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הישיבה ,  שמח לפתוח את ישיבת המועצהאני. ערב טוב וברוכי� הבאי�: חמו�יהודה ב�

אנחנו אמורי� לדו� בדוחות הביקורת , שהיו� כפי שמונח לפניכ� סדר היו�

לצערי הרב  נודע לי רק לפני מספר דקות בזמ� ישיבת הנהלת . 26 � ו25, 24

הוא לא , צר לי. מפעל המי� שיושב ראש ועדת הביקורת לא יגיע לישיבה

אני רואה באמת . כול לדחות את הישיבה הזוהייתי בהחלט י. הודיע לנו

ביקורת זלזול ג� בחברי המועצה וג� הבהתנהלות הזו של יושב ראש ועדת 

אני לא חושב .  ג� באנשי� שהזמנו מבחו", ג� בעובדי� שהגיעו לכא�, בכלל

א� אפשר בקצרה כי יש , אני רוצה לשמוע את דעת החברי�, שמבחינה אתית

 חושב שמבחינה אתית יש טע� לדו� בדוחות ביקורת אני לא. לי עוד אירועי�

למרות שלמע� הגילוי הנאות צרי# לציי� שהדוחות , כשיושב ראש הועדה

אבל אני לא חושב שיש טע� לדו� . קדנציה שלנועל ההאלה לא מדברי� 

אני סבור שכדאי . לפחות שיושב ראש ועדת הביקורת היה אמור להימצא פה

 אני בהחלט מוצא לנכו� להעיר את ההערה אבל, מאד שנדחה את הישיבה

אני חושב . בגלל שהוא באופוזיציה, לא בגלל המצב שנוצר, ושוב. הזאת

שדווקא בגלל שהוא יושב ראש ועדת הביקורת הוא צרי# לגלות אחריות יתר 

הצעתי היא שנדחה את . וכ� לפחות להודיע ואז יכולנו להיער# בצורה שונה

 נשלחו הזמנות לפחות עשרה ,דגיש שהישיבה הזואני ג� מ. הדיו� למועד אחר

. התארי# נקבע חודש לפני כ�. עשרה ימי� בטר� התארי#, ימי� לפני הזמ�

  . לאחר מכ� משה ורינה, לאחר מכ� אריה אברה�, הראשו�, בוקי בבקשה

  .ג� אני :סיימו� גולדמ�

והודיעה בסביבות השעה שלוש התקשרה אלי אריאלה המזכירה של הועדה   :יש'בוקי צ

לי ששמעו� פר" לא יוכל להגיע כי יש לו היו� חתונה של האח שלו והוא 

מבקש אני אקריא את הפרוטוקול מהישיבה שסיכמה את הנושא הזה 

בשעה שש בער# הוא עצמו . מבקר ועוזרוהבנוכחות שלושה חברי ועדה ו

 שדנה 2התקשר אלי וביקש ממני להקריא את הפרוטוקול של ישיבה מספר 

ושוב הסביר לי שהוא לא ש� לב ויש לו חתונה של אח שלו .  הזהבנושא

הוא ביקש שאני אקריא את . זה ההסבר שלו מדוע הוא לא פה. שבע�בבאר
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  . הפרוטוקול

  .בבקשה אריה: חמו�יהודה ב�

יש , כי מקרה פרטי שלי. אני חושב שצרי# לדחות את הישיבה ואני ממש כועס: אריה אברה�

 מכוו� שידעתי את זה מראש אני דחיתי אות� ואני לא .ל"לי שני אורחי� מחו

ואני הגעתי , ל לבד"ע� אורחי� מחו, יוצא את� והשארתי את אשתי לבד

אנחנו , ואני חושב שזה ממש לא בסדר שאנחנו באי� לפה. לישיבה הזאת

אני לא רוצה לדבר במילי� יותר , אני אפילו מרגיש ע� זה רע מאד. מקדישי�

ש לא בסדר ואני חושב שמישהו צרי# לקרוא לעניי� הזה אבל זה ממ. בוטות

לכולנו יש את הדברי� האלה . פע� זה ברית מילה, פע� זה חתונה. לסדר

  . ואנחנו מתמרני� בתו# הדברי� האלה

  .מה ג� שזה לא אירוע מזדמ�  :בני כברה

 והייתי מאד, אז אפשר היה להודיע על זה מראש ולבטל את הישיבה הזאת :אריה אברה�

  .וכל אחד ע� התוכניות שלו, שמח

  .משה, אריה תודה: חמו�יהודה ב�

זה פשוט השחתת זמ� יקר של כל . אני בהחלט מצטר& לכל מילה שאריה אמר  :ח��משה אב�

יושבת ראש ועדת , אני חושב שזה לא יאה ולא נאה לחבר מועצה. אחד מאתנו

ולמרות . קורתכאשר בכל מקו� הוא מציי� שהוא יושב ראש ועדת בי, ביקורת

אני לא ד� , בסדר, זכותו. שהערנו לו על העניי� הזה הוא ממשי# לכתוב את זה

אבל א� הוא כל כ# חרד לתואר הזה אז לפחות כשמזמני� ישיבה . אותו

, שתדו� בועדת ביקורת אי� ספק שהוא חייב להיות וזה לא דבר שפתאו� צ"

 חתונה בוודאי ,אלא זה דבר שמתוכנ� הרבה זמ� מראש, מחלה או משהו

מה עוד שכשאני הייתי שות& לאותה ועדת ביקורת שדנה . מתוכננת מראש

אני רק אצטט ' ערי�'למשל בנושא של קניו� , והוא כותב, בנושאי� האלה

  . כמה משפטי� קצרי� כי בוקי אולי יארי# יותר

  )מדברי� ביחד(

ה שאריה אמר אני מקבל את דעת הרוב ובהחלט אני מצטר& למ, א� כ#  :ח��משה אב�

  .שהוא מוחה על כ# שהושחת זמננו לריק
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  .רינה, משה תודה רבה :חמו�יהודה ב�

אז אני לא אשאל את , מאחר וביקשתי רשות דיבור לפני מה שבוקי אמר  :רינה פז

הוא היה . אני ג� מצטרפת לדעת כל החברי�.  השאלה כי כבר קבלתי תשובה

  .צרי# להודיע ואז היינו מודיעי� לחברי�

  .בבקשה, סיימו�: חמו�יהודה ב�

אני מגנה את ההתנהגות , אני חושב שקוד� כל זה נכו�. דעתי היא קצת שונה: סיימו� גולדמ�

. השפה שלו היא לא ראויה, ההתנהגות שלו היא לא ראויה. של שמעו� פר"

היות ואנחנו דני� בדוחות ביקורת לא של הקדנציה הזאת אלא של , אבל

אני . אי� לנו פה ניגוד אינטרסי� וניגוד ענייני�, מרכלו. הקדנציה הקודמת

א� , חושב שאנחנו כ� יכולי� לשמוע מה כתבו חברי ועדת ביקורת ולדו�

קרה דבר חמור שקשור . אני רוצה ג� לגנות עוד משהו.  אנחנו כבר פה

ואני מדבר על הכתבות שיצאו בשבוע שעבר בעיתונות . לשמעו� פר" לאחרונה

  הכל יצא משמעו� פר", הכתבות האלה. על רשות החניה

למע� כבוד# . מכוו� שהאיש לא פה, במלוא הידידות, ברשות#, תרשה לי :חמו�יהודה ב�

  ?בסדר. בוא נחכה שהאיש יהיה כא�, וכבודו וכבוד המועצה

פקח , אני רק רוצה להגיד שזה גר� לעשר תקיפות של פקחי�, זה רק, טוב :סיימו� גולדמ�

  .אחד בבית חולי�

ג� אני וג� עמוס ישבנו כיושבי . אני רוצה לומר משהו. אני בשני משפטי�  :ני כברהב

אני חושב שדיו� בועדת ביקורת זה אירוע די חגיגי באופ� . ראש ועדת ביקורת

הוא ג� נקבע באופ� כזה שהזימו� לישיבה הוא נעשה בהתראה מאד . מיוחד

אופ� כזה שאני רק לתפוש את התפקיד ב, זאת אומרת, מי שלא תופש. ארוכה

 אני חושב שבאמת זה –משתמש בתואר בלי להתייחס באמת לתפקיד עצמו 

אני באופ� אישי נפגעתי . זה שלא הודיעו זה היה חמור לדעתי. זילות

מהסיפור הזה משו� שרק אתמול ביקשתי מיהודה לשחרר אותי מהישיבה 

אני צרי# ביקשתי באופ� אישי לשחרר אותי מהישיבה הזאת לאירוע ש, הזאת

עזבתי הכל ואמרתי . ויהודה ביקש באופ� אישי שאני כ� אצטר&. להיות בו

זה דבר שאפשר לדעת , בעיקר חתונה, כשמדברי� אתי על חתונה. אני בא
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אני פשוט מצטר& . הרבה לפני כ� ולבקש לא לקיי� את הישיבה במועד הזה

  .לצער הגדול של החברי� לבוא לכא� בחינ�

אני .  רק במילה אחת ואני אתייחס ג� להערה שאמרת, ברשות#, בוקי. תודה :חמו�יהודה ב�

אבל לא ישירות לשמעו� פר" , רוצה להתייחס בכל זאת למה שאמר סיימו�

ועלה , לאחרונה, תראו. אלא בכלל להתבטאויות שנעשו לאחרונה בעיתונות

כולנו קראנו את הכתבות על דוחות החניה שכביכול נאמר . הנושא של החניות

. לפקחי� שכל פקח חייב להשיג לפחות ארבעי� דוחות וכ� הלאה וכ� הלאה

בבדיקה שקיימתי באופ� אישי ג� . כמוב� שהדברי� האלה לא היו ולא נבראו

אי� טע� . ל החברה הכלכלית וג� ע� רשות החניה"ע� סיימו� וג� ע� מנכ

ר לציי� שכל הפקחי� בעצמ� מרצונ� חתמו על מכתב שלא היה ולא נברא דב

ואני מציע לכול� , אבל יחד ע� זאת אי אפשר להתעל� מההתבטאויות. כזה

אני פונה במיוחד . אני בפירוש לא פונה לפורו� שנמצא פה. בלי יוצא מהכלל

ביו� שישי האחרו� פשוט הותקפו פקחי� על . לאלה שמתלהמי� בעיתונות

 אנחנו .הגיעו אליה הביתה, הגיעו לפקחית אחת הביתה לקדימה. ידי תושבי�

. לעשות קוד פקח ולא פקח, עכשיו שוקלי� לשנות בכלל את הש� של הפקח

לא הייתי אומר , עד כדי כ# ההתבטאויות האלה מביאות אנשי� קיצוניי�

, אבל בהחלט אנחנו הופכי� את עובדי הציבור, להתיר את דמ� של הפקחי�

 במיוחד הפקחי� שה� השליחי� שלנו עד בית הלקוח ועד פתח הרכב של

ואני . ג� הפקחי� של איכות הסביבה הותקפו. ה� מותקפי�, התושבי�

אני . בטוח ללא צל של ספק שיש השפעה של ההתלהמות האחרונה בעיתונות

א� זה באופ� אישי כלפי חבר , מציע שכל אחד ימצא את הדר# להביע

אני חושב שכש� ששמרנו . המועצה או א� זה בעיתונות או בכתובי� אחרי�

ולכ� . ה הנינוחה מתחילת הקדנציה ראוי שנמשי# ונשמור אותהעל האוויר

  .אני בהחלט מגנה את התופעה של התלהמות כלפי עובדי ציבור

האנשי� שתקפו את הפקחי� ה� לא . כדי שתבינו, יהודה, רק מילה אחת  :אייל יוניא�

לא שקיבלו . זה אנשי� ברחוב שראו את הפקחי�. אנשי� שקיבלו דוחות

  . דוחות
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זו המילה . והרביצו לה�, ארבעי� דוחות: כל פע� שתקפו אות� אמרו: ו� גולדמ�סיימ

  .שהייתה באוויר

יושבת פה יועצת , במקו� שכל אחד יפנה לעיתונות. אז לי יש הצעה  :רינה פז

. 'ג' ב' התקשורת והיא יכולה בשמנו שמועצת העיר מגנה את מה שקרה א

הכי טוב שתצא . וזה יגיד ככהבמקו� שכל אחד זה יגיד ככה . כהצעת החלטה

  .הצעה

לעצ� ההערה שבוקי העלה פה אני מבי� מרוח הדברי� של החברי� שעדי& : חמו�יהודה ב�

  .לדחות את הישיבה

אני חושב . אני רק אמרתי מה שאמר לי שמעו� פר". אני לא הבעתי את דעתי  :יש'בוקי צ

שהוא ? פרסמה ה. שא� אנחנו לא נקיי� את הישיבה אנחנו נעניק לו פרס

והוא יציג את הנושאי� כפי שהוא , יבוא לכא� והוא יגרו� פה לכל מיני בעיות

  . רוצה ולא כפי שצרי#

הוא היה שות& , כל מה שהוא אומר זה על ראשו.   שיעשה מה שהוא רוצה: חמו�יהודה ב�

  .   לקדנציה

הא� כדאי שנדחה את , יתקנו אותי החברי�, על פי רוח הדברי� ששמעתי פה  

  ? מי בעד לדחות את הישיבה. הישיבה

  הצבעה  

 ,אריה אברה�, משה אב� ח�, בנימי� כברה, יעקב אוחיו�, יהודה ב� חמו: בעד  

  .רינה פז, יצחק יואל, עמוס גבריאיל, יואל ברו#

  .סיימו� גולדמ�: נגד  

  .ש"בוקי צי: נמנע  

� לדחות הישיבה מחליטי, מר שמעו� פר', ר ועדת הביקורת"   בהעדר יו:188'  מסהחלטה

  .למועד אחר

  

  

 אייל יוניא�

 ל העירייה "מנכ
 יהודה ב� חמו 

 ראש העיר 

  



  21/03/05    מועצה שלא מן המניין

  ח המחייב הוא זה המצוי בידי העירייההרי שהנוס, לבין נוסחו כפי שמופיע במשרדי העירייה,  אשר הופק באמצעות האתרפרוטוקול נוסח הןבמקרה של אי התאמה בי
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