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סדר יום:
 .1אישור פרוטוקול מליאה מן המניין  16-20מתאריך .07.12.2020
 .2אישור ישיבה טלפונית מס'  1-21מתאריך 11.01.2021
 .3אישור חוק עזר לחריש (פתיחת בתי עסקים וסגירתם) התשפ"א.2021-

פרוטוקול
מר יצחק קשת-יו"ר :ערב טוב לכולם ישיבת מועצת העיר מן המנין ,אני מתכבד לפתוח את
ישיבה מן המניין מס'  ,21-2נוכחים :אנוכי יצחק קשת חברי מועצת העיר:
שני גרינברג ,יוחאי פרג'י ,גיל פישר ,שלמה פרץ ,פרח קוזחי ,יוסי גולדמן,
עידית ינטוב ,שלמה קליין .מספר מוזמנים מהגורמים המקצועיים נמצאים
איתנו בזום ,בעקבות מגבלות של הקורונה .על סדר היום אישור פרוטוקולים
ואישור ישי בה טלפונית ,ולמעשה אישור חוק עזר עירוני לחריש (פתיחת בתי
עסקים וסגירתם שאנחנו נעלה אותו להצבעה בישיבה הנוכחית.
סעיף  1אישור פרוטוקול מליאה מן המניין  20-16מתאריך 7.12.2020
מר יצחק קשת-יו"ר :לפני שניגש לחוק עזר אני אבקש לאשר את פרוטוקול מליאה מן
המניין מספר  16-20מתאריך  ,7/12/20כולם קיבלו את זה במיילים אני
מבקש לעלות את זה להצבעה ,מעלה להצבעה אישור פרוטוקול קודם.
מאושר פה אחד.
סעיף  2אישור פרוטוקול מליאה מן המניין מספר  21-1מתאריך .11/1/21
מר יצחק קשת-יו"ר :בין הנושאים שהועלו שם נושא של אישור עבודה מעבר ל –  100אחוז
לא אושרו כולם אישרנו לעו"סים הקהילתיים לעובדים הסוציאליים אצלנו
הקהילתיים ,הלא קהילתיים סליחה כל העובדים הסוציאליים לעבוד מעבר ל
–  100אחוז מה שאושר איתכם אושר פה אחד אנחנו מאשרים את זה פשוט
במליאה הנוכחית.
גב' שני גרינברג :להגיד שזה נועד כדי לאפשר הכנסה של תכנית עלם לעיר שבעצם עוזרת
לנוער בסיכון שהוא בעצם משוטט לצערנו הרב הקורונה רק העצימה את

____________________________________________________________
"חבר"  -הקלטה ותמלול

00918

3

ב.ש.ג

הבעיה הזאת והכנסת התכנית לעיר תסייע מאוד לנוער ,אז אנחנו שמחים
לאשר את התוספת לנו והיא תעזור לנו מאוד למחלקת הנוער.
מר יצחק קשת-יו"ר :תודה רבה שני אני מבקש לאשר את ההחלטה ואני מעלה להצבעה
שוב .מעלה להצבעה אושר פה אחד.
סעיף  3אישור חוק עזר לחריש (פתיחת בתי עסקים וסגירתם) התשפ"א.2021-
מר יצחק קשת-יו"ר :חוק עזר לחריש פתיחת בתי עסקים וסגירתם נכנס לפני  10ימים
במהלך כל  10ימים דנו בו והכנסנו שינויים כאלה ואחרים ,לכל חברי
המליאה זה הוצג ,אני רוצה לעלות אותו להצבעה אנחנו לאחר ההצבעה אני
אסביר אנחנו ניכנס לכל הדברים לפרטי פרטים יש מישהו שרוצה להגיב לפני
שאני מעלה להצבעה אז בקשה עכשיו זה הזמן שלכם.
מר שלמה פרץ :אני פעם ראשונה רואה את החוק עכשיו .שלחו את זה לפני  20דקות את
השינויים.
מר יצחק קשת-יו"ר :החוק למעשה לאורך כל  10ימים עבר שינויים רבים ,כולל השינויים
של בשעות האחרונות ,אם יש איזה שאלות השגות מוזמנים.
מר שלמה פרץ :אפשר אחר כך.
מר יצחק קשת-יו"ר :אני מעלה את זה להצבעה אין בעיה ,אני מבקש ממליאת המועצה
לאשר א ת חוק העזר העירוני לחריש פתיח בתי עסקים וסגירתם התשפ"א -
 2021מעלה להצבעה .ככה תומכים בחוק :אנוכי יצחק קשת ,שני גרינברג ,גיל
פישר ,פרח קוזחי ,עידית ינטוב ,שלמה קליין ויוסי גולדמן .מתנגדים :קודם
נמנעים יש נמנעים? יש מתנגדים לחוק :יוחאי פרג'י ושלמה פרץ .החוק עבר
ברוב קולות ,בשעה טובה ומוצלחת יש לנו חוק עזר עירוני לסגירה ופתיחה
של עסקים תשפ"א –  2021לחריש בשעה טובה ומוצלחת .אני אתן למי
שרוצה לדבר לדבר אני אגיד את הדברים שלי.
גב' עידית ינטוב :החוק עבר כפי שידוע ,אני מקווה שראש העיר יבהיר לנו ויספר לנו איזה
שינו יים הוא עבר ,אבל ברצוני להגיד תודה לכל חברי המליאה שהצביעו ,על
השינויים האחרונים שנעשו בשעות האחרונות שמאפשרים קודם כל לאנשים
מעוטי יכולת ,לאנשים שאין להם רכבים לאנשים שקשה להם לנוע לקנות
מצרכים בסיסיים בקיוסקים בקרבת הבית ,אפילו באזור שהוא הקוטג'ים
והוא אזור שמרובה באוכלוסיה של אזרחים ותיקים ואני רוצה להודות גם

____________________________________________________________
"חבר"  -הקלטה ותמלול

00918

4

ב.ש.ג

על הגשמת חלום אישי ושל כולם שזה פתיחת הפארק העירוני שיביא לנו לא
רק תרבות במובן הרגיל של התרבות ,המוכר של התרבות ,אלא גם תרבות
האוכל ,תרבות הפסטיבלים וירים את חריש למעלה ושוב יציב אותה על
המפה תודה.
מר שלמה קליין :טוב אנחנו בסיומה של איזה דרך לא פשוטה ,שעברנו יחד .אני אומר
בראיה שלי היתה ונשארה המטרה של כל הדרך הזאת שמירה על כבודה של
השבת וחשיבותה כיום המנוחה השבועי של כל תושבי חריש ושל כל עם
ישראל .יש לנו דרכים שונות לבטא את המנוחה ,ומה שגיליתי ושמחתי לגלות
שכולנו רוצים לשמור על צביון של יום מנוחה כל אחד והדגשים שלו.
החשיבות של הראיה המשותפת של שבת כיום המנוחה השבועי והשמירה על
הצביון שלה כמשהו כללי ולא משהו של מגזר מסוים הוא בעיני לא פחות
חשוב מהחוק עצמו ,זה שהצלחנו להגיע להסכמה על העיקרון הזה שיש לנו
את השבת שהוא דבר שהוא חשוב לנו ,ודבר שהוא נחשב בעינינו כמתנה
ואנחנו שותפים לרצון לשמור על הצביון כיום המנוחה השבועי ומכאן
הנגזרות כל אחד בוחר לבטא את המנוחה בדרכים שלו וכל אחד מכבד את
הדרכים שהשני בוחר ואני חושב שהתקדים הגדול שהגענו פה זה באמת
היכולת לכ בד ולהגיע להסכמות כשהבסיס שלהם שלכולנו חשוב יום המנוחה
הזה ,ולכולנו חשובה השבת ,ומטרתו של החוק הוא לא לזלזל בשבת אלא
לכבד אותה ולהוסיף לה כבוד ואני רואה בזה הישג גדול קודם כל של השבת
עצמה ואני חושב שזה הישג גדול שלנו שידענו לעשות את זה ביחד .אני אומר
זה לא פשוט זה נהירה טרוויאלית שאנחנו עושים כזה דבר ואנחנו מותקפים
מכל הצדדים כל אחד מהאגף שלו אבל אני חושב שהבחירה לעשות את
הדברים בהסכמה וביחד היא בחירה שלא רק פוגעת בערכים של השבת
כשבת שלום אלא מחזקתם אותם ,מנציחה אותם והופכת את הכל לערך
שכולם שותפים ל ו .זהו אני רוצה להודות על השותפות של מי שהיה שותף
גם מי שפה יושב ואני לא אתחיל להיכנס לפרטים וכל אלה שעזרו וסייעו
מבחוץ וכל אלה שרצו לעזור ולא ידעו איך ,ואני מאחל לכולנו שנדע קודם כל
לקחת את החוק הזה ולחלחל אותו ולהסביר לכולם שזהו הגענו להסכמות
וצריך לכבד אותן ו צריך לשמור כל אחד על כבוד זולתו וציבור אחד על כבודו
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של הציבור השני ושהמתח ירד ושנוכל כולנו לקבל עוד הרבה החלטות ביחד
מתוך אהבה ואחווה שלום ורעות.
מר שלמה פרץ :טוב שבת קודש מה אני יכול לומר אבל אני רוצה לומר את דעתי בנושא.
ככה אנחנו בתנועת ש"ס פועלים לפי דעת גדולי הדור ,ורק לפי דעתם אנחנו
נוהגים ומצביעים למרות .אנחנו הולכים רק לפי גדולי הדור וכמה שיותר
לשמור על שבת הקודש בשטח הציבורי ,וראיתי שהחוק שונה והמסחר ירד
למרות שהוא שונה והמסחר ירד ולא הגיע אליי בזמן החוק הזה ולפי דעתי
זה לא פייר ולא תקין שזה הגיע אליי רק זמן קצר .מה שאני רוצה לומר זה
שאנחנו באמת עובדים רק לפי דעת גדולי הדור ונשמור על השבת כמה שנוכל
בעזרת השם.
מר יוסי גולדמן :אני אתייחס לחוק אחרי שני אבל קודם כל אני רוצה להגיד תודה לחברי
המליאה על השותפות ,ותודה על זה שהסכמתם לדחות את זה עבורי מיום
שנ י וכל הספקולציות וכל הדעות למה זה נדחה אני לוקח אחריות אני מתנצל
נולדה לי בת ביום שני לכן לא הסתדר לי להגיע מבית החולים ולעשות את
ההצבעה ביום שני .אני מודה על השותפות .אני חושב שהחוק הזה הוא חוק
שאם להתייחס לשבת ,אם נתייחס למשהו שבגללו נחרב בית המקדש שזה
ש נאת חינם אני חושב שהחוק הזה אמור להוות אהבת חינם ,שכל הציבור כל
ציבור באשר הוא יפסיק לנסות למשוך את השמיכה לצד שלו ,אני חושב
שזאת עיר מעורבת מי שהתבלבל וחושב שלא בחרנו לגור בעיר מעורבת אולי
זה באמת קריאת כיוון לשים לב ולהסתכל לאן הוא בחר להביא את מקום
מושב ו ולא נסיון השתלטות כזו או אחר יגדיר את העיר אלא הציבור ונבחרי
הציבור .אני באופן אישי ישבתי אצל מספר רבנים גדולי ישראל .אני רוצה
לספר סיפור ששמעתי מזקן הציונות הדתית הרב דרוקמן ,אני בכוונה רגע
אכנס לסיפור הזה ,ישבנו אצלו לא משנה כרגע מה היתה החלטה כן ,לא,
הרבה רבנים שגם חושבים שחייב להיות חוק ומאמינים אפילו בנקודות שיש
פה לטובת השבת ולטובת הצביון של העיר ,לא רצו להתערב ולתת את דעתם
באופן פומבי מכל מיני סיבות שהאמת שאני מבין אותם .מה שכן חשוב לי
לספר איזה שהוא סיפור שאני לא יודע מתי הוא קרה אבל זה סיפור שקרה
אצל הרב הוא אמר כזה דבר היה אמור להיות ,היתה אמורה להיות הצבעה
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בכנסת על זה שהכל יהיה סגור בכל הארץ ,השתמשו במילים סטטוס קוו ,וזה
נפל ,בשנים ראשונות של המדינה היה אמור להיות חוק שבת לכל המדינה
שסוגר גם פעילויות גם תחבורה הכל ,בסוף זה נפל ,ששאלנו אותו הרב למה
זה נפל? הוא אמר לנו אני אספר לכם בסטטוס קוו חיפה לא היתה נחשבת
עיר שלא היה בה חילול שבת זאת אומרת היה בה תחבורה ציבורית והיה בה
עוד פעילויות ובגלל הדבר הזה שאנשי חיפה התנגדו למעשה אין היום סטטוס
קוו במדינת ישראל שהכל סגור והוא אמר לנו בצורה ,אני לא אגיד אמר לנו
אני אדייק בסדר הבנו מדבריו שאסור לנו לתת להיסטוריה לחזור בנושא
הזה ,לא בגלל שיש מקומות שהאיסור אינו חל בהם ,עלינו לוותר על הכל .אני
חושב שרוב ההתניות שגם הרבנים אמרו אפילו אם זה נושא המחסר והכל
הוטמעו אז לבוא ולהגיד ,אנחנו פחות דתיים או השבת שלנו פחות שבת משל
כל אחד אחר ,אני חושב שמנהיגות זה גם לדעת מתי לעמוד על האמת שלך
ולנסות לנטרל רעשי רקע לא שהם לא חשובים ,זה דעות לגיטימיות ואני
באמת מכבד אותה ,אני חושב שחלק ממי שבחרו בבית טוב לחריש מאמינים
בהם ואני חושב שהם קיבלו ייצוג פה בפן כזה או אחר ,בית טוב לחריש
ובכללי אני חושב שהציונות הדתית מורכבת מהרבה הרבה ,הרבה מאוד תתי
מגזרים .אמר לי פעם חבר כנסת שאני מאוד מעריך בשם בצלאל סמוטריץ
אמר לי הכי קשה לייצג את הציונות הדתית כי זה מנאד שהוא כל כך ,כל כך
רחב שאתה אף פעם לא יכול לכוון אפילו לא לשליש ,ציבור שאתה מה
שנקרא יכול לבוא ולהגיד אני המייצג שלו ,יש מגוון מאוד ,מאוד ,מאוד רחב
אני במקום מ סוים שמח שבא לידי ביטוי גם המגוון הזה ,אני לפני הבחירות
ישבתי אצל מישהו ששאל אותי ואני יודע שהצביע לנו שאל ,הייתי שם עם
עוד חבר סיעה ,והוא שאל אותנו האם וגם אני כחילוני יהיה לי מקום לחיות
פה ,זאת אומרת האם גם אני יהיה לי את מה שאני קורא לו כשירות ,את איך
שאני מגדיר את שבת כיום המנוחה ,ושנינו ענינו לו כן ,אמרנו לו אנחנו
מאמינים בזה כדי לחיים ,ואני כלפיו יודע שעמדתי במילה שלי היום ,וזה לא
קל ,זה ממש לא קל זה אפילו אני חושב שזה הדבר הכי קשה שעשיתי מאז
שנכנסתי לפוליטיקה אבל אני עושה את זה בלב כבד אבל בלב שלם ,זאת
אומרת אני מאמין בזה שהחוק שהבאנו והצענו הוא חוק שחייב לעבור ,חייב

____________________________________________________________
"חבר"  -הקלטה ותמלול

00918

7

ב.ש.ג

להתקדם זה שלא כולנו מרוצים משני צדדי המתרס זה בדיוק מה שאומר
שהחוק הזה הוא חוק טוב .זהו תודה לכולם על השותפות ,תודה לראש העיר
שהוביל את זה ,לחברי שלמה קליין שהיה לנו כמה שעות שיחה לפחות
בחודש האחרון לאורך כל התהליך .אני רק אבקש סליחה ואגיד תודה ואספר
משהו שהיה ביום שני .אני רוצה לבקש סליחה מאשתי היינו בחדר לידה
ביום שני ושלמה התקשר אליי אמרתי לה סליחה אני עונה וחוזר אלייך היה
משהו שאנחנו צריכים זה ,סליחה אני עונה וחוזר אלייך האחות הסתכלה
בצורה כזאת של בסדר אז חכה  5דקות ,אמרתי בסדר עוד לא מתקדם אני 5
דקות עונה בחוץ וחוזר ,והיא באמת אישה מדהימה עשתה את זה בצורה
מדהימה ותומכת ,ומחזקת ומחבקת היה חשוב לי להגיד לה דווקא בפורום
הזה ליד כולם תודה רבה על התמיכה ,על הגיבוי על ההבנה שלפעמים בעלה
לא נמצא או לפעמים בעלה כן נמצא כדי לעזור לה ,זה הגדרה כן מדויקת
ובאמת לבקש את סליחתה ולהגיד את תודתי אליה על הליווי הזה.
מר יוחאי פרג'י :אני רוצה לשאול את אורון אני רואה שהוא איתנו את החוק הזה עצמו
ראיתי לפני  20דקות אני רוצה לשאול אותו אם בכלל ההצבעה חוקית אם
ראיתי  20דקות לפני את החוק .אורון מבחינה משפטית אני קיבלתי את
החוק לפני  20דקות ,את החוק הזה המתוקן ולא  10ימים כמו שצריך לקבל
אותו .השאלה אם מבחינה משפטית ההצבעה תופסת ולא צריך לחכות
ולראות את החוק ,היום גם לא יכולתי לעיין בו.
עו"ד אורון משה :ככה החוק שלמה פרץ העלה את הסוגיה הזאת כבר לפני כמה שעות ,לפני
שלוש שעות ,וגם העביר לי איזה שהיא חוות דעת מעו"ד מטעמו ,אחרי
בדיקות שעשיתי גם מול החוק ,גם מול קולגות וגם מול החומרים
הרלבנטיים כמו פסיקה וכאלה החוק הועבר אליכם לפני  10ימים ,במהלך 10
ימים האלה החוק מאפשר לבצע תיקונים .בצו המועצות המקומיות רשום
שהחוק העזר צריך לעבור אליכם  10ימים לפני וככה נעשה ,ובסעיף שני
סעיפים לפניו אם אני לא טועה סעיף  13או  ,12רשום שם שהחוק ודברי
ההסבר עוברים בנוסח טיוטה ועליו מצביעים לכן אני לא רואה מבחינה
משפטית שום בעיה שהחוק במתכונתו הועבר ,מה גם שכולם כולל כולם היו
שותפים לתיקונים שלו במהלך  10ימים  ,האמת עוד לפני שהתחלנו לכתוב
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אותו בספטמבר כולם היו שותפים לכתיבה שלו ולתיקון שלו ב –  10ימים
האחרונים ,מ –  4הסיעות היו נציגים.
גב' שני גרינברג :יש נטייה לחשוב שאנחנו בפוליטיקה צריכים לדבר במונחים של ניצחונות
או הפסדים או ויתורים או דברים מהסוג הזה ,אני אגיד שעבדנו על החוק
הזה בכלל לא הרגשתי ככה ,הרגשתי שכל מי שלקח חלק והיה שותף בייצוג
של החוק הזה נבחרי ציבור נאמנים שבעצם רואים את כל תושבי חריש לנגד
עיניהם ,את כל הצרכים ,את כל הרצונות ומהוואיים שלהם ולא מנסים לנצח
אחד את השני אלא להיפך שכל ציבור יקבל את מירב הדברים שאפשריים לו.
אני כמובן לא צריכה להרחיב על חשיבות השבת עבור הציבור הדתי ,ואיך
שהוא רואה את השבת מנוחה שלו ואת הכבוד הרב שרכשנו לחברינו מהצד
הדתי של המתרס בזמן הדיונים האלה ואנחנו מהצד שלנו שבת המנוחה שלנו
שונה והיא כזאת ששמה על ראש סדר העדיפויות שלו תרבות וספורט ופנאי
ובילוי וככה אנחנו חוגגים את השבת שלנו וזאת הדרך שלנו .אני חושבת
שאולי באיזה ש הוא מקום זה קצת מספיק להגיד את זה אבל זה סוג של
השגחה עליונה שהמליאה של העיר הזאת נבחרה כפי שהיא נבחרה וכל
האנשים שיושבים כאן הם אנשים שבעצם רואים את האדם שמולם ומנסים
הרוב לפחות רואים את האדם שמולם ומנסים להגיע לפשרות הוגנות מתוך
הבנה שלא ננצח אחד את השני או שאם ננצח אחד את השני למעשה העיר
הפסידה ,אז החוק הזה הוא חוק שמביא איתו בשורה של ראיה של האחר,
הבנה של האחר ,הניסיון להשיג כמה שיותר עבורך ולא לדרוך על אנשים
אחרים ועל האמונה שלהם בדרך וזה בעצם הדבר שאנחנו מביאים כאן ,גם
אנחנו היינו צריכים להתפשר ,גם הבית היהודי היה צריך להתפשר זה היה
תהליך לא פשוט הוא לקח המון זמן ולנסות לטעון שהחוק הזה אילו עלה
לפני  20דקות זה יריקה בפנים של כל האנשים פה שעבדו סופר קשה על
הדבר הזה החוק הזה עבר עכשיו בגרסה מספר  53להגיד שהחוק הזה לא
נדון ,שהתנאים שלו לא נדונו שהדברים לא הועברו ולא נדונו זה פשוט לא
נכון ,אנחנו דנו בכל פרט ,בכל סעיף על כל אות ,הגענו לרמה של לוודא
שמוקד רפואה דחופה ינתן לו אפשרות לפעול למרות שזה כל כך מובן מאליו
ומי בכלל היה מנסה לסגור מוקד רפואה דחופה ועדיין הכנסנו אותו לתוך
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החוק הזה אז לא החוק הזה עבר כנדרש ,התאפשר לדון בו והתאפשר לבצע
בו שינויים כולל עד הרגע האחרון כמקובל ואותם שינויים שאנחנו בעצם
עשינו היו שינויים של איזונים ,שמענו את הציבור ,שמענו שיש קושי לקבל
את העולם הדיכוטומי שאומר או הכל או כלום ועשינו איזון אז בעצם
במסגרת האיזון הזה הורדנו חלק מהדברים המסחריים גרידא ותמורתם
השגנו מקומות ברחבי העיר שמאפשרים לנו את הפנאי והבילוי שלנו שזה
בתי קפה וקיוסקים וכמובן מה שנקרא אילוץ ציבורי שזה לדוגמא ג'ימבורי
והדברים האלה הם ת ולדה של פשרה של שיח ,ורק מי שבאמת לוקח חלק
בשיח ולא קם וטורק את הדלת מתוך השיח הזה רק מי שעשה את זה זכה
בעצם להגיע לסוף ולבוא ולהגיד החוק הזה הוא שלי ,והחוק הזה כמו
שאמרתי הוא לא ניצחון של אף אחד מהצדדים הוא כן ניצחון של העיר
חריש .אני באמת רוצה להודות לכל מי שהיה שותף בבניית החוק הזה ,כמובן
חברי הסיעה שלי גיל ופרח ,לעידית שבאמת שותפה אמיתית לדרך ,וליוסי
ושלמה קליין שידעו לשים בצד את הפוליטיקה הקטנה ולהסתכל על טובתה
של העיר חריש ,והכי תודה לראש העיר לחץ עליך אני לא יכולה לדמיין לחץ
כזה בכל העולם ,ועמדת בזה בגבורה ועד הרגע האחרון ספקולציות ,יעלה או
לא יעלה אבל אתה לקחת את המנהיגות ואמרת שזה הולך להיות היום ויהי
מה אז הנה אנחנו כאן תודה רבה ,ועמדת בכל זה והגענו וזהו הגיע הזמן
להתפנות לטפל באתגרים אחרים של העיר הזאת ,אני מקווה מאוד שבשאר
הדברים זה לא יקח  53ורסיות .תודה.
גב' עידית ינטוב :אני רוצה להגיד תודה נוספת לעוד אדם שמסתתר מאחורי הדלת שהוא
מגשר מדהים לא בפעם ראשונה הוא הוכיח את עצמו עמוס כחלון כפיים.
מר שלמה קליין :עמוס חוץ מזה שהוא קיבל דוקטורט בנבכי חצרות רבנים בקיצור הוא
יכול ללמד הרבה אנשים כל מיני דברים .עמוס נראה לי נוספו לו כמה שערות
לבנות על הסיפור הזה והוא עשה את זה במסירות ובהגינות ובשיקוף מלא
ויש לך חלק גדול מזה ואנחנו מאוד ,מאוד רוצים להודות על זה.
גב' פרח קוזחי :האמת שאני מה זה מתרגשת היום ,אני אומרת את זה כל הזמן ואני חושבת
שזה משהו שאנחנו כולנו עדים לו ,שקרה פה הערב משהו מהמם .אנחנו
הצלחנו להביא בעצם את כל הציבור בחריש למקום שכולם מקבלים אנחנו
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מכבדים את כולם ,ואת הרצון של כל הקהילות זה לא מובן מאליו ,אבל
יפתחו פה גם בתי קפה וגם מסעדות ויהיה אזורים ואנחנו נדע לחיות אחד
למען השני בדיוק כמו שאין כאן עד היום ,זה משהו שגם רבנים דרך אגב פנו
והיו מעוניינים בשינוי הזה זה משהו שהוא באמת לטובת העיר וזה כייף,
ותודה רבה לכל באמת שהצלחנו לעשות את הדבר הזה ליצחק ,לשני ,לגיל,
ליוסי גולדמן ,לשלמה קליין לעידית ינטוב ,לעמוס כחלון המדהים .תודה
רבה.
מר יוסי גולדמן :אגב עמוס באמת תודה רבה זה לא מובן מאליו אני באמת אמרתי לך
בישי בה הקודמת על התקציב התעלית אפילו על הגישורים בתקציב .ראש
העיר תשמור עליו ,אם יתנו עליו ל ...של גישור תהיה בבעיה .תודה אישית
נוספת לדיין ורב העיר שוהם הרב סתיו ,ולגורם המקשר בינינו הרב מיכאל
רובינשטיין על הפעילות בחריש אני מאוד מעריך את העזרה והליווי הצמוד,
חד משמעית יש לכם חלק גדול ,בדבר הזה ועל זה יש לי הכרת אור מלאה...
מר גיל פישר :בתחילת הדרך ראיתי את הקושי לכל אחד מהצדדים לבוא ולעשות את
הויתור הקטן הזה ,כל אחד מהצד שלו לצד השני ,אני מאוד מתחבר לדברים
ששני אמרה שסביב השולחן הזה אין מפסידים יש מנצחת אחת זאת העיר
חריש ,אין פה ,יושבים פה בעצם מנהיגים שרצו לפשר אחד עם השני אחד
לטובת השני ,לטובת הקהילות לכולם יש כאן הישגים ,לכולם יש הישגים
ואני חושב שבאמת הצלחנו להביא חוק טוב לכל אחד מהצדדים ,ובאמת
יישר כוח לכל מי שיושב פה סביב השולחן ,כן הלכו לנו הרבה ערבים בשביל
הדבר הזה אבל זה שווה כל רגע וממש כל הכבוד לכל אחד ואחד כאן .תודה
ותודה במיוחד לראש העיר ולכולכם ,שני ,יוסי ,שלמה ,עידית ,פרח.
מר יצחק קשת-יו"ר :תודה רבה חברים .אני נמצא בתפקיד כראש הרשות כבר שנה שמינית,
אני לא חושב שהגעתי למניהגות כזאת מורכבת כמו שדנו בנושא חוק ...אני
אסביר חריש זאת עיר חדשה אין לה היסטוריה של עשרות שנים כמו בכל
הערים הרגילות במדינת ישראל שהדברים נבנו נדבך על גבי נדבך ,שנה על גבי
שנה עשרות שנים ,אין לה את ההיסטוריה הזאת ,חריש נקבעה כעיר מעורבת
מגיעים אליה מכל רחבי הארץ ,ממגוון ישראלים מנאד רחב מאוד מן הקצה
אל הקצה ,מ ...של החברה הישראלית נמצאת בתוך העיר שלנו בחריש .הקו
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המנחה שלי מאז ומעולם תמיד היה שחריש זאת עיר לכולם חילוניים,
דתיים ,וחרדים ,הציבור בחריש הסמיך את ההנהגה חברי מועצת העיר
להוביל את העיר ,אנחנו קיבלנו את המנדט להוביל את העיר חריש ולקבל את
ההחלטות עבורה ,לקבל החלטות והכרעות ,ולקבל את ההחלטה החשובה
ביותר בהיסטוריה של חריש ,החלטה שנוגעת לכל אחד ואחד מאיתנו בנושא
הרגיש ביותר שחריש מתמודדת איתו .לצערנו כבר תקופה ארוכה של
מחלוקות בענייני שבת קורעות את העיר גורמות לכיתור ולשנאת חינם ,הרוב
המוחלט של הציבור בחריש מעוניין בחיים משותפים ,לצערי הרבה פעמים
הקיצונים מקבלים הרבה תשומת לב ולא מייצגים אף אחד מלבד את עצמם,
יש את הרוב הדומם למעלה מ –  80אחוז שבדרך כלל יושב בשקט ,היום
אנחנו עושים היסטוריה בעיר חריש אנחנו מסדירים את אחד הנושאים
הרגישים ביותר ביחסים הקהילתיים בין דתיים לחילוניים ,כדי להנהיג עיר
ובפרט להנהיג עיר חדשה נדרשת הנהגה אמיצה ,שיודעת לקבל החלטות
קשות .החוק שגיבשנו אחרי עבודה קשה מייצר מערכת איזונים עדינה בין
האינטרסים של כולם ,החוק הזה דואג לצרכים של כולם ,כולם מרוויחים
ממ נו .אני אסביר .מה זאת אומרת מה זה חוק שבת? כל עוד אין הסדרה
מחוקקת בחוק ,לכאורה הכל פתוח אין משהו שמסדיר את זה בצורה איפה
פתוח ,איפה סגור יש אנשים שרוצים לחיות ולאו דווקא אנשים דתיים
ומנוחה ולאו דווקא הם רוצים שיהיה להם רעש בשעות המנוחה בשבת יש
הרבה אנשים מסורתיים יש אנשים שכן רוצים ,כל הנושא הזה לא הוסדר.
לצערי הרב אני אומר את זה באמת לצערי הרב אבל ישנם גורמים בחריש
שאולי לא הבינו ולא הפנימו את המציאות שנמצאת בתוך העיר שלנו.
המציאות בכלל ,בחריש גרים פה ביחד ,והחלטה אמיצה לגור בחיים
משותפים תבינו כל מי שבחר לגור בעיר חריש קיבל החלטה לחיות לצד ציבור
דתי ,לצד ציבור חילוני לצד ציבור חרדי זאת ההחלטה שלו ,יש לו מחירים
לכאן או לכאן ,אם אתה רוצה שכל העיר שלך תהיה פתוחה בצורה מוחלטת
אז אולי חריש זה לא המקום שלך אולי תל אביב זה מקום יותר מתאים ,אם
אתה רוצה שכל חריש תהיה סגורה בצורה הרמטית אולי חריש זה לא
המקום אולי אלעד ,אולי בני ברק אולי מקום אחר אני לא יודע ,אתה צריך
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להבין בראש ובראשונה שאתה חי אחד לצד השני .אם אתה חי בתסיסה
שאתה הולך לכפות את הדעה שלך על אנשים אחרים אתה צריך להבין
כנראה שאולי המקום בחריש הוא לא המקום המתאים לחיות .אני בשבועות
אחרונים עברתי מסכת של הכפשות מהמכוערות ביותר שראיתי אי פעם,
מהמכוערות ביותר ,כמה שחשבתי וכמה שחוויתי לא תיארתי לעצמי כמה
נמוך יכולים לרדת .ואני אפתח את זה ממש ברמיזות ,אבל יש לי הרבה מה
להגיד .כולם חכמים ,זה נכון בטח בנושא הזה כולם יושבים ביציאה ויודעים
איך לייעץ לך איך לפעול ,איך לעשות ,מה נכון לעשות ,נושא של שבת זה אחד
הנושאים הכי רגישים שיש ,נוגע בקודשי הקודשים של עם ישראל ,אני יודע
שאני ניגש לקודש ,לא לפגוע בקודש חס ושלום למען הקודש .אני אספר לכם
סיפור מידי ערב שבת אני מתקשר להורים שלי לדבר עם ההורים שלי ,לדברת
עם אמא שלי ,אמא שלי אישה מסורתית מלאת אמונה ,חדורת אמונה,
מאוד ,מאוד אוהבת את השבת ,כל היום מדברת איתי ומספרת לי ושולחת לי
דברים אומרת לי מה תגיד לי מה זה מה שכתבו עליך ,איך כתבו דברים
כאלה ,מה זה יכול להיות נכון דבר כזה ,אמרתי לה אמא את לא סומכת
עליי? היא אומרת לי מה פתאום אני סומכת עליך ,אמרתי לה אל תאמיני
למה שכתוב שם ,הכי כאב לי שאמא שלי שואלת אותי אם אני נגד השבת,
אמא שלי צריכה לשאול אותי שאלה כזאת? מה אנשים האלה שבכו פה הם
פחות דתיים מאנשים אחרים ,הם פחות יש להם יראת שמיים ,הם פחות
רוצים שיהיה שבת בחריש ,לא איכפת להם ,תראו אני אגיד לכם משהו אני
מודע לזה שאנחנו כשליחי ציבור מראש מלכתחילה בתפיסה כללית של
הציבור כתדמית של פוליטיקאים כאנשים שפועלים לרצות אולי אנשים
שעושים בשביל לרצות גופים ציבוריים כאלה ואחרים קשה להבהיר לכם ולא
כולכם תאמינו למה שאנחנו אומרים אבל אני אומר לכם שאנחנו לא פועלים
מהמקום הזה ,בטח ובטח לא בנקודה הזאת של קודשי הקודשים ,אני לא
נמצא פה בתפקיד הזה לא בשביל לתפור שום דבר ,ממקום של חדור אמונה
אני אאמין בכל עדי וגם החברים שבחרו יחד איתי בשבת איך זה מתסדר אני
אסביר לך .בראש ובראשונה כך פעלנו ,בראש ובראשונה אנחנו מבינים
שאנחנו פועלים להסדיר את החוק בשבת בצורה של הידברות זה הקו המנחה
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הראשון שלנו ,אנחנו לא הולכים לסגור את כל העיר הרמטית אין עם זה שום
בעיה הלכתית אני אסביר .אם יש לך מצב מסוים שהעיר פתוחה ואתה מסדר
אותו ומוסיף גדר אין על זה שום בעיה הלכתית אתה מוסיף גדר לשבת,
נקודה שניה .נקודה שלישית נציגי ציבור ,רבנים מחריש חס ושלום אני לא
אדבר בעד נגד אף אחד אבל הציבור צריך להבין את כל המסכת .פנו אליי ,פנו
לשאר הנציגים אמרו להם אתם צריכים לפעול בצורה כזאת וכזאת בענייני
שבת ,אני שם את זה על השולחן רוב רובם של הרבנים בחריש אמרו לסגור
את העיר חריש לחלוטין לגמרי לסגור אותה .אני ורוב הנציגים פה אמרנו לא,
זה לא נכון לפעול כך אמרו לי אתה סוחב על הכתפיים שלך כתפיים רחבות
אין לך כתפיים לסחוב את הדבר הזה אתה לא יכול לקבל החלטה לבד ,אתה
צריך ללכת עם גדולי ישראל .אמרתי להם בקשה ,נסענו אני וחלק מהנציגים
פה בחריש ,נציגי הציבור חברי מועצת העיר יחד כמעט עם כל הרבנים של
חריש לרב שמעון בהדני אחד מגדולי ישראל ,אני לא דיברתי עמד שם רב
והציג את הנתונים ,סליחה אני אדגיש עוד משהו לפני שנכנסנו לרב אמרו לי
מה שהרב יגיד אתה עושה אמרתי מה שהרב יגיד אני מתחשב מאוד .נכנסנו
לרב הציג את זה אחד הרבנים אמר יש לכם אחד משתי האפשרויות או לסגור
את כל העיר הרמטית או להגיע להידברות מה הרב מציע ולהגיע להסכמה
בנושא הזה ,אמר להם הרב תגיעו להידברות עם הציבור החילוני ,אל תלכו
איתו למלחמה אמר את זה בצורה ברורה ,כל מי שאומר אחרת משקר ,כולל
אותם אנשים שנכחו שם שאומרים שיש להם הקלטה מתוך הדבר הזה
שיביאו את כל ההקלטה אני מזמין אותם להפיץ את ההקלטה ,ואותם
אנשים חוצפנים שנכנסו לפגישה הזאת וצעקתי עליהם כי הם לא הוזמנו,
והם באו רק לבוא ריב ואין להם שום אחריות ומה איכפת להם להתסיס את
הציבור זה אחריות שלהם השבת ,אחריות שלהם העיר מה איכפת להם ,וכך
היה ,כך פעלנו וכך עשינו .קיבלו את זה רוב הרבנים של חריש ,רוב רובם של
הרבנים בחריש ואני אומר לכם הרבנים החרדים בחריש ,קיבלו את זה
ולצערי מהרבנים של הציונות הדתית החליטו למרות שהם הלכו בגישה
החליטו שלא מקבלים את זהו הלכו לכמה רבנים אחרים כדי למצוא פסק
הלכה אחר ,חיפשו איפה יש פסק אחר בניגוד למה ששמעו שם ,הגיעו לרב
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עמר אחד מגדולי ישראל באו לשאול אותו אמר להם איפה הייתם לפני כן
אמרו לו היינו אצל הרב בעדני אמר להם מה שהרב בעדני אמר זאת הפסיקה.
לצערי הרב ,יש לי הרבה מה להגיד ואני אומר לכם בשביל לא לעשות חילול
השם אני סותם את פי ,מלא את פי מים יש לי הרבה מה להגיד על הרבה
דברים ,חוויתי את זה על בשרי .אחד האנשים שלא קשור לחריש הלך לגדולי
הדור האשכנזי הציג להם תמונה שאני לא נוכח בה ,יש  ..אתה לא יכול
לפסוק בלי שאתה שומע את הצד השני ,אתה חייב לשמוע את שני הצדדים,
הדברים הוצגו באופן חד צדדי לא ניתנה לי ההזדמנות להציג ,לצערי הרב
השתמשו בכוח כדי להוציא כל מיני פסקים ,הביאו את זה לחריש ,שלא
תתבלבלו אנשים פעלו כל היום מתחת לפני השטח כדי לטרפד את זה ,חלקם
אני מאמין שלא פנו אליי מתוך כוונה לשם שמיים חלקם אני משוכנע שלא,
בכל העת לא פסקו כדי להפעיל לחץ ,והרבה שהיו איתנו מהתחלה קיבלו
פתאום רגליים קרות אחרי שראו מכתב ממאן דהוא מכובד ככל שיהיה נפלו
פשוט לא היה עמוד שדרה בכלל ,כל זה אחרי שהחוק הזה עבר  53ורסיות
למעלה מ –  40ורסיות ,זה בקשות של הרבנים ,אבל מה קורה ,כולם פוחדים
עומדים בצד ואומרים לך מה לא ,אומרים טוב תגיד מה כן ,אומרים לך מה
כן אבל תקשיבו מה שאתה אומר כן לא יכול להתכתב עם המציאות זה לא
עובד ,זה לא חד צדדי ,אמר לך הרב להגיע להסכמה ,הסכמה זה לא צד אחד
זה שני צדדים וכל אחד סלחו לי על המילה מכסה את עצמו לא מוכנים
לקחת אחריות אומרים לך מה לא ,לא אומרים לך מה כן ,לא נותנים לך
אפשרות אחרת ,אומרים לך רק מה לא ,ותסתדר עם זה ,תתמודד עם זה
לבד ,אני מסביר להם תבינו את הציבור ,גם הציבור החילוני אני אומר לכם
את זה בשבילכם זה טוב וגם בשביל הציבור הדתי ,אומר לציבור הדתי
תסביר לי אם אין חוק הדברים פתוחים לגמרי ,זה לא מוסדר ,במקומות
שאתם לא רוצים זה יפתח במקומות שאתם לא רוצים זה יהיה סגור ,הכל
פרוץ עושים ח וק שמסדיר את זה מצמצם את חילול שבת לשיטתכם למה
אתם לא לוקחים את זה? המשמעות של חוק לעומת לא חוק זה צמצום
חילולי שבת זאת המשמעות .כמעט ,כמעט ,כמעט בידיים שלכם גרמתם לזה
שיהיה חילול יותר גדול של שבת בחריש כמעט ,אם לא אחריות ,אם לא
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המנהיגות האמיצה של כל אחד ואחד שיושב פה ,מנהיגות אמיצה הקרבה
אישית מסירות נפש ,אישית על השבת שלא תתבלבלו על השבת ,אנשים יצאו
נגדם כולם כל הציבור יצא נגדם ,למה הרבנים אמרו אנשים בצורה תמימה
מאוד הרבנים אומרים הם מקשיבים לרבנים ,אני מאוד מכבד את זה .לצערי
הרב אין הנהגה תורנית בחריש חד משמעית ,אין הנהגה אמיצה תורנית
בחריש ,אין יכולת לקבל אחריות אמיצה ,יש יכולת להגיד מה לא ותתמודד
זה לא מנהיגות ,זה לא אחריות ,זה לא יכולת להוביל את העיר חריש ,ככה
זה לא עובד באף עיר בישראל ,ככה לא מתנהגים מנהיגים ,זה מה שאומר
לכסות את עצמך וזהו ,אין לך יכולת להתמודד אל תהיה בפורינט הזה אל
תהיה במקום הזה .לא חוכמה להגיד מה לא חוכמה להגיד מה כן .אני אגיד
ככה החוק הזה הוא טוב לעם ישראל ,הוא טוב לתושבי חריש ,הוא טוב
לתושבי חריש החילוניים ,הוא טוב לתושבי חריש החרדים והדתיים כאחד,
הוא מצד אחד מסדיר את הדברים בצורה ברורה ולא בחשש ,ומצד שני
מצמצם את חילולי השבת בעיר ,ומי הביא את חילולי השבת לא אף אחד
מאותם אנשים שאמרו לא להעביר חוק ,ואני אומר לכם אין שום סיכוי
בעולם שהחוק היה עובר בצורה יותר טובה ממה שהיא היתה יכולה לעבור
אף אחד ,בצורה של קצה גבול היכולת .בסופו של דבר אנחנו נבחרנו על ידי
תושבים של חריש ובאמונה שלי אנחנו לא נבחרנו סתם יש הנהגה בעולם שום
דבר לא קורה סתם בעולם ,הקדוש ברוך הוא מינה אותנו להיות בתפקיד
הזה משמיים על כל אחד ואחד שיושב פה קיבל את המינוי ולכן יש לנו את
הסיעתא דשמיא המיוחדת לקבל את ההחלטות ,מי שיושב בחוץ אין לו את
הסיעתא דשמיא של מי שיושב בפנים ,כל הבחירות של כל הציבור כולם
מתכווצות ביחד לסייע לשליחי הציבור זה לא אני אומר ,זה המשנה ,זה
הגמרא אומרת את זה ,אז באופן חד משמעי אנחנו פעלנו למען השבת ,למען
החיים בשלום בחריש להסדיר את החיים בחריש ,היום עישנו משהו טוב
לכולם ומה שטוב לחריש זה רק ההתחלה ,אנחנו הולכים להתקדם בצעדים
נוספים למען ההסדרה ,בכל הנושאים הבוערים ,בכל הסוגיות הכי רגישות
והכי קשות אנחנו ניגע גם בנושא של הצופרים ,גם בנושא של תחבורה גם בכל
הנושאים שיש אנחנו לא נפחד לגעת בהכל ,ואנחנו נסדיר את החיים בחריש.
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אני אגיד לכם יותר מזה אני קיבלתי המון ,המון איומים ,המון איומים ,אני
אגיד את זה בצורה בוטה שאף אחד לא יתבלבל בעניין הזה אני לא מפחד
לאבד את המקום שלי ,אני אומר לכם ,אני לא יקבל את ההחלטות שלי
מהמקום הזה ,מי שלא רוצה שלא יבחר ,אנחנו לא מפחדים לא אני ,ולא כל
אחד ואחד שיושב פה ברמה של התאבדות אני אומר לכם את זה ,אנחנו לא
מפחדים אנחנו נעשה מה שטוב לעיר הזאת ,אנחנו נעשה מה שטוב בערכים
לעיר הזאת ,אנחנו נמסור את הנפש שלנו למה שיהיה טוב זה טוב אנחנו לא,
אנחנו לא חושבים על עצמנו אנחנו עושים את המסירות שלנו מה שיהיה
יהיה ,אם הקדוש ברוך הוא יחליט שאנחנו נהייה פה אנחנו נהייה פה ואם
הקדוש ברוך יחליט שאנחנו לא נהייה פה אני אגיד תודה רבה על מה שנתתי
בשנים האלה להתראות .בסופו של דבר הזכיות של העיר הזאת על שמנו לא
על אותם אנשים שרק עבדו לטרפד והקטנה אפילו  ...זה הזכיות שלנו לא
הזכיות של מי שהתנגד שמבחינתם לא יהיה שום חוק ,אנחנו נשארנו לבד אין
בעיה גם הזכויות שלנו ישארו לבד .אני אסיים בפסוק כתוב בתורה הקדושה
שלנו  :עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו .תודה .אני רוצה להודות
תודה מעומק הלב לחברים האמיצים שלי שיושבים פה במליאת המועצה,
חברות אמיצה לא פחות ,קשרנו את עצמנו בקשר אמיץ ,לטובת העיר חריש.
כל אחד מביא את הערכים שלו הוא לא מוותר על אף ערך הוא מביא אותם
לידי ביטוי אתם לא רואים את המריבות ,בתוך השולחן ,לא ממקום אישי,
לא חס ושלום ממקום של אגו של הישגים ,נטו ,נטו להביא לידי ביטוי את
הרצונות של מי ששלח אותי נטו ,כל אחד עשה הקרבה ,כל אחד מקריב את
עצמו כל יום לא פשוט להיות שליח ציבור ,בטח לא בעם ישראל בטח לא
בעיר חדשה כמו בחריש ,מקריב את עצמו כל אחד עובר לילות בלי שינה ,לא
ישן בלילות מקריב המשפחה שלו ,ה  -בני זוג ,הילדים כל זה בקשר אמיץ
למען העיר חריש ,אני מודה להם בשם כל תושבי העיר חריש ,בוודאי וכל
אלה שבאמת רוצים לחיות פה בשלום ,לחיות פה בהדדיות רוצים לחיות
בשכנות ,לחזק אתכם על הקשר האמיץ על ההחלטה האמיצה שבחרתם
לעשות בהנהגה שלכם ,בקבלת ההחלטות שלכם ראוי להערצה ,פשוט ראוי
להערצה את כל מה שנעשה פה בעיר הזאת וזאת היסטוריה באמת היסטוריה
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לדורי דורות .מודה לכם באופן אישי ,אני מודה לשני גרינברג ,אני מודה
לעידית ינטוב ,אני מודה לפרח קוזחי ,אני מודה לגיל פישר ,אני מודה לך
שלמה קליין ואני מודה לך יוסי גולדמן .מה שאני זכיתי לראות פה זה שליחי
ציבור אמיתיים שבאמת לא מפחדים לקבל החלטות קשות ,ותודה אחרונה
לעוזרי הנאמן והיקר עמוס כחלון שבאמת עזר הוא חלק מהמליאה הזאת,
שהיה בנבכי החוק ורץ בין הצדדים כדי ליישב לפשר ולסדר על מנת שכולנו
להגיע לחוק המיוחל ,זה לא טרוויאלי להגיע להסכמות .אחרונים אני רוצה
להודות לאורון היועץ המשפטי של עיריית חריש ,אורון משה ,ולסיוון אזרזר
השותפה שלו שעזרו לנסח את החוק הנפלא הזה ולכל שאר בעלי המקצוע
ובעלי התפקידים כולם עבדו קשה ,ונתנו את כל התמיכה על מנת שכל הדבר
הזה יצא לפועל ,מודה למשפחות ,לנשים כל אחד ואחד באמת במסירות נפש,
ותודה לכם תושבי חריש ותודה רבה לבורא עולם שזיכנו להגיע למקום הזה
ולהביא את זה לידי ביטוי .מקווה מאוד כולי תקווה שהאמת תצא לאור
וכולם ידעו להכיר בטוב שעשינו למען חריש .תודה רבה.

** סוף הקלטה **
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