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 . העברת ניהול הפרוייקט לחברה הכלכלית� 60/80פרוייקט  .1

2. �  . העברת ניהול הפרוייקט לחברה הכלכלית� הגריאטרי בית החולי

  . ברוכי� הבאי�. ערב טוב  :חמו�יהודה ב�

אני חושב שנושאי� מאוד מאוד . עומדי� על סדר היו� שני נושאי�  

, פרוייקט שלא מזמ� ג� דובר. קרדינליי� לעתידה של העיר כפר סבא

השכונות שתי . ולאחרונה ג� יצא לתקשורת ג� נושא של מערב העיר

�ועוד כ,  יחידות דיור5000שמהוות , שתי השכונות הירוקות, החדשות

ללא ספק פרוייקט שית� תנופת פיתוח . ר בשביל מסחר ותעסוקה" מ140000

  .הגדלה לא מבוטלת של מספר תושבי�. לעיר

בצורה , למעשה את הפרוייקט הזה אנחנו צריכי� לנהל בצורה מושכלת  

  .כל להצליח בועל מנת שנו, נבונה, יעילה

. זה לא סוד שאני בתחילת הקדנציה אמרתי את הדברי� פה על השולח�  

? לא�, א� כ�? כ� חברה כלכלית ולא�, שמתי בפני החברי� את הדילמה שלי

החברה הכלכלית אמרנו שנבח� אותה בשנה הראשונה או בפרוייקטי� 

 �18בבמיוחד , ללא ספק אני יכול לומר לאחר צעידה משותפת. הראשוני�

, בחצי השנה הראשונה עוד התלבטנו בינינו לבי� עצמנו. החודשי� האחרוני�

 אלא רצו� ,העברנו מספר פרוייקטי� ואני יכול לומר שלשביעות לא רק רצוני

  .והתוצאות לא מאחרות לבוא, חלק די נכבד מחברי המועצה

כפי שידוע לכולנו לא הצלחנו בתקופה הראשונה להשיג את מהנדס , לצערי  

מינינו את , בחרנו, בסופו של יו� לפני כחודשיי� קצת יותר. שרצינוהרשות 

אני חושב שהאג) מתחיל לתפוס את מקומו . רמי ראובני כמהנדס הרשות

את , יחד ע� זאת אני לא סבור שכרגע האג) יכול להוביל את הנושא. ברשות

 ג� , וג� מתחבר לדברי� שאני אומר עכשיו60/80הפרוייקט החשוב הזה של 

שלאחר מכ� נרחיב בנפרד את הדברי� על פרוייקט , 2מתחברי� לסעי) 

אולי ,  לפחות מאז שאני חבר מועצה,שהרבה מאוד שני�, הגריאטריה

   .ותיקי� ממני יוכלו לומר כמה זמ� הנושא הזה עולה לדיו�
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 שכמו שדיווחתי 60/80שמדובר על פרוייקט , 1תמקד כרגע בסעי)  אאבל   

 אחרי הרבה מאוד מאמצי� �21.12שב, שיבה האחרונהבהתלהבות רבה בי

אנחנו כרגע . התוכנית למעשה אושרה, ולא מעט לח* בועדה המחוזית

 60ועוד , בתיקוני� סופיי� שכבר חוזרי� בימי� הקרובי� לועדה המחוזית

  .מת� תוק) ואפשר לבר+ על המוגמר, יו� של פרסו�

שבמש+ יותר , ה הכלכליתשחשובה בחבר, אני רוצה לציי� עוד נקודה אחת  

הרכב הדירקטוריו� הוא . משנה התנהלנו ללא מהנדס בחברה הכלכלית

שלושה נציגי ציבור , ל גזבר ומהנדס"מנכ, שלושה עובדי רשות בכירי�

אמנ� , הפונקציה של מהנדס וגזבר היתה חסרה לנו. ושלושה חברי מועצה

 משות) היה בי� נהכאבל למעשה בקדנציות הקודמות מ, גזבר היה יותר זמ�

ששניה� סברו שכל , תפיסת העול� של הגזבר ותפיסת העול� של המהנדס

  .הפרוייקטי� צריכי� להיות בעירייה

אנחנו רואי� בחברה הכלכלית היו� בהחלט כזרוע מבצעת של הרשות   

ה� לא יותר חכמי� . אני חושב שיש יתרו� עצו� לחברה הכלכלית. המקומית

לנו יש לטפל . ה� רק יותר זמיני� מאתנו, � מאתנוה� לא יותר נבוני, מאתנו

כולל קבלת קהל וכולל ללכת לראות את החריגות בנייה באג) , בשוט)

. וכולל לטפל בביובי� ובתשתיות ובהצפות וכ� הלאה וכ� הלאה, ההנדסה

בפה מלא ממלי* לחברי , אני בפירוש, במצב שאנחנו נמצאי� בו היו�

המיוחדי� האלה , � הייחודיי� האלהשנעביר את הפרוייקטי, המועצה

 מאוד מאוד SAYיש היו� שכמוב� . לניהול ופיקוח של החברה הכלכלית

מהנדס הרשות היו� הוא דירקטור בכיר בחברה . משמעותי למהנדס הרשות

הוא יוביל את צוות ההיגוי בחברה , הוא יעמוד בראש הצוות, הכלכלית

  . הכלכלית

את השעטנז הזה בי� החברה הכלכלית זאת אומרת אנחנו בהחלט רואי�   

זאת אומרת יש . סלנסכזרוע מבצעת פרק, לאג) ההנדסה, לרשות המקומית

אג) ההנדסה ,  קיימנו דיוני� מקצועיי� ע� אג) ההנדסה.שיתופי פעולה

במיוחד לאור העובדה שג� אג) , רואה את הנושא הזה עי� בעי� יחד אתי
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רמי ע� כל , תיות וג� כמוב� בביצועההנדסה יבוא לידי ביטוי ג� בתכנו� התש

כמוב� שצוות ההיגוי ימנה ג� מספר . צוות התכנו� שלו יוביל את צוות ההיגוי

, ל העירייה"מנכ, ל החברה הכלכלית"את מנכ, חברי� בחברה הכלכלית

יתכ� מאוד וסביר מאוד להניח שעוד דירקטור אחד או . אהיה בצוותשכמוב� 

את , ה הכלכלית לא בא היו� לאישורכמוב� שההסכ� ע� החבר. שניי�

ההסכ� כפי שעשינו ג� ע� הפארק שהוזלנו ג� את העלויות שלנו וג� את 

, מביאי� לאחר מכ� לכא�, שעשינו ע� הפרוייקט של כפר סבא הצעירה

 אני .60/80ה ג� במקרה הזה של פרוייקט וכ+ נעש. לאשר אותו, לשולח� הזה

 הנתוני� של כל הפרוייקט הזה ע� כל מודה ומתוודה שכרגע עדיי� אי� את כל

להקדי� מסי השאלה הא� וכ� . ההוצאות מסביב וכל ההכנסות מסביב

כל . באיזה צורהוא� עושי� את זה ה.  להקדי� מסי השבחהאו לאהשבחה 

וכמוב� . האופני� והצורות האלה יבואו לידי דיו� ג� אצלי וג� בצוות ההיגוי

 השכונות 60/80יר את הפרוייקט של שלאור הדברי� האלה אני ממלי* להעב

  .לחברה הכלכלית, הירוקות במערב העיר

  .לאחר מכ� אנחנו נפתח דיו� כא� במועצה, עוד מספר דברי� ישלי� אייל  

אני ברשותכ� רוצה לדבר בכלל על הקונצפט ואחרי זה כמה מילי� על   :אייל יוניא�

ומר את הדברי� אני לא חלוק על ראש העיר אבל רוצה ל. הפרוייקטי� האלה

  . קצת מצד אחד

היה הפועל ' פול תקני�'ב' פול פור'לדעתי ג� א� אג) ההנדסה היה היו� ב  

היה צרי+ להעביר את הפרוייקטי� האלה לחברה , הכי טוב באר* ובעול�

  . הכלכלית

על אחת , אי� שו� קשר למצב של אג) ההנדסה לבי� העברת הפרוייקטי�  

ני שנה ושנתיי� ופחות היו� אבל ג� כ� על כמה וכמה בסיטואציה שהיתה לפ

  .אחת כמה וכמה

ל ומלמידה שאני עושה "מלמידה שעשיתי עוד לפני שנכנסתי להיות מנכ  

, יש היו� קונספציה על רשויות מקומיות בכלל. עכשיו תו+ כדי תנועה

ע� כל הבעייתיות שלא יודע מי מכ� ראה את , שאומרת שרשות מקומית
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ני כתבתי את זה ג� ש� אבל חתכו לי את זה פשוט א, המאמר שלי בגלובס

בגלל , שבגלל כל הבעיות של רשות מקומית, יש קונספציה שאומרת. בעריכה

, השכר ובגלל ועד העובדי� ובגלל חוקת העבודה ובגלל הרבה מאוד דברי�

מפקחת ואוכפת , רשות מקומית לאט לאט תהפו+ להיות רשות סטטוטורית

או שיהיו . אחרי� יופרטו ואנחנו הולכי� לש�שכל שאר הדברי� ה, בלבד

ואנחנו , אנחנו רואי� את הקונספט הזה בחולו� חזק מאוד. בחברות עירוניות

. בראשו�, ואנחנו רואי� את זה בערי� אחרות, רואי� את זה בפתח תקווה

על חברת הפנאי שרצו , קדנציה קודמת אני מזכיר, קובי דיבר כבר שני�

יש . רוצי� לקחת לתרבות פנאי, תרבות נוער וספורטלעשות ג� את כל האג) 

  .לזה הרבה מאוד משמעויות

אנחנו יכולי� לעשות , אנחנו יוצאי� ע� הסכמי� קיבוציי� של עובדי עירייה  

לא דברי� חס . דברי� שאנחנו לא יכולי� לעשות בעירייה מבחינה חוקית

ייה לא אנחנו היו� למשל בעיר. מ"אלא מבחינת מע, וחלילה קומבינות

הרבה מאוד עלויות שלנו אנחנו , בהרבה מאוד יזמי�. מ"יכולי� לקזז מע

אפשר לעשות , בעיריות האלה אפשר לעשות את זה. מ"מפסידי� את המע

. ניהולית שלא עושי��הרבה מאוד דברי� מבחינה מיסויית ומבחינה תפעולית

, ראשו�, אשדוד: כל העיריות שה� עיריות שאנחנו רואי� בה� תנופת פיתוח

. הדברי� נעשי� דר+ חברה כלכלית, פתח תקווה, ראינו ג� בירושלי�, נתניה

. הוד השרו� לא מצליחה להדביק את הפוטנציאל שלה, קחו את הוד השרו�

ואני רק אחזק את מה .  אחת הסיבות כי הדברי� בתו+ העירייה,לטעמי

�  יחידות דיור בהיתרי� פרטניי�5000אי אפשר לטפל ב, שאמר יהודה

זה אופ� אחר של , זה סוג אחר של עבודה. ובמקביל ג� לפתח פרוייקטי�

יש ש� הרבה מאוד . הפרוייקט הגריאטרי הוא פרוייקט מול מינהל. עבודה

  .אנחנו לא המצאנו את הגלגל. סיבוכיות

אתה אומר ברמת המקרו הטיפול בחברה , רק שנבי� בפורו� הזה: ד עמוס גבריאלי"עו

  …רו הנפקת היתרי� ודברי� טכניי� זהברמת המיק. הכלכלית

  .אי אפשר אחרת,  זה סטטוטורי עמוס :חמו�יהודה ב�
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  .אמרתי  :אייל יוניא�

  . תסביר את זה: ד עמוס גבריאלי"עו

  .חד משמעי: חמו�יהודה ב�

  …ברמת המקרו ברמת התכנו� ולא ברמת הטיפול: ד עמוס גבריאלי"עו

  …�שג� מחלקת התכנו. חד משמעי: חמו�יהודה ב�

את� . הפרוייקט הגריאטרי יגיע לשולח� הזה בכל הדברי� הקרדינאליי�  :אייל יוניא�

להחליט מה תהיה הצפיפות ומה יהיה אופי , תשבו על המדוכה כמליאה

א� , מכירת המקרקעי�. אחד, זה א) אחד אחר לא יכול להחליט. הבנייה

ייקט אנחנו נצליח בעזרת הש� לעשות את הפרוייקט הגריאטרי כמו פרו

ואת זה ג� את� , ואולי ג� לזוגות צעירי�, זה המודל, האוניברסיטה

ע "והמקרקעי� את� תחליטו באיזה מחיר למכור אותו ואת התב. תחליטו

כמו שהיה . את� תאשרו וג� את היתרי הבנייה וג� את התכנו�

הביצוע נעשה . הכל בעצ� נעשה על ידי אג) ההנדסה, באוניברסיטה בפארק

וצרי+ להגיד את זה על , ובעצ� מה ששונה כא�, ה הכלכליתעל ידי החבר

  .השולח�

אני לא יודע מי ש� לב , שונה כא� דבר אחד וקובי העלה את זה פע� קודמת  

אנחנו מעבירי� , הפע� בשונה מהפארק בפרוייקט האוניברסיטה. לדקות הזו

נוי אנחנו בשי, ע אפילו"הגריאטרי עדיי� עוד אי� תב, את הפרוייקטי� האלה

 אנחנו מגיעי� למצב כבר שיש תוכנית שעכשיו אוטוטו �60/80וב. יעוד שמה

בניגוד לאוניברסיטה ולפארק שכבר . מקבלת את התוק) בועדה המחוזית

זה עוד שלב , כא� אנחנו כבר מעבירי� את שלב התכנו� וזה חידוש. היה תכנו�

� של שהוא הול+ לתכנו, אבל כמוב� שג� אג) ההנדסה. שאנחנו הולכי�

הוא לוקח מתכנני� .  הוא לא עושה את זה לבד60/80גריאטרי או של 

  . חיצוניי�

הפע� בפרוייקטי� האלה אנחנו נבח� את , וזה חשוב להגיד, ולכ� מה שכ�  

את שיתו) הפעולה בי� אג) , וזה בעצ� הדבר הכי חשוב, שיתו) הפעולה

 היה כא� לא, כי בעצ� כמו שאמר יהודה. ההנדסה לבי� החברה הכלכלית
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כי לא , והחברה הכלכלית בעצ� פעלה ללא שיתו) פעולה, מהנדס עד עכשיו

ומאחר וזה ג� , יש מהנדס. הפע� צרי+ לראות ג� את שיתו) הפעולה. היה

  .בשלב התכנוני חשוב מאוד לעבוד בשיתו) פעולה

את� , אני חושב שבס+ הכל העירייה. אני מאוד מאוד ממלי* לעשות את זה  

ב לדרג המקצועי מטרות והדרג המקצועי צרי+ להגיע לזה כמה צריכי� להצי

כלמידה שעשיתי למידת , ואני כמי שעומד בראש הדרג המקצועי. שיותר מהר

כל . אני אמלי* ג� בעתיד, מאוד מאוד ממלי* את הפרוייקטי� האלה, רוחב

פרוייקט גדול של תכנו� וביצוע אני אמלי* להעביר את זה לחברה הכלכלית 

ג� א� ההנדסה תפעל בצורה הכי טובה , ואני חייב להגיד את זה, טכקונצפ

בשלוש וחצי נסגרי� האורות בהנדסה והחברה , כי אי� מה לעשות. בעול�

הפרוייקט , וג� הגריאטרי. הכלכלית כמו חברה פרטית עובדת סביב השעו�

החברה הכלכלית בעקבות , הזה שהיה תקוע הרבה מאוד זמ� מול המינהל

  … שהעברנו את זההחלטה כא�

מכיוו� ששני הנושאי� , לפני שאני אעביר את זכות הדיבור,  ברשותכ� חברי� :חמו�יהודה ב�

אז שנית� . שעומדי� על סדר היו� ה� נושאי� של העברה לחברה הכלכלית

  .מי שרוצה לתת התייחסות ג� לנושא הגריאטריה, כבר התייחסות

 היו� להעביר את השרביט נושא הגריאטריה מתבקש. מילי� קצרות ממני  

להעביר לה� כמוב� את הניהול אבל להתנהל מול , הראשוני לחברה הכלכלית

החלטה משותפת ע� , לא מעורבות, לעסקה הזו דרושה מעורבות. המינהל

לאיזה מידה של רווחי� , המינהל לאיזה אחוזי� אנחנו יכולי� להגיע את�

מה שאני מבקש א� יהיו ולכ� . אנחנו יכולי� להגיע מהפרוייקט הנוכחי

לאחר מכ� כמוב� נעמיד בהצבעה . שאלות מהחברי� שתהיה התייחסות

  . אבל שתהיה כבר התייחסות, נפרדת את שני הנושאי� א� נצטר+ הצבעה

אני יכול להיות . אני חייב לרו* לאיזושהי ועדה ציבורית, רק ברשותכ�: ד עמוס גבריאלי"עו

  ?ראשו� ברשות+

  .אני מרשה ל+, שה עמוס בבק :חמו�יהודה ב�

כדי שתהיה פה החלטה מושכלת של המועצה לטעמי חסרי� , אייל: ד עמוס גבריאלי"עו
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אבל מהנדס העיר שיושב ג� בחברה . חסרי� פרטי� טכניי�. הרבה פרטי�

חזקה עליו שהוא יודע א� הוא רוצה את , הכלכלית ויושב ג� באג) ההנדסה

יר או דירקטור או כמהנדס עיר זה בקפסטי שלו כדירקטור תקרא לזה בכ

אבל הוא צרי+ לדעת מה טוב ג� , וא� לא אז זו בעיה. בתו+ האג) שלו

  .מבחינת ניהול הפרוייקטי�

בכל , בנסיבות שבה� אנחנו מטפלי� כעירייה בתו+ מוסדותיה. אני חושב כ+  

ומביאי� לשולח� הזה כל הכרעה וכל , העבודה הטכנית והוצאת ההיתרי�

המשמעות א� זה חברה כלכלית או אג) ההנדסה היא , ותיתצומת שהיא מה

וא� בטכנית זה עוזר לנו לקד� את זה מבחינת . לא מעבר לזה, טכנית בלבד

  .לי אי� כלי� להגיד שזה לא בסדר, לוח הזמני� בחברה הכלכלית

החברה הכלכלית זה אלו� ויינגרטיי� ועוד . לא יודע מה זה חברה כלכלית  

הכלכלית זה צוות של עובדי� או שהחברה הכלכלית זה מזכירה או שהחברה 

גו) שיש לה יכולת בזמ� קצר לקחת אנשי מקצוע טובי� מאוד ולבקש מכל 

אבל נניח . 'וכו' זה פיקוח וכו, זה ניהול פרוייקט. אחד מה� לבצע את העבודה

וא� עשו את זה טוב בפרוייקטי� העצומי� שהתחלנו . שזה החברה הכלכלית

יש לה� היו� יכולת טובה יותר סטטיסטית לעשות את , ה וחציכבר לפני שנ

. מה שלא היה אולי לפני שנתיי�, כי יש לה� כבר מיומנות, זה טוב ג� היו�

, כל עוד זה ענייני� של ניהול: אז ג� כ+ וג� כ+ בחשיבה כזו אני אומר ככה

והעבודה במיקרו נשארת בידי כל , לפיקוח העליו� נשאר שלנו כמועצה

, אי�. ע� ועדה מקומית וזה, שאנחנו חלק מה� ממילא, י� הסטטוטורי�הגופ

 נעשה את זה …לא יכולה להיות לי ג� עמדה מושכלת למה לא חברה כלכלית

  .תודה. כשיש לי זמ�

  .וסליחה: ד עמוס גבריאלי"עו

שאני כחברת מועצת עיר כבר , אז קוד� כל אני קראתי ביו� חמישי בערב  :רינה פז

אי� לנו מה , אז אי� לי מה. ברת הנושא לחברה הכלכליתאישרתי את הע

  …לעשות היו� כי זה כבר במילא פורס� בעיתו�

  . שקלי� אמר תקנה מהעיתו�8 הלכתי לירק� שלי אמרתי לו בעיתו� כתוב  :חמו�יהודה ב�
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. לא חשוב אני לא מתרגשת מזה, אבל רק זה, אני לא מתרגשת מזה, לא חשוב  :רינה פז

ת עובדה שכבר אישרתי את זה לפני ישיבת המועצה אבל לא אני רק מציינ

  . אני יאשר את זה ג� היו�, נורא

  ?איזה עיתו�: חמו�יהודה ב�

לא , אני לא זוכרת, או צומת,  הכפר נדמה ליקולנדמה לי , אני לא זוכרת  :רינה פז

  .זה דבר אחד. אנחנו נאשר את זה ג� היו�. חשוב

. 60/80יאטריה לבי� מערב סביוני הכפר שזה אני רוצה לעשות הפרדה בי� הגר  

שהיו� במצב של היו� אג) ההנדסה אינו מסוגל , אתה אומר ככה, יהודה

שאת התכנו� את הפיקוח את הביצוע , ומצד שני אתה אומר, לעשות את זה

כשיושב מהנדס הרשות בחברה הכלכלית והוא יהיה . יעשה אג) ההנדסה

  ?יחהסל, ר צוות ההיגוי והוא יוביל"יו

  .זה לא מה שהוא אמר  :דובר

הוא דירקטור בחברה והוא יהיה ראש צוות ההיגוי הוא לא אמר , שהוא ישב  :רינה פז

  ?את זה

  . את זה הוא אמר  :דובר

  .אבל את אומרת דבר אחר לגמרי, כ�  :דובר

  ?את התכנו� הנדסה, אני שמעתי פה? את התכנו� מי יעשה  :רינה פז

  .יועצי תכנו�  :דובר

מילא ההנדסה לוקחי� יועצי תכנו� ובהנדסה יש את האדריכל ואת , בסדר  :רינה פז

. עוזרת האדריכל ואת התכנו� ואת הפיקוח מי יעשה ואת הביצוע מי יעשה

ומצד שני . אז אולי טעיתי בדבר אחד, אולי שני דברי�, שלושה דברי� שה�

ל החברה הכלכלית "זה מי שהוביל את הנושא זה מהנדס הרשות ולא מנכ

  . ר צוות ההיגוי והוא יוביל את זה ויופי"שהוא יהיה יו, בחברה הכלכלית

 15:30שג� בהנדסה הולכי� בשעה , ופה אני שומעת מאייל, אני חושבת  

אני חושבת שאנחנו קצת . ובחברה הכלכלית שזה חברה פרטית עובדי� יותר

אג) הנדסה , מכיוו� שא� זה עושה. לאג) ההנדסה, עושי� עוול להנדסה

ואי� לי שו� . זה קצת עוול להנדסה, והוא לא אחראי לזה, ושה את זהע



11  15/01/05    מועצה שלא מ� המניי�

מכיוו� שאנחנו העברנו שני . התנגדות שהחברה הכלכלית תעשה את זה

ג� נושא החנייה , נושאי� בחודש מר* נדמה לי שנה שעברה לחברה הכלכלית

אני ביקשתי שזה יעלה , ואמרנו שאחרי תקופה מסוימת, וג� נושא השילוט

החנייה אני מכירה את החנייה , כי תראה. ה כדי לשמוע באמת אי+במועצ

כשזה , שהיו מספר פונקציונרי� שעשו את זה, שהיתה באג) לאיכות הסביבה

אז הוסיפו עוד בעלי תפקידי� , ח"עבר לחברה הכלכלית כשקראתי ש� בדו

אז בודאי כשמוסיפי� בעלי תפקידי� אז זה יותר טוב והתפוקה יותר , שעשו

  .העיקר שיהיו הכנסות. ואי� לי ג� טענות נגד זה. טובה

לדעתי זה קצת עוול . זה מתוא� ע� המהנדס הכל בסדר. לכ� אני אומרת ככה  

כשבסופו של דבר את רוב , לאג) ההנדסה שאומרי� שהוא לא מסוגל לבצע

לגבי הגריאטריה זה סיפור . זה דבר אחד. הדברי� הוא מוביל והוא עושה

, ל וע� בית חולי� מאיר עוד לא גמרנו את כל הפרוצדורותג� יש המינה. אחר

ואני זוכרת דיוני� רבי� שביצענו . את החוזה שה� חתמו ולא שילמו

וכשזה . ואני חושבת שלא יצא מזה שו� דבר? אתה זוכר, בקדנציה הקודמת

אז ביקשנו שראש העיר יפנה למנהל בית , עלה בועדה להקצאת קרקעות

, ולכ� הגריאטריה בשבילי זה סיפור אחר. הוא פנהואני בטוחה ש, החולי�

  .אי� לי שו� בעיה שתעבור לחברה הכלכלית

אבל לגבי הנדסה יהיה לי קשה להרי� יד לחברה הכלכלית ולא שישאר באג)   

בכל הרשויות . ואני מקבלת את זה. למרות מה ששמעתי מאייל, ההנדסה

  .לאג) הנדסהאבל זה פשוט עוול , עושי� את זה אני מקבלת את זה

  .השאלה מה נכו� לעיר  :אייל יוניא�

אני ג� רוצה את טובת העיר ואני רוצה את טובת הכל בדיוק , בסדר, לא  :רינה פז

  .כמו+ או בדיוק כמו שכל אחד אחר

אני , אני נוהג להשיב בסו), אני אעשה משהו שאני לא נוהג לעשות,  רינה :חמו�יהודה ב�

 שאג) ההנדסה לא מסוגל ולא חלילה א) אחד לא אמר. אענה ל+ עכשיו

לפעמי� בכדי להמחיש לוקחי� תיאורי� . לגרו� עוול לאג) ההנדסה

  .זה שאייל אומר בשלוש וחצי זה רק לצור+ ההמחשה. חיצוניי�
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שאני . אג) ההנדסה עסוק ג� בדברי� השוטפי�, בדבריי אני אמרתי במפורש  

הוביל צוות היגוי זה ל. שהוא צרי+ לנהל את הפרוייקט, לוקח את המהנדס

הנושא של התאומי� והנושא של ההזמנות להביא את כל . לא בהכרח לנהל

כל הצדדי� הטכניי� להוסי) . אות� משרדי יועצי� שיגישו הצעות מחיר

ג� הניהול השוט) של הפרוייקט , עליה� ג� את הניהול השוט) של הפרוייקט

שינהל לי , ל הרשותהמהנדס אני רוצה אותו שינהל לי יותר את הדברי� ש

כול� ה� אנשי� , כול� ה� עובדינו. לא חלילה לפגוע. יותר את העירייה

  .שנותני� פה שירות לתושבי העיר

, יש לו חוסר בתקני�, במצב הנוכחי שיש מהנדס חדש, אנחנו באי� ואומרי�  

אנחנו בפירוש הולכי� . ואנחנו הולכי� להגדיל את התקני� באג) ההנדסה

על מנת , מתו+ מגמה להגדיל מספר תקני�, � באג) ההנדסהארגו�לעשות רה

  .לשפר את השירות בעירייה

  .אישרנו את זה בתקציב ג�  :רינה פז

כשיש מחסור בכוח אד� , במצב ענייני� שכזה. לכ� אני בא ואומר. קיי. או :חמו�יהודה ב�

הוא מצליח ליצור את השקט בזכות , ואני אומר, כשיש מהנדס חדש, באג)

, אני אומר. ות שלו ובזכות הדר+ הנעימה שהוא מצליח לנהל את האג)האישי

אולי בעוד , אני לא מוציא מכלל אפשרות, נכו� לעכשיו בנקודת הזמ� הזו

אני לא , יכול להיות שאני לא מאה אחוז של� ע� מה שאייל אמר, שנה

בעוד שנה וחצי , אולי בעוד שנה. מסכי� מאה אחוז ע� מה שאייל אמר

, יכול להיות שנבוא ונאמר, יהיו כל התקני�, באג) תתייצבשהמערכת 

  . הפרוייקט הזה אנחנו היינו מעבירי�

שאולי ' ריסק'אבל נכו� להיו� אני אחכה כל כ+ הרבה זמ� או שאני אקח   

אני לא חושב שזה המקו� לקחת את הסיכו� , יצליח או חלילה יכשל

  . שבפרוייקט הגדול הזה

אני עדיי� ככה תוהה , מש+ למה שרינה אמרה ומה שעמוס שיצאאני בה. טוב  :משה אב� ח�

מה הער+ המוס) שיש לנו מזה שאנחנו מעבירי� את , מה הרווח, וחושב

א� . ולא שיש לי משהו נגד החברה הכלכלית? העבודה הזו לחברה הכלכלית
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? אבל אני באמת חושב מה הער+ המוס). א� זה תור� אז זה מצוי�, זה טוב

, א� לוקחי� חברה, יפה, רגע, היתרי�.  בעצ� העירייה תפקחמבחינת פיקוח

אותו דבר ג� העירייה יכולה , אז א� לוקחי� חברת פיקוח חיצונית, סליחה

  …סליחה, נניח הפרוייקט, זאת אומרת א� אנחנו דיברנו. לקחת

  ? שנה15למה הגריאטריה תקוע   :אייל יוניא�

  …אני לא רוצה להיכנס, עזוב, רגע  :משה אב� ח�

  ?למה העירייה לא עשתה את מה שהחברה הכלכלית יכולה לעשות? למה  :אייל יוניא�

למה , אייל לא הפרעתי ל+. אלא רוצה להיכנס לגריאטריה אני לא מתמצ  :משה אב� ח�

אני לא רוצה , אנחנו עוד לא בגריאטריה. ה תנו לי שנייה'חבר? אתה מפריע לי

אני רוצה לדבר על . טריה כרגעלהגיע לגריאטריה ולא רוצה לדבר על הגריא

. קיי.או, א� מדובר נניח על פרוייקט של נניח הפארק. התפיסה הכללית כרגע

פה פשוט . מההתחלה עד הסו), אז החברה הכלכלית לוקחת את זה על עצמה

א� החברה הכלכלית היא . באמת אני רוצה לקבל את ההסבר, אני לא מבי�

קחת גורמי� חיצוניי� שעושי� את היא לו? מה היא עושה, לא זאת שמבצעת

כבר בשלב של ההרשמה וכל , הנה בפרוייקט של כפר סבא הצעירה. העבודה

זאת . אלא לקחה גו) חיצוני, זה לא החברה הכלכלית עצמה, הדברי� האלה

עוד מישהו באמצע , אני באמת, ת� לי שנייה, אומרת שיש באמצע עוד מישהו

  .שגוזר קופו�

א� הנושא של היתרי� ? זה נות� לנו הסיפור הזהעכשיו השאלה היא מה   

אז מחלקת . מחלקת ההנדסה עושה את זה, ממילא העירייה עושה את זה

גו) פרטי כמו החברה , ההנדסה יכולה ג� לקחת את אותו גו) שיבצע את זה

ואני לא ? למה שיהיה באמצע עוד מישהו שיפחית מהרווחי� שלנו. הכלכלית

  …א� זה לא, יודע

  . יחסו+ ל+ מהעלויות :חמו��יהודה ב

  .א� זה חוס+ בעלויות אי� לי שו� בעיה, א� זה לא מפחית  :משה אב� ח�

  .תכ) אני אסביר את זה,  יחסו+ :חמו�יהודה ב�

אני שואל כי בס+ הכל אני , אני מתלבט. אלא אני מדבר באמת באופ� כללי  :משה אב� ח�
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מי שיושב ש� ו, יודע שבחברה הכלכלית יש את אלו� ועוד מזכירה

זה בעצ� אות� אנשי� ועוד מהנדס , בדירקטוריו� זה בעצ� חברי מועצה

א� אני , אני לא יודע מה הרווח. נציגי ציבור, שבעצ� נמצאי� בהנדסה, העיר

  …אשתכנע אני בשמחה רבה

לגופו של עניי� באמת לא , לפני שאני אתייחס לנושא של החברה הכלכלית  :אמיר גבע

אני אישית לא כל כ+ מכיר . ע מספיק על שני הפרוייקטי�קיבלנו פה חומר רק

אני יודע שזה דברי� שמסתובבי� פה בעיר הרבה , את שני הפרוייקטי�

, ואולי קובי יוכל להתייחס לעניי� זה, אבל למשל מה שאני זוכר בראש. שני�

א� אני זוכר נכו� יש ג� בעיית לוואי תחבורתית , שבפרוייקט של מערב העיר

אני זוכר שדובר וכל מיני דברי� . שדורשת טיפול במנהרה, וד קשהמאוד מא

עכשיו זה בטח לא דבר שיפתר בצורה , מאוד מאוד מורכבי� שעלולי� בכלל

  .פשוטה

  .זה עבר בתוכנית, יש תוכנית כבר  :דובר

  ?איזה שאלה,  ברור :חמו�יהודה ב�

את העסק של כי א� לא נפתור ש� , אז קצת דברי רקע על הקטע הזה  :אמיר גבע

יכול , אז בטח אי אפשר עוד, היציאה אז אי אפשר יהיה לבנות שו� דבר

  .להיות שאנחנו נחליט מה שנחליט אבל לא נראה את זה ג� בעוד חמש שני�

אולי .  אז בוא אולי ג� בשביל שתשלי� את הדברי� של+ ע� קצת רקע :חמו�יהודה ב�

  . � לחברי�דברי� שהיו מובני� לי אני חשבתי שה� מובני� ג

כל נושא . זה לא פרוייקט של כפר סבא בלבד, כמוב� שכל נושא מערב העיר  

הצוותי� שיעבדו על הפרוייקטי� , הצוותי� של עיריית כפר סבא, התחבורה

, צ"ג� ע� מע. ה� עובדי� בצוותי� משותפי�,  כולל אג) ההנדסה60/80של 

ימצא עוד בטר� הפתרונות התחבורתיי� חייבי� לה. ג� ע� משרד התחבורה

  …חלק מהעניי�. בניית השכונה הזו

, הא� אנחנו מדברי� על משהו של שנה, מה לוח הזמני�, איפה זה נמצא  :אמיר גבע

  ?שלוש או חמש, שנתיי�

  … אני מדבר את+ על סדר גודל של שנתיי� ימי� מהיו� לביצוע התשתיות :חמו�יהודה ב�
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  ?והפתרו� התחברותי יהיה עד אז  :אמיר גבע

יכול להיות . על מחל) רעננה, יש צוותי� שעובדי� על הנושא. במקביל: חמו�ודה ב�יה

לאחר מכ� , שנתיי� וחצי�שהמחל) יקח עד סו) התשתיות שלנו שנתיי�

כל מתח� . תמשו+ את הזמ� שלה, הבנייה ג� כ� תיקח הרבה, הבנייה

  . היתרי� במכה אחת�5000אנחנו לא נית� את כל ה, ומתח�

צ וע� משרד " שהנושא של התחבורה בשיתו) פעולה מלא ע� מעעל כ� כמוב�  

נכו� להיו� כבר . זה נעשה במקביל, וזה לא נעשה זה לפני זה, התחבורה

יושבי� צוותי התכנו� בתחו� , כבר הרבה זמ� לא רק היו�, יושבי�

צ וג� "ג� של מע, ג� של רעננה, מהנדסי התחבורה ג� של הרשות, התחבורה

חלק . חד משמעית, יושבי� יחד למצוא את הפתרונות, של משרד התחבורה

ג� למערב העיר זה ג� היה , מחשיבה ג� למציאת הפתרו� ג� לב� יהודה

החשיבה של המנהרה שעכשיו קצת מתעכבת מכיוו� שיש השגות למשרד 

אבל התכנו� התחבורתי היא ראייה כוללת לא רק של מחל) רעננה . התחבורה

  . פרטית, לא. רוא לזהצפו� או רכס אי+ שתרצה לק

  .אני עוד לא סיימתי, רגע, ל אגב"כנ  :אמיר גבע

  …אני אמרתי את ההבהרה הזו רק לגבי, סליחה,  בבקשה :חמו�יהודה ב�

באמת יש את , לגבי הגריאטריה אז ג� באמת עד כמה שאני זוכר, זה לגבי, כ�  :אמיר גבע

 שזה סיפור של כל מערכת היחסי� ע� קופת חולי�, הבעיה שרינה העלתה

  …זה נפתר. מסוב+

  .אני אומר את זה פה ברחל בת+ הקטנה, אמיר: חמו�יהודה ב�

  ?נפתר  :אמיר גבע

  …אי� שו� בעיה ע� קופת חולי�: חמו�יהודה ב�

  .הער+ של הקרקע נהיה גבוה מדי כדי שתהיה בעיה  :אייל יוניא�

, לא של קופת חולי�מכיוו� שהקרקע היא , אי� שו� בעיה ע� קופת חולי�: חמו�יהודה ב�

זה קרקע של המינהל זה נכו� כשאנחנו החוכרי� , לא של בית חולי�

לאחר מכ� , אנחנו העברנו את זה בזמנו לטובת הבית יולדות היש�. הראשיי�

אנחנו , ברגע שאנחנו לא רוצי�, חד משמעית. בה לגריאטריהסעשו את הה
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  . פשוט מפני� אות�

אני . אנחנו נתנהל בצורה שונה. רה שונהאנחנו נתנהל כמוב� בצו? אלא מאי  

חושב שצרי+ לא אני , אני יושב ע� מנהל בית החולי�, יושב ע� קופת חולי�

לקחת אג) כזה כמו הגריאטריה ולהגיד לה� תתפנו לכ� למקומותיכ� 

לא מחייב , לא החוקית, אנחנו ברמה הציבורית כרגע אני מדבר. האחרי�

אני כרשות רוצה למצוא ,  בא ואומראני ברמה הציבורית. אותי א) אחד

אני יושב יחד ע� ? אי+. אלטרנטיבה למחלקת הגריאטריה שיושבת שמה

, נדבר, נשב יחד, יחד ע� עוד גורמי� מקופת חולי� ע� בית החולי�, אייל

  .נגיע בסופו של יו� לתהלי+

 לקופת SAYלמיקסו� ההכנסות או מיצוי הבנייה במתח� הגריאטרי אי� 

היחידי� שיכולי� לומר פה משהו זה . בית חולי� ולא לא) אחדחולי� ולא ל

התקדמנו בצעדי� , ולכ� אנחנו מתנהלי� כרגע. המינהל ועיריית כפר סבא

אנחנו מביאי� את זה כרגע מכיוו� שאנחנו . משמעותיי� מאוד מול המינהל

למה החברה . וג� בזכות החברה הכלכלית, נמצאי� בצומת מרכזית מאוד

, ג� על ידי וג� יגידו לכ� הותיקי� יותר ממני, נאמר פה,  נכו�כי? הכלכלית

ואני רוצה עכשיו להעביר . בסדר אז דיברו, שהרבה מאוד שני� מדברי�

אני בא . זה לא המקו� זה לא המטרה ולא הכוונה, ביקורת ולא רוצה זה

שמול נושא הגריאטריה מתנהלי� כבר לפחות יותר , זה נכו� עובדתית, ואומר

רינה קצת יותר ממני ויפתח קצת יותר .  שני�12שנה כי אני יושב פה  �12מ

  …אני מניח. מרינה

  ?מה,  שנה�20יש לה� חוזה ל    :דובר

לכ� אני בא , התקופה הזו שמדברי� מדברי�, אז אני רק אומר,  בסדר :חמו�יהודה ב�

  …אנחנו נמצאי� כרגע מול המינהל, ואומר

  ? אז מה,ג� לפולשי� יש זכויות  :גיא ב� גל

לא� , אנחנו נמצאי� מול המינהל במצב כזה שה� אומרי� לנו, סליחה גיא :חמו�יהודה ב�

ואני אומר ההתקדמות הזו , ולכ�. בואו נשב ונדבר. דברו? פניכ� מועדי�

קוד� , החברה הכלכלית ג� למשה, עוד פע�. הרבה בזכות החברה הכלכלית
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כמו שאני הייתי צרי+ . כל היא תחסו+ הרבה מאוד כס) באופ� ניהול הזה

כי אני . לא יעזור. לנהל את הפארק אז הייתי צרי+ לשל� יותר עבור הניהול

שבמקו� שמהנדס ישב ויתכנ� לי , כוח האד�. ג� מכמת את כוח האד�

אני מכמת את , ויעשה לי דברי� אחרי� וית� שירות טוב יותר לתושבי�

ניהול תכנו� לא , תכנו�וכשאדריכל עיר יהיה עסוק בניהול . העלויות האלה

התוכנית גדולה אדריכל העיר לא מתכנ� , בטח ובטח שהוא לא מתכנ�, לתכנ�

ג� אותו . אבל הוא מנהל את התכנו� שזה גוזל ממנו הרבה מאוד זמ�

פרוייקטור שאני אקח דר+ העירייה הוא יעלה לי לפחות א� לא קצת יותר 

אתה צרי+ לנהל . ותאבל נגיד ניקח באות� עלוי, מאשר החברה הכלכלית

   .נגיד אותו דבר. אות�

אני יכול לראות בטבלה מה החלק של העירייה ומה החלק של החברה   :דובר

  ?הכלכלית

  .אנחנו נביא את זה לכא�: חמו�יהודה ב�

  . �60/80 של ה  :דובר

  .עכשיו אחרי ההבהרות האלה אמיר ימשי+: חמו�יהודה ב�

 באמת בקטע הזה אני רוצה רק לייצג לרגע את אז אני, לגבי החברה הכלכלית  :אמיר גבע

היו� היא כבר לא רק אלו� , שהחברה הכלכלית היא באמת, החברה הכלכלית

. הדירקטוריו� של החברה הכלכלית הוא מאוד מאוד פעיל. ושתי פקידות

, של החברה' אקזקיוטיב קומיוטי'ובעצ� יש מאי� ועדת מכרזי� שהיא כמו 

לפחות שניי� מתו+ , דירקטורי� החיצוניי�ה, שש� דווקא מאוד פעילי�

  …וג� לפחות, השלושה

  .שלושה אפשר להגיד  :דובר

אבל הוא בהחלט פעיל , אמיר� הוא לא בועדת המכרזי�, לא, כול�, כ� כ�  :אמיר גבע

אני מקווה . והמערכת באמת עובדת בצורה מאוד מאוד יעילה. בתפקיד שלו

אבל לפחות , ד גדולי�אלה פרוייקטי� מאוד מאו, שזה ימשי+ ככה

בפרוייקטי� הראשוני� אני באמת חייב להעיד שזה עבד בצורה מאוד מאוד 

ויכול היה , אני חושב שאייל היה בישיבת ועדת המכרזי� האחרונה. מקצועית
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  .להעיד שהעסק מתנהל בצורה מאוד מאוד מקצועית

  .לאור ההצלחות האלה אנחנו מבקשי�: חמו�יהודה ב�

  .א נראה אי+ זה עובדבו, כ�  :אמיר גבע

לא רק לגבי החברה , אני מהזווית שלי רוצה לחדד את הגישה הכללית: אבינוע� גרנות

יש לנו , התאגוד הוצע בהקשר לחינו+. של תאגוד או לתת משקל, הכלכלית

 אנחנו לא …את זה בהקשר לתרבות מול הגישה שהעירייה מנהלת את

,  אג) הנדסה או כל אג) אחרצריכי� פה לדאוג למילה הטובה שנגיד לעובדי

זה כבר הוכח בכל מקו� שהחברות הכלכליות . זאת בכלל לא הבעיה פה

וכפר סבא נמצאת עכשיו , יחסית לגודל הפרוייקטי� שרצי� בכל מקו�

אי� שו� סיכוי שהעירייה תהיה . בדינמיקה אדירה יחסית לגודל העיר

 במקרה הגרוע א� .ורק החברה הכלכלית. מסוגלת לנהל את זה בצורה יעילה

החברה הכלכלית היא לא מצליחה לעשות את זה אז מחליפי� את ההנהלה 

אבל כסיכוי להגיע למשהו זה רק באמצעות גופי� כאלה שיזיזו את . שלה

  .ודר+ אגב ג� את הניהול השוט) של העיר, הפרוייקטי� החדשי�

מנוהלי� שיכולי� להיות , כולל בחינו+, ואני חושב שיש הרבה גורמי� בעיר  

היו� השרתי� של בתי הספר בחלק גדול מהערי� . על ידי חברות חיצוניות

ושוב אי� לי מילה להגיד , ה� עובדות, יש חברות ניקיו�. ה� מופרטי� לחלוטי�

היא כבר , השיטה היא כבר מיושנת. לרעה לא על שרת זה ולא על שרת אחר

  …יו�והשיטה החדשה של חברות ניק. היא לא יעילה, לא עובדת

  ?מי מפקח עליה�  :דובר

. סליחה רגע, העירייה הופכת להיות יותר ויותר. מנהל האג), העירייה: אבינוע� גרנות

, מועצת העיר זה הדירקטוריו�, העירייה הופכת להיות יותר ויותר שלדית

, ל"המינהלי� והמנכ, מנהלי האגפי�, התפקיד של בעלי המקצוע, והעירייה

ומי שמבצע זה גופי� שה� , לנהל מכרזי�, חלפק, התפקיד הוא להפעיל

כמעט תמיד , לא תמיד, ותמיד תמיד העירייה. עובדי� על רווח והפסד

כי בשקל של הארנונה , כלומר התושב יוצא מורווח. העירייה יוצאת מורווחת

  .הוא מקבל שירות יותר טוב, נקודה, הוא מקבל יותר
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בסדר גודל כזה של , בודאז זה לגבי הגישה הכללית שאני מניח שהיא תע  

היתה לי . זה דבר אחד. בטח שהעירייה לא בנויה לבצע אות�, פרוייקטי�

אני באמת לא ידעתי א� הדיו� יהיה רק על הנושא הזה או ג� , הערה בזמנו

היתה בזמנו בעיה של .  אתה דיברת על תחבורה�60/80לגבי ה, על התוכנית

אתה ?  או שהיא מנותקתהא� היא גובלת בשכונה החדשה. דר+ משה סנה

, והתושבי� קראו לכל המועמדי� אחד אחד. מחיי+ כי זה עלה בבחירות

מה שה� אמרו יש בזה , אבל מה שה� אמרו יהודה, ואז, ומאז אני זוכר ה�

, זאת אומרת א� זה באמת מעגל סגול של שכונה ירוקה. צדק של מאה אחוז

. ה אצל� ברחוב שלה�אז ה� לא רוצי� את כל המכוניות של השכונה הירוק

  …אז הא� הרחובות האלה מנותקי�

  .מה שנקרא' היידבריד, 'יהיו רק מכוניות בלי זיהו� אויר  :דובר

  …אבל הקטע הזה, יה דר+ אגב'זאת תהיה שכונה יפהפ, זה אנחנו עוד נראה: אבינוע� גרנות

אלא מה שמפריד בי� סביוני הכפר ,  הקטע הזה של התחבורה לא רק למחל)

הא� זה מעגל , הא� זה קיי�. ודיברנו ש� אז על הפרדת התחבורה, זהובי� 

  .60/80זה הנושא של , רגע. פנימי או לא מעגל פנימי

מתי יתבצע פה הויכוח על האחוזי� כמה זה לבנייה , השאלה השלישית שלי  

  ? הא� יהיו ש� שלושה חדרי� לא שלושה חדרי�. לזוגות צעירי�

  ?איפה: חמו�יהודה ב�

  .בגריאטרי: � גרנותאבינוע

  .אחרי ההתנהלות שלנו במינהל נוכל לדעת: חמו�יהודה ב�

  ?ממי נוכל לדעת. כ�: אבינוע� גרנות

  .נוכל להשכיל את דרכינו: חמו�יהודה ב�

  ?מתי נוכל לדו� על זה: אבינוע� גרנות

  .יהיה דיו� ג� במליאה, נוכל להשכיל את דרכינו: חמו�יהודה ב�

  … שיהיו בתנאי� לזוגות צעירי� ולאזוגות צעירי�  :רינה פז

  .תודה אבינוע�: חמו�יהודה ב�

  . חדרי� ולהגיד שזה לזוגות צעירי�6אני יכול לבנות ג� דירות של : אבינוע� גרנות
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א� היה כבר חשוב לקיי� . יש הערה לגופו של עניי� והערה למהות העניי�  :גיא ב� גל

 מבי� למה זה לא עבר אז אני לא, ישיבה שלא מ� המניי� על הנושא הזה

שזה קוד� מתקיי� דיו� בועדת הכספי� ורק אחר , במסלול שבדר+ כלל יש

. אבל נניח שזאת ישיבה שלא מ� המניי� אז לכ� זה חריג. כ+ בישיבת מועצה

אבל אני יכול להגיד שלפחות בשנתיי� שאני הייתי בקואליציה נטע� בפני לא 

?  זה מקיי� את הדיו� המקצועיפע� אחת למה אני קוד� ר* לעיתונות ואחרי

היא . אני חושב שהעירייה פה עשתה את מה שהיא בדר+ כלל הטיפה נגדו

קוד� רצה לעיתונות וסיפרה על הפרוייקט ורק אחר כ+ קיימה את הדיו� על 

  . זה

אני אגיד ל+ ג� , עשינו את זה בצניעות רבה לצערי, הלו, סליחה,  לא לא לא :חמו�יהודה ב�

סליחה שאני , ו לא תמיד מפנימי� את הדברי� שאנחנו צריכי�כי אנחנ, למה

העיתונות הארצית התחילה ג� לפנות , אומר את זה אבל פשוט הגיעו כבר

ובקרוב מאוד תהיה כתבה גדולה באחד העיתוני� הגדולי� בתחו� , אלינו

זה פרוייקט : שמדברי� על שלושה פרוייקטי� משמעותיי�, �"הנדל

אני ג� , אני  לא יודע א� מישהו. �60/80ט הפארק וההאוניברסיטה ופרוייק

מודה ומתוודה שלא תמיד נופל לי האסימו� בדיוק להבי� מה ההכנסות 

זאת . ח" מיליו� ש350הפסימיי� יותר מדברי� על בער+ , מהשבחה שמדברי�

לא רק עיר בסדר . אומרת אתה נמצא בפרוייקט מאוד מאוד גדול לכל עיר

 5000פרוייקט שנות� .  עיר בסדר גודל של תל אביבג�, גודל של כפר סבא

  .זה לא חנות מכולת, ר למסחר ותעסוקה" מ140000, יחידות דיור

, בצדק התעניינו כי ג� ההחלטות שהועדות, לכ� העיתוני� בצדק התעניינו  

, בפירוש. ג� לעיתונות המקומית שלנו? מה לעשות, הועדה המחוזית מגיעה

אז היה דיו� ,  שהוציא את זה כשזה כבר הוחלטג� מי, לא הוצאנו את זה

ולכ� התקיי� כבר . שבחרת לא להיות בה וזה בסדר גמור, אצלנו בקואליציה

זאת היתה הערת , בבקשה. אני מזכיר ג� לכל החברי� פה שהיה דיו�. דיו�

  .אגב

אז אני למד מדברי+ שהיתה זליגה לא רצונית של אינפורמציה ואת� לא   :גיא ב� גל
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אבל עדיי� א� אתה ג� מציי� שמדובר על פרוייקטי� כל כ+ . בסדר, �הודעת

גרנדיוזיי� וכל כ+ משמעותיי� ושהמשמעויות הכלכליות שלה� ה� כל כ+ 

הייתי מצפה שלסדר יו� כזה יצור) חומר נלווה ולא בשני , מרחיקות לכת

 העברת הניהול ובית חולי� גריאטרי העברת 60/80משפטי� פרוייקט 

בעצ� על ? רוב הדיו� פה על מה הוא נסוב, עובדה שא� תשי� לבו. הניהול

המהות הפורמאלית א� להעביר או לא להעביר לחברה הכלכלית ולא על 

  . הפרוייקטי� גופה

אני במקרה החלפתי את סיימו� בישיבת ועדת תכנו� , אז אפשר אולי לטעו�  

 שהוא 60/80ונחשפתי לכל האלמנטי� התכנוניי� של פרוייקט , ובנייה אחת

עבדו עליו עוד הרבה . ואגב לא התחיל בקדנציה הזאת, בפירוש פור* דר+

והקדנציה הזאת אני מקווה תוכל באמת לגזור את הקופו� על , קוד� לכ�

עבודת התכנו� המאוד מסיבית שהושקעה והלוואי ואתבדה וזה יהיה אולי 

  . קוד� לכ� אפילו

יר בדברי+ בתחילת הדיו� ואתה בעצמ+ אדוני ראש הע, אבל הייתי מצפה  

כי אנחנו בשלב , שאתה לא מחזיק בידי+ כרגע עדיי� את כל הנתוני�, הודית

טרומי מדי כדי בעצ� לפרט פה בפני חברי המועצה את , מוקד� מדי, מקדי�

כל האלמנטי� התכנוניי� והאחרי� שנלווי� בעצ� לפרוייקטי� בסדר גודל 

  .כזה

, איזשהו אישור מוקד� במקרה הטובשמאחר ויש פה , מצפה' אז הייתי א  

שאת השלבי� הבאי� אנחנו נבי� מה יהיה הצמתי� הבאי� בעצ� שמועצת 

בשבתה כמועצת עיר אז איזה , וא� לא במהותה כמועצת עיר, העיר תידרש

מאחר וכל ההעברה הפורמלית עוברת לחברה , אורגני� עירוניי� אחרי�

זה נתקל . יקט האוניברסיטהכמו שהיה למשל פרוי? באיזה צמתי�, הכלכלית

  …א� אני זוכר נכו� באיזה שלושה או ארבעה צמתי� ספציפיי�

  .בדיוק אותו דבר  :דובר

. זה לגופו של עניי�. אז אני מבקש לדעת באופ� אופרטיבי מה המגמה. קיי.או  :גיא ב� גל

, מבחינת העברת האחריות והפרוייקטי� לחברה הכלכלית, למהות העניי�
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שמגישה הייתי אומר , ר להגיד בצורה די קונסנסואליתאני חושב שאפש

שלא , כמעט עוינת של העירייה בזיקה שלה וביחס שלה לחברה הכלכלית

אבל זה . ניכנס כרגע למי היו הגורמי� העירוניי� שהובילו את הגישה הזאת

בפירוש היתה גישה שהשתמע ממנה שיש מטרה לייבש כמעט הייתי אומר 

קבלה פה החלטה בתחילת הקדנציה שבאופ� מדורג הת, את החברה הכלכלית

ואני חושב שבס+ הכל עד היו� . מתחילי� לתת יותר ויותר פרוייקטי�

אפשר להגיד בבטחה שהחברה , בראייה של קצת יותר משנתיי� אחורה

ולכ� הקרדיט שהיא , הכלכלית עומדת באופ� די טוב ביעדי� שהציבו בפניה

ברת פרוייקטי� נוספי� הוא מהל+ בכיוו� יכולה להנות ממנו במונחי� של הע

  .הנכו�

, אני חושב שא� כבר מצטברי� פרוייקטי� בסדר גודל כזה, יחד ע� זאת  

אבל , שכמוב� כל אחד כזה ג� מקטי� את העומס שמוטל על אג) ההנדסה

כמוב� מעיב ומגדיל את האחריות שמוטלת על הצוואר ועל הכתפיי� של 

למנט העיקרי שאנחנו צריכי� לקחת אותו אני חושב שהא. החברה הכלכלית

פה אדוני . בחשבו� זה עבודת הפיקוח והבקרה של העירייה על התהלי+ הזה

והוכחת שכבר אתה , המבקר אני חושב שאתה במידה רבה ג� נכנס לתמונה

 זכינו כבר …חות הביקורת של+"מסוגל להתייחס בצורה מקצועית לדו

ני� של+ התייחסות קונקרטית חות אפילו האחרו"לקרוא אני חושב בדו

אני חושב שא� תמצא לנכו� לאמ* את רוח מבקר . לעבודת החברה הכלכלית

נצא נשכרי� , אנחנו אולי נזכה, של ביקורת תו+ כדי תנועה, המדינה הנוכחי

וא� ה� יוצאי� . כי פרוייקטי� בסדר גודל כזה חשוב שיהיו מבוקרי�. מזה

יה ובעצ� יוצאי� לגו) שהוא חצי בעצ� מהמותניי� הפורמליות של העירי

אז המנדט של+ אני חושב מתחדד , אי+ שלא נגדיר אותו, סמי עירוני, עירוני

במונחי� של בקרת ביצוע על העבודה שהחברה הכלכלית תבצע מבחינת 

  .הניהול השוט) של הפרוייקטי� האלה

ו אני חושב שעד היו� ה� הוכיח. אני באופ� אישי מקווה שה� יעמדו ביעדי�  

שיש לה עוד כמה , אני חושב שהמועצה הזאת צריכה לזכור. שה� עשו את זה
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צמתי� חשובי� שהיא צריכה בעצמה לא לקחת כמוב� מאליו את , נקודות

אני לגופו של עניי� תומ+ במגמה של . הדברי� ולעשות את עבודת הבקרה

החברה א� אנחנו , שוב. להעצי� את האחריות שניתנת לחברה הכלכלית

אני משתדל לראות את .  את חצי הכוס המלאה או חצי הכוס הריקהרואי�

ולא לראות בהכרח בעובדה שפרוייקטי� עוברי� מידי , חצי הכוס המלאה

אמר פה בפירוש . את העובדה שאג) ההנדסה לא מתפקד, האג) להנדסה

הוא עדיי� היה , שג� א� אג) ההנדסה היה מתפקד לעילה ולעילה, ל"המנכ

  .אני חושב שהגישה הזאת במהותה היא נכונה. יקטי�מעביר את הפרוי

 אני מזכיר שהדיו� היו� מתקיי� .אני רק מתנצל התנצלות קטנה. ודהת: חמו�יהודה ב�

כי מחר ג� אני וג� מספר חברי , באופ� חריג ביו� ראשו� ולא ביו� שני

 ,וקיבאולי ג� רינה ו, אולי עוד חברי�, אני יודע שקובי ואמיר לפחות, מועצה

, ל"יש מחר חלוקת מלגות על ש� רועי אבישר ז, אולי ג� עוד אנשי� נוספי�

כ+ שג� דיו� בועדת הכספי� היה מתוכנ� להיות אבל . וביקשנו כול� לקיי�

דיו� , יהיה באותה הזדמנות ג� לאבינוע�, מה שיהיה כ� גיא. זה לא האישו

� ג� כמוב. על השכונות הירוקות וג� על הגריאטריה יתקיי� במליאה

, במועצת העירייה בהסכ� ההתחברות וההתקשרות ע� החברה הכלכלית

מה אנחנו משלמי� לחברה הכלכלית . שבדיו� הזה אנחנו נדבר ג� במספרי�

בישיבה , וא� זה יהיה נכו�, וג� נתוני� מספריי� יהיו לי? מה עולה לנו, משה

אמוד את א� יהיה לנו מספיק את הכלי� ל, לא עניי� של נכו� ונבו�, הבאה

ל אז בהחלט נביא את זה לידיעת "ההכנסות וההוצאות מהפרוייקטי� הנ

  . חברי המועצה

כי דנו בו , אני רוצה להבדיל בי� הנושא הראשו� לבי� הנושא השני: ד יעקב אוחיו�"עו

, אני רוצה להקדי� ולומר לאבינוע�. והאחד לא דומה בכלל לשני, בערבוביה

אז , כול להתמודד ע� פרוייקטי� כאלושא� אתה חושב שאג) הנדסה לא י

ראה את הפרוייקטי� האחרי� שה� לא היו נופלי� מסדר הגודל הזה שהיו 

אני הייתי מציע לא למעט מכוחו . וזה עשה אג) ההנדסה. בעיר הזאת

א� , אגב. רוב הרשויות עובדות ע� אגפי הנדסה. ומיכולתו של אג) ההנדסה
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ה להקפיא את כל הפעילות של החברות יש נטייה היו� במשרד הפני� זה נטיי

, כשאני באתי להקי� את החברה של ספורט נוער ותרבות הפנאי. העירוניות

מכיוו� שמשרד הפני� הגיע , יצא צו הקפאה של כל הקמת החברות העירוניות

ולא כל , למסקנה שהרשויות המקומיות עושות שימוש לרעה בחברות האלו

 שצו ההקפאה פג או בוטל עד עצ� היו� לא ידוע לי. כ+ צומחת תועלת מה�

לא אלו שהיו במגרה וחלק . של הקמת חברות עירוניות חדשות, הזה

כמו למשל ראשו� שהחיו והקימו חברה , מהרשויות פשוט החיו אות�

  . כלומר על פי החוק החדש לתאגידי ביוב ומי�, לאספקת מי�

כוו� להתווכח ע� אני חושב שאמרתי את דעתי ואני לא מת, ואמרתי את דעתי  

לקחת ממנו את התכנו� . שתכנו� הוא נשמת אפו של אג) ההנדסה, ההחלטה

בפרוייקטי� , וכשאג) ההנדסה רבותי. לקחת ממנו את עיקר המהות שלו

ואני ליוויתי את השכונות הירוקות בקדנציה , בסדר גודל כזה בהיקפי� כאלו

ורה הסתיימו הקודמת מההיבטי� התחבורתיי� ומי שחושב שבעיות התחב

כיוו� שהועדה המחוזית דחתה את כל ההתנגדויות . ש� לא הסתיימו

. ללא התנגדויות של התושבי�, ובשלב זה אושרו התוכניות כפי שה�. לכאורה

והיו� מה שבא ע� התושבי� זה רק העירייה תבוא לקראת� וראש העיר 

יה לבי� בי� העירי, יש הלי+ של גישור שבי� מחלקת התכנו�, הצהיר בפניה�

שראש העיר מפקח עליו באופ� אישי ויש רצו� ללכת לקראת , ועדי התושבי�

ויש לא מעט בעיות תחבורה . התושבי� ולא להנות מהתוכנית כפי שאושרה

  . ש�

. שאז הוצאנו במחלקת התכנו�,  נקודות16אני חושב שיצא איזה מסמ+ של   

 של ההתדיינות והתהלי+, התושבי� עדיי� לא חושבי� שה� באו על סיפוק�

. והמשא ומת� והגישור ע� התושבי� ממשיכי� כסדר� ולא הסתיימו עדיי�

  .כל התהלי+ הזה לא הסתיי�

, הנושא של פתרו� צומת טשרנחובסקי בגי� מנח� ב� יהודה. בעיות תחבורה  

התקנו� של התוכנית קובע שלא ינת� . הוא נושא שמעוג� בתקנו� של התוכנית

א� לא ימצא הפתרו� ,  מהיק) הבנייה בשכונות�50%היתר לאכלוס יותר מ
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אנחנו במסגרת המשא ומת� ע� התושבי� אפילו הכבדנו והרחקנו לכת . הזה

 אבל היו� כפי שהתוכנית אישרה זה עומד 50% ולא אפילו 75%עד כדי 

  .  בלבד50%התקנו� על 

ג� כשאג) ההנדסה מבצע וג� כשחברה כלכלית מבצעת פרוייקט , רבותי  

שירותי� של מתכנני� ושירותי� . כול� שוכרי� שירותי חו*,  כאלובהיקפי�

ל החברה "אני לא מצפה שבעבודה מול יוע* מקצועי יכריע מנכ. של יועצי�

ה� יהיו מעורבי� וה� יהיו , כלומר. הכלכלית ולא המהנדס או האדריכל

מכיוו� שבענייני� מקצועיי� של תכנו� אני מצפה ששיקול . בתהלי+ ממילא

 הוא שיגבר ולא שיקול דעתו של הדירקטוריו� של החברה הכלכלית דעת�

מכיוו� שה� הגורמי� המקצועיי� . ולא שיקול דעתו של פקיד אחר בחברה

  .וה� האינסטנציה המקצועית

כיוו� שחשבתי שהליכי ? למה אני חשבתי שתכנו� צרי+ להיות באג) ההנדסה  

אני לא טוע� שלחברה . תכנו� ה� מטבע� חשאיי� וצריכי� להישמר ככאלו

ושמה יש איזה שקיפות של , הכלכלית יש אינטרס להפו+ אות� לפומביי�

מכיוו� שאינטרסי� כאלו אסור . ההליכי� האלו ואסור שיהיו שקופי�

יבואו לידיעת הציבור עד השלב שמותר יהיה , שיספסרו בה� ולא יהיו

ו� על פי אחרי שה� עברו את הליכי האישור במוסדות התכנ, לפרס� אות�

  . החוק

ויאיר גרול ליווה בכל הקדנציה הקודמת וג� לפני כ� את כל נושא השכונות   

למעשה הוא זה שניהל את כל הליכי ההתנגדות מול כל היזמי� . הירוקות

. הוא זה שג� הגיע להסכמי� ע� כל הגופי� והצדדי� האלו, והבעלי�

. את זה בכשרו� רב ש�היו ש� יזמי� ובעלי הו� והכל והוא עשה , ותאמינו לי

הוא , ג� ע� הועדי� של סביוני הכפר וותיקי�, הוא עשה את זה בכשרו� רב

התהלי+ לא . הוא גילה הרבה גמישות והרבה יצירתיות, גילה אורח רוח

בעבר אמרתי למגשרי� חיצוניי� שאנחנו לא מתערבי� בתו+ . הסתיי�

, י שאמר ראש העיראני מאמי� שכפ, בהחלט יש לו הרבה מניות. התהלי+ הזה

אי� שו� . הוא והמהנדס יובילו את כל נושא התכנו� בתו+ החברה הכלכלית
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. בעיה שהחברה הכלכלית תנהל את כל ההתקשרויות ע� כל נותני השירותי�

  .א� זה עוזר וא� זה מפשט את ההליכי� מה טוב, א� זה מסייע

ר כ+ ג� אח. ג� פה הנושא הזה היה תקוע במש+ שני�, בנושא הגריאטרי  

ויצאו מסמכי� על גבי מסמכי� וסיכומי פגישות על גבי סיכומי , נעזב לנפשו

פגישות ואחרי� יגידו שחס וחלילה לא נוצרו איזה הבטחות כאלו ואחרות 

  .אני מקווה שלא נל+ לכיווני� האלו. כלפי בית חולי�

  ?הבטחות של מי: חמו�יהודה ב�

. לא של+, לי� של הרשות פה"טוניות של מנכשל, לי�"הבטחות של מנכ: ד יעקב אוחיו�"עו

  . יש ש� מסמכי� של קדנציה קודמת. אתה לא היית

, אבל מי, אני יודע לא שלי כי אני יודע מה אני מבטיח ומה לא, לא שלי, לא: חמו�יהודה ב�

  .אני לא יודע מה הבטיחו. א� ידוע משהו שהבטיחו אחרי�

ל נתנו "ברגע שראש העיר והמנכ, אני אספתי, שאני רוצה להגיד לכ� שי: ד יעקב אוחיו�"עו

אספתי את כל המסמכי� ואת כל , לי לטפל בכל הנושא הגריאטרי

. שזה רחוב גלר, הפרוטוקולי� בקשר למתח� של בית חולי� הגריאטרי

לימי� ג� לא ידעתי שמבקר העירייה עוסק בנושא הזה ככה מאחורי הקלעי� 

שהנושא של הזכויות של בית חולי� יש לי חשש רב . ובוח� את כל הסוגיות

אלא ה� ג� זכויות שלא נקיות , מאיר ה� לא רק זכויות שבענייני ציבור

אני אומר את זה כמשפט� ואני לא רוצה לקבוע מסמרות . מבעיות משפטיות

ג� של , אני אומר לכ� שיש פה סיכומי פגישה של ג� ראש עיר לשעבר. בעניי�

ואני . ות לכאורה של בית חולי� במתח�שיוצרי� זכוי, ל עיר לשעבר"מנכ

  …מקווה

  ?של הבטחות שלטוניות שלה�, במונחי� של מה  : אייל יוניא�

אני קוד� כל שמח על ההצהרה של ראש העיר שהיא , בוא נאמר שג�: ד יעקב אוחיו�"עו

שהוא מתייחס לאינטרסי� של בית חולי� כאינטרסי� ציבוריי� , נכונה

 בחשבו� בעת שהוא מקד� את כל הפרוייקט הוא לוקח אות�, לגיטימיי�

  .הזה של המתח� הגריאטרי

 60של , אל תשכחו שבקדנציה הקודמת היה פה דיו� אמוציונאלי אפילו  
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. וש� קיבלו החלטה שהיא בכלל לא משפטית, מיטות של חולי� סיעודיי�

שהיתה זו היתה ציבורית , כא� ברוב מוחלט כמעט של חברי המועצה

על א) , כי� את התקופה של בית חולי� במקו� הזהשמארי, לחלוטי�

  .98. ולכאורה אי� לו חוזה בר תוק) אפילו. שלכאורה אי� לו זכויות במקו�

  ?�98אי� לו חוזה בר תוק) מ  :רינה פז

אני משוכנע שימצא פתרו� . אז אני לא הייתי מציע להקדי� את המאוחר: ד יעקב אוחיו�"עו

 לכל בית החולי� הגריאטרי ולכל הול� בתו+ מתח� בית חולי� מאיר

יש רעיונות די יצירתיי� כדי שהקופה הציבורית לא . החולי� הסיעודיי� ש�

זה מוקד� מדי בכלל . תהיה חסרה וג� בית חולי� מאיר לא יהיה חסר

אני כשקיבלתי את הטיפול בעניי� הזה אז כמוב� נעזרתי בצוות . לעסוק בזה

שקבע כל מיני , ייה שהוא מאוד מוכשרהתכנו� של העירייה ובשמאי של העיר

, ג� של נכס אחר, ולא רק של הנכס הזה, קבע כל מיני פרוגרמות, חלופות

שיכול לסייע ג� בפתרו� הבעיה הציבורית של , שלא זה המקו� לפרט אותו

  …מבלי להתחשב בבעיה משפטית, בית חולי� מאיר

 האלו כפי אני מאחל לחברה הכלכלית הצלחה בקידו� שני הפרוייקטי�  

  .זה מה שיש לי לומר, וזהו. שעשתה בפרוייקטי� קודמי�

אני אספר לכ� , לפני שאני אעביר את זכות הדיבור לאיציק,  אני ברשותכ� :חמו�יהודה ב�

ההוא הבטיח לי , כשנבחרתי כל אחד בא אלי. בקוריוז קצת אבל כעובדות

ומת� על ניהלתי משא . ההוא אמר לי ההוא התחייבתי, ההוא הבטיח לי

 התחלתי את �2.12נבחרתי ב, הוזמנתי. קרקעות בועדה לחקירת גבולות

, אמרתי ת� לי.  לדצמבר הייתי כבר צרי+ להופיע בועדה�6 או ב�5ב, התפקיד

ג� א� אני סופרמ� , אמרתי ת� לי רק ללמוד את החומר, בלשופט סטרשנו

מסתבר ו, ואז באתי לועדה לאחר כחודש שדחינו אותה. ואני לא סופרמ�

יש התחייבות , שתו+ כדי למידת החומר באו אלי אנשי� ואמרו תשמע

ואני לא אומר את זה לגנותו חס וחלילה או לגנות� של הנהלת העיר . מקוד�

יש . אמרתי התחייבות אני מרי� ידיי�. באו ואמרו יש התחייבות. הקודמת

זה  מה שאלתיאז באתי ו. אני מכבד את כל מה שזה.  קטונתי,התחייבות
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התחייבות זה מה , התחייבות זה שאני מדבר באיזה בית קפה? התחייבות

  ? שאני מדבר אצלי בלשכה או התחייבות זה מה שהפורו� הזה מחליט

אני לא מכיר התחייבות של פורו� שמועצת העיר החליט בהחלטה חוקית   

לא מכיר דבר . שכתוב בפרוטוקול ומאושר על ידי משרד הפני�, דמוקרטית

, אני אומר לכ� חברי�,  כאלהני יודע שיש אמירות כאלה ואמירותא. כזה

לא התחייבות שלי , זה לא התחייבות שלי. ואני אומר לכ� אי� לי בעיה ע� זה

  . ג� לא של+

  .יש מבח� יותר פשוט  :אמיר גבע

  …אני רק דבר אחד אני אומר לכ�. תהיה רגוע,  זה לא של+ ולא שלי אמיר :חמו�יהודה ב�

  …ל עירייה שחתו� על איזה מסמ+"נגיד יש התחייבות של מנכא�   :דובר

לכ� אני בא ואני . רק החלטת מועצה, אותי לא מחייב שו� דבר, אי� דבר כזה: חמו�יהודה ב�

  …מתו+ הסתכלות. אומר פה לחברי� דבר אחד

, יש גישה שאומרת דיברת אל תחתו�. תלוי איזה עור+ די� אתה שואל  :דובר

  …לא דיברת, חתמת

  …מי שהתחייב שיחייבו אותו, הוא אומר אני לא מכיר בזה  :וברד

מבחינה , אני אומר דבר אחד. אני אומר משהו אחר, אני לא אומר את זה: חמו�יהודה ב�

אני כאיש ציבור חושב שצרי+ כ� להימצא , אני כראש עיר, ציבורית מצפונית

 לא אמרתי בכמה ולא אמרתי איפה ומה. פתרו� למחלקה הגריאטרית

אנחנו נבח� מתו+ . אנחנו בוחני� את הדברי� האלה. ההשתתפות שלנו

  …אבל לא בזה שמחייבי� אותנו בגלל הסכ� כזה, הסתכלות ציבורית

  …מה זה פתרונות יצירתיי� מבחינה כלכלית בפרוייקט הזה  :דובר

לאחר ,  לאחר שנתקד� בפרוייקט הגריאטרי אנחנו נביא את זה לדיו� לכא� :חמו�יהודה ב�

שנדע יותר בודאות מה אנחנו סוגרי� ע� , הנתוני� יהיו יותר מוחשיי�ש

איזה פרוייקט כזה , כשנדע יותר בודאות מה רנטבילי יותר לעיר הזו, המינהל

  . או אחר ולאחר מכ� נביא את זה לכא�

ראשית יש פה שני סעיפי� . אני שומע את הדיו� ואני רוצה לומר כמה דברי�  :איציק יואל

היא ברמה שבס+ הכל לוקחי� , היא ברמת מקרו,  סדר היו�שעומדי� על
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הא� מטפלי� בזה באמצעות הכלי� העומדי� ברשותנו בעירייה או , החלטה

לחברת בת של , הא� לעומת זה מעבירי� את זה לטיפול לחברת בת שלנו

יש לנו אנשי מקצוע ש� , יש לנו נציגי� בה,  שיש לנו שליטה בה100%

אלה , ג� אי� שו� אפשרות לעקו) את עובדי העירייהשמפוקחי� על ידינו ו

שיש לה� את הסמכות הסטטוטורית בסיכומו של דבר כדי לאשר או 

  .להנחות

של יועצי� ש� , יש פה סיעור מוחות טוב יותר לדעתי בסיכומו של יו�  

אבל אנחנו . ויועצי� כא� ואנשי מקצוע כא� וש� שזה רק יכול להביא יתרו�

זשהו פטנט שבדר+ כלל לוקחי� דיו� ברמת מקרו ומורידי� יש לנו לכולנו אי

אותו לרזולוציה קטנה וכבר מדברי� על התכנו� ואי+ זה יראה ואי+ 

זה מה שאני מנסה להזכיר , זה לא הדיו� היו�. הכבישי� ואיפה יהיו החולי�

  .לכולנו

אלה , אנחנו בס+ הכל לוקחי� את הטיפול מהגורמי� המוסמכי� בעירייה  

שה� בעצ� נכנסי� ,  מוסמכי� מטעמנו שה� יהיו בחברה הכלכליתגורמי�

. לנעליי� שלנו והולכי� לקיי� את כל הדרוש טיפול בעתיד אל מול הגורמי�

�א� זה לגבי יזמי� או לגבי פירוט התכנו� שיהיה ב, א� זה לגבי בית החולי�

  …אנחנו, שאנחנו נזכור אות�,  בידי ידיי� פרטיות1/80

,  מהחברות אחזקות…תגיד מאיפה הבאת את זה, קורה באגדתספר מה   :דובר

  .באמת. תסביר

  . אגב כדאי. ממפעל המי� ואתה יודע שכ�, ממפעל המי�  :איציק יואל

כי אני רואה , לא?  לקואליציה או שזה יצא בקומוניקט רשמי)ג� זה הודל  :דובר

  . שהמקורות טובי�

ובי� השאר , ר לתכנו� המקו�מפעל המי� החליט לאחרונה לשכור פרוייקטו  :דובר

הפרוייקטור יעלה . נשקלת האפשרות להקמת קנטרי לנופש ומתקני ספורט

מלונית ומתקני ספורט ומרכז , חלופות לפיתוח המקו� כמו כפר המכביה

  . החלקה

  )מדברי� יחד(
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אני רק אומר שהלגיטימציה , אני לא טענתי שיש זכויות יוצרי� על הדלפות  :דובר

א� העירייה . בוא בטענות על מדליפי� היא פוחתתשלכ� אחר כ+ ל

  …מדליפה

ג� החברה הכלכלית צרי+ לבחו� . מבח� התוצאה מדבר בסיכומו של דבר  : איציק יואל

התשובה . אנס כ� או לא'מי שאמר ה� נתנו לה� צ, אותה במבח� התוצאה

היא שכנראה במבח� התוצאה ה� יודעי� להפעיל מערכות כאלה וה� יודעי� 

ודד ע� בעיות כאלה ולהסדיר את זה יותר טוב ממערכות בירוקרטיות להתמ

כמו שיש לנו בעירייה ואת� מכירי� את זה ויודעי� את זה ואל תתעלמו 

  .יותר מהר אני רוצה להאמי� שיותר טוב. מזה

לרשות , כ�. לנושא התקשורת ולנושא ההדלפות דבר אחד אני יכול לומר כא�  

הדלפות מסוג הדלפות כאלה , זה נכו� דר+ אגבאני חושב ש, מקומית לפעמי�

לעיתו� זה לא , ה� בס+ הכל מאדירות. ג� לעיתונות הארצית ה� חשובות

גלובס וידיעות אחרונות , יש עיתוני� יותר חשובי�. אתה צודק, לעיתו� הנכו�

  …מה שזה משנה. זה בכלל לא משנה. 'וכו

  .נתוני� לא נכוני�  :דובר

יש . יש הדלפות ויש הדלפות, זה משנה מבחינתי בכל אופ�מה ש, בסדר  :איציק יואל

הדלפות קטנות כאלה שאנחנו משחקי� בפוליטיקה וזה לגיטימי וזה בסדר 

לגבי פרוייקטי� . הראשו� מגיע לו את הזכויות ושהוא יל+ להדלי), וצרי+

, זה מול גורמי� כלכליי�, זה אמיתי, זה שיווק, כאלה הדלפה זה רק יתרו�

  … ולהשקיע…רמי� שאמורי� לרכושזה מול גו

  …זה ג� יותר זול  :דובר

  ?מה יש להדלי),  לשלוש שני�…  :דובר

  .הדבר החמור היחידי שזה הוצג כאילו המועצה כבר אישרה את זה  :דובר

  .זה שבוע לפני שהתכנסנו. בסדר, חסכת� מודעה בכל הכפר  :דובר

  .בשביל זה הכתבת של כל הכפר לא כא�  :דובר

במקרה ? מה קרה, אני בעד למחזר הדלפות כאלה, אגב .כ+ שזה לא משנה  :איציק יואל

  .דברי� אחרי� לא טוב למחזר, כזה אפשר למחזר
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אני רק יודע שידיעה כזאתי לא עושה , אני לא יודע מי זה דובר או לא דובר  :איציק יואל

אגב ממבח� התוצאה של , יש פה, בסיכומו של דבר כ�. היא לא עושה רע, רע

מפני שעצ� . אני ג� רוצה לתת נקודות זכות לאג) ההנדסה ולכל השאר, אג)

שפה הול+ , כמעט ללא התנגדויות, זאת אומרת במחוזי, ע"זה שזה עבר בתב

  …להיות

  .נפסלו ההתנגדויות על הס)  :דובר

  …היו הרבה התנגדויות, ה אני יודע מה'חבר  :איציק יואל

  .שנדחו  :דובר

זה אומר , � בבתי משפט ולא נעצרנו בגלל הדברי� האלהזה לא קוי� דיוני  :איציק יואל

בסיכומו של דבר יש לנו פה . התנהל כמו שצרי+ להתנהל, שזה התנהל נכו�

, להגדיל את העיר כפר סבא בהרבה דירות, אחד: ע לשטח שאמור"תב

עוד , ולהיות מחוברי�, תקציב העיר, רי�"להגדיל את תקציב התב, בהרבה

, היות מחוברי� לצפו� רעננה להייטק הגדול הזה ש�ל, דבר שכדאי לשי� לב

דבר שאנחנו . דבר שאנחנו לא ידענו בקדנציות הקודמות לעשות את זה

  . זה סלמס וזה ישאר סלמס כנראה להרבה שני�, ש יודעי�"ברחוב התע

  .לא  :דובר

  .ש והסביבה הזאת" ברחוב התע…אתה אומר שלא אז  :איציק יואל

  .דאגלא יהיה סלמס אל ת  :דובר

מפני . אבל ש� כנראה עוד לפני. בסו) זה יהיה נחמד, לא יהיה בסו) כ�  :איציק יואל

ע� מתחת לכביש או מעל הכביש נות� , שהחיבור לרעננה ע� גשר או בלי גשר

אני יכול להגיד פה מתו+ ידע . את היתרו� הגדול שלנו להתפתח לכיוו� ההוא

ייני� של הייטק שמיצו את שבעיר רעננה אי� כבר שטח וקרקעות לבנ, אישי

  …הזדמנות שצרי+, ויש פה הזדמנות, הכל

  …יש רזרבות שמשרד הפני� רוצה להפשיר, יש לה�  :דובר

  …יש פה, עד שזה יהיה  :איציק יואל

  )מדברי� יחד(

מה שאני אומר שיש פה הזדמנות בזריזות לעשות פה את הדברי� הרבה יותר   :איציק יואל
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ואני בעד להעביר את זה . בה יותר מסודרהר, הרבה יותר איכותי, מהר

  . 'וכמוב� לפקח ולהדרי+ ולהיות ש� כל הזמ� וכו

ל "הערה אחת לגבי הדברי� שהמנכ. אני רוצה שתי הערות ושאלה אחת: ש"ר בוקי צי"ד

אני חושב . ל"אני בהחלט תומ+ בגישה הכלכלית המתקדמת של המנכ, אמר

ית שצריכה להביא איזושהי העיר נמצאת בתנופה כלכל, שהעירייה נמצאת

והאחרת הובאה בצורה קצרה כא� וקשורה לנושא , חשיבה יצירתית ואחרת

  .הזה של החברה הכלכלית

לא שיש לי . אני רוצה לחזק את דבריו של ראש העיר בנושא של אג) ההנדסה  

אבל כולנו יודעי� שהאג) הזה עובר כרגע פרשת , משהו נגד אג) ההנדסה

וזה בדיוק לא הזמ� להטיל עליו פרוייקט כזה או , יהרה אורגניזצ, דרכי�

ולכ� אני שוב . ובטח לא את הפרוייקטי� הגדולי� שעליה� מדובר, אחר

אני חושב שזה באמת מתאי� להעביר את , ממשי+ בקו החשיבה של יהודה

  .זה לחברה הכלכלית

ל "עד מתי יעבוד מנכ. את אמיר ואת אלו�, אני רק שואל כא� את אייל  

כמה פרוייקטי� יכולי� ? ה הכלכלית ע� מזכירה אחת או שתיי�החבר

והוא ג� , ע� כל הכבוד לדירקטורי� שאמיר דיבר בה�, להיות בסופו של דבר

ל "עד מתי יעבוד מנכ, פעילי� יותר או פעילי� פחות, אחד מהדירקטורי�

  ?החברה הכלכלית ע� מזכירה אחת

  .עד שיתמוטט :חמו�יהודה ב�

  ? עד שיתמוטט :ש"ר בוקי צי"ד

  .הוא עובד באאוטסורסינג ע� יועצי�  :דובר

  .ל"יש לו סמנכ  :דובר

ל "אז השאלה שלי נענתה והתשובה היתה יש לו סמנכ, אז בסדר, אז רגע: ש"ר בוקי צי"ד

אז אני קצת יותר . קיי.או, בסדר. בסדר אז זה לא רק הוא, ויש לו שתי� וחצי

כי . ה אומר עד שהוא יתמוטטכי אני לא רציתי להגיע למצב שיהוד, שקט

  …ל"בסופו של דבר הוא זה שמוביל כמנכ

  …יועצת המשפטית מאוד פעילה ומאוד  :דובר
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  .תודה. זאת אומרת שיושבי� ש� יותר משניי� וחצי אנשי�, בסדר גמור: ש"ר בוקי צי"ד

אני רק שואל שאלה את כל . אי� לי דברי� מחודשי�, אני שמעתי מכול�  :אברה� מולה

בכל , קטי� מלווי� רק אות� חברי דירקטורי� או כל אחד עושההפרויי

  ?פרוייקט יש דירקטוריוני� שוני�

  …אותו דירקטוריו� של החברה הכלכלית, לא: חמו�יהודה ב�

  .יש ג� צוותי היגוי, לא  :דובר

פרוייקטי� שאנחנו מעבירי� לחברה הכלכלית והחברה הכלכלית , רגע: חמו�יהודה ב�

למשל חלק . ה הכלכלית יש כל מיני חברי� שפעילי�בתו+ החבר. מנהלת

אז , ניהלנו פה באמצעות העירייה, מהדברי� שלא העברנו לחברה הכלכלית

א� אנחנו מעבירי� את זה לטיפול . למשל מתנדבי� שועדת הרפורמה ניהלו

בחברה . אז בתו+ אג) ההנדסה אנשי המקצוע מטפלי�, אג) ההנדסה

כמו . ל וחברי הדירקטוריו�"ותר זה המנכהכלכלית האנשי� הדינמיי� בי

אמיר גבע , שזה אני,  חברי מועצה3הדירקטוריו� מונה , שאמרתי קוד�

על פי חוק ההרכב הזה חייב להיות , אנשי ציבור, חברי. וסיימו� גולדמ�

� רמ� ואתי גדדי לד, מיר� מילרעשלושה אנשי ציבור זה , שלושה חברי מועצה

, ל העירייה" מטע� הרשות המקומית שזה מנכושלושה עובדי� בכירי�. אל

ברגע שיתמנה אנחנו ג� נעביר . כרגע אי� לנו גזבר. גזבר ומהנדס הרשות

  .אותו

על כל הפרוייקטי� , על ידי ועדות. הפעילות מתרכזת על ידי הדירקטורי�  

  .בדיוק, כל מה שזה הדירקטוריו�. נכו�

ע בעד העברת שני הפרוייקטי� האלה אני רוצה להמלי* לכל החברי� להצבי  :אריה אברה�

החברה הכלכלית למעשה עברה שינוי מהותי אחד בסיסי . לחברה הכלכלית

, אחד בעצ� זה שהיא קיבלה את הגיבוי של המועצה הזאת. או למעשה שניי�

ואפילו , אבל העיקר הוא בעצ� זה שמספר אנשי� שדאגו להקטי� את האש

אינ� נמצאי� יותר , ה הקודמתלנסות לדומ� את החברה הכלכלית בקדנצי

  . בדירקטוריו� וכ� הלאה

של , אני חושב שהעבודה שנעשתה ג� בקדנציה הקודמת של הדירקטוריו�  
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צי� "בעיקר אלה שה� דמ, מה שניסינו לעשות שמה, החברה הכלכלית

כי היו . זה פשוט רק לשמור על הגחלת ולא לתת לה להיכבות, בחברה

מי� האחרונה כדי שהלהבה הזאת ה טיפת ניסיונות השק� וערב לשי� את

  .כל אחד מתו+ האינטרסי� שלו. תיסגר לגמרי

  .היו ג� עוד כמה דברי�  :דובר

  …אבל אני מדבר באופ� כללי, כ�: אריה אברה�

  .אנחנו אבל מסתכלי� קדימה  :אייל יוניא�

ודל כיוו� שאנחנו מדברי� על תוספת של סדר ג, דבר נוס) שאני רוצה לבקש  :אריה אברה�

שזה הול+ להיות סדר גודל של ,  איש�30,000במש+ חמש שני� של קרוב ל

  .של סדר גודל של שליש נוס), שליש הגדלת תושבי�

  . יותר מחמש שני� :חמו�יהודה ב�

מדברי� על תוספת לעיר , בי� חמש שני� לשש שני�, אני מדבר על חמש שני�: אריה אברה�

  . איש30,000הזאת של 

  .קצת פחות  :דובר

א� אתה מדבר על סדר גודל כזה של רק . אני לא בטוח א� זה קצת פחות: אריה אברה�

לפי מה שכתוב . אבל קח ג� את הריבוי הטבעי הרגיל של העיר, בשטח מערב

  ?כמה גדלנו במש+ שנה אחת, בעיתו� אנחנו גדלנו בסדר גודל של בסביבות

  .איש �4,000בשנתיי� האחרונות עלינו ביותר מ: חמו�יהודה ב�

אז א� אתה מדבר על חמש שני� זה גידול טבעי רק שבסביבות ,  איש4,000: אריה אברה�

כיוו� שאנחנו מדברי� .  איש�30,000 אתה מגיע ל15יש ל+ עוד , 15,000נניח 

  … איש שזה סדר גודל היו� של שליש30000על עוד 

  . אבל לא בחמש שני� כי הבנייה תיקח יותר זמ� :חמו�יהודה ב�

פרוייקט האוניברסיטה , אבל אני אומר בסדר גודל של חמש שני�, לא חשוב: אברה�אריה 

ס+ הכל אני מציע ומבקש מהמועצה . כבר יהיה גמור ואלה כבר יהיו באמצע

לעשות דיו� מיוחד בנושא הזה של המשמעויות של גידול העיר לאיפה , הזאת

  .אנחנו רוצי� ולאיזה כיוו� זה הול+

  . תושבי��120000 שנה להגיע ל20ת של תו+ היתה תוכני  :רינה פז
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מבחינת , להביא את זה למועצת העיר ולדו� בנושא הזה מבחינת החינו+: אריה אברה�

בתי ? לאיזה כיוו� אנחנו הולכי�. ומהבחינה של כיווני� של העיר, התחבורה

שלפחות נהיה שותפי� , גני� ציבוריי� וכ� הלאה, גני�,  ירוקות…ספר

, כי אנחנו מדברי� על הגדלה של שליש,  ושבע השני� הבאותבתכנו� של חמש

ע� הבעיות שישנ� . או תוספת של כמעט שליש מהתושבי� שקיימי� היו�

זאת . בעיר בעיות של אנשי� מבוגרי� יותר ואנשי� צעירי� יותר וכ� הלאה

מה שנתכנ� היו� זה מה . אומרת לקחת את הדברי� האלה בתכנו� כבר עכשיו

  .א� לא נתכנ� אות� אז אנחנו נעמוד במצב לא טוב. שבע שני�שיהיה בעוד 

. קוד� כל יהיה דיו� מקי) במליאה.  ברשותכ� רק במספר משפטי� קצרי� :חמו�יהודה ב�

ג� על צפו� ב� יהודה וג� על תוכניות נוספות , ג� על השכונות הירוקות

תיד שיאושרו בועדה המחוזית או תוכניות שעדיי� בקנה וה� בטווח של ע

יהיה דיו� במליאה וע� הצוות המקצועי כולל . זה דבר אחד. קרוב להתאשר

  .אדריכל וכ� הלאה, מהנדס

אנחנו לא לוקחי� את התכנו� מאג) , הדבר השני שרציתי לומר בהערה לקובי  

אני בפירוש בישיבת העבודה שהיתה לי ג� . בשו� פני� ואופ� לא. ההנדסה

אדריכל ושירלי היא נכס מאוד מאוד ג� ע� שירלי שיאיר הוא , ע� יאיר

אני אומר חד משמעית ג� ע� , שהגיעה מהועדה המחוזית אלינו, רציני שלנו

אני בפירוש עומד על זה שרמי יוביל את צוות ההיגוי ברמה שיהיה , רמי

אנחנו לא עוזבי� את . למתכנני העיר הרבה מאוד מה לומר בתוכניות האלה

  .ותו או משהו כזההתכנו� ובטח ובטח לא מפקירי� א

רגע שאנחנו ב,  חד משמעית,לגיא אני אומר יתקיי� עוד דיו� נוס) במועצה  

בטח ובטח לפני האישור של , נהיה יותר בשלי� להביא נתוני� נוספי�

כמוב� שאנחנו נביא את , של החברה הכלכלית, של העמלה, הקומיסיו�

ג� ההסכ� אבל . האישור למועצה וג� נוכל להעשיר את החברי� בידע נוס)

  . ג� נוכל להביא יותר נתוני� מתקדמי�

הער+ המוס) של העשייה של החברה הכלכלית עוד , אני אומר בפירוש משה  

מבח� ההוכחה , הער+ המוס) וזה מתו+ הוכחה. לא חלילה לפגוע באג), פע�
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 החודשי� האחרוני� וה� הצליחו �18חל על החברה הכלכלית לפחות ב

וראינו את . ג� בצורה יעילהולנהל בצורה חסכונית להוכיח שה� מסוגלי� 

רוב העבודה נעשתה . פרוייקט הפארקאת ג� והנושא ג� של האוניברסיטה 

זה . וה� מתפני� עכשיו לפרוייקטי� נוספי�, בפרוייקט האוניברסיטה

, אתה מסיי� פרוייקט מתחיל פרוייקט חדש? מה לעשות. היתרו� של החברה

ולכ� אני . שלושה בעת ובעונה אחת�� שניי�מתנהל ע, או שאתה מתחיל

  .חושב שזה ער+ מוס)

מה , אני בפירוש אומר שהנושא של הער+ המוס) של החברה הכלכלית

לפעמי� אתה מוציא מייל למהנדס הרשות ועונה ל+ רק אחרי ? לעשות

אבל הוא חייב לתת מענה , הוא רוצה מאוד, לא בגלל שהוא לא רוצה, יומיי�

וכשאתה מוציא מייל , א חייב לתת ל+ מענה לכל הארגו�הו, לכל הארגו�

כי אי� לה� את הקבלת ? למה. לחברה הכלכלית באו� ליי� עוני� ל+ במקו�

קהל ואי� לה� את הטיפול בשוט) ואי� לה� חריגות בנייה ואי� לה� הוצאת 

בגלל זה הפרוייקט של . לנהל נטו. יש לה� לנהל נטו, היתר בנייה

פרוייקט של האוניברסיטה וג� פרוייקט הפארק התקד� ג� ה, האוניברסיטה

, מכיוו� שבחברה הכלכלית עסקו נטו בשני הנושאי� האלה, באופ� משמעותי

  .לא היה לה� את כל שאר הדברי�

ע� דגש , אני מבקש להעמיד להצבעה כל סעי) בנפרד. זה פחות או יותר. זהו   

  . על כ+ שהסכמי ההתקשרות יחזרו לכא� לאישור המועצה

  . העברת ניהול הפרוייקט לחברה הכלכלית60/80 פרוייקט : 1סעי, 

  הצבעה

   פה אחד של הנוכחי�: בעד

  

 . לחברה הכלכלית8060/ניהול פרויקט  מחליטי� פה אחד לאשר העברת :263' החלטה מס

   .הסכ� ההתקשרות יוחזר לאישור המועצה

  

  .. הפרוייקט לחברה הכלכליתהעברת ניהול, בית החולי� הגריאטרי: 2           סעי, 
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  הצבעה  

   פה אחד של הנוכחי�: בעד 

  

  

 בית החולי� הגריאטרי פרויקטניהול  העברת  מחליטי� פה אחד לאשר:264' החלטה מס

   . הסכ� ההתקשרות יוחזר לאישור המועצה.לחברה הכלכלית

  

  .הישיבה נעולה, תודה רבה.  יורד מסדר היו�5סעי)   :יהודה ב� חמו

    

  

  �שיבה נעולה      הי�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 אייל יוניא�
 ל העירייה "מנכ

 יהודה ב� חמו 
 ראש העיר 
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