  לבני ךא, העלמין  קבורה  ורק   

ולבני  תשלוםהמקום  ללא    . משפחותיהם 

חוקית    בלתי  מסחרית  עסקית  פעילות  למנוע  היתה  הכוונה 

מדינה חקלאי, בקרקעות  לעיבוד  נוסף . המיועדות  ונימוק 

בממשלה כסף שגופים , היה  לגבות  רשאים  אינם  פרטיים 

הקבורה ישראל. עבור  ממשלת  של  גם  המגמה  היתה    . זאת 

לידיעתכם   להביא  רוצה  שאני  נוסף   2012וני שבי, דבר 

ע עתירה  נכונה "הוגשה  מנוחה  המנהלי י  המשפט  לבית 

מרכז   , באזור 

נכונה   :יאיר אברהם ארציתמנוחה  או  סבא    ? כפר 

סבא  :ד בתיה בראף"עו סבא. כפר  כפר  על  מדברת  ההשתלשלות . אני  את 

יציג אשל  בעירייה  הסקירה . שהיתה  את  רק  כאן  נותנת  אני 

למעשה . המשפטית הזאת  העתירה  מנוחה במסגרת  ביקשה 

הכוחות יחסי  מבחינת  זהה  או  דומה  הקצאה  לקבל  , נכונה 

קדישא לחברת  לתת  שעומדים  הקצאה     .כמו 

כל    שקודם  בנושא  כאן  שמדובר  המשפט  בבית  הסברנו  אנחנו 

לנושא דעתה  את  לתת  צריכה  העיר  שיהיו , מועצת  וככל 

דעתה את  תיתן  העיר  שמועצת  אחרי  נכונה  למנוחה  , השגות 

לח יוכלו  העתירההם  את  ולחדש  את . זור  קיבל  המשפט  בית 

לפניכם כאן  מובא  הנושא  ולכן  קבלת , עמדתנו  לצורך 

לכל . החלטה יקצו  ואיך  כמה  מחליטים  שלמעשה  לפני 

  . עמותה
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ארמוני הסקירה  :אשל  על  לבתיה  רבה  איגע , רגע. תודה  וככה  אחדד  אני 

לפתחכם. לענייננו שעומדת  השאלה  איך, בעצם  באיזה , זה 

הקרקעמנגנון את  מקצים  העירייה "עפ.   למעשה  ההסכם  י 

ל . מחויבת  . של . שהשטחים  ברגע  נוספים  שטחים  הפקעת 

נתפסים העלמין  בתי  נוספים, שני  שטחים  להכין  צורך    . ויש 

אמרה   שבתיה  מה  את  לחדד  מאוד , רק  נקודה  זאת  כי 

שתדעו שכדאי  שהם , חשובה  כפי  העלמין  בתי  שני  שלמעשה 

ל הולכים  היום  בשטחים מוכרים  מהותי  שינוי  השתנות 

היום, הבאים אותה  מכירים  שאתם  כפי  הקבורה   ולמעשה 

בתי  של  הנוספים  בשטחים  חוקי  באופן  להתקיים  תוכל  לא 

  .העלמין

אומרת   משמעות, זאת  לזה  קברים . יש  על  עכשיו  מדובר 

לעומק חלקה  באותה  להיקבר  אמורים  אנשים  כאשר , שבהם 

המצבות מבחינת  זה  את  פותרים  וכואיך  יודע'   לא  אני . אני 

אותו להבין  וכדאי  המצב  זה  אומר    .רק 

חמו בן  היום  :יהודה  שפותרים    . כמו 

לקרקע5זה , לא  :??? מתחת  קומות    .   

שכאילו  :יאיר אברהם אחת    , מצבה 

ארמוני שטח  :אשל  מצבה, באותו  אותה  על  שונים  שמות  זאת . יהיו 

המשמעות הסוגיה. למעשה  לא  לה. זה  רוצה  פשוט  פנות אני 

הזה לעניין  לבכם  תשומת  החקלאיות הקרקעות , עכשיו. את 

כרגע גידולים  יש  ומתן , שבחלקן  משא  של  תהליך  מתבצע 

אותם להפקיע  מנת  על  הקרקע  בעלי  ואנחנו , למול 

אותם נפקיע  כפי , בסמכותנו  עליהם  נשלם  לא  גם  ואנחנו 

ציינה העמותות. שבתיה  שתי  בהתאמה  עליהם  , ישלמו 

ומנוח קדישא  נכונהחברת    . ה 
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הקרקע   את  מקצים  מפתח  איזה  לפי  אבל  השאלה  . עכשיו 

ואמרנו באנו  אנחנו  פגישות, וכאן  כמה  אצלי, היו  היו  , חלקן 

תראו להם  אמרתי  בהם , ואני  שניתן  מנגנונים  שני  יש 

הקר את  לפי . עקלהקצות  ולהקצות  ללכת  זה  אחד  מנגנון 

הוקצתה הקודמת  שהקרקע  מפתח    . אותו 

עפ   הקודמת  הוקצו "הקרקע  ההסכם  ק 8י  לחברת  דישא דונם 

נכונה2- ו למנוחה  דונם  של ,   מפתח  ל1להלן  מכיוון . 4-   או 

במשך  השתנו  האנשים  של  הקבורה  שטעמי  להיות  שיכול 

אחר, השנים למפתח  ללכת  גם  מוכנים  תציגו אם . אנחנו 

שנפטרו סבא  כפר  בני  של  הקבורה  נתוני  את  וכאן , בפנינו 

ההמל לפחות  וזה  מדגיש  שלנואני  החלטה , צה  זו  אבל 

כפר , שלכם באדמת  להיקבר  סבא  כפר  לבני  קדימות  לתת 

התב, שכן. סבא הקרקע  נדירותה  בגלל  היא "רק  החדשה  ע 

לעומק"תב קבורה  שמחייבת    .ע 

סבא    כפר  של  הנדירה  הזו  הקרקע  על  נטיל  עוד  אם  אז 

אחרים ממקומות  שבאים  אנשים  של  נמצא , קבורה  אז 

של בזכויות  נפגע  סבאשאנחנו  כפר  בני  מהם .   ביקשנו  ולכן 

הנתונים את  לנו  והמציא . להמציא  אלבוים  מרדכי  אדון  הלך 

הנתונים את    . לנו 

שלו    הנתונים  שבחזקתם 93%מתוך  במקרקעין  מהנקברים   

סבא2011- ב כפר  תושבי  היו  ענתה .   נכונה  מנוחה  ואילו 

ה ביום  ש9.5.2012- במכתב  של   המגורים  כתובת  דעתה  לפי 

אינ רלוונטיהנפטרים  נתון    .ה 

מנת    על  לאומי  ביטוח  באמצעות  נוספת  בדיקה  ועשינו  הלכנו 

מדברים אנחנו  מה  על  קיבלנו . שנדע  לאומי  ביטוח  ומנתוני 

הבאים הנתונים  נקבעו : את  קדישא  אנשים     481בחברת   
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תושבי , 2011- ב היו  המכריע  שרובם  יודעים  כבר  שאנחנו 

ה, העיר בסך  נקברו  נכונה  שבמנוחה  שאנחנו , 156כל בעוד 

הסכימו  לא  כי  הנתונים  את  לי  ואין  הנראה  שככל  יודעים 

אותם לנו  סבא, להביא  כפר  מבני  שאינם  רבים  גם    . יש 

פרץ קליינטים  :שמעון  לכם  אין  קרקעות, אז  צריכים  אתם  מה    ? בשביל 

גל בן  בחיים  :גיא  קבר  חלקות  לגבי  את ?מה  מראש  הרי  קונים  אנשים   

שלהם ש, הזכות  גם  נתוניםואולי  יש    . ם 

ארמוני להיות, בסדר  :אשל  נות. יכול  לא  הם    . יםנאבל 

גל בן  לאומי  :גיא  בביטוח  שקיים  נתון    . זה 

ארמוני חקירות, ה'חבר  :אשל  חברת  לא  לא . אני  אנחנו  כעירייה  אנחנו 

חקירות ואגב. חברת  לגוף  זה, באנו  את  הזכירה  לא  , בתיה 

עפ ה"אבל  על  שמדבר  תיקון  איזשהו  היחי  של גודל  סי 

העלמין בבתי  לי  נדמה  חילונית  על , קבורה  מדובר   10%שם 

מנהג . בלבד לנהוג  שרצינו  מכיוון  אנחנו  גם אבל  שנעשה  כפי 

הראשונה להקצות , בהקצאה  מוכנים  אנחנו  להם  אמרנו 

הראשונה בהקצאה  שהוקצה  של , לכם  במפתח  ל1דהיינו    -4 .

אומרת   .25%, זאת 

אחרי   נתונים  לנו  תמציאו  כן  אם  מחייבים אלא  שהם  ם 

יותר לכם  לתת  סבא , אותנו  כפר  בני  של  שהיחס  כיוון 

על  עולה  הוא  הזדמנות. 25%הנקברים  להם  שלא , נתנו 

אגב דרך  להם  לתת  חייבים  את , היינו  לנו  המציאו  לא  והם 

האלה   . הנתונים 

חופש  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו לדווח, שקיפות, יש  עמותה  של  זה, חובה    ? מה 

ארמוני להיותי  :אשל  בהם, כול  פוגע  זה  דבר  של  בסופו  לא . אבל 

להם, המצאתם ואמרנו    , הלכנו 

ביחד(   ) מדברים 
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גל בן  מה   :גיא  לא  הוא  כנראה  הטוב  הרצון  משפטי  במהלך  איך 

הצדדים. שמכריע טענות . משני  יש  להם  שגם  מניח  אני 

  . לעירייה

ארמוני להיות  :אשל    .יכול 

גל בן  כאן  :גיא  נשמע  לא  שלהם  הצד  לב, הרי  שמים  שאתם  פה . כמו  יש 

שלהם   . אגב, נציג 

ארמוני באמת  :אשל  ש. יופי? אה  להיות  טענותיכול  להם  אגב . יש  דרך  אני 

משהו להגיד  קשור, רוצה  לא  תפיסת , שהוא  לפי  חושב  אני 

נוספת קבורה  שיש  טוב  דבר  וזה  בטכסים , עולמי  שהיה  ומי 

באמת  העלמין  עורכת בבית  נכונה  שמנוחה  לדעת  נוכח 

יפיםט מאוד  יפה, כסים  מאוד  נשמר    , ושהמקום 

חמו בן  שם  :יהודה  למות    . כיף 

ארמוני רלוונטיים  :אשל  לא  הם  האלה  הנתונים  כל  שאנחנו אבל  לנקודה   

האינטרסים על  לשמור  בפניכם  בני ממליצים  של  סבא  . כפר 

לפיה , למעשה פה  כתובה  שהיא  כפי  ההמלצה  את  לאשר 

מתו שעלינו  הקרקע  של  החלוקה  לייצר המשך  החוק  קף 

הפקעה דרך  תיעשה , אותה  הזאת  הקרקע  של  החלוקה 

ההקצאה של  לחלוקה    , בהתאמה 

צנעני"עו איתן  כמה :ד  של     ?חלוקה 

גל בן  של   :גיא  ל1יחס    -4.  

ארמוני של   :אשל  ל1ביחס  כמו , 4-   משהו  על  מדברים  אנחנו   3.5ונומינאלי 

בערך  לעומת  דונם14דונם    .  

צנעני"עו איתן  מזה, כלומר :ד  ניזוקים  לא  והם  פעולה  משתפים  לא  הם , הם 

נשכרים   . יוצאים 

צרפתי   . בבקשה, איתן  :צביקה 

צנעני"עו איתן  כאן, תראו :ד  שקורה  שאנחנו ,מה  מה  לא   שהם  זה  כאן  לומדים 
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מספר  של  הנתונים  את  נותנים  ולא  פעולה  משתפים 

אצלם, התושבים שנקברים  סבא  כפר  שאם . תושבי  מניח  אני 

את הנקברירוב  חושפים  היו  הם  סבא  כפר  תושבי  היו  ם 

לב בחפץ  תושבי . המספרים  לא  הם  הנקברים  שרוב  כנראה 

סבא   . כפר 

הכבוד   כל  חושב , עם  לא  של אני  הקצאה  להם  לתת   1שצריך 

סבא4- ל כפר  תושבי  לא  הם  הנקברים  רוב  כאשר  לא .   אנחנו 

הזה העלמין  בית  את  להפוך  לבית , צריכים  נכונה  מנוחה 

אזור יודע, לכךמעבר . יעלמין  לא  גם , אני  יש  עינת  בקיבוץ 

אזרחית והבנתי.קבורה  ששמעתי  ממה  אם ,   אותי  תקן  וגיא 

טועה יותר , אני  זולה  היא  סבא  בכפר  פה  הקבורה  של  העלות 

  . מעינת

גל בן  הנתונים  :גיא  את  מכיר  לא    . אני 

צנעני"עו איתן  נכונות :ד  האלה  העובדות  שאנחנו ,ואם  היא  המשמעות   

אזורימעודד עלמין  לבית  הזה  העלמין  בית  הפיכת    . ים 

פרץ אזורי  :שמעון    . ארצי, לא 

צנעני"עו איתן  ואזורי :ד  ארצי. ארצי  סיבה , כלומר. נכון, גם  שום  אין 

הזה הדבר  את  יממנו  סבא  כפר  של , שתושבי  והקרקעות 

הזה העניין  לטובת  יופקעו  סבא  כפר  שצריך . תושבי  מה  ולכן 

עפ לתת- דין י "לתת  גםא,   את , בל  יתנו  שהם  אחרי  רק 

לתת . הנתונים צריך  שלא  שבעולם - ומה  סיבה  שום  אין   

  .  לתת

הנוכחי  :יאיר אברהם ההסכם  העמותהמה  עם  לעירייה ?   מחויבת  היא  כמה 

השאלה? להקצות   . זו 

צרפתי   . בבקשה, אורן  :צביקה 

כהן איתן  :אורן  שאמר  למה  דומים  דברים  להגיד  רציתי  האמת  גם    , אני 
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צנעניד"עו איתן  מתכוון :  אתה  גדולים  לדעת    . כיוונתי 

כהן חושב   :אורן  בהחלט  עשתהואני  באמת  סבא  כפר  עיריית  איך , שאם 

שלכם בחברה  אומרים  את , השתדלות, אתם  עשתה 

אותם להשיג  וניסתה  הנתונים  את  וביקשה  , ההשתדלות 

אותם לקבל  מצליחה  לא  זו , והיא  נכונה ובבחינה  מנוחה 

בידי  מכשול  פעולהשמה  משתפת  ולא  הזה  בהקשר  , עיוור 

דבר שום  להם  לתת  לא  של  האפשרות  את  לבחון  פשוט . צריך 

  . וקל

גל בן  לעצור   :גיא  מציע  . אתה  . .  

צנעני"עו איתן  צודק :ד    . הוא 

כהן הנתונים  :אורן  כל  את  שיביאו  יהיהעד  שאפשר  כדי    ,  

צנעני"עו איתן  עפ :ד  להם  שמגיע  מה  את  דין"גם  קבל, י  לאחר  הנתוניםרק  . ת 

  . בוודאי

גל בן  מעשי  :גיא  בפריזר. אילהקפ. מאוד  המתים  את    .שים 

כל, תראו  :אל- אתי גן הבנתי , קודם  לא  דניםהאמת  אנחנו  . ממש. במה 

להזמין  צריכים  הייתם  הפייריות  שמבחינת  חושבת  אני 

שיסביר מהעמותה  אישור. מישהו  מחזיקה  גם  ,אני  אני 

ביחד כבר  דנים  שלא  ה, מתפלאת  קרקעזה  גם , קצאות  לא 

קדישא חברת  את  יחד, באמת  לא  דונמיםXיש ? למה  יש ,  

חלקות, ע"תב תת  העסק, יש  כל  את  וגומרים  יחד    . עושים 

הפנים    משרד  של  אישור  מסמך  מחזיקה  עשייה  - אני 

לזה ,במקרקעין שבהתאם  שכותב  מאשר   הנני  סמכות 

במקרקעין  השימוש  זכויות  את  להעביר  סבא  כפר  לעיריית 

כחלקה היד מחלקות ,40ועים  וחלק  . בגוש... 37, 35, 30 

אחר1,2חלקות  בגוש  בכל . - ו, - ו,   אתכם  אלאה  לא  אני 

להסכם  ,המספרים בהתאם  סבא  כפר  נכונה  מנוחה  לעמותת 
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בתאריך  ונחתם  כתוב. 3.3.06שנערך  משרד , לא  אישור  זה 

  , הפנים

קואליציה, רגע  : לויאהוד יובל חבר  להבין ?הוא  רוצה    . אני 

הפנים  :אל- אתי גן משרד  אישור     .זה 

הקואליציוני  : לויאהוד יובל ההסכם  את  לנו  מפעיל , תביאו  אתה  מה  על 

מרות   ? עליו 

פרץ קו  :שמעון  בקואליציה, אופוזיציה- אני  לא    . אני 

מרות  : לויאהוד יובל עליך  מפעיל  הוא    ?למה 

גל בן  לאתי, יובל  :גיא  מפריע  כרגע    .אתה 

יש   : לויאהוד יובל אותהאם  יודעים  לא  ואנחנו  מחויבות    , לך 

ש  :אל- אתי גן אמירה  איזו  יש  הזה  צדבאישור  לא  אנחנו  לא , בכלל  אני 

בכלל מאיתנו  רוצים  מה  שני. יודעת  מתחם, דבר  יש , יש 

נספחים, הסכם עם  יש  פעם  ששוב  נכונה  מנוחה  מתחם  , יש 

הכל חלקות, עם  עכשיו. עם  מה? מה  על  ריב  כסף? יש  ? על 

מוכני לא  לשלםהם  מה, ם  הסכם? על  לשנות  רוצים   ?אתם 

תודיעו הסכם, אז  רוצים. לפתוח  לא    , הם 

כהן ההסכם  :אורן  את  לשנות  רוצים  פעולה, הם  משתפים  לא  הם . הם 

פעולה משתפים  את , לא  לשנות  רוצים  שהם  נקרא  זה 

  . ההסכם

המגרשים, לא  :אל- אתי גן את  להם  לשנות  רוצים  מה . באמת, כי  זה  מה 

קשור   ? זה 

גלג בן  ממציאה  :יא  שהיא ? היא  מה  את  ממציאה  שהיא  חושב  אתה 

  ? אומרת

רוצה  :אל- אתי גן אתה  הסכם, מה  הפרת  על  אחתום    ? שאני 

גל בן  איתם  :גיא  דיברת  איתם? אתה  דיברת    ?אתה 

כהן . אני , כן  :אורן  . איתם. פעולה, דיברתי  משתפים  לא    . הם 
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גל בן  איתם  :גיא  דיברת  כהן, אתה  כהן? אורן  איתםאורן  דיברת  אתה   ? 

כהן, כעירייה כאורן    . לא 

כהן   . כן  :אורן 

גל בן  אמר  :גיא  שאשל  ממה  ניזון  אתה    . אז 

כהן   . נכון  :אורן 

גל בן  איתם  :גיא  דיברת  לא  אתה    . אז 

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  איתם  :גיא  דיבר  הוא  אם  אותו    . שאלתי 

צריכה  :אל- אתי גן היתה  המשפטית  להסבירהיועצת  להפ,   ר רוצים 

לדון, לשנות, הסכם לשולחן  תביאו  זה    . את 

יואל ומתן  :איציק  משא  היה    . אבל 

הנציגים  :אל- אתי גן את  לך  אין  כי  יודע  לא  אני , איציק. סליחה, אתה 

סבא כפר  עיריית  את  גם  . וכנראה, מכירה  . אנחנו . מה  על  אז 

נתן ? מצביעים הפנים  משרד  כי  מועצה  אישור  צריך  לא 

לנו , אישור אומרים  את לא  מביאים  ולא  הסכם  שמשנים 

במקום   . ההסכם 

צרפתי   . בבקשה, שלי. תודה  :צביקה 

שמנכ  : לויאהוד יובל לפרוטוקול  שיירשם  רוצה  קרא "אני  העירייה  ל 

סמכות עליו  והטיל  חזרה  הסמכות. לשמעון  מה    . מעניין 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי בבקשה, תודה  :צביקה    . שלי 

רו  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו לדעתאני  לגבי , צה  משהו  מוזכר  נכונה  מנוחה  עם  בהסכם 

העיר לתושבי  עדיפות ? עדיפות  שצריך  בטוחה  אני  כי 

העיר להכניס , לתושבי  יכולים  אנחנו  עכשיו  אם  והשאלה 

פנימה זה  לא . את  היא  הזאת  ההחלטה  הצעת  אז  כן  ואם 

טובה מספיק, מספיק  לא  זה  מובהקת  עדיפות  מתן    . כי 



    05.09.2012  144  מועצה מן המניין 

גל בן  הצעת   :גיא     ?החלטהאיזו 

  . נכון  :אל- אתי גן

החלטה  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו הצעת    .יש 

גל בן    ? איפה  :גיא 

שלך  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו הקלסר    . בתוך 

גל בן  אין. לא  :גיא  קיבלו. בשלי  קואליציה    . לא, אה. רק 

ברור  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו לא  זה  מובהקת  מספיקעדיפות  קובעים .   שאנחנו  או 

ו10%, אחוזים לא. 90%-   אם  באותה , כי  נשארים  אנחנו 

עשינו . בעיה לא    . כלוםאנחנו 

התניה בגלל   :יאיר אברהם איזושהי  יש  הקיים  בהסכם  האם  שואל  אני  זה 

כפר  לתושבי  המקומות  של  ההקצאה  לגבי  נכונה  מנוחה  עם 

יש? סבא הקיים  בהסכם  אומרת. לא? האם  שאנחנו , זאת 

העניין המועצה , לצורך  שעולהבין שולחן  מה  עולה , היתר 

הזה התנאי  את  מתנים  אנחנו  האם  כל, השאלה    . קודם 

פרץ להיות  :שמעון  צריך  המקום  תושבי    . רק 

ברור, אוקי  :יאיר אברהם שיהיה    . רק 

בעיה, בסדר  :אל- אתי גן לי  רוצה,אין  אני  גם    ,  

פעולה   :יאיר אברהם שיתוף  שאין  אומרים  מדבריכם כשאתם  עולה  זה 

חי העמותה  האלהכאילו  הנתונים  את  להציג  מנת , יבת  על 

הקיים ההסכם  את  כך. להמשיך  לא    . זה 

פרץ כך, לא  :שמעון    . כן 

צנעני"עו איתן  . :ד  . לב. בתום  חוזה    . קיום 

מחייב  :יאיר אברהם לא  הקיים    . ההסכם 

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  זה  :גיא  את  אמרתי  לא  לב. אני  תום  על  תדבר  שלא , אל  משהו  על 

בו   . קיים 
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עמדה, איתן  :ר אברהםיאי להציג  בסדר  עמדה . זה  להציג  גמור  בסדר  זה 

למינימום לצמצם  מבחינתך, שרוצה  גמור  בסדר  רק . זה  אני 

פה לעשות  צריכים  אנחנו  משפטית  מבחינה  מה  בא . אומר 

הצעה, אשל לנושא . מעלה  בכלל  נוגעת  לא  שלו  ההצעה  אבל 

  . הזה

  . נכון. נכון  :אל- אתי גן

זאתואפשר   :יאיר אברהם ההצעה  סביב  של , להתכנס  כזאת  ל1הצעה    -4 

סבירה   . נראית 

גל בן  מקדימה  :גיא  הערה  להעיר  מבקש  שלא , אני. אני  מכם  לאלה 

ביודעים הזאת  העמותה  את  וייסדתי  קמתי  ממש . 2002-   ועד 

היו בתור  עמדתי  העלמין  בית  חניכת  למועד  וגם , ר"סמוך 

באמת רצון  מתוך  וגם  עניינים  ניגוד  של  את מטעמים  לקדם   

העלמין ממש , בית  העלמין  שבית  אחרי  קצר  זמן  התפטרתי 

וגידים עור  לי . קרם  שיש  חשש  איזשהו  יש  למישהו  שאם  כך 

עניינים בעמותה, ניגוד  יותר  הנהלה  חבר  לא  שוקי . אני 

הכלליות  לאסיפות  מגיע  לא  אפילו  גם  שאני  יעיד  אפילו 

הזה. יותר בדיון  להשתתף  בעיה  רואה  לא  אני    . ולכן 

מאחרים   ידע  יותר  קצת  לי  הסתם, יש  עד , מן  היה  למה 

שם האחרונים. שהייתי  בהליכים  בעמותה  מעורב  לא  , אני 

ההחלטות קבלת  בתהליכי  חלק  לקחתי  לא  גם  לי .אני  ידוע   

לבית  עתרה  שהיא  למצב  מבחינתה  הגיעה  שהעמותה 

שאני , אגב. המשפט המקורית  שהעתירה  להודות  חייב  אני 

אותה הנוכ, יזמתי  לב , חיתלא  בגילוי  יודה  יהודה  אולי 

לא  העלמין  שבית  להיות  יכול  עתירה  מוגשת  היתה  לא  שאם 

היום עד  קם    . היה 

ספק    העלמין ללא  בית  הקמת  את  החישה  הראשונה  העתירה 
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בעדינות, כי זה  את  לא , נגיד  סבא  כפר  עיריית  של  היחס 

נכונה למנוחה  ידידותי  כזה  היה  מה . תמיד  שקרה  שמח  אני 

והמ קםשקרה    , קום 

חמו בן  בדיוק   :יהודה  אמרו  שהגיעו  הארציים  הפעילים  שראשי  מעניין 

הפוכים   . דברים 

גל בן  יופי, יהודה  :גיא  זה  הארציים  אני , הפעילים  . אבל  . .  

חמו בן  פורז   :יהודה  השר  אמר  מה  יודע  שלואתה  עוזר  היית  . שאתה 

  . מעניין

צנעני"עו איתן  הדתית :ד  המועצה  עם  עזר"גהבשם , התבלבלת  שלך    . ץ 

גל בן  דברים,יהודה  :גיא  בהרבה  אותי  לבלבל  אפשר  לא,   אבל . בזה 

קשר , בוא לזה  והיה  הסתדרנו  פחות  אולי  ואתה  אני  גם  אז 

קצת כן  אולי. תתעלה, בוא. גם  זו ? בסדר. לפחות, תגיד 

  . פוליטיקה

העניין   לדעתי , בתיה, לעצם  בידיים  לכאן  באים  לא  אתם 

לגמרי מנהלת. נקיות  כרגעאת  משפטי  מהלך  אלה ,   בימים 

העירייה , ממש של  האינטרסים  את  מייצגת  את  מול שבו 

נכונה מנוחה  של  חופפים, האינטרסים  לא  לא . שכנראה  אני 

הזאת ההחלטה  הצעת  אם  צריך , יודע  מה  ויכוח  כרגע  יש 

מנוחה  לבין  סבא  כפר  עיריית  בין  ההקצאה  מנגנון  להיות 

  . נכונה

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  טוען  :גיא  שאני  לדבר, יובל, מכיוון  לסיים  לי    . תן 

. גיא  : לויאהוד יובל . .  

גל בן  טוען  :גיא  דיבור, אני  זכות  לך  יש  לוי  טוען  .דבר, יובל  שאם אני 

שם אותו  למצות  צריך  המשפט  בבית  מתברר  ואז , ההליך 

המשפט בית  של  סופית  החלטה  צריך , כשמתקבלת  אם 
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לפה אותו  להביא  צריך  משהו  והבנתי . לשנות  ידיעתי  למיטב 

מוצה לא  המשפט  בבית  אחד. ההליך  דבר    . זה 

שני   ידיעתי, דבר  למיטב  המקורי  מילה , בהסכם  נאמרה  לא 

צריכה  הקרקע  של  שההקצאה  כך  על  מילה  חצי  לא  ואף 

המקום לנפטרי  בזיקה  סבא, להיות  כפר  לתושבי  לא . קרי 

עדיפות"ע אי  או  עדיפות  מתן     .י 

אק, רגע  :אל- אתי גן הסעיףאני  את  בדיוק  לך  נכונה : "ריא  מנוחה 

הרחב  לציבור  קבורה  שירותי  להעניק  כדי  לפעול  מתחייבת 

הקברות שמירת, בבית  תוך  הכל, ..."וזאת    . זה 

גל בן  דיבורא  :גיא  זכות  באמצע    . ני 

כתוב  :אל- אתי גן מה  לך  אומרת    . אני 

גל בן  לסיים, אתי  :גיא  לי    .  תני 

פרץ .  :שמעון  . שלנ. העלמין  דברו בית    . אותו 

דבר.כתוב, נכון  :אל- אתי גן אותו  בדיוק    .  

גל בן  שעבדו   :גיא  המסורים  המשפטיים  והיועצים  העיר  קברניטי  אם 

ההסכם חתימת  אז, את  זה  את  להכניס  לנכון  מצאו  עם , לא 

הכבוד טעות, כל  מבחינתכם  כנראה  היתה  לא . אז  איך 

זה על  אומרת. חשבתם  נזכרים , זאת  הטוב  במקרה  אתם 

אותועכ שצפיתם  מבלי  עליכם  קם  הזה  שהדבר  בדיעבד   שיו 

רשלנות. מראש זה  הטוב  יודע , במקרה  לא  אני  הרע  במקרה 

לזה לקרוא  העניין . איך  עם  בעיה  שיש  אומרים  אתם  הרי  כי 

  . הזה

להודות    חייב  העמותהאני  את  שכשהקמתי  לב  , בגילוי 

אזורי או  ארצי  צביון  לה  לתת  היתה  לא  שלי  אבל . הכוונה 

המקורי כל  ההסכם  כךעוד  על  אוסר  אומרת , לא  בעצמך  את 

אליה פונים  אם  עצמה  עפ, שהעמותה  לה  להגיד "אסור  דין  י 
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ש לאדם  שירותיהלא  את    . מבקש 

צנעני"עו איתן  התעריף :ד    . השאלה 

גל בן  משתיים  :גיא  אחת  לסיים, איתן. אז  לי  מעוניינים . תן  אתם  אם 

ההסכם את  מש, לשנות  לנהל  בטובכם  ענייני תואילו  ומתן  א 

העמותה להסכמות, מול  בית , תגיעו  באמצעות  אם  בין 

שלא או  לפה. המשפט  תביאו  ומוסכם  מוגמר  משהו  . וכשיש 

שלי  החלטה  הצעת  לכאן  תביאו  כמו אל  ונראית  מריחה 

הליך  באמצע  העמותה  מול  וממכר  מקח  לנהל  ניסיון  איזשהו 

  .משפטי

ענייני   טיעון  לכם  שיש  להיות  להיו, יכול  עוד יכול  שיש  ת 

לא מלהגיד  חוץ  אחד, פתרון  אף  לקבור  לא  מציע  בוא , אורן 

בפריזר הנפטרים  את  מעשי. נשים  פתרון  לקבוע . ממש  אפשר 

לא. תמהיל או  כן  מסוים  שמאחוז  ולהגיד  לבוא  אבל , אפשר 

הזה העניין  על  העמותה  עם  ומתן  משא  לנהל  פה . צריך  יש 

שלהם מ, נציג  להגיד  ישמח  גם  הוא  דעתי  אולי , ילהלעניות 

העמותה עמדת  את  לאחד  אחד  יבהיר  גם    . הוא 

ארמוני הנקודה  :אשל  את  מפספס  אתה    . לדעתי 

גל בן  נראה  :גיא  שזה  חושב    , אני 

ארמוני למה  :אשל  גם  לך  אסביר    . אני 

גל בן  משהו  :גיא  פה  להביא  אפשר  שהיה  חושב    , אני 

ארמוני למה, סליחה  :אשל  גם  לך  אסביר    . אני 

ההסכםאתה   :אל- אתי גן כל  את    ? קראת 

ארמוני לכם  :אשל  אסביר  אצלי. אני  היו  שהדיונים  מכיוון  פה  , אנחנו 

חצי רוצים  אנחנו  ואמרה  נכונה  מנוחה  זה עכשיו . חצי- ובאה 

לי נראה  השטח . לא  את  לחלק  נכון  לא  שזה  חשבתי  ואני 

לחלק. חצי- חצי יכול  אני  מפתח  איזה  לפי  אמרתי. אז  , ואז 
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מה יודעים  נל, אתם  את בואו  שתציגו  או  שהיה  מה  לפי  ך 

האלה   . הנתונים 

הנתונים   את  הציגו  לא  שצריך , הם  חושב  אני  אמרתי  ואז 

המפת לפי  הקודםחללכת  ו.   נכונה  מנוחה  ואז . עתרהבאה 

רגע מנכ, אמרתי  החלטת  לא  פה . ל"זה  מדברים  אנחנו  אם 

מהותי בעצם  שהוא  משהו  על , על  פה  מדברים  אנחנו  אם 

קרקע  של  עדיפות  מנכ, לקבורהסדר  החלטת  לא  כל "זו  עם  ל 

ליהכבוד  .   

מועצה   החלטת  מדיניות, זאת  החלטת  נהיה , זאת  וכשאנחנו 

אותי ישאל  המשפט  שבית  כדאי  אז  המשפט  אתה , בבית  מי 

שתחליט מועצה, בכלל  החלטת  על  להסתמך  אוכל  זה . אני 

הסיפור בעצם . כל  זה  מבקשים  שאנחנו  המועצה  והחלטת 

הקוד ההסכם  את  יותר, םלגבות  צריכים . לא  אנחנו  זה  עם 

מנוחה  של  הטענה  עם  להתמודד  כדי  המשפט  לבית  ללכת 

יותר רוצים  שהם  חזרנו הסברתי  .נכונה  למה  הלוגיקה  את 

  . אחורה

גם    ואומרים  שבאים  חברים  פה  יש  הרבה25%עכשיו  זה    .

נפעל אנחנו  ככה  אותנו  ינחה  הזה  שהשולחן  מה  . מבחינתי 

מנכאבל  החלטת  לא  מדיניות, ל"זאת  החלטת  ולכן , זאת 

בדיון פה  הכל. אנחנו    . זה 

גל בן  מגולמת   :גיא  שלא  מדיניות  משקף  אתה  פה  ההחלטה  בהצעת 

העיר. בהסכם לתושבי  עדיפות  לתת  אומר  כתוב , אתה  לא  זה 

  . בהסכם

חמו בן  העיר, מה  :יהודה  של  באינטרס  לא  של ? אתה  באינטרס  לא  אתה 

  ?התושבים

גל בן  משנה  :גיא  אתה  ההסכםאז  את    .  
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חמו בן  לתושבי   :יהודה  עדיפות  נותן  אתה  האם  להחליט  צריך  עכשיו  אתה 

לא או  סבא    . כפר 

גל בן  ש, יהודה  :גיא  אומר  לא     - אני 

בהסכם  :אל- אתי גן כתוב  לא    . זה 

מילר מה  :עמירם  חדש? אז  הסכם  עכשיו  יהיה    . אז 

ביחד(   ) מדברים 

צועק, בסדר  :אל- אתי גן אתה    ? למה 

מילר קרה  :עמירם    ?מה 

שסוף, עמירם  :יאיר אברהם בסדר  תדון- זה  הזאת  המועצה    , סוף 

גל בן  מתרגש, עמירם  :גיא  קצת  שאתה  שם  חלקה  לך  מאחל ? יש  אני  כי 

עד  תמשיך, 120לך  אם  ככהאבל  להתעצבן  שם  אתה ,  תהיה 

עוד    . עטמקליינט 

מילר קרה  :עמירם  קרה? מה  הזאת?מה  האדמה  את  נתנו  לב  בחפץ   . . .   

ביחדמדברי(   ) ם 

גל בן  והבן , עמירם  :גיא  נכונה  מנוחה  את  מפרשנים  שכולנו  היא  האמת 

מילים כמה  להגיד  רוצה  אותו. אדם  נשמע  לא? אולי  ? למה 

הדיון על  חדש  אור  ישפוך  הוא  לשמוע . אולי  מוכן  אתה 

  ?אותו

צרפתי בתיה  :צביקה  את  לשמוע  רוצה  רגע    . אני 

חמו בן  תעמיד , רגע  :יהודה  בתיה  לפני  שעות4להצבעה אבל    .  

גל בן  להצבעה  :גיא  להעמיד    ? למה 

חמו בן  שעות4  :יהודה    .  

צרפתי הישיבה  :צביקה  זמן  את  להאריך  בעד    ? מי 

חמו בן  אחד  :יהודה    . פה 

צרפתי אחד  :צביקה    . תודה, פה 
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מסהחלטה למאשרים :470 '  מעבר  המועצה  ישיבת  הארכת  שעות4   .   
  

מספ  :ד בתיה בראף"עו להבהיר  רוצה  דבריםאני    . ר 

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  כאן , שמעון  :גיא  לא  עדיין  המתים    .תחיית 

פרץ ייכנס , לא  :שמעון  לא  בטעות  אחד  אפילו  שלנו  העלמין  בבית  אבל 

מלא ישלם  לא  הוא  אם  לעיר    . מחוץ 

גל בן  הקשר  :גיא  הקשר?מה  מה  קשר?  שום  אין    .  

משלמים  :יאיר אברהם הם  לעיר    . מחוץ 

גל בן  לנפטרי . משלמיםכולם    :גיא  בחינם  קבורה  שזה  חושב  אתה  מה 

  ? חוץ

פרץ הזאת  :שמעון  העמותה  איפה  .אבל  . .?  

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי   .בבקשה, בתיה  :צביקה 

ש  :ד בתיה בראף"עו דיון  מנהלים  שאנחנו  כביכול  טענה  כאן  טרם הועלתה 

המשפט. מוצה של , בבית  דעתו  את  להפיס  כדי  כל  קודם  אז 

קיבלנו, גיא המשפטאנחנו  מבית  הזאת  ההוראה  את  ואני ,  

ההחלטה את  לך  לקרוא    , רוצה 

גל בן  הישיבה  :גיא  לפני  פשוט  לנו  צורף  לא  חומר  אף  הסקירה . כי  כל 

פה בעל  היא  החומר . שלך  את  מקבלים  היינו  אם  אולי 

דעתי, מראש את  להפיס  צריך  היה  לא    . אז 

גרסל.   :ד בתיה בראף"עו הילה  בהשופטת  שהתקיים  בדיון  הפגרה, 15.7-   , ערב 

ב בשאלת : "החלטתהקבעה  דיון  תקיים  סבא  כפר  עיריית 

בתוך  הקרקע  הקצאת  מהיום60דרך  יום  ההחלטה .   מתן  עם 

ע קדישאתודיע  לחברת  והן  למבקשת  הן  כך  יהיה . ל  צד  כל 

מתאימה בבקשה  המשפט  לבית  לפנות  מתן רשאי  עם   
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  ". ההחלטה

גל בן  הזאת  :גיא  ההחלטה  התקבלה    ? מתי 

קדישא, נו  :אל- אתי גן חברת  את  גם  מביאים  לא  אתם  למה    ? אז 

  . 15.7- ב  :ד בתיה בראף"עו

שני, בדיוק  :אל- אתי גן להיות  .צריכים  . . ,  

צועקת  :ד בתיה בראף"עו את  אפסיק, אם    . אני 

צועקת  :אל- אתי גן אותך, אני  שואלת    , אני 

צרפתי   , אתי, אתי, סליחה  :צביקה 

אז   :ד בתיה בראף"עו שואלת  את  לתשובהאם  מצפה    . את 

  . בהחלט  :אל- אתי גן

לי  :ד בתיה בראף"עו להסביר, תרשי  אנסה  יבוא .אני  גם  הזה  הנושא  כל   

קדישא חברת  של  אמורים . לפתחה  בכמה  דנים  כרגע 

נכונה למנוחה  שתובא . להקצות  הקצאה  שכל  ספק  אין 

הזהלחבר לשולחן  תובא  קדישא  שכן, ת  שום . בוודאי  אין 

גרנטד'דבר     .אחדלאף ' פור 

אליו   להתייחס  רוצה  מאוד  שאני  נושא  העלית  את  , עכשיו 

חוזה בחוזה. לעניין  כתוב  החוזי? מה  המעמד  ניסית ? מה 

הפנים משרד  לאישור  הובא  שבעצם  בהסכם  אז . להיתלות 

להתייחס רוצה  אני  האלה  שאלה , לדברים  לכל  תשובה 

  .שהעלית

כל   של , קודם  באותיות  כתוב  היה  לא  אמנם  עצמו  בהסכם 

סבאק כפר  העיר  של  מתיה  רק  יהיו  שהמתים  לבנה  , ידוש 

ההסכם  מתוך  לכם  לקרוא  רוצה  אני  פסקאות2אבל  אחת .  

של  בזכותם  הכירה  סבא  כפר  שעיריית  אומרת  הפסקאות 

עפ להיקבר  חלופית"תושביה  אזרחית  בקבורה  השקפתם    . י 

ביקושם    ולאור  זה  הסכם  על  הצדדים  חתימת  לאחר  כך  אחר 
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כפ העיר  תושבי  אזרחיתשל  לקבורה  סבא  תאפשר , ר 

.העירייה . כך, . לה , אם  שקוראים  הוראה  בעצם  כאן  יש 

מכללה העירייה , הוראה  לתושבי  היתה  הזה  ההסכם   שכוונת 

סבא   .כפר 

חדש   הזדמנויות  חלון  כאן  נוצר  הכוונה, אבל   ?ולמה 

הגיע קבע לאישור , כשההסכם  הפנים  בהוראה הוא משרד 

סבא כפר  לעיריית  צדדית  .חד  . עו. קבע  לוינגר"  דרור  עוזר , ד 

ככה הפנים  משרד  של  המשפטי  ליועץ  סעיף ל: "ראשי  עניין 

להסכם13 לשטח  –   ביחס  ניתן  הפנים  שר  אישור  כי  נבהיר 

ההסכם  בעת  למנוחה  .המועבר  שיועבר  עתידי  שטח  כל 

בסעיף  ואין  בהתאם  השר  אישור  טעון  ליתר 13נכונה  כדי   

זה באישור  הצורך    , ".את 

אומר   הפנים , תזאת  משרד  שקבע  ניתן אישור שההוא שמה 

ל ביחס  החוזה רק  במסגרת  שהועברו  הדונם    שני  

חדשה הקצאה  כל  שוב תצטרך , לגבי  לבוא  כל   לאישור 

המוסמכים קרי ,הגורמים  הפניםמועצ  ושר  העיר    . .ת 

צרפתי   . בבקשה, תודה  :צביקה 

כל  : לויאהוד יובל הזאת, קודם  הנקודה  את  שהסרת  שמח  כמו ר, אני  ק 

הצעת  הוא  הזה  שהדיון  מראש  יודעים  היינו  אם  אמר  שגיא 

המשפט בית  של  דיון  במסגרת  יותר , החלטה  הרבה  לנו  היה 

מכובד. קל יותר  הרבה  היה  מראש  הזה  רק , הבנתי. הגילוי 

שאת  מה  את  כלל  לא  לנו  שצורף  שהמסמך  אומר  אני 

  . אומרת

גל בן  היום  :גיא  בסדר  שכתוב  מה  זה  לנו  שנאמר  מה  הקצאת .כל   

נכונה למנוחה  קשור, שטחים  לא  אפילו  למה זה  ישיר  באופן   

ההחלטה בהצעת    .שנאמר 
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שני  : לויאהוד יובל העמותה , דבר  את  פה  שמציגים  זה  על  כועס  קצת  אני 

מידע לנו  לתת  סמוי, שמסרבים  כזה  הון  איזה  זה , מרוויחים 

נוח לא  נשמע  טבעי, קצת  מבחוץ. לא  אנשים  , מביאים 

אותם מיליונים. קוברים  עשו  אוהב . וואלה  כך  כל  לא  אני 

האלה הדברים    . את 

יותר , סליחה   קצת  מרוסיה  לעלייה  שקרוב  היחיד  אולי  אני 

באמצע , מכולכם ללוויות  ללכת  של  הבעיות  את  מכיר  ואני 

אחד, שדות לאף  זה  את  מאחל  לא  ואני  נידחים  , בחורים 

למשפחות  לא  צעירבטח  חייל  מודיעין, שלוקחות   קצין 

שלושיצא ובאזכרות  שלו  בלוויה  להיות  לי  שדה ,   ומחפשים 

מרוחקים   .במרחקים 

אזורי   קברות  בית  להיות  עלינו  נגזר  אם  איזה . ואוו, אז  ואם 

אותה הקים  בכלל  שגיא  תיתן , עמותה  הומניטארית  במטרה 

אזורי של . ואוו, שירות  הגדול  השוד  את  תפסנו  כאילו 

הציבורית הכבוד, תקשיבו. הקופה  כל  יש עם  אנשים  , פה 

לארץ עלו  הארץ, הם  תושבי    , הם 

לוי מוגבלת  :ארנון  הקרקע    . אבל 

לי, סליחה  : לויאהוד יובל ירשה  לך. כבודו  הפרעתי     .לא 

לוי תיתן, מה  :ארנון  בעיה, תיתן? כמה  כמה, תיתן, אין    ?אבל 

אגיד, ארנון  : לויאהוד יובל רווחעכשיו . אני  איזה  לו  מצא  אחד  כל  לא . פה 

שהיד לי  בטח וע  היא  התעשרה  ואם  התעשרה  הזאת  עמותה 

דו דו, חות"מגישה  מגישה  והיא  נציג  לה  שיש  חות "ובטח 

שלה, כדין ההכנסות  את  לראות  רשם , ואפשר  אצל  מופיע  זה 

המנכ. העמותות ביקורת"אדוני  העלה  את , ל  לנו  נתנו  לא 

אותם. המידע   ,החשדת 
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ארמוני זה  :אשל  כהוא  הכספי  הנושא  על  דיברתי  הנושא גם , לא  על  לא 

  . המהותי

הנפטרים'אמרת   : לויאהוד יובל מי  לנו  אמרו  , לא  להגיד' רוצה  אני    , אז 

ארמוני שאמרתי  :אשל  מה  הם. מספרם. נכון, זה  מי  לא . מספרם. לא 

כספיים נושאים  על    , דיברתי 

סליחה  : לויאהוד יובל בבירור  או 150, אפשר  ב160  אפשר  נפטרים  דקות 5-    

ת עם  שאילתא  זהותלהוציא  מהעיר, עודת  מהם  כמה  , ולדעת 

טהור נטו  רווח  היו  מהם  להגיד . וכמה  רוצה  אני  עכשיו 

אם , לכם לעמותהוגם  טהור  נטו  רווח  פה  בטוח , היה  אני 

בכיסו אותו  שם  לא  אחד  אותו , שאף  חילק  לא  אחד  ואף 

הביתה מה .אליו  יודעים  על , ואתם  מדברים  כבר  אם 

בעד , רווחים   , אני 

פרץ הזהזה   :שמעון  הרווח  סבא  כפר  לתושבי  הולך  ההבדל. לא    . זה 

אשם  : לויאהוד יובל   . כבודו 

גל בן  הזה  :גיא  העלמין  בית  סבא  כפר  לתושבי  נטו  אתה , כן. רווח  כי 

אנשים רואה    , רק 

פרץ סבא  :שמעון  כפר  תושבי  למען  פועלת    ? העמותה 

גל בן  לך  :גיא  להסביר  מנסה  העיד , אני  עצמו  אלבוים  שבמוטי  ית בפניי 

הלכתיות בעיות  לו  פותר  האזרחי  לא , העלמין  ומצבים 

אנשים מול    , נעימים 

פרץ זה  :שמעון  נגד  דבר  שום  לנו  אין  . . אבל  . נגד. משהו  נגד?יש  לא  אני    .

העיר שתושבי  רוצה  הכל, אני  שאנחנו . זה  לך  אמר  מישהו 

העלמין בית    ?נגד 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי דיבור, אתי  :צביקה  בזכות  לא  לסייםת, את  ליובל    . בבקשה, נו 

אדם  :אל- אתי גן הבן  את  שואלת    . אני 
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צרפתי מפריע  :צביקה  וזה  יובל  של  הראש  מעל  שואלת  את    . אבל 

   .נכון  :אל- אתי גן

צרפתי מפריע  :צביקה  זה  מפריע, נכון, אז  שזה  יודעת    . את 

אינפורמציה  :אל- אתי גן איזה  מקבלים  אנחנו    , כי 

צרפתי אי, אתי  :צביקה  צאי  אותהאז  ותשאלי  החוצה     .תו 

גל בן  נכון  :גיא  הוא  פה  שמוצג  המידע  אם    . השאלה 

צרפתי בחוץ  :צביקה  איתו  לדבר  יכולה  ליובל, היא  להפריע  למה    ? אבל 

לאמת  :אל- אתי גן להגיע  רוצים  לא  זה? אתם  את  מבינה  לא    . אני 

מילר מה  :עמירם  האמת, רגע  את  לך  אמרה  לא  מבין? בתיה  לא    . אני 

גל בן  ש, לא  :גיא  פה  ל1- נאמר  היה 4-   לא  מה  משום  וזה  להמשיך  רצינו   

  . ניתן

אדם  :אל- אתי גן הבן    , אומר 

גל בן  המנכ  :גיא    , ל"אומר 

ל1- ש  :אל- אתי גן הסכמנו4-     .  

גל בן  העמותה  :גיא  נציג  את  תשמע  יגיד , אז  שהוא  מה  שזה  בטוח  לא 

נכון, לך    .שזה 

פרץ המדוברת  :שמעון  הכמות  לפי    , אבל 

לא  :אל- אתי גן הם    . ..אבל 

גל בן  הזאת  :גיא  להקצאה  לחזור  הבעיה     ?מה 

להתכנס  :יאיר אברהם סביב . עמירם, אפשר  להתכנס  אפשר  מגוחך  באופן 

הזאת הוויכוח. ההצעה  מה  על  יודע  לא    .אני 

גל בן  להמשיך   :גיא  בעד  פה  ל1כולם  במקור, 4-   שנאמר  מה    ? שזה 

  . לא, לא  :???

א  :יאיר אברהם מקבל  שלא  ההמלצהמי    . שיתנגד, ת 

גל בן  המנכ  :גיא  של "הרי  המדיניות  על  להחליט  סמכות  יש  שלנו  אמר  ל 

  . ההקצאה
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  . נכון  :יאיר אברהם

גל בן  להמשיך  :גיא  זה  השולחן  על  פה  לעלות  שיכולות  ההצעות  , אחת 

שיהיה הוא  שהיה  ל1. ומה    -4.   

ל1ואולי , גיא  : לויאהוד יובל טעות4-   זה   ?   

תצ  :יאיר אברהם נגדאז    . ביע 

רגע, סליחה  : לויאהוד יובל סבא . אבל  כפר  עיריית  של  התפקיד  ואולי 

  , להבטיח

פרץ ל1אבל   :שמעון  פה4-   שיקברו  העיר  תושבי  רק  שיהיו  הכל,     . זה 

העירשיהיו לא , לא  : לויאהוד יובל תושבי    . רק 

פרץ עיר  :שמעון  תושבי    . רק 

בזכות  : לויאהוד יובל שלי  הדיבור גם    . . .  

גלגיא  קובר   :בן  אלבוים  העיר. 7%אפילו  תושבי  רק  יכול  אפילו . לא 

קובר  אלבוים  סבאים7%מוטי  כפר  לא  שהם  יכול .   לא  אתה 

העיר תושבי  רוצה. רק  אתה  אם    . גם 

פרץ מעל   :שמעון  זה  אצלך    . 50%אבל 

גל בן  נתונים  :גיא  שאין  לך    . אומרים 

פרץ בעיוור  :שמעון  זה  את  לקחת  מוכן    . אני 

ג בן     ?כן  :לגיא 

פרץ התערבות  :שמעון  איתך  הולך    . כן, אני 

גל בן  במתים  :גיא  כשמדובר  עיוור  על  הולך  לא    . אני 

פרץ עיוור  :שמעון  רואים, באמת, זה  לא  יכול . הם  שזה  לך  מבטיח  אני 

עיוור על  חצי. להיות  מעל  בטוח  עיוור  על  הולך    .אני 

גל בן  הנושא  :גיא  את  מכיר  מספיק    .לא 

צרפתי   .בבקשה, ליוב  :צביקה 

של   : לויאהוד יובל הזאת  שהחלוקה  בטוח  לא  ל1אני  ל1, 4-     -10 ,  

מציע  :יאיר אברהם אתה  מה    ? אז 
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נכון. תקשיב  : לויאהוד יובל שזה  בטוח  תמיד . לא  שם  שיש  שנכון  בטוח  אני 

קבורה מקומות  לעוד  שיתיר  הקצאה  חייב , מפתח  לא  שהוא 

קבוע שייתן , להיות  כזה  מפתח  להיות  חייב  להם הוא 

לעיר. יתרות מחוץ  נפטרים  יביאו  הם  פעם  מדי  אם  אני , וגם 

להתיר  יכולה  הזאת  שהמועצה  שמחפשים חושב  לאנשים 

אותם ושודדים  קברות  בבתי  אבל  שודדים , בשעת  משמעי  חד 

ומסביב, אותם והקיבוצים  הפרטיים  הקברות  בתי  כל . כל 

אותם שודדים  אליו  שמגיעים    . מקום 

מוציאים    שהם  יודע  שקליםואני  צריכים , אלפי  ולפעמים 

כספים ממשפחות, לקבל  סבא . עזרה  כפר  ועיריית  והיה 

שטח יקבעו , תקצה  בכלל  עוד  מחר  לקבר5ואם  נפטרים    ,

ויהיו  לגובה  קבורה  נעשה  לקבר10ואולי  קברים  יתנו ,   אז 

לעיר מחוץ  נפטרים  כמה  עוד  לקבור    . להם 

צרפתי רבה  :צביקה    . תודה 

עתאדוני   : לויאהוד יובל בטרם  לי  יודה    . לא 

לוי לך- כמה , יובל  :ארנון  אמר  לא  אחד  אף    .  

להם   : לויאהוד יובל הצורךישאירו  לפי  להתרחב  מכסת .אפשרות  ימלאו   

קיבל האורתודוכסי  הקברות  שבית  כמו  גם , קברים  יקצו 

הזאת. להם המכסה  את  מכסה, ימלאו  עוד    . יקבלו 

גל בן  שוקי  :גיא  את  לשמוע    ?אפשר 

צרפ   . בבקשה, יאיר  :תיצביקה 

ל  :יאיר אברהם לנסות  מאוחרת  כזאת  לילה  בשעת  ננסה  להבין בואו  פחות 

נדרשים אנחנו  לנו , למה  שיש  האופציות  מה  לבחון  ולפחות 

  , מעבר. להצביע

.   : לויאהוד יובל . ה. את  . להגביל  . יהודים.   . לא 

ביחד(   ) מדברים 
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ארמוני להגיד  :אשל  שצריך  משהו  עוד  שהקרקע , יש  הם ברגע  נגמרת 

עוד   .יקבלו 

בכלל  : לויאהוד יובל עכשיו  הדיון    ?מה 

שלהם. רבע מכלום  : לויאהוד יובל הקבורה  את  תגביל  לא  יקבלו , אתה  הם 

רבע10% או  משנה,   זה  מקרה?מה  בכל  ה,   כל   10%- יקברו 

העיר תושבי  קרה, לא  מה    ?אז 

שאלה   :יאיר אברהם כרגע  שיש  המקצועימכיוון  מהדרג  אפילו  , שעולה 

מאודא בצורה  אשל  פשוטה - מר  מדיניות 'מאוד  צריך  לא  אני 

סבא כפר  של  פה, קבורה  לשולחן   זה  את  מביא  ולכן .'אני   

המקצועי למספריםההמלצה  ביחס    , ת 

יואל   . הידועים  :איציק 

מהם   :יאיר אברהם כמה  לשאלה  קשר  ללא  שולחנו  על  כרגע  שנמצאים 

לא או  סבא  כפר  יח. תושבי  על  לשמור  הצעה  פה  של עולה   1ס 

בעתיד, 4- ל שתהיה  הקצאה  כל  היועצת . על  אומרת 

שכרגע המועצה - סוף, המשפטית  של  לשולחן  נושא  בא  סוף 

החלטה עליו  לקבל  נדרשים  ערכית . שאנחנו  גם  החלטה  זו 

היתר   , בין 

אמרו  : לויאהוד יובל מי  לקבוע  הולך    ? אתה 

אומרולכן   :יאיר אברהם שאו, אני  צנעני  איתן  העניין  לצורך  מר שאם 

לקבורה  יותר  גדולים  שטחים  אולי  להקצות  שצריך 

ולדרוש ,אורתודוכסית לטעון  מבחינתנו  לגיטימי  וזה   

כזאת נוכל , דרישה  ואולי  חושב  אני  זאת  עם  יחד  אבל 

הזאת ההצעה  סביב  של , להתאחד  ל1שהקצאה  לשטח 4-    

סבירה חלוקה  זו  העניין  לטובת  שיופקע  מה . הקרוב  זה 

אומר   . שאני 

מילר הבעיה  :עמירם  לא  בסדר, לא. זו  לא    . זה 
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לקבוע  :יאיר אברהם סבא, אפשר  כפר  לתושבי  עדיפות    ,לתת 

צרפתי בבקשה, חברים. תודה, יאיר  :צביקה  העיר    . ראש 

מילר יהודה  :עמירם  להגיד  מבקש  מסכים , אני  ל1אני  עדיין , 4-   אני  אבל 

עדיפות שתהיה    .דורש 

ביחד(   ) מדברים 

מילר   . 40%-60%  :עמירם 

פרץשמעו להיות   :ן    .10% -  90%צריך 

צרפתי דיבור  :צביקה  בזכות  העיר    .ראש 

חמו בן  מבקש   :יהודה  דבריםלפני אני  אשא  בבקשה, שאני  את , שוקי  תגיד 

הזה הדיון  את  נסכם  מכן  ולאחר  להחלטות, דבריך    .ונגיע 

לוי שנייה  :ארנון  נתונים, רק  נותנים  לא  הם    , אם 

חמו בן  מש? למה? למה  :יהודה  זה  עכשיומה    ? מה? נה 

לוי בסדר, לא  :ארנון  לא  הוא  אם  להשיב, אבל  לו  לתת     ?למה 

גל בן  העיר   :גיא  ראש  ומול  מולך  שהפגינו  תושבים  פה  שמעת  אתה 

לדבר להם  תיתן. ונתנו  לא    ? לו 

כל  :שוקי יהודה, קודם  רבה  מופתע, אורן. תודה  'אני  לא ,  הם 

זה רוצה. 'רוצים  שלא  אחד  אף  משתפים , אין  פעולה ואנחנו 

שתדעו.כולםעם  כל  קודם  מתנדבים,   של  עמותה  אני . אנחנו 

יו העמותה"סגן  מקבל, ר  שאני  מה  הרבה. וזה  משקיע  , אני 

כלום מקבל    . לא 

חמו בן  לך  :יהודה  נכפיל    . מחר 

לי  :שוקי מכפילים, הכפילו  יום    . כל 

גל בן  אפס  :גיא  עדיין  זה  אפס  כפול    . יהודה, אפס 

שני  :שוקי הנ, דבר  השחורה האדון  הכיפה  עם  פה  עלייכבד    , צרחת 

פרץ צרחתי  :שמעון  המספרים. לא  את  מכיר  לנו, אתה  תגיד  לא  זה ? למה 

שלי   . הדיבור 
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חמו בן  להימאס  :יהודה  מתחיל  כבר. זה  לדבר. תפסיקו  לו    .תן 

הכי , שמעון  :שוקי הדברים  אחד  העלמין  בית  את  פתחנו  כשאנחנו 

לנו שהיו  שיר, חשובים  לתת  של  מזה  חסר חוץ  שהוא  ות 

שהולכים , היום עובדה  כי  חסר  שהוא  מסכימים  וכולם 

מקומות מיני  ולכל  זה .לקיבוצים  לנו  שהיה  הכללים  אחד   

אורתודוכסי עלמין  בית  ליד  ש, להיות  חושבים  אנחנו  זה כי 

ביחד לחיות  שאפשר  לכולם  להראות  לא . חשוב  אנחנו 

  . במלחמה

חמו בן  ביחד  :יהודה  למות  גם    . אפשר 

ביחדאפ  :שוקי שלחיות  כמו  ביחד  למות  היא. שר  ששיתוף , ועובדה 

אדיר הוא  אלבוים  מוטי  עם  שלנו  רואים .הפעולה  אנחנו   

אחד בראש  הדתיים . הכל  כאילו  שבאתי  תחושה  לי  היתה 

  . נגדנו

פרץ פתאום, לא, לא  :שמעון    . מה 

במלחמה  :שוקי לא    . אנחנו 

פרץ טועה  :שמעון  נגד. אתה    . אין 

נותנים  :שוקי חשובאנחנו  שירות    .  

חמו בן  נו. מספיק  :יהודה  לדבר  לו    . תנו 

היה, ה'חבר  :שוקי מה  אסביר  אני    . תנו 

לעירייה  : לויאהוד יובל כמוך  יחסוך  שקוף, שאלבוים  תהיה    .בוא 

בהתחלה  :שוקי אלבוים, כשהגענו  מוטי  עם  לחשוב ישבנו  והתחלנו   

ההקצאות מנגנון  את  עושים  שהיא . איך  למסקנה  הגענו  ואז 

חוזהלא בשום  נכתבה  הגענו,   ככה  אנשים . אבל  הרי  אמרנו 

ומתי, נפטרים ואיך  כמה  להם  להגיד  יכולים  לא   .אנחנו 

סבאי- הערה , אגב כפר  עלמין  בית  שאנחנו  קבענו  אנחנו    ,

סבא כפר  לתושבי  המאמצים  כל  את    . ונעשה 
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מוטי   אז  לנו  אלבוים אמר  מזה'  כי , תשכחו  יכולים  לא  אתם 

לכם מאפשר  לא  בא . החוק  הוא  להיקבר  מישהו  כשבא 

זמנית, להיקבר לפחות  דומים ואצלכם  עלמין  בתי  שיהיו  עד   

יותר, באזור ויבואו.'יבואו  באים,     . הם 

מילר סבא  :עמירם  כפר  עיריית  אמרה    ? ומה 

צרפתי עמירם  :צביקה    . סליחה 

מילר   . לא, לא, לא, רגע  :עמירם 

גל בן  לא'מה   :גיא  לא  להגיד '? לא  לו  משפט4תן  ברצף    . ים 

צרפתי לסיים, עמירם  :צביקה  לו    . תן 

ביחד(   ) מדברים 

חמו בן  בהצבעה  :יהודה  הדברים  את  עולם, תעמיד  של  לך . ריבונו  אמר  מי 

 . . אומר. שהוא  חושב, מה  שהוא  מה  להגיד  לו  תן   .אבל 

כבר, באמת השעה, מספיק  מה    . תראה 

עליי  :שוקי תצעק  ואל  העיר  מועצת  חבר  לא    , אני 

מיל צעקתי  :רעמירם  לא    , אני 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי    .בבקשה, שוקי  :צביקה 

וארכיטקט   :שוקי אלבוים  מוטי  עם  ישבנו  השיטה  את  תכננו  כאשר 

מעגל, העירייה בצורת  העלמין  בית  את  נעשה  אנחנו . ואמרנו 

זה מצד  זה, נקבל  מצד  יקבל  חשוב , הוא  בהתחלהלא  , כמה 

עפ יהיה  שיקברו"ההמשך  כמה  י. י  אחד  אחד וכל  אם  תקדם 

השני, ישיג של  לשטח    .ייכנס 

טובהאני    שיטה  בזה  ראו  שכולם  לכם  להגיד  וככה , רוצה 

להתחיל לבנות . רצינו  החליטה  העירייה  מה  שמשום  אלא 

המבנה, לבד כל  את  על . ושינתה  לוותר  החליטה  כשהיא  ואז 

מתוכנן , זה שהיה  החלק  את  לא  אלבוים  למוטי  נתנו  אז 
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שאלא , מההתחלה מה  בנוילפי  היה  לנו . כבר  יצא  ולכן 

מקום . פחות בשום  כתוב  היה  ל1לא  החלק , 4-   פשוט  זה 

לשניים, שנשאר בהתחלה  מחולק  שהיה  הראשון  אבל , החלק 

פחות נשאר  יותר  שבניתם  אז.בגלל  היה  זה    .  

לקבל , לצערנו   להפסיק  הקיבוצים  על  עכשיו  כפתה  הממשלה 

אזרחית קצת , קבורה  התקפה  עלינו  נהיה  יש  יותר אז 

יחזרו, גדולה הקיבוצים  כי  תפסיק  שהיא  בטוח  אנחנו . אני 

פועלים בדיוקעצמנו    ,  

לוקחיםמהכ  : לויאהוד יובל הם  בכמות?     . תגיד 

צרפתי יובל  :צביקה  לסיים, סליחה  לו    .תן 

מעניין  :שוקי לא  כסף  זה. אבל  את  שאלו  כי  אגיד  אני  לא . מהר  אני 

לוקחים הקיבוצים  כמה  ש, יודע  יודע    - אני 

לך  : לויאהוד יובל אגיד  אני  כסף, אז    . הרבה 

צרפתי לו, יובל  :צביקה  להפריע  לא  מוכן    ?אתה 

אלפים  :שוקי עשרות  לוקחים  אנחנו  לוקח , גם  אלבוים  מוטי  וגם 

אלפים לאומי . עשרות  וביטוח  הפנים  משרד  של  תעריפים  יש 

שקובעים הדתות  כפר . ומשרד  לו  נפטר  אלבוים  מוטי  אצל 

בדיוק משלם  שאצלנוסבאי  כמו  בדיוק  אבל  סבאי.   לא כפר   

אם אלא  כלום  קברמשלם  חלקת  קנה  הוא  כן  זה ,   וגם 

בדיוק . מפוקח כתוב  הדתות  משרד  של  לאתר  תיכנסו  אם 

אלבוים. כמה אצל  הדבר  אותו    . וזה 

לוי שנייה  :ארנון  פרטים , סליחה  מוסר  לא  הוא  למה  . אבל  .   ? ל"למנכ.

רלוונטי  :שוקי לא  זה  תעשה .כי  פה א? מה  עכשיו  תקבע  תה 

העיר  סבאים10%במועצת  כפר  נעשה,     ? ומה 

צרפתי רבה, שוקי  :צביקה    . תודה 

לוי מנכ  :ארנון  עם  פעולה  שתשתפו  רוצה  העירייה"אני     .ל 
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גל בן  מבחינתכם  :גיא  הרצוי  הפתרון    ? מה 

זה  :שוקי הרצוי  ארז, הפתרון  גם  אמר  הרי  מקרה  זה , בכל  אחרי 

עוד להם  מפריע. יתנו  רק  ועוד זה  ככה  לנו  שנותנים  לעבודה   

 . . עוד. . חודשים  . .  

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

חמו בן  מנוחה , חברים  :יהודה  עמותת  לאנשי  להודות  רוצה  אני  כל  קודם 

הוא . נכונה אזרחית  קבורה  של  הפתרון  הכל  שסך  חושב  אני 

סבא כפר  לתושבי  טוב  כפ. פתרון  לתושבי  אומר  ר וכשאני 

התושבים לכלל  זה  החילונים. סבא  וגם  האורתודוכסים  . גם 

ואומר בא  אני  העמותה , ולכן  את  להקים  היה  הפתרון 

העמותה, הזאת ולמקים  ליוזמים  הכבוד  היה , וכל  ולא   

להודות  בשביל  כך  כל  גבוהים  לגבהים  להתעלות  צריך 

  . בדברים

עשיתם   אתם  עשיתי, כמובן  לא  דבר  שום  בסדר , אני  וזה 

בסדר.גמור זה  וגם  האוזן.   את  לסבר  בכדי  היה , רק  זה 

פורז השר  של  הקודמת, בתקופה  בקדנציה  היה  לא , זה 

הנוכחית בתקופה. בקדנציה  היה  שהיתה , זה  שמח  ואני 

התכנית על  לחתום  רק  הקטנה  הזכות  זה. בחלקי  על    . רק 

פה   ומדברים  באים  שאנחנו  אחרי ,מה  ואם  מדברים 4  שעות   

כמה שואלים  זה  מקצהואחרי  אתה  לא ,   אחד  שאף  דומה 

הדיון, הבין את  הבינו  לא  מהאנשים  שחלק  רוצים .או  אנחנו   

ה את  להקצות  ל1- להמשיך  ההסכם. 4-   שאומר  לא , כמו 

הסכם לשנות  הסכם. גיא, רוצים  לשנות  רוצים  לא . לא  אני 

את  מייצג  שלא  הזה  השולחן  מסביב  מישהו  פה  שיש  חושב 

סבאים הכפר    .האינטרסים 

אחד דב, שוקי   כמו , דייקת לאבר  מחויבים  שאתם  נכון  זה 
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אליכם שבא  מי  כל  לקבור  עלמין  בית  שבא . כל  מי  כל  לא 

אומר. מבחוץ החוק  מה  והיה? הרי  שאם  אומר  קודם , החוק 

סבאים לכפר  שמציעה , כל  מה  הפתרון  את  יש  למקומיים 

נכונה: העיר מנוחה  או  קדישא  בעיר.חברת  שמת  מי  בבית ,  

בגבולות או  העירהחולים  במקום ,   או  סבא  בכפר  פה  ייקבר 

לי, מגוריו   , תרשה 

כסף  :שוקי של  שאלה    . זו 

חמו בן  לי  :יהודה  כסף. תרשה  של  עניין  לא  יו. גם  סגן  אתה  העמותה "אם  ר 

העובדות את  ואומר. תבדוק  בא  אני  היום , לכן  שקורה  מה 

נכונה, תבינו עמותה  נגד  דבר  שום  לי  לציבור , ואין  גם  ואין 

ד שום  נכונההדתי  עמותה  נגד  עולמם . בר  תפיסת  לפי  גם  כי 

הזו החלופה  את  שיש  של . טוב  עולמם  תפיסת  לפי 

במיוחד יהודי, האורתודוכסים  ספק  אדם  שבא  ספק , ברגע 

לידו, לא נקבר  בעולם , והוא  יקום  לא  שהוא  להיות  יכול 

יודע, הבא שלו, אני  העולם  תפיסת  לפי    .כל 

ואומר   בא  אני  הוא , לכן  הזה  לכולםהפתרון  אף . טוב  אין 

לו מתנגד  לא  אחד. אחד  אף  נגד  לא  אחד  שוקי . אף  ציין  הוא 

טוב. ובצדק הכי  מסתדרים  והם  מה. אלבום  תיתן , אלא  אם 

אותנו לנהל  ולהם  ימכרו ,לאלבוים  שלא  בטוח  לא  אני   

זה. אותנו את  אומר  שאני    .סליחה 

מתכוון   אני  וחלילה? ולמה  חס  בכם  חושד  קורה. לא  , מה 

את הארץתפתחו  עיתון  תפתחו.   בוקר  בוקר. כל  כל  , כמעט 

אחרונות- פעמיים ידיעות  לפחות  בשבוע  מה . מעריב, שלוש 

ציבור, לעשות איש  האבל, אני  מודעות  על  גם  הלוויה . עובר 

נכונה אביב, במנוחה  ברמת  נכונה . יושבים  במנוחה  הלוויה 

בדניה בחיפה  בעומר. יושבים  יושבים  סבא  בכפר  . הלוויה 
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וה בימי . לוויההלוויה  טלפון  שיחת  מקבל  אני  אחד  יום 

מקבל, שישי שאני    , כמו 

גל בן  מתים  :גיא  מילא  אומר  לי, אתה  מצביעים  לא  גם  זה . אבל 

עושה שאתה  אמירה. החישוב  לו  מיוחסת  המנוח  , גלר 

כמו  זה  טובה  בית3שהלוויה  חוגי  את .  סופר  פשוט  אתה   

  .הקולות

חמו בן  בא   :יהודה  אתה  עצמואז  את  קרקעמוצא  מקצה  שאתה  במצב  , ך 

העיר לתושבי  הראשונה  העדיפות  את  לתת  יכול  בהכרח  . ולא 

להקצות  נמשיך  שאנחנו  מדבר  ל1ההסכם  בעיה, 4-   . אין 

אגב קדישא  לחברת  שאומרים  כמו  לכם  ואומרים  לא , באים 

יותר ולא  באפס. להגביל, פחות  אומרים  שיש . ולא  מבינים 

משפחה בני  של  חריגים, סיטואציות  בני הרי אנחנו . שיש 

חיים. אדם אנחנו  עמנו    .בין 

את    ולסדר  להסתדר  ורוצים  שיודעים  ישראלים  כן  גם  אנחנו 

לקבור. האחרים רוצה  משפחה  שבן  טבעי  ואומרים  , באים 

החריגים את  אתכם . יש  אחוזמגבילים  באפס   7%- ב, לא 

חברת את     ,כמו 

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  מת4גם , מסכנים  :גיא  על  וגם  שעות  איתם  מדברים  אכלו . ים  הם 

הכיוונים מכל    . אותה 

חמו בן  ומבקשים  :יהודה  באים  הכל  סך  בתי ? מה  מבעלי  לחלק  משול  הדבר 

ככה במשך  לי  וקלטו  שבאים  חוץ, הספר  תושבי  יש , קולטים 

חוץ חוץ? אגרת  אגרת  אותו? אין  מעניין  תלמיד ? מה  לו  יש 

מה. בכיתה תקציב  מקבל  בנ. משרדהוא  נושאים  . טלואנחנו 

נכונה במנוחה  וגם  קדישא  בחברת  קורה  גם  דבר  תן . אותו 

אלבוים חוץ, למרדכי  לתושבי  הכל  את  מוכר  אכפת מה . הוא 
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סבא כפר  תושבי  כסף. לו  עולה  כסף. זה  אמר נכון . יותר 

קבועים, שוקי תעריפים  הקבועים .יש  בתעריפים  גם  אבל   

סבאים  הכפר  של  האפשרות  את  הזו  בדרך  חוסמים  אתם 

האדמהלהשתמש    .בחלקת 

להצבעה   ולהביא  דבריי  את  לסכם  רוצה  בהחלט  כי , אני 

נוסף סעיף  עוד  ויש  מאוחרת  כבר  ינסחו .השעה  המשפטנים   

ההחלטה הצעת  ע, את  פה  שנאמרו  הדברים  ברוח  י "אבל 

החברים הכבוד, מרבית  כל  עם  את , וגיא  שיזמת  זה  עם 

העמותה להצעת , הקמת  בניגוד  שיצביע  שמי  חושב  אני 

העיר ההחלטה תושבי  של  לאינטרסים  בניגוד  מצביע  הזו   

סבא   . כפר 

גל בן  העיר  :גיא  לתושבי  מובהקת  עדיפות  זה  מה  מבין . תגדיר  לא  אני 

זה   . מה 

חמו בן    . 7%  :יהודה 

גל בן  הוחלט, לא  :גיא  עליו  ההקצאה  במפתח  להמשיך  בעברכתוב    .

אומר  ל1אתה  אזרחית. 4-   קבורה  זה- ' א, בין  את  תוסיף    ,

שהכוונה שיהיה  ל1ברור    -4 .  

חמו בן  למשפטנים, בבקשה  :יהודה    . תן 

גל בן  עדיפות - ' וב  :גיא  מתי  תוך  לאורתודוכסית  אזרחית  קבורה  בין   

העיר לתושבי  להיות . מובהקת  יכולה  מובהקת    , 51%עדיפות 

חמו בן    . לא  :יהודה 

גל בן  להיות   :גיא  יכולה  מובהקת  מובהקת . 75%עדיפות  יכולה עדיפות 

עמום. 99% להיות ניסוח  לפרשנות. זה  נתון  . חברים, זה 

בזה תכיר  מובהקת.בתיה  עדיפות  לפרשנות  נתון  זה  לא .   זה 

משמעי חד    . ניסוח 

חמו בן  עד   :יהודה  קורה. 7%אפשרות  רוצה , מה  מישהו  נגיד  אלבום  אצל 
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בחיפה גר  שהוא  שלו  אבא  את  עד . לקבור  לו    , 7%יש 

ארמוני משהו  :אשל  להגיד  רוצה  באמת . אני  לנו  רגולציה אין  מערכת 

אחוז איזשהו  לכפות  חוקית. שיכולה  מערכת  לא  גם    . זה 

גל בן  הסעיף  :גיא  של  הערך    ? מה 

ארמוני אסביר  :אשל  במפתח. אני  להמשיך  להיות  צריך  היה   הניסוח 

אזרחית  קבורה  בין  בעבר  הוחלט  עליו  ההקצאה 

ל1דהיינו , לאורתודוכסית עדיפות, 4-   מתן  של  תפיסה   מתוך 

העיר לתושבי  הכל. מובהקת  מובילה . זה  הזו  התפיסה 

של  הקצאה  למפתח  ל1אותנו    .50%-50%ולא , 4-  

כולם, אגב   את  להרגיע  רוצה  רבודה 3.5, אני  בקבורה  דונם   

ל עפתספיק  נכונה  בשנים "מנוחה  קברה  שהיא  מה  י 

שנים הרבה  להרבה    . הקודמות 

גל בן  הרבה  :גיא  זה    ? כמה 

ארמוני התקופה יות, הרבה  :אשל  מאשר  היוםר  עד  קיימת    . שמנוחה 

חמו בן  היום  :יהודה  עד  קיימת  היא  זמן    ? כמה 

גל בן  יחסי' הרבה'גם   :גיא  מושג    . זה 

ביחד(   ) מדברים 

זה  :יאיר אברהם את  לאכוף  יכול  לא  מבין, אתה  לא    ?אתה 

מספר   :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו ולדווח  שקיפות  להיות  שחייבת  כי  סעיף  תוסיף  אז 

הבעיה, ריםהנפט   ?מה 

גל בן  יקרה, נו  :גיא  זה  תרשמי    ? ואם 

  .כן  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

יואל צודקת, שלי  :איציק  אגיד , את  אני  האבל  את  מקבל  אני  מה  . גם  . .

  . הזאת

ביחד(   ) מדברים 

יואל ל1כשמקצים   :איציק  הוא 4-   שהוא לבד   כך  עבודתו  את  לתכנן  צריך 
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בשטח יחרוג    .לא 

אנשים, המ  : לויאהוד יובל יגרש  הוא    ? איציק, אז 

חמו בן  לו  :יהודה  יהיה  לא  לגרש. אבל  זה    ?מה 

חמו בן  החלטה, בתיה  :יהודה  הצעת  תקריאי    . בבקשה 

החלטה  :ד בתיה בראף"עו קבלת : הצעת  חברת לאור  מאת  הקבורה  נתוני 

מ,קדישא למעלה  כי  המלמדים  בקבורה 90%-   הנקברים   

חיים פרדס  העלמין  בבית  כפר ה אורתודוכסית  תושבי  ינם 

תושבי ,סבא לאחוזי  ביחס  עדכניים  קבורה  נתוני  ובהעדר   

חיים פרדס  העלמין  בבית  הנקברים  שנקברים , העיר 

אזרחית מעדיף . בקבורה  הציבור  של  המכריע  ורובו  ומאחר 

ע שמתופעלות  בחלקות  קדישא"להיקבר  חברת  ורק , י 

אזרחית בקבורה  מעוניין  העיר , מיעוטו  מועצת  מחליטה 

בעלהמש הוחלט  עליו  ההקצאה  במפתח  ל1קרי , בריך    -4 ,

לאורתודוכסית אזרחית  קבורה  מתן , בין  של  תפיסה  מתוך 

העיר לתושבי  מובהקת    . עדיפות 

אחת    לכל  העירייה  בין  שייחתם  להסכם  בכפוף  הכל 

הקבורה שטח , מעמותות  השאר  בין  ביטוי  לידי  יבואו  בו 

נוספת ב, הקצאה  לשאת  הקבורה  עמותות  כל התחייבות 

ופיתוחה הקרקע  בהעברת  הכרוכים  וכן , התשלומים 

לטהרת מתקנים  לבניית  הספדהתחייבות  אולמות  שירותים ,  

  . 'וכו

מילר הזאת  :עמירם  להצעה  מסכים  לא  כתו. אני  שיהיה  דורש  . ב אני  ..

  , קבורה

גל בן    . תתנגד  :גיא 

חמו בן  בתיה  :יהודה  להם , סליחה  במספרים, 10%תנו  זה  את    . תגדירי 

פרץשמע שם. בדיוק  :ון  שמוגדר  קדישא. כמו  בחברת  שמוגדר  זה .כמו   
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  . החוק

חמו בן     . תודה  :יהודה 

גל בן  עליה  :גיא  מצביעים  שכלשונה  או  ההצעה  את  משנים     ?אנחנו 

לשנות  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו מבקשים    . אנחנו 

ארמוני אנשים, 90-10מה  ?למה  :אשל  או     ?קרקע 

  . אנשים. לא  :???

ארמו ל  :ניאשל  יודע  עירייה  בתור  אני  איך  לי  שתסבירו  רוצה  את אני  אכוף 

חוקי,זה זה  והאם    ?  

להוסיף  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו הבעיה  .מה  . . ?  

המקצוע  :יאיר אברהם לאנשי  נותנים  לא  אתם  . פתאום  לא .. אתם  פתאום 

.סומכים  . .  

את   : לויאהוד יובל לקבור  מחיפה  בא  אדם  בן  . אם  . כאן. . שלו  . .  

העניינים  : אברהםיאיר את  לנהל  המקצוע  לאנשי    . תן 

מילר שם  :עמירם  מקום  לי  שיהיה  רוצה    . אני 

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  מציעים   :גיא  אתם  כשאלבוים10, 90איך  האורתודוכס   שהוא   

קובר  שהוא  סבאים7%מודה  כפר  לא  הבאתם?   .מאיפה  . . ?  

ביחד(   ) מדברים 

פרץ רע  :שמעון     ?מה 

פה, אגי  : לויאהוד יובל להיקבר  מחיפה  בא  אדם  אותו , בן  ישלחו  עכשיו 

   .לערבה

ארמוני אומרת  :אשל  הזאת  המועצה  מה  להבין  רוצה  לדעת . אני  רוצה  אני 

אומרים אתם  קרקע . מה  הקצאת  שקובעים  אומרים  אתם 

ל1נגיד  קבורה , 4-   הקצאת  קובעים  נכון10, 90אבל  בשנה    ?

  . בשנה

גל בן  הגיוני  :גיא    . מאוד 
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ארמו נקברים, רגע  :ניאשל  על  מדברים  להבין, אתם  מנסה  שאני  מה  . זה 

בנקברים10, 90 אומרת.   מנכ, זאת  בתור  העירייה"שאני  , ל 

נקבר כל  על  דיווח  לקבל  צריך  הגיעו , עכשיו. אני  שהם  ביום 

ה של  האחוז  הנקבר  את  לקבור  רוצים  שהם  אני , 11- למצב 

מה להם  להוציא  קבורה? צריך  הפסקת    ? צו 

  . כן  :???

ארמוני כן  :אשל  כן? מה    ? מה 

פרץ יקברו  :שמעון  לא  הם    . אבל 

זה  :יאיר אברהם את  לעשות  יכול  לא  לו. הוא    .אסור 

ארמוני טובאז   :אשל  לחשוב  בכם  מפציר  הזאת- אני  ההחלטה  על  כי , טוב 

ל אותנו  מכניס  רגולציהזה  שעושה    , גוף 

גל בן  כבר  :גיא  מובהקת  עדיפות  עם    . נשאר 

יואל בעד.נכון  :איציק  אני    .  

ארמוני הכבוד  :אשל  כל  דברים , סליחה, עם  על  מדברים  אנחנו  עכשיו 

לעצמי מרשה  אני  אז  רוצים ? אוקי, פרקטיים  אתם  אם 

זה את  של , לעשות  קרקע  תקצו  מראש  לעומת 10%אז   90% .

אגב דרך  שהחוק  מה  עליו, זה  על . מדבר  עליו  מדבר  לא  הוא 

לקבוע. נקברים יכול  שאתה  דבר  שזה  אותומכיוון  ואז ,  

האפשרויות את  מראש  מצמצם  המנגנון , אתה  יתבצע  ואז 

עליו דיבר  קרקע. שאיציק  מיעוט  שיש  בגלל    , שמראש 

גל בן  כמו , אשל  :גיא  ההצעה  עם  ללכת  היא  שלך  המקצועית  ההנחה 

כמנכ   ? ל"שהיא 

ארמוני   . כן  :אשל 

גל בן  עליה  :גיא    . נצביע 

להגביל, לא  : לויאהוד יובל למה    ? אבל 

ביחדמדב(   ) רים 
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מילר והם   :עמירם  ויתרתי  אחת    ...פעם 

חמו בן  שרוצה   :יהודה  ומי  הדברים  מרוב  שעולה  החלטה  הצעת  פה  יש 

נגדית הצעה  ואומרים . שיציע  ל1באים  הקרקע4-   בהקצאת    .

אחד אף  עם  בעיה  לנו  אין     ?נכון, הקרקע 

פרץ יצדיק  :שמעון  זה    . כמובן, אם 

חמו בן  ל1  :יהודה  מקצים4-   וגם  -  2.   קדישא  לחברת  גם  ואומרים  באים 

נכונה עד , למנוחה  לקבור  הזכות  את  לכם  אגיד , 10%יש  אני 

זה את  תאכוף  איך     .לך 

גל בן  מעשי"המנכ  :גיא  לא  שזה  לך  אומר  שלך  המשפטית . ל  היועצת 

והמנכ קטסטרופה  שזה  מעשי"אומרת  לא  שזה  אומר  שלך  . ל 

זה, כאילו את  אומר  אני    .לא 

ביחד(   ) מדברים 

חמויה בן  חוץ  :ודה  תושבי  של  המגבלה  לי? מה    . תגיד 

גדולים  :ד בתיה בראף"עו שטחים  להם  מקצה  לא  שאתה  יותר , ברגע  יש  אז 

שמצוי ממה  רצוי  לבד, כנראה  . ואז  . .  

חמו בן  מקצה  :יהודה  אני  רגע, אם    , סליחה 

יואל נכונה, ה'חבר  :איציק  הכי  שלהם    . נו, ההצעה 

חמו בן  רגע  :יהודה  חלקה אם , סליחה  להם  נותן  מטרים10אני  דונם,   . לא 

מטרים10 מאוד.   קטן  שטח  להם  נותן  אני  אפשרות , אם 

קברים10לקבור  קובר . 10רק .   שהוא  הוא 2ברגע  קברים   

לו שהקצבנו  ממה  חרג  פה. כבר  בסדר  לא  יה? מה  יה הוא 

ונקבר נקבר  כל  על  לדווח  מדי . חייב  יותר  לי  תהיו  אל 

  . חוכמולוגים

יהודה  :י לואהוד יובל מחיפה, אבל  בא  אדם    , הבן 

חמו בן  לו   :יהודה  אומר  בא  אני  דיווח10%אם  בחובת  יוצר ,   אני  אם 

כוזב דיווח  זה  בדיווח  עובר  הוא  שאם  שימי , סנקציה 
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בהסכם   . סנקציה 

פרץ מספרים  :שמעון  לך  נותן  לא  לא. הוא  את , אם  לו  עוצר  אתה 

  . הקבורה

חמו בן  להצבע  :יהודה  להעמיד  רוצה  קדישא, האני  חברת  את  בחצי  , תחתוך 

בחצי  . תחתוך  . .  

גל בן  לך, יהודה  :גיא  להגיד  לי  שלא , תרשה  שחבל  מודה  בעצמך  אתה 

דיון הבאה. התקיים  לישיבה  הצעה  שדיברת , תביאו  אחרי 

שלך המקצועיים  הגורמים  מסודר, עם  מקדים  דיון  . ועשית 

פהאתה  הבשיל  לא  המקדים  הדיון  שכנראה  מודה  , בעצמך 

חודשהמתי עוד  לחכות  יכולים  לא. ם  בעצמך ? למה  את 

הנכונה ההחלטה  מה  להסכמה  מגיעים  לא  העיר  את . וראש 

עכשיו קטסטרופה  הציע  שהוא  להחלטה  אני. קראת    . לא 

זה  :ד בתיה בראף"עו את  אמרתי  נכון.לא  לא  זה    .  

גל בן  לעשות, טוב  :גיא  נכון  מה  מלאה  דעים  תמימות  ביניכם  יש  , אז 

  . סליחה, בתיה

מקשיב  :ד בתיה בראף"עו לא  כנראה    . אתה 

גל בן  מסונכרנים, לא  :גיא  העיר  וראש    , את 

לעצמך   :ד בתיה בראף"עו מרשה  .אתה  . .  

גל בן  הנכון   :גיא  הדבר  מה  על  פרפקט  מסונכרנים  העיר  וראש  את 

  ?נכון. לעשות

הארכה  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו הבעיה, תבקשו    ? מה 

גל בן  מסונכרנת   :גיא  לא    . איתואת 

ביחד(   ) מדברים 

נגדית  :ד בתיה בראף"עו הצעה  ביותר, יש  לגיטימי    . זה 

גל בן  להצעה  :גיא  נגדית  הצעה  מביא  .הוא  . .  

ביחד(   ) מדברים 
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גל בן  טוב  :גיא  יותר  תתכוננו  הבאה    . פעם 

הדברים  :ד בתיה בראף"עו את  מסלף  שאתה  חושבת    . אני 

גל בן  מוכנים  :גיא  תגיעו  הבאה  כמוני. פעם  יודע מי  יודעת   שאת  שכמו 

המשפט לבית  מוכנה  גם, להגיע  מוכנה    , תגיעי 

.   :ד בתיה בראף"עו . מצטערת. מאוד    , אני 

גל בן  אותן  :גיא  מכיר  אני  שלך  השיטות    . כי 

לא   :ד בתיה בראף"עו ההערותאני  את  לקבל  . מוכנה  . .  

צרפתי   . תודה, גיא  :צביקה 

מועצה  :ד בתיה בראף"עו חבר  חייב, אתה  .אתה  . .   

צרפתי   . בתיה, בתיה  :צביקה 

לעניין  :ד בתיה בראף"עו לא  האלה  ההערות    . אבל 

גל בן  מוכנה  :גיא  הערב. תגיעי  לכאן  מוכנה  הגעת  לא    . את 

צרפתי   . מספיק, גיא  :צביקה 

שלך  :ד בתיה בראף"עו   . בעיה 

גל בן  כולנו? שלי  :גיא  של  בעיה  לא. זה  שהוא  משפטי  ייעוץ    . ..כי 

שאתהא  :ד בתיה בראף"עו חושבת  . ני  . הביקורת אני . את  לקבל  מוכנה  לא 

  . שלך

גל בן  אותה  :גיא  לקבל  תאלצי    . את 

.   :ד בתיה בראף"עו . זכותי. על  אעמוד  אני    . אבל 

גל בן  בעיה  :גיא  ביקורת. אין  מפני  חסינה  לא  את  גם    . אבל 

עצמך   :ד בתיה בראף"עו דעת  על  זה  את  להגיד  יכול  לא  אתה  לך  שנראה  מה 

  . בלבד

גלגי בן  לא   :א  את  הקובעת  דעתי  שלעניות  עמדתי  את  להביע  יכול  אני 

הזה לדיון  מספיק  מוכנה    . הגעת 

זה  :ד בתיה בראף"עו זהו  קובעת, אז  לא  בדיוק. שהיא  . זאת  . .  

גל בן  מאוד  :גיא  קובעת  היא    . בעיניי 
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צרפתי נהנה, גיא  :צביקה  אתה    ? גיא 

גל בן  נהנה  :גיא    . מאוד 

צרפתי מספיק  :צביקה    . די 

גל בן  הבאה  :גיא  פעם  מוכנה    . תהיי 

חמו בן  להצבעה   :יהודה  גם  זה  את  ונעמיד  הזה  היום  של  לסיום  רוצה  אני 

לקואליציה, חברים, עכשיו לחבריי  פונה  את . ואני  מציע  אני 

הבאה רבע:ההצעה  להקצות  להצבעה  להעמיד  מציע  אני    ,1 

ביחס4- ל סליחה  מביא,   אני  הבאה  העיר  מועצת    , לישיבת 

ל1  :הם שיינפייןאבר מתכוון4-   אתה  לשטח  ביחס    ?  

חמו בן  המשמעות   :יהודה  את  הבאה  המועצה  לישיבת  מביאים  אנחנו 

חלילה בדרכנו  ניפול  שלא  את , החוקית  פה  אומר  שאני 

חברת , דעתי את  גם  ולהגביל  לנסות  פה  היא  שההנחיה 

נכונה, קדישא מנוחה  עמותת  את  שני , וגם  את  מוקיר  ואני 

הללו עד .הארגונים  לקבור  חוץ10%  תושבי  מכך,   יותר  . לא 

ההחלטה את  לנסח  המשפטית  הדרך  את  מכיוון , ונמצא 

שאנחנו  רואה  המשפטי שאני  בנוסח  כרגע  מגובשים  לא 

מסתיים. המדויק זה  ובזה  להצבעה  להעמיד  מציע  מי , אני 

להקצות   ? - בעד 

מילר ביחד  :עמירם  הדברים  שני  את  לעשות  מציע  את . אני  נפסיד  אנחנו 

הזה   . העניין 

לך, עמירם  : לויאהוד יובל יש  קבר? מה  מחפש  מסכן  אדם  אתה , בן  .מה  . .?  

גל בן  היוםה  :גיא  לפה  מוכנים    . גיעו 

צרפתי ההצבעה  :צביקה  את    . נפצל 

עמירם  : לויאהוד יובל להפסיד, אבל  לך  יש  קבר? מה  יחפש  מסכן  אדם  .בן  . .  

  ) מדברים ביחד(

חמו  בן  את   :יהודה  לאשר  בעד    , ההקצאהמי 
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של   :ד בתיה בראף"עו ל1יחס    -4 .  

חמו בן  הדונמים  :יהודה  מספר  לזה? מה  דונמים  להקצות  צריכים    ? אנחנו 

ארמוני   . לא, לא, לא  :אשל 

חמו בן  של   :יהודה  ביחס  להקצות  בעד  ל1מי  למנוחה 4-   קדישא  חברת  בין   

ידו? נכונה את    . ירים 

פרץ אחד  :שמעון    . פה 

גל בן  לא, לא  :גיא    .. .אני 

חמו בן    , איתן, שמעון, איציק, יהודה, צביקה, שלי, ארנון, יאיר  :יהודה 

צנעני"עו איתן  הצביע :ד  לא    . איתן 

חמו בן  עוד. בבקשה. ממה, אה  :יהודה  נגד? מי  ידו? מי  את  מי . 2, 1. ירים 

ידו? נמנע את    . ירים 

גל בן  בהצבעה  :גיא  משתתף  לא    . אני 

חמו בן  משתתף  :יהודה  לא  אתה     ?למה 

גל בן  משתתף  :גיא  לא  גל  בן    . גיא 

חמו בן    ? למה  :יהודה 

גל בן  בבהילות  :גיא  הובא  פה  שהדיון  העובדה  מוכנה , לאור  לא  בצורה 

זמננו את  בהצבעה, ובזבז  משתתף  לא  הובא . אני  הזה  הדיון 

למועצה   . בחובבנות 

  

  

  

  

  

  

  



    05.09.2012  177  מועצה מן המניין 

מסהחלטה   :כדלקמןמאשרים  :471 ' 

חברת מאת  הקבורה  נתוני  קבלת  מ, דישאק לאור  למעלה  כי   90%- המלמדים 

הינם  חיים  פרדס  העלמין  בבית  אורתודוכסית  בקבורה  הנקברים 

סבא כפר  לאחוזי , תושבי  ביחס  עדכניים  קבורה  נתוני  ובהעדר 

חיים פרדס  העלמין  בבית  הנקברים  העיר  שנקברים , תושבי 

אזרחית מעדיף. בקבורה  הציבור  של  המכריע  ורובו     ומאחר 

שמתו בחלקות  עלהיקבר  קדישא"פעלות  חברת  מעוניין , י  מיעוטו  ורק 

אזרחית ההקצאה , בקבורה  במפתח  להמשיך  העיר  מועצת  מחליטה 

בעבר הוחלט  ל1קרי , עליו  לאורתודוכסית,4-   אזרחית  קבורה  בין    ,

העיר לתושבי  מובהקת  עדיפות  מתן  של  תפיסה    .מתוך 

הקבורה מעמותות  אחת  לכל  העירייה  בין  שייחתם  להסכם  בכפוף  בו ,הכל   

נוספת הקצאה  שטח  השאר  בין  ביטוי  לידי  התחייבות , יבואו 

הקרקע  בהעברת  הכרוכים  התשלומים  בכל  לשאת  הקבורה  עמותות 

הספד, ופיתוחה אולמות  לטהרת  מתקנים  לבניית  התחייבות  , וכן 

וכו   .   'שירותים 
  

פיתוח  .6 לעבודות  מועצה  החלטת  ברח, אשרור  ומדרכה  כביש  ' סלילת 

  .אברבנאל

  

צרפתיצביקה אחרון, חברים  :  סעיף  כרחוב . יש  אברבנאל  רחוב  על  להכריז 

בסלילתו החלטה. ציבורי  אברבנאל : הצעת  רחוב  על  להכריז 

ציבורית דרך  פיתוח, כרחוב  כביש , הרחבה, לבצע  סלילת 

הרחוב לאורך  , ומדרכות  '  

פרץ אחד  :שמעון    . פה 

צרפתי אחד  :צביקה  פה  רבה? אפשר    .תודה 
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מסהחלטה גוש שריםמא :472 '  אברבנאל  ברחוב  ומדרכות  כבישים  סלילת   

חלקות 7614 עד 80  עד 124 84  לפרוטוקול127  המצורף   .   
  

צרפתי נעולה  :צביקה    . הישיבה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 אשל ארמוני
 ל העירייה "מנכ

 יהודה בן חמו 
 ראש העיר 

  


