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 16.1.2018 -מן המניין שלא  שיבת מועצהי

 

 :דר היוםסעל 

יהודה בן חמו כדירקטור בחברה הכלכלית לפיתוח כפר סיום כהונתו של  .1

 סבא. 

 

יהודה בן חמו כדירקטור בחברה הכלכלית לפיתוח כפר כהונתו של סיום  .1

 סבא. 

 

הישיבה הבאה שלא מן המניין, אני כבר אומר מראש, היא  :צביקה צרפתי

לא נוחה לי. אני חושב שהיא, אני אומר את דעתי, היא לא 

במקום. אני חושב שיש דברים שאפשר בחיים להיות מה 

  –שנקרא אנשים 

 מתורבתים.  :שמעון פרץ

 לא, אני חושב שכולם מתורבתים,  :צביקה צרפתי

 פשוטו כמשמעו.  :שמעון פרץ

אבל אני חושב, אני לא מוצא כרגע את הביטוי הנכון, כי  :צביקה צרפתי

מאוד מאוד לא נוח לי. אל תפריע. מאוד לא נוח לי לנהל את 

הישיבה הזאת. שמעון, מאוד לא נוח לי לנהל את הישיבה 

אותי  "קלעו"בל לי שנקלעתי לסיטואציה כזאת, או הזאת. ח

לסיטואציה כזאת. אני חושב שכמו שאמרתי, כל עוד לא 

 הוכחה אשמתו, חף מפשע. כל אדם, דרך אגב, וזה לא משנה, 

 זה לא טריבונאל פלילי.  רויטל לן כהן:

 זה לא משנה.  :צביקה צרפתי
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 מאוד משנה.  רויטל לן כהן:

 השמונה חודשיםכל שכמו שהתנהלנו במשך  אני חושב :צביקה צרפתי

יו"ר או השנים האחרונות, שממלא מקום  האחרונים

החברה הכלכלית היה ברוב הישיבות של הדירקטוריון של 

החברה הכלכלית, לא פתאום בוער לעשות איזשהי שינוי. אין 

משהו על המדוכה שצריך פתאום לעשות איזשהו שינוי. אני 

מו אם זה נכון או לא נכון. אני חושב שכל אחד יחשוב בעצ

חושב שזה לא נכון. אני חושב שזה פשוט לא, אני לא רוצה 

איתו  מי ששוחחתיאנושי, אבל אני לא מרגיש נוח ולהגיד לא 

. ועמדתי נחרצת בעניין הזה. אני ידעתי ועמדותי ןיודע מה

אם הייתי יכול  יכול למנוע, על פי פקודות העיריות,לא 

זה הייתי מונע. אני לא יכול למנוע, יש למנוע את הדיון ה

דמוקרטיה. קיבלתי ייעוץ משפטי. והדיון הזה צריך 

 להתנהל, על פי בקשת שבעה מחברי המועצה. 

הייעוץ המשפטי קבע שהוא צריך להתנהל וגם שההחלטה  אהוד יובל לוי:

 היא, 

אני אמרתי בדיוק שאני עושה את זה מתוקף החוק. החוק  :צביקה צרפתי

 אפשר לי לנהוג אחרת. לא מ

 לדבר.  גם רוצההייתי אני  :אורן כהן

 בבקשה, אורן.  :צביקה צרפתי

 אני הראשון... :שמעון פרץ

אני כששמעון מבקש, אני מיד, גם אם הוא שני, אני הראשון?  :אורן כהן

 מוותר לו. 

.  אהוד יובל לוי:  שמעון לא הצביע מכיתה א'

 לא יהיה. מה ש ,אני לשמעון מוותר אורן כהן:

 אני שלישי, רביעי,  עילאי הרסגור:
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עצמנו, ולא באמת, שנהיה קצת ישרים עם  ,כמה הערות שמעון פרץ:

משפט ובטח לא -דין, לא לבית-נחשוב שהפכנו פה לבית

לפרקליטות, ובוודאות לא למשטרה. כל אלה שהזכרתי 

עכשיו ניסו, מנסים, עושים הכל כדי להביא את ראש העיר 

ישום, ואף אחד מהם עוד לא הצליח להגיש, שלנו לכתב א

 להמליץ על כתב אישום. 

 כי הוא מתחמק מלבוא לשימוע.  רויטל לן כהן:

 רויטל, תני לו לדבר בבקשה. תני לו לדבר, רויטל.  :צביקה צרפתי

 . רויטל, אחר כך אם את רוצה לדבר תעני, אין לי שום בעיה :שמעון פרץ

 ות לך בכלל. לא מעוניינת לענ רויטל לן כהן:

אני אומר את הדברים האמיתיים. אני ראיתי את כל החומר.  שמעון פרץ:

 . טובאני מכיר את החומר יותר מדי 

 אין ספק.  רויטל לן כהן:

אני יושב איתו מספיק פעמים ואני יודע בדיוק מה שאני  שמעון פרץ:

 מדבר. 

 זה מעניין אותי.  כמה פעמים אתה יושב איתו? עילאי הרסגור:

אנחנו צריכים לדגול בשיטה הזאת, שבן אדם זכאי עד שלא  שמעון פרץ:

הוכח אחרת, קודם כל. בינתיים אין שום הוכחה לזה. יכול 

להיות שזה יהיה או לא יהיה, אני לא יודע. הבן אדם, בואו 

שנים אחרונות  14-נעריך אותו רק בתור מה שהוא עשה ב

ם. כרגע אין שום בעיר. כשהוא יהיה חייב, נשב נדבר עוד פע

 דבר שקושר אותו בכתב אישום. 

אני חושב שכדאי שתדברו עם המצפון שלכם ותפעילו אותו,  

כי מה שאנחנו הולכים לעשות פה, זה גיליוטינה לחף מפשע, 

עילאי, אף פעם כרגע. גיליוטינה לחף מפשע. להוריד תפקיד, 

להוריד תפקיד לבן אדם שהוא פוליטי, שזה  לא הפרעתי לך,
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מקצוע שלו, זה ממש לשים אותו על גיליוטינה, שהוא עוד ה

 לא אשם. זה תכניסו את זה לראש. 

 בבקשה, אורן.  :צביקה צרפתי

. לפני  :אורן כהן שמעון, אומרים 'צדיק מלאכתו נעשית בידי אחרים'

כמה שנים אני קיבלתי טלפון שאומר 'אורן, אנחנו צריכים 

כמות מצומצמת של  להדיח סגן ראש עיר כאן בכפר סבא, כי

כסף, אני לא יודע מה, אני לא מכיר את הפרטים, עברה דרך 

החשבון הפרטי שלו, וזה מעשה. אנחנו בסיעת מעוף, כך 

נאמר לי, הקוד האתי הזה הוא נר לרגלנו'. השופט, איך 

השופט, החקירה, בית המשפט, השימוע, ההוצאה  אמרת?

אותו בן  לדין, היישום שלה והכליאה שלה, כל אלה היו

אדם. אותו בן אדם במחי יד עשה את הדבר הזה ומועצת 

העיר אישרה את שלילת הסמכויות של סגן ראש העיר בעת 

ההיא. אני הייתי בקדנציה הזאת וגם אתה היית בקדנציה 

 הזאת. 

 והשכר.   אהוד יובל לוי:

 תראה, עכשיו השלב הבא זה השכר.  אורן כהן:

 מי זה היה?  :יעקב אמיר

גם השכר נשלל ממנו. קנס של מאות אלפי שקלים הוטל על  כהן:אורן 

הבן אדם הזה. ואני עוד לא רוצה לדבר על הנושא של שמו 

משכורת כפול כל החודשים של כל הקדנציה  Xהטוב. קנס, 

שנשללה ממנו. הוטל עליו באמת עונש אדיר. האשמה שלו, 

שמעון, איננה, לא קרובה לרבע רבע אחוז ממה שמואשם 

ום ראש העיר. לא קרובה. אז זה לא היה פלילי. לא קרובה הי

לכלום. לא במקרה, לא בכמות המקרים, לא בכלום. אין 

אנחנו בסיעת מעוף,  קשר. אבל העונש היה, איך אמרו לי?
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 תכבד את סיעת מעוף. 

 חבר'ה, כולכם ידעתם. מספיק עם זה.  :יעקב אמיר

 אני אוציא אותך החוצה.  ב, אני אוציא אותך החוצה.יעק :צביקה צרפתי

היום, כשאנחנו בסך הכל באים ואומרים,  ב, תן לי. לכןיעק :אורן כהן

אנחנו לא, איך אמרת? הוא זכאי? אין ספק שהוא זכאי. אבל 

דווקא אני מסתכל על כל סיעת מעוף, ואני אומר 'תגידו, 

 אתם השתגעתם? איך מוסר אחד היה לכם אז', 

 רן, אורן, בוא, בוא, או :צביקה צרפתי

 . 'ואיך מוסר אחר יש לכם היום' :אורן כהן

 אורן, אני מציע, אני מציע, אתה נמצא באנרגיה חיובית.  :צביקה צרפתי

עכשיו אני אומר יותר מזה. אם כבר קטעת אותי, אז אני  :אורן כהן

 רוצה להתייחס, 

 אף אחד מאיתנו לא היה אז בסיעת מעוף.  :ד"ר אמיר גבע

בסיעות אחרות. אתה היית בסיעה אחרת,  אז היה היה, :אורן כהן

 בסדר. גם אני. 

 גם לא השניים שאינם פה.  :ד"ר אמיר גבע

  מה זה משנה? רויטל לן כהן:

 זה העיקרון.זה לא משנה.  אורן כהן:

 זה לא רלוונטי.  רויטל לן כהן:

 צביקה היה ואני הייתי.  :אברהם שיינפיין

 זה לא רלוונטי.  :אורן כהן

אחרי שידעתם שהיא עושה דברים  בחרתם להצטרף לסיעה י הרסגור:עילא

 כאלה. 

 אני הייתי ואני לא מתבייש שהייתי.  :צביקה צרפתי

 תמשיך, אורן.  רויטל לן כהן:

רגע, רגע. עכשיו אני רוצה, היום התקשר אלי פלוני, ורמז לי  אורן כהן:
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 שהדין הבא, סגן ראש העיר הבא שהולכים לעשות לו את זה,

והוא מיד ניתק לי את הטלפון, יש עוד סגן ראש עיר שהוא 

 חד מתושבי העיר. אמר לי, על המוקד. ככה הוא אמר לי. א

סגן ראש העיר הבא כבר הולך לשלם את המחיר. ואני אומר 

 כאן על השולחן הזה, 

 אתה מתכוון אלי? כי אני לא יודע.  :עו"ד איתן צנעני

 לא, לא, לא,  :אורן כהן

 אני גם לא יודע.  :רפתיצביקה צ

 אני שילמתי את המחיר. כי  עילאי הרסגור:

לא, לא. אני אומר, אם סגן ראש עיר נוסף ישלם, חס ושלם,  :אורן כהן

את המחיר שאותו תושב אמר לי, אני אומר לכם, שוב אני 

פונה אליכם, חברי סיעת מעוף, אם אתם תגבו את המהלך 

 ר נוסף, הזה של שלילת סמכויות לסגן ראש עי

 אורן, תפנה למועצה.  אהוד יובל לוי:

 אני פונה לכל אלה שיושבים פה.  אורן כהן:

 זה לא השולחן של מעוף. בוא, זה שולחן של מועצת עיר. אהוד יובל לוי:

 אני פונה לכולם.  אורן כהן:

  –מעוף יכולה  אהוד יובל לוי:

ולם. אני פונה אבל תן לי. אני מתחיל עם מעוף ואני עובר לכ אורן כהן:

קודם כל לאנשי מעוף, ואני אומר לכם, אל תגבו מהלך כזה 

שיקרה שוב. אל תגבו את זה. אל תתנו לזה לקרות. אנחנו 

האחרים, החברים,  18החברים, כל  19פה, ואני מקווה שכל 

צריכים לגבות את סגני ראש העיר, כולם. מהראשון ועד 

ך, תכל עליהאחרון, בתקופה הזו, והם עושים. ואני מס

בתנאים בלתי אפשריים. צביקה, אתה עושה עבודה נפלאה 

בלתי אפשריים. אתה עושה עבודה נפלאה. והגיבוי לעבודה 



   16.1.2018 8 מועצה שלא מן המניין   

שפה. ולא מהאחד שלא פה. את  18-הזו, אתה תקבל אותו מה

 הגיבוי אתה תקבל אותו מהאנשים האלה. 

אני חושב שזו תהיה טעות דרמטית של ראש העיר, אם הוא ו 

עשות מעשה הוא עלול להתחרט. ככה אני חושב. זה יחליט ל

כפרשן אני אומר את זה. הוא עלול להתחרט. זה לגבי העניין 

 הזה. 

אנחנו היום בסך הכל באים ואומרים שהיעדרות של ראש  

העיר מהחברה הכלכלית היא היעדרות שהיא פוגעת. לא 

עשינו את מה שכבר עשו לפנינו. שללו סמכויות. לא עשינו 

ה. אז את הדבר הקטן הזה, לאפשר לחברה הכלכלית את ז

לעבוד בצורה סבירה, זה דבר שהוא הכרחי. הכרחי. וכמובן, 

אפרופו חזקת החפות, כמובן שאם בית המשפט יגיד שהוא 

חף מפשע ולא עשה דבר, כולנו נשמח וכולנו נקבל אותו 

 באהבה חזרה לתפקידו. 

 אין סיכוי,  לכאורה.  :ריאמ יעקב

 ב. אין סיכוי לכאורה, אומר יעק :אורן כהן

 תודה. כן. אמיר, כן.  :צביקה צרפתי

 סדר דוברים, שנדע להתכונן. מה  עילאי הרסגור:

בצורה  שהודחקודם כל לאורן, הנושא שדיברת עליו, סגן  ד"ר אמיר גבע:

אני לא מכיר לעומק. אני בקדנציה קודמת הייתי  ,כזאת

דנציה בירוקים. ואני בסיעת אופוזיציה בכלל. לאורך כל הק

שמעתי על המקרה הזה. לא התעמקתי בו אף פעם אז אני לא 

מדובר יודע. ככל שזה תלוי בי, קודם כל ככל שאני יודע, לא 

 עתיד. על שום דבר דומה ב

 זה מה שאמרתי.  אורן כהן:

לא ידוע לי על דבר כזה. אני גם לא אתן יד לדבר כזה. חד  ד"ר אמיר גבע:
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מאמין שיקרה דבר כזה. כל מה שאמרת  משמעית. אני לא

לגבי תפקודו של סגן ראש העיר וממלא מקום ראש העיר, 

צביקה, שאני יודע שהוא פועל בתנאים מאוד קשים, אני 

מאוד מעריך את העבודה שלו. אני חושב שהוא עושה עבודה 

תמכנו בו עד אנחנו טובה. ואנחנו נמשיך ונתמוך בו, כמו ש

 עכשיו. 

 תדלו גם לא לגבות מהלך חריג. תש אורן כהן:

עכשיו אני רוצה להגיד. יש לי שתי נקודות. קודם כל, אני  ד"ר אמיר גבע:

מה חמלה. מטבעי, זה האופי שלי, אז אני תמיד בצד של ה

לעשות? העיתוי הוא עיתוי נורא קשה לכולנו. מדובר פה על 

עיתוי שבעוד יומיים אמור להיות שימוע, ואנחנו בדיוק היום 

שזו פעולה שבה, אני יכול להגיד,  ,סף אישור של תקציב על

וגם איתן שהיה שותף שלי למהלך שעשינו את הדבר הזה, 

שבסופו של דבר זכינו בשיתוף פעולה מאוד משמעותי, מכריע 

בעצם, של ראש העיר. אני חושב שזה מאוד חשוב, הרבה 

של נדנדה  1/12זה  1/12יותר ממה שרבים חושבים פה. כי 

של סייעת. ופה בתקציב יש את כל הנדנדה ואת כל  1/12וזה 

הסייעת. וזה הושג, וזה גם מאפשר לאושרת ללכת לאן שהיא 

זה  מלאכה,הרוצה ללכת. שהיא מרגישה שהיא השלימה את 

לא נעים לעזוב, כשמנכ"ל עוזב עירייה ומשאיר אחריו, לא 

רוצה לקרוא לזה אדמה חרוכה, אבל ללכת בלי שיש תקציב 

 ר, מאוש

 היא עשתה את זה בזמן.  :יעקב אמיר

לא, כן, היא עשתה את זה בזמן. ויש תקציב. וזה גם חשוב  ד"ר אמיר גבע:

למנכ"ל חדש שנכנס. אז אני בא ואומר, לא היה קורה שום 

... דבר, אני  ואפשר היה גם, יש בזה בפירוש אלמנט סברתי 
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את מסוים של רוע לב. יש אלמנט מסוים של רוע לב, לעשות 

זה בעיתוי כזה. ובינינו, רק בגלל שההצעה השנייה שרצו 

לעשות אותה, אין לה סיכוי. אז הולכים בדרך הקלה יותר. 

 אבל אוקיי, לא נדבר. 

שאלה, אז אני אומר את דעתי ואני אצביע  עכשיו יש לי 

כמובן נגד ההדחה הזאת. אני מכיר את החברה הכלכלית. 

בסדר גמור, מבחינת  למיטב הבנתי וידיעתי היא מתנהלת

מאוד הדירקטוריון שלה. יש לה גם שדירת ניהול מאוד 

ין. טובה. יש שם דירקטורים טובים, יש ממלא מקום מצו

יהודה לא נמצא בו כבר  כמו שגם התאגיד השני העירוני,

 רחודשים אבל הוא מתנהל בסדר גמור. גם זה ניתן בסדר גמו

מתין ולעשות את ולא היתה שום הצדקה לחיפזון כזה ולא לה

 המהלך החפוז הזה. 

עכשיו אני רוצה להציג שאלה ליועץ המשפטי. אני חשבתי  

אחרת, אני מודה. חשבתי שהוראת משרד הפנים, שהיא כל 

עיר שבה יש עד שלושה תאגידים עירוניים, שבכך מפורשת, 

שראש העיר חייב בעצם להיות יו"ר הדירקטוריון, זה דבר 

 בדרך אחרת. אתה טוען אחרת. שאי אפשר להתגבר עליו 

יחד עם זאת, אני רוצה לשאול שאלה. אני בדקתי, לאחר  

שקראתי את חוות הדעת, ואני לא משפטן. אני בצניעות רבה 

שואל את השאלה, כי אני ניסיתי ללמוד ולבדוק איך העסק 

הזה עובד, וגיליתי שנוהל ההסדרה קובע מפורשות אכן כי 

רקטוריון. וככה הוא גם קובע ראש העירייה יהיה יו"ר הדי

באופן מפורש. גם אם ייטען כי  רה אגב,התקנון של החב

יכול להיות שעל פי  מינוי,למועצה סמכות להפסיק את ה

חוות הדעת שלך, עוד פעם, אני לא מערער על חוות דעת 
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משפטית, אין לי חוות דעת אחרת. לא התחשק לי לממן 

אז כפי שאני  מכיסי חוות דעת אחרת. כמו שאתה כותב,

מבין, מאחר והדבר יביא, אם נדיח פה את ראש העיר 

מהתפקיד שלו, זה במפורש יביא לסטייה מפורשת מהנחיית 

משרד הפנים. והשאלה היא האם יש לנו נימוקים מיוחדים 

ומהותיים לסטייה הזאת, ואם הסטייה הזאת מהנחיית 

משרד הפנים לא מחייבת לכל הפחות קבלת אישור מראש 

ב ממשרד הפנים. וזאת שאלה. אני מבקש תשובה לה. ובכת

האם הסטייה הזאת מהוראות משרד הפנים, שכתובות 

בתקנון, וכתובות בחוק, לא דורשות שאנחנו נפנה אליו 

מראש ונשאל אותו אם מותר לנו לעשות את זה, לפני שאנחנו 

עושים דבר כזה. ולא יקרה אם נשאל את השאלה הזאת 

.. ונחכה עוד שבוע שבוע .  יים לפני שנעשה, מה יקרה? אולי 

לאור מה שאתה אומר, אפשר לשנות, להוסיף להחלטה  :אורן כהן

 שההחלטה תתקבל במידה והיא חוקית. 

 בכפוף, כן.  ד"ר אמיר גבע:

לא צריך אבל כל החלטה מתקבלת במידה והיא חוקית.  עילאי הרסגור:

 )מדברים ביחד( להוסיף בכלל. 

  -קבל את הסכמתו אם נוכל ל אורן כהן:

 המובן מאליו, כן.  עילאי הרסגור:

, בקשה שלי שהיועץ המשפטי, הוא מקווהרגע אחד. אני  ד"ר אמיר גבע:

... אולי יש לך תשובה. ברגע זה נגמר העניין.   יוכל, 

 יש בחירות עוד מעט.  שמעון פרץ:

 שמעון,  :צביקה צרפתי

בצורה מפורשת,  כתבתי ,יאז קודם כל, חוות הדעת של  עו"ד אלון בן זקן:

 התייחסתי לשאלה שלך. 



   16.1.2018 12 מועצה שלא מן המניין   

 אוקיי, כן.  ד"ר אמיר גבע:

המשמעות של הסעיף הזה בנוהל ההסדרה, היא שכל זמן   עו"ד אלון בן זקן:

שראש העיר דירקטור, הוא צריך להיות יו"ר הדירקטוריון. 

אבל ברגע שהוא כבר לא דירקטור, מן הסתם הוא גם לא 

, . עכשיו, התקנות שאנחנו מכוחןריוןיהיה יו"ר דירקטו

הגישה את ההצעה מכוחן חברת המועצה רויטל לן כהן ש

לסדר, מדברות על זה שלמועצת העיר יש סמכות לסיים 

כהונתו של כל דירקטור. הן במדרג חקיקתי גבוה יותר 

מהנוהל הסדרה, שהוא למעשה סוג של הנחייה. הוא מסביר 

נון של התאגיד שברגע שמקימים תאגיד עירוני, אז התק

העירוני צריך לכלול את ההערות האלה. ואמנם התקנון של 

החברה הכלכלית, אני לא יועץ משפטי של החברה הכלכלית. 

אני מנוע מלהיות. אבל כן, יכול להיות שהוא קובע הוראה 

כזאת בתקנות. אבל התקנון עצמו לא יכול לאיין את 

ר סבורה, התקנות. התקנות מדברות על מצב שבו מועצת העי

מבחינה עובדתית, אני פה לא קובע עובדות, שאם נבצר 

מדירקטור למלא את תפקידו, או שהוא לא ממלא אותו 

 בפועל, היא יכולה להחליט לסיים את הכהונה שלו. 

זאת היתה חוות הדעת שלי. היא לא דיברה על לגיטימיות  

לעשות את המהלך הזה. היא לא דיברה אם הדירקטוריון של 

הכלכלית מתפקד, כן או לא. כי אני לא יושב שם  החברה

ואני לא מכיר. אם תצליח לשכנע בעובדות שהוא כן מתפקד 

או לא מתפקד, אז המועצה תחליט כן או לא. אבל סמכות יש 

לה. וההוראה בנוהל ההסדרה לא סותר את ההוראה 

 בתקנות, שנותנת את הסמכות למועצה. 

 כן.  :צביקה צרפתי
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 טוב, הדיון כאן הוא קצת מצחיק, אני חייב להודות.  עילאי הרסגור:

 מה מצחיק פה?  ד"ר אמיר גבע:

 עצוב,  עילאי הרסגור:

 הדבר האחרון שאפשר להגיד מצחיק.  אהוד יובל לוי:

עצוב, אך יש בו אלמנט קומי, אני משתדל קצת בכל זאת,  עילאי הרסגור:

קצת להסתכל על הדברים מנקודת מבט אחרת, כדי שאני 

וכל להמשיך בתוך הכאוס המוחלט הזה שיש כאן בעירייה. א

תראו, אנחנו יכולים לקבל החלטה אחרת. אנחנו יכולים 

לקבל החלטה שמועצת העיר הזאת לא יודעת לנהל את העיר 

והיא לא יכולה לנהל את העיר והכל בלגן. נפנה למשרד 

הפנים שימנה ועדה קרואה והכל יהיה בסדר. אבל אני חושב 

 כן יכולים,  שאנחנו

.  ד"ר אמיר גבע: . .  אם לא היינו מאשרים תקציב זאת 

אני חושב. ואולי, אולי זה היה גם לא כל כך נורא. אולי  עילאי הרסגור:

דווקא זה היה חיובי, אם זה מה שהיה קורה. אבל מאחר 

ורוב חברי המועצה כאן סבורים שהעירייה יכולה להמשיך  

אדם שחשוד במעשים כל  ולהתנהל, בואו ננהל אותה. כשיש

כך חמורים, כשהשימוע שלו נדחה שוב ושוב, בעקבות 

בקשתו, שהוא זה שדוחה את השימוע, אנחנו לא יכולים 

לשים את העיר במצב של אי וודאות כל כך הרבה זמן. כבר 

ר ממנו צמדובר בשנה. הוא לא מגיע לישיבות דירקטוריון. נב

ול להגיע לישיבות להגיע לישיבות. אני בטוח שאילו היה יכ

הוא היה מגיע. אבל הוא לא יכול. ומאחר שהמעשים 

המיוחסים לו הם כל כך חמורים, ומאחר שחלק מהדברים, 

 ומאחר שאני יודע על דברים שהוא עשה, 

  -אני, אתה יודע, מאוד עילאי, אתה מתבטא מאוד,   :דובר
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 מאחר ויש בידי מסמך,  עילאי הרסגור:

תייחס להודעות הדוברות על המלצה להגיש איתי, אתה מ אהוד יובל לוי:

 ?כתבי אישום א' וב'

אני מתייחס לדברים שאני יודע ולהודעות שפורסמו  עילאי הרסגור:

בתקשורת. ומאחר וכל הדברים המצטברים גם יחד, ומאחר 

ולא מרגשים אותי דבריו של נציג ש"ס, שמדבר על אדם שחף 

שראש מפלגתו הוכחה מפשע כל עוד לא הוכחה אשמתו, כ

אשמתו וישב בכלא והוא לא חף מפשע, ובכל זאת אותה 

 תנועה מחזירה את אותו בן אדם, ומחזירה אותו לממשלה, 

  מה זה קשור? :צביקה צרפתי

הדברים האלה כמובן אינם רציניים.  הוא מטיף לנו מוסר?ו עילאי הרסגור:

נסים וכשחברי סיעתו של יהודה בן חמו מנסים להגן עליו, מ

להשאיר אותו בתפקיד שהוא לא יכול לכהן בו, הוא לא יכול 

לכהן בו, הדברים האלה מגוחכים לחלוטין. לכן יש בזה מן, 

 לא יודע מן הצחוק, כי זה עצוב מאוד, אבל מן הגיחוך. 

נייה, תן לי אתה יודע, אני הייתי מצפה, באמת, עילאי, ש :צביקה צרפתי

י הייתי מצפה ממי שמציג אנ שנייה להפריע לך פעם בנועם.

את האידיאולוגיה של אדם ערכי ואנושי במר"צ, 

האידיאולוגיה שלך היא מאוד, אתה יודע, זכויות אדם, הכל, 

שאתה יודע, יש גם חמלה לאנשים. לבן אדם יש גם משפחה, 

  -יש גם ילדים. יש גם הרבה דברים שמסביב. ולפעמים 

 ...אניבסדר גמור.  עילאי הרסגור:

הזעם והכעס או כל מה שאתה  ילפעמים צריך לנצור את רגע :צרפתי צביקה

 חושב, ולהגיד, 

 עברה שנה.  רויטל לן כהן:

גם שנתיים לפעמים, כן. אנחנו אנשים אנושיים. יש  :צביקה צרפתי
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 אנושיות. יש אנושיות.  

  -צביקה, אתה יודע בדיוק  :יעקב אמיר

ה יודע, זה כנראה לא את, אבל כנראה שלא בלקסיקון :צביקה צרפתי

 )מדברים יחד( בלקסיקון שלך...

תנהגו נותן לאנשים שהתנהגו לפי החוק וי אניאנושיות,  עילאי הרסגור:

באנושיות. אני סבור אחרת. אבל אני סבור יותר מכל, מעבר 

לדיונים כן אנושיות, לא אנושיות, שכפר סבא צריכה 

נו יכולים להתנהל. אלא אם כן אנחנו מחליטים להתפזר. אנח

להחליט, לקבל החלטה שמועצת העיר מחליטה שאנחנו לא 

יכולים לנהל את העיר. וזה בסדר גמור וזה לגיטימי. ודרך 

אגב, לפי דעתי זאת לא הצעה כל כך רעה. להתפזר. אולי 

משרד הפנים הזה, עם שר הפנים הנוכחי, אולי זה פחות טוב. 

ר גמור. אבל אבל באופן כללי אם אנחנו רוצים להתפזר, בסד

מאחר ואנחנו כן מנסים לנהל כאן את העיר, ומאחר וראש 

העירייה אינו יכול להגיע לישיבות דירקטוריון החברה 

הכלכלית, ומאחר והחברה הכלכלית היא חברה מאוד 

חשובה, שמנהלת פרויקטים מאוד מרכזיים בעיר הזאת, 

ומאחר וראש העירייה חשוד במעשים מאוד מאוד חמורים, 

ים לטוהר המידות, ולא היינו רוצים שהחברה שנוגע

הכלכלית תתנהל על ידי אדם שחשוד במעשים כאלה, נזיז 

אותו מתפקידו. אם יקרה הבלתי סביר, והמשטרה תשתכנע 

מהטיעונים שהוא יציג בשימוע שלו, ויוחלט בסופו של דבר 

והפרקליטות תחליט לא להגיש נגדו כתב אישום, נתכנס 

פקידו והכל יהיה בסדר. איכשהו יש לי שוב, נחזיר אותו לת

 הרגשה שזה לא מה שיקרה. 

הוא לא יכול להגיע לישיבות, נמנה אדם אחר במקומו. אחר  
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אנחנו  )מדברים יחד(כך נחשוב הלאה. דחינו את זה מספיק. 

 . אנחנו נמנה דירקטור. במקומו נמנה דירקטור

.  :עמירם מילר . .  זה נכון. 

 רוצה להתייחס? ממה, בבקשה. עוד מישהו  :צביקה צרפתי

 דרושה לנו חתימה נוספת.  עילאי הרסגור:

 זה לא הדרך שלנו.  שמעון פרץ:

חבר מועצת העיר שמעון פרץ. דרושה לנו חתימה נוספת. אני  עילאי הרסגור:

 אשמח מאוד אם תצטרף. אני אשמח מאוד. 

 הגיע הזמן,  :אמיר יעקב

 באמת. בבקשה, ממה. ב, מספיק, נו, יעקב, יעק :צביקה צרפתי

אני רוצה להגיד כמה מילים לגבי הישיבה. קודם כל, זה לא  :אברהם שיינפיין

ראש עיר להדיח מתפקיד מסוים. לבוא  נושא רגיל וזה לא קל

זה דבר כבד מאוד. אני בטוח שפה הרבה אנשים עשו חושבים 

גדול. לא הלחץ החיצוני משפיע פה על אף אחד, אלא אנחנו 

יל את העיר ביושר, בהגינות, ולבצע פעולות נבחרנו להוב

 נכונות. נוצר מצב... סליחה, 

 ... אתה התפטרת מהחברה הכלכלית, ממה? :יעקב אמיר

נוצר מצב מסוים שבו בחברה הכלכלית היו"ר לא מתפקד.  :אברהם שיינפיין

נוצר מצב מסוים. צריכים לקבל את זה בעיניים פקוחות 

את זה, אמיר. ואני אחזק את  ולהבין את זה, שמעון, ולהבין

מה שאמר אורן. אני הייתי חבר סיעת מעוף. לא הייתי חבר 

מועצה. הייתי בכל הישיבות לפני שהדיחו את בוקי צ'יץ, 

שקל, שהוא גם לא אשם בהם. חד  5,000או  3,000בשביל 

וחלק הוא לא אשם בהם. ועשו לו דין רודף. חד וחלק. צודק 

 שאתה אמרת. אורן, ואני מחזק אותך במה

אז לא צריך לבוא ולעשות את זה כאילו יש פה צדיק, צדיק  
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יושב ואנחנו מניחים צדיק גדול. כבודו במקומו מונח. גדול 

הוא עשה דברים מצוינים לעיר הזאת. דברים מצוינים, 

שאולי קודמיו לא עשו את זה מעולם. אבל הגענו למצב 

חשובה מכל  מסוים שצריך להבין וצריך להסתכל. העיר יותר

 אחד מאיתנו פה. 

 יפה מאוד.  רויטל לן כהן:

חד וחלק. ויושב פה גם לידי פה צביקה, ורק עמירם ואני  :אברהם שיינפיין

לפני חודש ישבנו בישיבת מועצה פה, ואנחנו עמדנו על זה 

שלא יתנו לחתימות לעבור ככה. אז אין מי שמחליף פה את 

יך לעמוד ולהגיד 'אני יו"ר. כי יו"ר החברה הכלכלית היה צר

. והוא לא היה פה. וזה לא נקרא ניהול  לא מקבל את זה'

תקין. על מנת שיהיה ניהול תקין, זה מה שצריך לקרות. 

ההצעה שהועלתה כאן. עם כאב לב גדול, אני אומר, כאב לב 

 גדול. 

 מה הבעיה להיפרד?  :יעקב אמיר

להצבעה, תחשבו טוב  ולכן אני מבקש מכם, כשאתם מגיעים :אברהם שיינפיין

על הנושא הזה. תחשבו על טובת העיר מה צריך לעשות ואני 

מאחל לראש העיר שיצא זכאי ונקי מכל דבר ויחזור אלינו 

 במהרה. תודה. 

כמי שהגישה את ההצעה, אני רוצה להדגיש. אנחנו לא בית  רויטל לן כהן:

המשפט, לא השופט, לא התליין. אנחנו בכלל לא דנים במה 

או לא עשה. זה לא מעניין אותנו במקום הזה. מה עשה 

זה שלתושבים יש זכות לקבל את מספר  ,שמעניין אותנו

קטורים הקבוע בחוק. בשורה התחתונה, כמה שאני רהדי

לפחות יודעת, כי אני לא יושבת שם, הוא לא הופיע כשהוא 

היה דירקטור, והוא לא מופיע מאז שהוא נבצר. והוא לא 
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כפי שהוא ביקש רשות להשתתף בדברים הופיע גם קודם. 

אחרים או להתעסק בדברים אחרים וקיבל, יכול היה לפחות 

לנסות לראות, אם הוא יכול לבקש אישור. אולי להיות 

 בדיונים האלה. אולי בדיוני ועדות עירוניות. 

בשורה התחתונה הוא לא עשה את זה. הוא המשיך לנהל  

גיע למקומות שהיו לו מאחורי הקלעים איפה שנוח לו, ולא ה

לא נוחים. אז אני מבינה שלא נוח לו להיראות בציבור בשלב 

הזה. מבחינתי אני עוזרת לו ואני עוזרת לתושבים. אני 

עוזרת לו לא להצטרך להיות נבצר ואני עוזרת לתושבים 

 לקבל את כמות הדירקטורים המגיעה להם על פי חוק. 

שים בגינם הוא ואני לכן מדגישה שוב. זה לא קשור למע 

חשוד או לא חשוד. זה לא קשור למה יהיה או לא יהיה 

בשימוע. להזכירכם שימוע זה לפני הגשת כתב  אישום. זה 

אומר אנחנו רוצים להגיש כתב אישום. יש בידינו את 

הראיות להגשת כתב אישום ומאחר ואתה בתפקיד ציבורי, 

ם, אנחנו נותנים את ההזדמנות שלא נותנים לאנשים אחרי

 להביע את דעתך לפני, ולנסות להסביר את הדברים.

טובת העיר אבל זה לא משנה את העובדה שאם באמת  

עומדת לנגד עיניו, הוא היה משחרר את התפקידים 

שחשובים כל כך לתושבים. ולכן אני אומרת בצורה שבלתי 

תושבי כפר סבא.  טבתמשתמעת לשני פנים. הבקשה פה היא 

האישום, יוגש או לא יוגש, כלפי  אין לה שום קשר לכתב

יהודה בן חמו. ואתם צריכים לזכור שאתם נבחרי ציבור. 

המחויבות שלכם היא ליהודה בן חמו, בכל הכבוד הראוי. 

 המחויבות שלכם היא לציבור. 

 תודה רבה על הציונים, דרך אגב.  :צביקה צרפתי
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בוא לא חשוב, אז בואו נוריד את מספר הדירקטורים. אם זה  עילאי הרסגור:

 נוריד אותם.

מישהו נוסף? מישהו נוסף רוצה להתייחס? בבקשה, לא  :צביקה צרפתי

 להפריע לדיון. כן, עמירם, בבקשה. 

 בבקשה, דבר, דבר. בבקשה, קח.  :עמירם מילר

אני רוצה לכבד את החבר שלי, שמעון, שמתעקש שאני אקרא  אהוד יובל לוי:

מוצא אותו, כי יש לי את האס.אמ.אס שהוא שלח כשאני לא 

 אולי טלפון חס וחלילה כשר. לא, אין לי טלפון כשר. 

... איפה ראית פעם טלפון  שמעון פרץ: זה לא  טלפון כשר. זה טלפון 

 כשר? 

אצלי, אצלי. עשיתי לו פסח. הוא כשר לפורים. חברים,  אהוד יובל לוי:

  –סליחה. תראו, אנחנו 

 סליחה.  :צביקה צרפתי

 יש לנו היום,  י:אהוד יובל לו

אני אומר לכם, אם לא יהיה שקט מהקהל, אני מפסיק את  :צביקה צרפתי

 הישיבה. שקט מהקהל, אם לא, הישיבה מופסקת. 

ברשותכם, יש לנו הערב נושא טעון. לא קל. אני לא אחזור  אהוד יובל לוי:

על מה שאמרו אחרים, חלקם מיותרים יותר או פחות. אני 

מציע שנברך מראש את החבר ממה רק רוצה לברך, אני 

שיינפיין, שמופיע פה בהצעת ההחלטה כמי שהולך להיכנס 

 .כממלא המקום, כמחליף

 לא בחרו.  :עמירם מילר

אני רוצה לחשוב שאנחנו נמצאים פה ואף אחד לא משחק  אהוד יובל לוי:

בנדמה לי. אנחנו יודעים שהגענו לכאן, אנחנו יודעים איפה 

ו יודעים שהניהול של העיר מחייב אנחנו עומדים. אנחנ

תיקונים. אנחנו יודעים שממה ישב, חברי מעוף, תהיה לכם 
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זכות דיבור. אנחנו יודעים שטובים, טובים מאוד בניהול 

חברות, חשבו שזה לא המקום להיכנס אליו. אנחנו יודעים 

היום שהחברה הכלכלית יש לה השפעה גדולה על איכות 

שבמקום הזה, בנקודה הזאת, החיים בעיר. אז אני חושב 

נברך את ממה, שהוא מעיז לחזור למקום שהוא יצא ממנו, 

 שהוא הולך לעשות תיקון ושיצליח. תודה. 

 תודה לך, יובל. אני עוד לא נבחרתי, תודה.  :אברהם שיינפיין

כמה מילים. קודם כל הדברים לומר ותכם, שראני רוצה, ב :עמירם מילר

ליבי. אני לא חושב שיש פה אדם של שמעון פרץ מאוד נגעו ל

אחד שהוא גם שופט וגם תליין וגם מוציא לפועל. וכולנו 

מייחלים להוכחת חפותו וצדקתו של ראש העיר. אני אומר 

 את זה בכל הרצינות.

בשיחה מוקדמת עם רויטל, אנחנו מציעים שינוי של הנוסח  

ולהצביע על פקיעת כדלקמן: כתוב בשורה השלישית לדון 

של ראש העיר בחברה הכלכלית. במקום 'פקיעת  כהונתו

, 'החלפת ראש העיר בתקופת  כהונתו של ראש העיר'

נבצרותו'. אני חושב שזה פיתרון שמעיד על זמניות. ומעיד 

על הבנה לצרכים. ויאפשר גם לחברה הכלכלית לעבוד וגם 

 למלא את החסר בתקן הנוכחי. 

, יחזור למקום. )מדברים ואם אכן תוסר העננה מעל ראשו רויטל לן כהן:

 ביחד( 

 המשפט הזה הוא חלק מהצעת ההחלטה?  אורן כהן:

  -לא, המילה נבצרות אולי לא מדויקת, אבל  רויטל לן כהן:

 מורחק, הוא מוגדר כ ד"ר אמיר גבע:

 מה הצעת ההחלטה?   עו"ד אלון בן זקן:

 '. מילה 'נבצרותויש בעיה גם עם התגידי מה הצעת ההחלטה.  אורן כהן:
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. זו היתה מילה עכשיו של,  רויטל לן כהן:  אני לא השתמשתי במילה 'נבצר'

 צריך להיות פה מדויקים.  אורן כהן:

 אין מילה כזאת בהצעה הזאת.   עו"ד אלון בן זקן:

 לא, אומרים כאילו 'נבצרותו', הוא לא נבצר.  אורן כהן:

 חבר'ה, אפשר לצמצם את הפאסאדה?  :צביקה צרפתי

.  :אורן כהן  אפשר לכתוב 'החלפתו עד הודעה חדשה'

לא, החלפתו של יהודה בן חמו כדירקטור בחברה הכלכלית  רויטל לן כהן:

  –ולמנות במקומו את חבר המועצה ממה שיינפיין, כל עוד 

 כל עוד לא הוחלט אחרת.  עילאי הרסגור:

 כל עוד לא הוחלט אחרת, כן.  רויטל לן כהן:

 ל אני לא רוצה לקשור את זה, לא, סליחה. אב :עמירם מילר

 משחקים עם ניואנסים?  מה אתם? :צביקה צרפתי

אנחנו רוצים ממלא מקום. למה אי אפשר לדבר בתקופת  :עמירם מילר

  נבצרותו?

 כי הוא לא נבצר.  אורן כהן:

  אז למה הוא לא בא? :עמירם מילר

על  מורחק. אתה רוצה שנכתוב בהחלטה שלנו שהוא מורחק רויטל לן כהן:

  זה ניסוח יותר נעים? ידי המשטרה?

 כל עוד לא הוחלט על אי הגשת כתב אישום.  עילאי הרסגור:

 כל עוד לא הוחלט על אי הגשת כתב אישום.  רויטל לן כהן:

כל עוד לא הוחלט אחרת. תבוא לפה החלטה אחרת, צריך  אורן כהן:

 להביא אותה מסודר. 

הניסוחים על העובדה שהוא  אתה רוצה להכניס הנה את רויטל לן כהן:

אני לא בטוחה שהוא  נאשם, עלול להיות נאשם בדין פלילי?

 רוצה את זה בהחלטת מועצה. 

.  :עמירם מילר  לא יכול להגיע.  ככל שהואאני מציע שתקופת נבצרותו..
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 היועץ המשפטי, מה ההגדרה של המצב שלו?  רויטל לן כהן:

שאני אוכל לבדוק כדי צעת ההחלטה, את ה אני יכול לקבל  עו"ד אלון בן זקן:

 ? אותה

 זה עכשיו זמני, בכל מקרה זה מצב זמני.  :עמירם מילר

 הוא נעדר מרצונו החופשי,  :יהודה יוגד

 כל עוד ראש העיר מורחק מתפקידו.  רויטל לן כהן:

  –אין הגדרת חוק לנבצרות  אהוד יובל לוי:

 כל עוד לא הוחלט אחרת.  אורן כהן:

 אני מסכימה איתך.  ן:רויטל לן כה

 כל עוד מורחק מתפקידיו,  :עמירם מילר

 ו. יכל עוד הוא מורחק מתפקיד רויטל לן כהן:

 ככה צריך לנסח את זה. )מדברים ביחד(  :עמירם מילר

אני חושבת שזה פחות נעים שכותבים שהוא מורחק   רויטל לן כהן:

 מתפקידיו, 

צבעה לנוסח המקורי. בואו אני גם חושב שיש כאן רוב לה עילאי הרסגור:

נצביע על הנוסח המקורי של ההחלטה, וזהו. הכי פשוט. אין 

 מקום לפרשנות. זהו. 

 טוב, חברים.  :צביקה צרפתי

 אני רוצה לראות את הניסוח. אני עומד על ניסוח של זמניות.  :עמירם מילר

 אתם רוצים להפסיק את הכהונה שלו? כן או לא?   עו"ד אלון בן זקן:

 רגע, אני רוצה להגיד לך משהו.  טל לן כהן:רוי

 גם אני רוצה להגיד לו משהו.  :עמירם מילר

עמירם, אני רוצה להגיד לך משהו. כמו שאנחנו מחליטים פה  רויטל לן כהן:

עכשיו על ההחלפה הזו, אנחנו יכולים הרי להחליט גם על 

  -החלפה במקרה 

 לזה.  נרמוז ובוא :עמירם מילר
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אז הנה, לפרוטוקול אני אומרת, זה לא קשור להצעת  רויטל לן כהן:

 ההחלטה. לפרוטוקול, שנייה, לפרוטוקול אפשר להכתיב, 

  -לא אכפת לי שלא כתוב נבצרותו, כל עוד הוא אינו מגיע  :עמירם מילר

אני אגיד לפרוטוקול. ממה, אני יכול להציע הצעה  אהוד יובל לוי:

נורבגי, אתה לקואליציה? רבותי, ממה, ממה, החוק ה

 מתחייב להתפטר עם ההרחקה תופסק. 

 כן.  רויטל לן כהן:

ממה, ממה, מילת כבוד שלך לחברי הקואליציה. ברגע  אהוד יובל לוי:

 שיוסרו ההגבלות, אתה מוכן להתפטר. 

 זה מה שאמרתי, אני רוצה להגיד את זה.  :אברהם שיינפיין

 . הכל בסדר. והוכיח את זהממה מוכן להתפטרות  :אהוד יובל לוי

 זה מה שרציתי להגיד.  :אברהם שיינפיין

 בבקשה, יועץ משפטי.  :צביקה צרפתי

 אבל צריך להיבחר בשביל זה. אני לא נבחרתי עוד.  :אברהם שיינפיין

רויטל, את הגשת הצעה לסדר, שהצעת ההחלטה שמפורטת   עו"ד אלון בן זקן:

 , 88שם מסתמכת על תקנה 

 נכון. רויטל לן כהן:

לתקנות העיריות, נציגי העירייה בתאגיד עירוני ומשמעותו   "ד אלון בן זקן:עו

 סיום כהונה. לטה על האופרטיבית זה הח

 אוקיי.  רויטל לן כהן:

גם אם נשנה את הצעת ההחלטה, בהסכמה של רוב   עו"ד אלון בן זקן:

  -הנוכחים, לפי 

  הבנתי מה אתה אומר, ולכן אני אומרת ככה. רויטל לן כהן:

מחליפים את ראש העיר במישהו אחר. המשמעות   עו"ד אלון בן זקן:

 האופרטיבית זה הפסקת כהונתו כדירקטור, של ראש העיר, 

 נכון, ולכן עמירם,  רויטל לן כהן:
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ומינוי במקומו של ממה שיינפיין. אלו שתי החלטות. וזאת   עו"ד אלון בן זקן:

 המשמעות האופרטיבית. 

  נכון. רויטל לן כהן:

  -אז השינוי   עו"ד אלון בן זקן:

ולכן עמירם, מה שאני מציעה זה להשאיר את הניסוח כמו  רויטל לן כהן:

שהוא. אני חושבת שהוא עדין, ולהוסיף לפרוטוקול שממה 

מתחייב, במידה וראש העיר חוזר לתפקידיו, ממה יודיע על 

 התפטרותו ואנחנו, מצהירים פה היושבים, נבחר בו מחדש. 

אני צריך להגיד את זה לפרוטוקול, אם אני אבחר, שאני  :ם שיינפייןאברה

 אעלה את ההצעה לסדר להתחלף עם ראש העיר. 

 זה לפרוטוקול. בשביל זה אני אומרת,  רויטל לן כהן:

 סליחה, אבל מה עם כתב האישום?  :יעקב אמיר

 תודה רבה. מי בעד הצעת ההחלטה?  :צביקה צרפתי

 שהיא?  אורן כהן:

 ככתבה וכלשונה.  אי הרסגור:עיל

אתי, יובל, ענת, עמירם, אורן, ממה, עילאי, אמיר, איתן,  :צביקה צרפתי

 גבע  רויטל לן כהן, יהודה יוגד. מי נגד? צביקה, שמעון, אמיר

 ומתי פז. צר לי, זה יום עצוב מאוד. 

מאשרים ברוב קולות את הפסקת כהונתו של יהודה בן חמו  :433מס'   החלטה

מנות במקומו את חבר המועצה ממה לקטור בחברה הכלכלית וכדיר

 שיינפיין. 
 

 אני רוצה להגיד משהו.   :אברהם שיינפיין

 איתן, יש לך הערות?  אהוד יובל לוי:

 ... הערת שייכנסו לפרוטוקול הישיבה המוקלט.  :עמירם מילר

 אני מבקש שנייה אחת. חברים, עוד לא הסתיים, בבקשה. :אברהם שיינפיין
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 תנו כבוד. 

אפשר שנייה אחת? קודם כל אני רוצה, תודה רבה לחברים  :אברהם שיינפיין

שנתנו בי אמון. אתם לא נתתם בי אמון, נתתם בכפר סבא 

פשוט אמון. זה כל ההבדל. אני רוצה לפרוטוקול, כמו 

שאמרתי קודם, אני מאוד מקווה שראש העיר יצא זכאי 

יחזור, אני לא  ויחזור במהרה לכאן לכהן. ברגע שהוא

סיימתי, צביקה, עוד דבר, אני מתנצל. תחכה עוד שנייה. 

ברגע שהוא יחזור, אני אעלה הצעה לסדר שיחליף אותי 

בדירקטוריון. אני לא רוצה לשבת במקומו של ראש העיר, 

 אם הוא חוזר. אחד. שנייה, לא סיימתי.

דבר שני, אני לא יודע אם זה צריך להיות פה במועצה או  

להיות בדירקטוריון. אני מבקש, ברגע שאושר, אלון,  צריך

 זה נכנס מיד לתוקף? 

 בישיבה הקרובה.  אהוד יובל לוי:

 הדירקטוריון נכנס מיד לתוקף?  :אברהם שיינפיין

 מה זה קשור?  :צביקה צרפתי

 זה קשור מאוד.  :אברהם שיינפיין

.   עו"ד אלון בן זקן:  לא צריך אישור. ..

בל רגע, יש פה שלושה חברי דירקטוריון שיכולים לדרוש א אהוד יובל לוי:

 את כינוס הדירקטוריון, 

 ברגע שהפרוטוקול מאושר הוא נכנס.  :עמירם מילר

אני דורש, ויש פה חברי דירקטוריון, ברגע שהפרוטוקול  :אברהם שיינפיין

מאושר, וזה לוקח כמה ימים, שבוע ימים מיום שהפרוטוקול 

ו"ר הדירקטוריון של החברה בחירה לישתהיה אושר, 

 הכלכלית. 

.. אהוד יובל לוי:  כינוס ישיבת דירקטוריון.
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אני ממלא מקום יו"ר הדירקטוריון על פי  אגיד ככה...אני  :צביקה צרפתי

החלטת הדירקטוריון, ואני אחליט מתי לכנס את 

 הדירקטוריון. 

.   :אברהם שיינפיין . .  לא, יש 

 ש כחברת דירקטוריון...יכולה לבק : אני ד"ר ענת קלומל

 תודה. הישיבה נעולה. תודה.  :צביקה צרפתי
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 ריכוז החלטות
 

סיום כהונתו של יהודה בן חמו כדירקטור בחברה הכלכלית לפיתוח כפר  .1

 סבא. 

 

ם ברוב קולות את הפסקת כהונתו של יהודה בן חמו מאשרי :433מס'   החלטה

מנות במקומו את חבר המועצה ממה לכדירקטור בחברה הכלכלית ו

 שיינפיין. 
 


