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אנחנו שמחי� . ברוכי� הבאי� למרכז רפואי מאיר, ערב טוב לכול�: ר אהוד דודסו�"ד

שמחי� שראש העיר נענה להצעה . לארח את שר הבריאות חבר הכנסת אדרי

ולבקשה שלנו לפתוח בעצ� באופ� רשמי את אירועי יובל החמישי� למרכז 

צת העיר כא� בבית החולי� שהוא בישיבה חגיגית של מוע' מאיר'הרפואי 

, אני שמח שיחד ע� האורחי� כא� ממועצת העיר. סבא�עצ� מעצמה של כפר

, חברינו מעמותת הידידי� של בית החולי�, חברי להנהלת המרכז הרפואי

סבא שביקשתי ומכבדי� אותנו �שני מנהלי מחלקות תושבי העיר כפר

חמו �לראש העיר מר ב�ואני אשמח להעביר את רשות הדיבור . בנוכחותנו

  .בבקשה

היו� כפי שנאמר פה בפתיח . ערב טוב לכול� וברוכי� הבאי�. תודה רבה: חמו�יהודה ב�

,  דודסו� אנחנו מקיימי� את ישיבת המועצה שלא מ� המניי�ר"דדבריו של 

בית ' ספיר'ישיבה חגיגית באופ� מיוחד לציו� חמישי� שנה למרכז הרפואי 

רשות מקומית עדי� לשיתו! הפעולה היוצא מגדר שאנחנו כ' מאיר'חולי� 

  .הרגיל שיש לנו כרשות מקומית יחד ע� המוסד הנפלא הזה

נענה לבקשתנו ויחד , שר הבריאות, אני שמח לא רק שכבוד השר יעקב אדרי  

באווירה חגיגית נענה להזמנתנו והוא פה היו� אורח כבוד של בית החולי� 

, ר אורח מזמי� אורח בעל הבית בורחעל זה נאמ. וישיבת המועצה' מאיר'

אבל אני אציג את כבוד השר מכוו� שזמנו קצר ומראש כשדיברתי אתו בטר� 

הוא ביקש לפנות מעט מהזמ� על , למרות כל הלחצי�, הישיבה הוא ביקש

לאחר מכ� , אנחנו נאפשר לכבוד השר לשאת את דבריו. מנת להיות אתנו

אברה� מולה חבר .   עוד עמוסאנחנו נשחרר אותו לדרכו מכוו� שיומו

כ� שיש לנו , המועצה שלא נמצא פה יפגוש אותו יותר מאוחר בכנס בנתניה

  . אח של יעקב, סבא�כפרמנציגות ג� 

  ?רי� היו� לבית החולי�"אתה הול� לאשר תב. רק רציתי לשאול  :יעקב אדרי

יר את זכות אני רוצה לומר לכ� שבטר� אעב. אני מבקש את האישור של�: חמו�יהודה ב�

הדיבור לכבוד השר שהייתה לנו פגישה בשבוע שעבר ואני שמח על האווירה 
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החמה שנוצרה בתקופה הקצרה של כבוד השר יעקב אדרי מאז כניסתו 

יש שיתו! .  דודסו�ר"דוהעומד בראשו ' מאיר'לתפקיד יחד ע� בית החולי� 

הבמה , השראדוני . פעולה יוצא מגדר הרגיל ואני שמח על הנוכחות של� פה

  .של�

האמת שלא היה אצלי , מכובדי ראש העיר שביקש, ערב טוב לכול�: השר יעקב אדרי

אבל ראש העיר ביקש וג� המנהל וג� הייתה לי שיחה . בתוכנית להגיע לכא�

כי בית החולי� הזה יש לי לא מעט . ואני שמח להיות כא�, ע� זאב ונעניתי

, ל המרכז האדיר הזה"מנכ, דסו�סיפרתי למנהל מר דו. קשר מאד מיוחד אתו

. סיפרתי לו שלפני עשר שני� אמי הייתה מאושפזת כא� וביקרתי פה הרבה

מי שלא . ל עזר ויצמ� היה פה ובאתי לבקר אותו"ולפני שנתיי� הנשיא שלנו ז

לפני חודש ג� הייתי פה .  הוא שכ� שלנו ויש לנו קשרי� מאד מיוחדי�, יודע

וכל ביקור . יה פה מישהו מאושפז והגעתי לפהה. איזה שבוע רצו! יו� יו�

כל ביקור שלי אני שמח לראות את ההתפתחות , מה שאני רוצה להגיד, שלי

  .סבא�ואת השינוי שיש בבית החולי� ובכלל בכפר

ע� , קצת לא נורמלי�, היו יש ימי� מיוחדי�, כפי שאת� יודעי�, אני כמוב�  

ואת� ג� . נושא הוא די מורכבה. אנחנו מתרוצצי� בכל האר . שפעת העופות

אני חושב שכל בתי החולי� שלנו משרד הבריאות ערו� בצורה , כבית חולי�

אני מתאר לי שג� אלי� הגיעו אנשי� שיש לה� כאבי בט� וה� . די מסודרת

זה מכניס ללח  אבל בסופו של דבר אני חושב . חושבי� שיש לה� שפעת

ה מאד ואני חושב שהלוואי שמשרד הבריאות וקופות החולי� מתפקדי� יפ

אני מאד מקווה שהנושא הזה של שפעת העופות יעצר מהר . וזה יימש� כ�

  .כי זה לובש ממדי� לא פשוטי�, מאד

נכנס לתמונה החל , ואני מספר ג� לכ�, אני סיפרתי, משרד הביטחו�  

מדובר על . כמוב� אני מאד מקווה שה� ישתלטו על זה מהר מאד. מהבוקר

זה .  באזור הדרו� שצריכי� להשמיד ש� כמעט מיליו� עופותעשרה ישובי� 

זה ג� לחסו� את כל האזור שלא , זה ג� חפירות. מספרי� לא פשוטי�

מנסי� להבריח , לצערי הרב ג� אנשי� קטני� מנסי� להבריח עופות.  יכנסו
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, וכמוב� יש עכשיו סגירה הרמטית של המשטרה. ג� מאזורי� נגועי�, ביצי�

אני מאד מקווה שבעניי� הזה עד סו! השבוע תהיה לנו . שעוזרשל הצבא ג� 

  . זה לא בטוח, אני מאד מקווה. בשורה

אני . 'מאיר'אני שוב רוצה באמת לציי� לטובה את ההתפתחות של בית חולי�   

היינו . קומות קומות, זה מה שאני זוכר מלפני הרבה שני�, זוכר בניי� אחד

וכאשר יש ראש . וזה בזכות ג� ההנהלהומאז חל שינוי עצו� . באי� לבקר

ואני יודע מה , ואני אומר את זה כראש עיר לשעבר. עיר לצד� אתה די מסודר

ואני מאמי� שיהודה ע� האנרגיות שלו הוא ג� . זה כשיש ראש עיר שדוח!

סידבו� מפקד המחוז שיצא לי , ג� יש ל� פה ידידי�. ימצא את הדר� לעזור

נמצאי� פה ג� סגני ראש העיר וחברי , � פני�להיות אתו כסג� שר לביטחו

  .אני באמת שמח להיות כא�. מועצת העיר

אני , הנושא של הפיתוח, מכוו� שהנושא הכספי עלה, אבל אני רוצה באמת  

אני נכנסתי למשרד . רוצה לפחות לספר בהזדמנות הזאת את המדיניות שלי

ע� ,  מאד ארוכהתקופה, אגב, זה נראה לי. הבריאות לפני כחודשיי� וחצי

הוא נוגע .  אבל מרתק ומעניי�, בעייתי, משרד מסוב�, הדינמיות של העבודה

וכשלמדתי את הנושא התברר לי . אי� מה לעשות, כמעט לכל בית בישראל

, וזה קונה וזה מוכר, מהר מאד שיש בתי חולי� ממשלתיי� וקופות ותרופות

אתה לבד פה , מאד מקווהאני ... ויש כמה אבסורדי� שחייבי�. ותור לניתוח

אבל ראיתי כמה אבסורדי� בחיפה ואני חייב . אתה לבד, באזור הזה הקרוב

  .לספר את זה כדי שתבינו איזה התלבטויות

', כרמל'אחד של קופת חולי� הכללית . בעיר חיפה יש שלושה בתי חולי�  

ואני . יצור כלאיי� עירוני אבל ממשלתי' בני ציו�'ו,  �"אחד ממשלתי רמב

� יש תור לניתוחי� באיזה "הלכתי לבקר בבתי החולי� והתברר לי שברמב

תשעה חודשי� צריכי� ' כרמל'בבית חולי� . חודש צריכי� לחכות, מחלקה

ואז התברר לי אחד מהאבסורדי� שצרי� . לחכות על אותו ניתוח באותה עיר

מדינת ישראל לא יכולה להמשי� להתנהל באותה צורה . לפתור  אותו

ולא משנה , בגלל שזה בית חולי� ממשלתי וזה של הכללית, ה עירכשבאות
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פה תשעה חודשי� . לדעתי הבעיה היא של הארגוני�. כרגע מה הסדר

  .ולמטה אי� תור, ובינתיי� אנשי� ג� מתי�

אני בכוונה מספר לכ� כדי לחדד את האבסורד שיש , ג�' פוריה'הייתי ב  

אני מקווה שאני לא משעמ� ... תיש ש� מחלק', פוריה'הייתי ב. בעניי� הזה

, פרופסור חסי�, יש צנתורי�. אתכ� כי זה נושא שנוגע בעקיפי� לבית חולי�

אבל שמו ', הדסה'הוא לא הסתדר ב. 'פוריה'הוא נמצא ב. בוודאי שמעת עליו

א� מותר לי להגיד , אחד הטובי� באר , הול� לפניו כאחד שעושה צנתורי�

אני עובד , יעקב: ג� ש� הוא אומר. ניי�ואז התברר דבר מאד מע. את זה

אי� לו קליינטי� בטבריה . בתפוקה של ארבעי� אחוז מהיכולות שלו

ועושה הרבה מאד ' אסותא'הוא מנתח דגול שבערבי� הוא הול� ל. 'פוריה'ב

מחכי� , רבע שעה נסיעה, לא רחוק', העמק'בבית חולי� . כס! והתור ארו�

  .ממש ליד, כאשר ליד זה.  חצי שנה לצנתורי�

א� אני , אני. זה אבסורדי� שבאמת המדינה חייבת לתת דעתה על זה  

נצטר� לשבת . אני לא יודע א� ייפול בחלקי להמשי� בתפקיד הזה, אמשי�

כולנו ולהחליט מה עושי� ואי� עושי� על מנת למנוע כי אלה דברי� שה� 

התור זה אחד הדברי� שבלט לי מאד .   מדובר על דיני נפשות, בנפשנו

ואת חלק� אתה מכיר , ויש עוד כמה דברי� מוזרי� ומענייני�, לניתוחי�

ובחלק� הרופאי� פה והאנשי� שעובדי� כא� מכירי� את , יותר טוב ממני

  .המערכת יותר טוב ממני

 מיליו� שקל בפיתוח בבית חולי� 200בעשר שני� האחרונות הושקעו , רבותיי  

  ?זה נכו�', מאיר'

  . זה נכו�–בוד השר אומר א� כ  :אהוד דודסו�

אבל אני פשוט מציי� את , הרוב זה לא בזכותי, אגב. אני שמח וגאה  :יעקב אדרי

ואני באמת שמח כי בית החולי� עבר התפתחות אדירה ועתידו . המספרי�

 מיטות נוספות ועוד כמה דברי� שאני לא רוצה 200אושרו . עוד לפניו

למרות שהייתה לנו . מבטיחאבל דבר אחד אני . להלאות אתכ� במספרי�

אני מבטיח להיות ידיד נאמ� של , א� אפשר להגיד את זה, פתיחה לא טובה
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וע� ידידי� כאלה אני אנסה . כנראה שג� לא תהיה לי ברירה. בית החולי�

בתקציב השוט! אני לא יכול . מאמ  לעזור לבית החולי� כמיטב יכולתי

 דווקא בנושא השוט! אני כ� .אולי ג� אפשר. לעזור ל� כי זה בידי הקופה

בית החולי� .  יש לי תקציב מיוחד אבל זה לבתי החולי� שלנו, יכול לעזור

אני מאד מקווה . זה שתי מדינות, זה התחשבנות אחרת, אני לא יודע, שלכ�

שתקציב הפיתוח שהוא קשור בי אני אוכל להוסי! לבית החולי� על מנת 

לעשות על מנת לתת את הטיפול שהוא יוכל לעשות את כל מה שהוא רוצה 

  .ואת השירות הכי טוב לכל האוכלוסייה

היו� נתנו בירושלי� אותות . אני יודע שיש צוות מצוי�, אני מודה ג� לצוות  

אני , אני רוצה להגיד לכ�. הצטיינות לעובדי� של בתי חולי� מכל המדינה

 זה .אני עובר ומבקר בהרבה מאד מקומות. גאה במערכת הרפואה בישראל

כמוב� שיש פערי� מסוימי� . פשוט מדהי� אי� הרפואה בישראל התפתחה

יש ' תל השומר'ו' בלינסו�'ל' מאיר'ג� בי� בית חולי� . ואת זה צרי� לסגור

ועוד ' העמק'ו' פוריה'לבי� בתי החולי� ' מאיר'אבל ג� בי� בית חולי� , פערי�

 ילכו ויצטמצמו אני מאד מקווה שהפערי� האלה. כמה בתי חולי� יש פערי�

  .  וכולנו נוכל לתת את השירות הכי טוב למדינת ישראל

. חשמל, שהולכי� לתשתיות לנושא של כיבוי אש, נדמה לי, יש עוד תקציבי�  

יקבל ' מאיר'אבל ג� בית חולי� . זה תקציבי� מיוחדי� שאני לא רוצה להגיד

כמה . י�המלצנו ואת� מקבל, אנחנו ממליצי�... ג� הנושא של ה.  את זה

  ?את� הולכי� לקבל

  . מיליו�8סדר גודל של   :אהוד דודסו�

בית החולי� יקבל ממש בזמ� .   שנתנו אנחנו מהתקציב שלנו4 מיליו� פלוס 8  :יעקב אדרי

  ?מה  אתה הול� לבנות ע� זה. שנתי�הקרוב סיוע תלת

ולי� חידוש של מחלקות מאד מיושנות שבה� חמישה שישה ח. עוד מחלקות  :אהוד דודסו�

המחויבות שלנו ... זה תנאי� שכבר היו� אסור לנו. ללא שירותי� צמודי�

, אני חושב. לחולי� היא כמוב� כזאת שאלה תנאי� שכבר אי אפשר יותר

מחלקה , פרופסור קליי� שהמחלקה שלו היא לצערנו מהבעייתיות ביותר
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  .אני חושב שזה מחויבות של כולנו. אי� ספק שצרי� שדרוג, כירורגית

אני אבוא ואראה באמת אי� , אני ג� אעשה ביקור מיוחד בבית החולי�  :עקב אדריי

אני מאד מקווה שנוכל לסייע ג� . אבל בכל מקרה פנינו קדימה. לסייע

  ).לא אמרתי איזה מילה מגונה. (בהמש�

  .  בטר� נשחרר אותו אני מבי� שיש איזה שאלות. תודה רבה לכבוד השר :חמו�יהודה ב�

אני חושב שהדברי� שאמרת ה� מאד . קוד� כל אני רוצה להודות לשר  :אהוד דודסו�

, מקצועי, אנחנו רואי� את עצמנו כמחויבי� למת� שירות איכותי. מעודדי�

בתנאי תשתית הכי טובי� שיכולי� לטובת תושבי כפר סבא וכל אזור השרו� 

  אל! תושבי� ומעלה גרי� באזור600 �כ, האזור הוא ענק. שאנחנו משרתי�

ואני יוצא .  אחוז מתושבי מדינת ישראל10זה . זה בית החולי� שלה�. הזה

תארו לכ� בית חולי� : לי לדבר בפני ידידי� בארצות אחרות ואני אומר לה�

ג� , ובהתאמה. אנשי� לא מאמיני�.  אחוז מתושבי מדינה10 �שמטפל ב

  .הוא ענק, אדוני השר, היק! הפעילות פה

חדרי המיו� כא� מגיעי� לסדר .  של בית החולי�רק א� ניקח את חדר המיו�  

נכנסי� לחדר המיו� .  איש ביו�500זה כמעט ,  אל! פניות בשנה150גודל של 

, איפה  שרופאי� פנימאיי� וכירורגי� וגינקולוגי� ורופאי ילדי� ומרדימי�

עומדי� נכוני� לתת את , כמוב�, מכל המקצועות עשרי� וארבע שעות ביממה

  . תשובה לכל בעיה שקורההשירות ולתת 

. בהיקפי� שקשה להאמי�, תאונות דרכי�, זה אזור שלצערנו עתיר בטראומה  

ע� . אני מניח שזה קשור לכ� שאנחנו יושבי� על כבישי אור� מאד גדולי�

וזה בטח נושא אחר . לא תמיד נוהג בצורה הכי תרבותית, לצערי, ישראל

,  חדר טראומה, ע שמגיעי� לכא�ברג, אבל לפחות בחלק שלנו. שצרי� לדו� בו

כל הצוות הרפואי המאד מיומ� שיש כא� ושממשי� כל הזמ� להשתל� 

  .ולהתקד� באמת עושי� מלאכת קודש בהצלת חיי� יו� יו�

אזור שהוא מעניי� בגלל שמצד אחד יש . מחלקות פנימיות, טיפולי� נמרצי�  

וכלוסייה מצד שני הרבה מאד א. ילדי�, הרבה מאד אנשי� מאד צעירי�

מבוגרת שבוודאי באופ� טבעי זקוקה יותר מהאוכלוסייה  האחרת לשירותי� 
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ואנחנו בעצ� במש� השני� מצד אחד מנשי� להגדיל את שירותי . רפואיי�

של הצעירי� , כמו שתיארתי, בית חולי� כדי לתת תשובה לצרכי� האלה

יברנו כמו שד, ומצד שני מנסי� ג� לתק� ולשפר את התשתיות. והמבוגרי�

ובאמת המחלקות הכירורגיות . של אות� מחלקות ותיקות יותר, רגע קוד�

אורטופדיות , כירורגיות, כא� ה� דוגמא למחלקות שהגיע הזמ� סו! סו!

ובאמת אנחנו חושבי� שהגיע הזמ� . שמטפלות באלפי אלפי אנשי� בשנה

  .לתת לה� את הפתרו�

ע� , ש לנו ע� ראש העיראני באמת רוצה לבר� על שיתו! הפעולה האמי  שי  

ואנחנו , ובאי� לכא�, חברי מועצת העיר שחלק מה� אפילו בשיחות אישיות

ישנו רצו� אדיר שלנו לקחת חלק בהרבה מאד . בכל מיני פרוייקטי� ביחד

  .פעילות שמתקיימת בעיר הזאת

אני אספר אולי על פרוייקט של השנתיי� האחרונות שבמסגרתו תלמידי בתי   

ימי , יחד את� עוברי� ימי השתלמות, אנחנו נותני� לה�. �ספר באי� לכא

לוקחי� בני נוער בגיל בתי ספר  שלומדי� הרבה שיעורי� עיוניי� ולא . עיו�

אבל כשרופא . תמיד בשביל מה החשבו� המסוב� הזה והפיזיקה המסובכת

אוז� או רופא אחר קצת מספר אי� הדברי� האלה �עיניי� או רופא א!

  . אני חושב שתרמנו משהו לתושבי העיר– אמיתיי� הופכי� לדברי�

אנחנו רוצי� בהחלט לקחת חלק בנושא של מניעת תאונות בית ומניעת   

דברי� שכבר אולי עשינו ע� , היפגעות בדרכי� ומניעת היפגעות של ילדי�

סבאי� ואנחנו מחויבי� לעיר �ערי� אחרות אבל בראש ובראשונה אנחנו כפר

  . סבא�רהבלתי הרגילה הזאת כפ

. אני אישית גר בעיר הזאת בדיוק שלושי� שנה. אגיד אולי עוד מילה אחת  

. בינתיי� שיבה קצת בשיער. אני הגעתי לכא� לפני שלושי� שנה כזוג צעיר

ובגלל מערכת החינו� , הייתה ונשארה עיר שמערכת החינו� שלה הלכה לפניה

 צעירי� הגיעו מאד מיוחדת הרבה מאד זוגות צעירי� או זוגות ע� ילדי�

ואני חושב שהיא נשארה כעיר ששמה את מערכת החינו� שלה בראש . לכא�

אי� דבר יותר קרוב לאד� מאשר הבריאות , אני חושב.  סדר העדיפויות
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שזה אולי לא תמיד הרואי כמו עיסוק בביטחו� וחו  ודברי� , והחינו�

  .אבל בסו! זה נוגע לכל אחד מאתנו בחיי היו� יו�, אחרי�

סבא ולהבטיח �י חושב שא� אנחנו לוקחי� חלק בלהבטיח לתושבי כפראנ  

מאד מודע למחויבות שלו , לתושבי האזור שיש כא� בית חולי� מאד מקצועי

 אז אולי אנחנו תורמי� במשהו להרגשת –כלפי בריאות הציבור שסביבנו 

אסו� , שפעת, ביטחונית, הביטחו� של אנשי� שא� יש בעיה כזאת או אחרת

אז יש פה באמת מוקד מצוינות רפואית , ו אחר שחלילה לא יקרהכזה א

  . ימי� בשנה365שעומד לרשות האזרחי� עשרי� וארבע שעות ביממה 

יש לי איזה הרגשה שבאמת , מההיכרות הקצרה ע� הכבוד השר, אני חושב  

מה ג� שאדוני השר כמעט תושב האזור או תושב האזור . יש לנו ידיד נאמ�

ה בטוח שג� הידידות האמיצה ע� ראש העיר וע� נבחרי ואני ככ.  שלנו

וע� הצוות המדהי� של בית , אנחנו ביחד, סבא�הציבור שלנו כא� בכפר

והצוות המדהי� , מנהלי מחלקות, של חברי להנהלה שיושבי� כא�, החולי�

 אנחנו באמת נוכל להמשי� ולעמוד במחויבות –של בית החולי� שנמצא כא� 

  .סבא והאזור�פרשלנו כלפי תושבי כ

ג� בימי� , מאד מודה ל� על הביקור ושבאמת פינית מזמנ� המאד מאד יקר  

, אני חושב מה עובר עלי בס� הכל כמנהל בית חולי�. ובכלל, מיוחדי� אלה

אז שר הבריאות שכל בריאות תושבי מדינת ישראל על כתפיו ומצאת לנכו� 

  . רבהתודה.  מאד מעודד ומאד מאד מודי� ל�–לבוא אלינו 

  .תודה לכ�  :יעקב אדרי

.  אנחנו מבקשי� להגיש ל� איזה שהיא מזכרת מאד צנועה מביקור� כא�  :אהוד דודסו�

, זה יונת השלו� בלי קשר לתקופה... זה הוכ� לפני שידענו ש.    תודה רבה

אופיינית ומשמעותית לבית , אני חושב, זה יונת השלו� שמאד. שו� קשר

  .לא לדאוג, סי�אי� לה וירו. החולי� הזה

 דודסו� דיבר ואני אזכיר רק במעט ר"ד, בטר� השר ייפרד מאתנו, חברי�: חמו�יהודה ב�

לאחר מכ� אני ארחיב על שיתו! הפעולה שיש לבית החולי� יחד ע� , כרגע

 דודסו� דיבר על נושא מערכת ר"ד. אני רוצה להדגיש בפני�. סבא�העיר כפר
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יחד ע� מנהל אג! ' מאיר'� בית חולי� מזה כשנתיי� ימי. סבא�החינו� בכפר

נמצאי� פה . לא הצגתי את האנשי�. שנמצא פה' החינו� שלנו מר דב רקובי 

: סבא�אבל נמצאי� פה הסגל הבכיר של הנהלת העיר כפר, ג� חברי מועצה

ל וכל "סמנכ, ל"מנכ, מבקר, הגזבר, מבקר העירייה, היועצי� המשפטיי�

  . ה� חברי מועצה, הסגני� כמוב�. ההנהלה הבכירה

שות! ' מאיר' דודסו� נושא החינו� אז בית חולי� ר"דא� נגע בבבת עיננו   

. כמוב� ג� אג! החינו� שות! פה בבית החולי�. מלא בכל הפעילות הברוכה

זה מי� שיתו! פעולה שאנחנו מנצלי� פה את הידע העצו� ג� של החומר 

, מערכת החינו� שלנוהאנושי וג� של המתק� הנפלא הזה שיכול להעשיר את 

מטרת התוכנית היא באמת לחשו! את תלמידי . את תלמידי התיכו�

התיכוני� שלנו כא� בפני אות� אנשי� מלומדי� ומוצלחי� שיכולי� להעשיר 

אני רוצה שתדע שבית חולי� . אותנו וג� להשתמש בכלי� הטכנולוגיי�

כשאני . אני חושב שהוא אחד החלוצי� בתחו� הזה מבתי החולי�' מאיר'

 זה לא דבר שמוב�  –נפגש ע� קולגות שלי ומספר לה� על שיתו! הפעולה פה 

ופה שיתו! הפעולה נרק� באופ� מיידי ג� . מאליו ע� מנהלי בתי חולי�

הדברי� זרמו .  דודסו� ואנשיור"דבאמצעות אנשי העירייה וג� באמצעות 

  . דודסו� ולכל הצוותר"דועל כ� תודה ל� . בצורה בלתי רגילה

היה חשוב לי שתשמע את זה לפני שאתה הול� כי אני יודע שג� ל� שצובר   

כבר ותק מאד מאד משמעותי בחיי� הציבוריי� אחד הנושאי� החשובי� 

אני יודע עד כמה הנושאי� החברתיי� . והקרובי� ללב� זה חינו� וחברה

אבל , ג� מההיכרות האישית בינינו, אני עוקב ג� באופ� אישי. חשובי� ל�

ועל כ� אני באמת . אני כבר עוקב בתקשורת על הרגישות החברתית של�

�מכיר את ההצלחות של� ג� ברמה העירונית באור, מודה ל� באופ� אישי

יישר . לפני כ� כסג� שר, והיו� כשר, ג� בפעילות הפרלמנטרית בכנסת, עקיבא

  . כוח על הפעילות

להעניק לאורחי� שלנו את אחד המבני� הציבוריי� אנחנו בדר� כלל נוהגי�                          

זה בית , אבל זה בניי� החא� שלנו, אנחנו לא אובייקטיביי�. הכי יפי� באר 



  20/03/06      12  מועצה שלא מן המניין

  .  תודה רבה.  זה בשביל� אדוני השר. העירייה

  . בזמ� הקרוב אני אבקר, אני מאד מודה לכ�.  אני מודה ל�  :יעקב אדרי

. 'מאיר' דודסו� מצגת על בית החולי� ר"דע מפי אנחנו נשמע כרג, חברי� :חמו�יהודה ב�

לאחר מכ� חברי המועצה שירצו לשאול .  דקות35�40 �המצגת תיער� כ

ולאחר ', א'וב' ע'יוכלו להציג את ההערות ב, להעמיק, להתעניי� יותר, שאלות

שיסתיימו השאלות והתשובות של צוות בית החולי� נמשי� במספר נושאי� 

ת חברי המועצה והצוות המקצועי והעיתונאי� שירצו שעל סדר היו� בנוכחו

  . דודסו� בבקשהר"ד.  להישאר

אני מזמי� את מי שרוצה לשאול או , שנית. אעמוד, ברשותכ�, אני קוד� כל  :אהוד דודסו�

�הייתי שמח א� זה יהיה יותר רב, מבחינתי. להתערב באמצע להרגיש חופשי

  .  שיח מאשר הרצאה מלומדה

לא יודע א� כול� יודעי� מה המקור של שני השמות של בית אני , קוד� כל  

למרות , סבאי בטח יודע מי זה פנחס ספיר�אני מניח שכל מי שכפר. החולי�

אני כבר רואה שצרי� להסביר לה� מי זה היה , שאני מוכרח להגיד לכ�

לנו מאד ברור שיש לו חלק דרמטי בהתפתחות של בית החולי� . פנחס ספיר

ולי� הזה בכלל התחילו להקי� אותו לפני בדיוק חמישי� מרגע שבית הח

  .שנה

.  יוס! מאיר היה רופא בישוב העברי בשנות השלושי� והארבעי�ר"דואילו   

הוא היה . ותכ! תראו אי� זה מתחבר אלינו, עסק בי� השאר ברפואת ריאות

שהוא , אז של ההסתדרות, מנהל הרפואי הראשו� של קופת חולי� כללית

, שאנחנו חלק מרשת או מהקבוצה של קופת חולי� כללית, נוהבעלי� של

, והיה ג� המנהל הראשו�. 'שירותי בריאות כללית'היו� בשמה  המודרני 

,  ואז קראו1953נפטר בשנת . 1948�1949בשני� , של משרד הבריאות, מסתבר

  .את בית החולי� על שמו, בדיוק לפני חמישי� שנה

הנה שמונה הערי� . � אוכלוסייה ענקיתאנחנו משרתי, כמו שאמרתי קוד�  

בהחלט ג� מגזר . סבא בראש ובראשונה�כמוב� שכפר. שנמצאות סביבנו

שבהחלט מקבלי� , מה שקוראי�' המשולש, 'קלנסואה, טירה וטייבה, ערבי
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  .את השירות שלה� אצלנו

זאת איזה שהיא חלוקה  שאנחנו משתמשי� בה בי� קופות החולי� השונות   

  .  השונותעל פי הערי� 

לפני .  כבית חולי� לחולי שחפת1956הוק� בשנת ' מאיר'בית חולי� "  :מתו� המצגת

 לאחר שחלה ירידה דרסטית בשכיחות מחלת 1962ארבעי� שנה בשנת 

כבית חולי� כללי ' מאיר'השחפת החליט משרד הבריאות להכיר בבית חולי� 

 עברה מחלקת 1984בשנת .  מיטות320 היו בו 1967בשנת .  מיטות240בי� 

  ".היולדות לקמפוס בית החולי� ונסגר בית היולדות היש� ברחוב גלר

יועד , 1956 �בית החולי� הזה באמת הוק� ב. רק כדי לסבר את האוז�  :אהוד דודסו�

למחלות ריאה ובמיוחד למחלת השחפת שבעשורי� הקודמי� הייתה אחת 

ה ע� כניסת אבל בעצ� כמעט נעלמ, המחלות הקטלניות ביותר לאנושות

הבית חולי� הזה תוכנ� לחולי� שאור� האשפוז שלה� הוא . האנטיביוטיקה

ארבע שני� אחרי �שלוש.  בעצ� כמו מה שאז קראו סנטוריו�. שנה וחצי

שהוא הוק� נקראה הנהלת בית החולי� לתת הסברי� למה בית החולי� 

 נורא מה אנחנו יכולי� לעשות שהאשפוז ירד: ואז ה� אמרו. עומד חצי ריק

  .משנה וחצי לשמונה חודשי�

, וזה חלק, היו� האשפוז הממוצע בבית החולי� הוא מתחת לארבעה הימי�  

, שימו לב להבדלי�. מההתפתחות הטכנולוגית, מההתפתחות המדעית, כמוב�

אבל בהחלט ג� , וזאת ע� מגמה כללית, לפערי� הדרמטיי� שבאמת חווינו

  .   השני� שחלפו מאזאצלנו כחלק מההתפתחות הטכנולוגית של

עשינו קפיצה גדולה כדי לא להתעכב על העבר ולדבר יותר . והנה אנחנו היו�  

ע� תפוסה מאד ,  מיטות לפי רשיונו713היו� זה בית חולי� של . על ההווה

מה שאומר שבחודשי החור! הקשי� זה ,  אחוז בממוצע100מאד גבוהה מעל 

בתי החולי� הגדולי� במדינת בית החולי� בי� שבעת  . לעיתי� מעבר לזה

  . קצת על ההיקפי� ועל חדר מיו� סיפרתי קוד�.  ישראל

תראו .  אל! מבקרי� בחדרי מיו�150 �כ,  אל! איש מאושפזי� כא� בשנה60  

 אל! איש זה אומר שבעצ� נציג של כל משפחה 350. את מרפאות החו 
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ה זה מוסד ולכ� ברור למ. מכל האזור, לפחות פע� בשנה בממוצע נמצא כא�

  .  לידות5500 �כ,  אל! ניתוחי�18.5. כל כ� מרכזי

  .5501 :חמו�יהודה ב�

זה אחד מבתי החולי� היחידי� , אגב.  חמשת אלפי� חמש מאות ואחת  :אהוד דודסו�

בס� הכל יש כנראה איזה התייצבות במספר . במדינה שמספר הלידות בעליה

אנחנו כבר שלוש שני� ו, הלידות במדינת ישראל בשנה שנתיי� האחרונות

  .כא� במגמה של עליה שכמוב� כבית חולי� אנחנו מברכי� עליה מאד

 2400בבית החולי� הזה . א� כבר אנחנו בעסקי סטטיסטיקה, אוסי! עוד  

ושאר  החברי� בשאר ,  אחיות1200 �כ,  רופאי�500 �מתוכ� כ, עובדי�

, רפיסטי�פיזיות, רפואיי��במקצועות הפרה, במשק, במנהל, המקצועות

אני חושב שאנחנו .  עובדות סוציאליות וכ� הלאה, קלינאי תקשורת, דיאטני�

אני , וכמו שאמרתי. סבא�לא רק בכפר, המעסיק הכי גדול בכלל באזור השרו�

לפני , ג� מאד גאה שעברנו את השני� היותר קשות מבחינת המשק הישראלי

ו  בכוח אד� אלא בלי שנאלצנו לעשות איזה שהוא סוג קיצ, שנה ושנתיי�

הצלחנו לשמור על כוח האד� המקצועי כא� שימשי� לתת את השירות 

  .הנדרש

מעבר לכ� . כמה מילי� על המחלקות או היחידות המיוחדות שיש כא�  

חלק� . מאד מיוחדות, שבאמת המחלקות בבית החולי� ה� מאד מקצועיות

  .אולי יותר מוכרות ברחבי המדינה ובית החולי� מתאפיי� בה�

זה בית . קוד� כל אני חושב שאת� מכירי� את היחידה לניתוחי עמוד שדרה  

החולי� היחידי במדינת ישראל שיש לו יחידה מיוחדת לניתוחי עמוד 

לא רק שזה יחידה , אגב.  בדר� כלל זה חלק ממחלקות אורטופדיות. השדרה

יש מעט מאד מקומות בעול� הרחב שיש בה� יחידות , מיוחדת כא�

יש ג� , מעבר לזה שהיא  באמת נפרדת, זאת יחידה.  ומיוחדותספציפיות

הרבה מאד מה . איזה רמת יצירתיות והתקדמות טכנולוגית בלתי רגילה

העול� של הניתוחי� .   minimal invasiveשאנחנו קוראי� היו� ברפואה 

הגדולי� וההרואיי� שבטח פרופסור קליי� היה יודע להסביר על זה הרבה 
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מאד , י הול� ומפנה את מקומו לניתוחי� מאד עדיני�יותר טוב ממנ

ע� שימוש בטכנולוגיה מאד מודרנית שמצריכה ג� הרבה מאד , מדויקי�

אבל ג� היא בוודאי מאד מאד יקרה ומכריחה אותנו להביא , מיומנות

להביא משאבי� כדי שאפשר . אנחנו חוזרי� עוד פע� לסיפור, והנה. משאבי�

ידיה� של הכירורגי� המיומני� ג� את יהיה באמת לאפשר ולתת ב

  .הטכנולוגיה הכי חדישה והכי מודרנית

יש כא� מכו� מאד מיוחד לאולטרה סאונד במיילדות ובגינקולוגיה  בראשותו   

חלק אינטגרלי , ב"קשור  ע� מרכזי� אקדמיי� בארה, של פרופסור טפר

 .אביב�אביב מהפקולטה לרפואה של אוניברסיטת תל�מאוניברסיטת תל

. את� יודעי� שהיו� כמעט כל יולדת יש אלבו� תמונות לתינוק מגיל מינוס

הותיקי� יותר ע� ילדי� מבוגרי� יותר אולי עוד זוכרי� שבקושי זכרנו את 

ממדיות �היו� מחלקי� כבר תמונות וידאו ותמונות תלת. האולטרה סאונד

 זאת .והאלבומי� המודרניי� מתחילי� מגיל מינוס, של העובר  ברח� אמו

  .בהחלט יחידה שמובילה באר  בתחומי� האלה

, הפרעות בדיבור, הנושא של מחלות ח�. הנה עוד תחו� שאנחנו מובילי�  

, כמו אלה שציינתי קוד�, ג� זאת יחידה שמנקזת אליה. הפרעות בנשימה

  .ששמה הול� לפניה, חולי� מכל רחבי המדינה

לפעמי� מאד , בילדי�אלה מומי� . יחידה מאד מעניינת למחלות ח� שסוע  

אני מציי� אותה במיוחד משו� שזאת .  מאד מאד בעייתיי�, מאד קשי�

יחידה שעובדי� בה ביחד רופאי� שלנו יחד ע� רופאי� מעוד לפחות שני בתי 

זה נדיר למצוא בבתי חולי� שקולגי� . '�"רמב'ומ' סורוקה'מ, חולי� נוספי�

. י� איזה קושי בשיתו! הזהיש לעית. ממוסדות שוני� מצליחי� לשת! פעולה

ואנחנו מאד גאי� שבסו! לטובת הילדי� שחלק� ממש ילדי� שעוברי� 

מקבלי� , עשרות ניתוחי� מיו� שה� נולדו ועד שה� מגיעי� לגיל ההתבגרות

  .פה את השירות הזה

שעושה פעילות ג� , אולי הגדול במדינת ישראל, מכו� גנטי מהגדולי� ביותר  

� ברמה הטכנולוגית וג� ברמה שירותית של מת� בסדרי גודל ענקיי� וג
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מי שעושה בדיקות גנטיות לעיתי� נמצא באמת . תשובה מהירה לבדיקות

וככל שאפשר לתת תשובה טובה , וכשמחכי� לה. בחרדה עד שמגיעה תשובה

  .שמרגיעה אז זה בהחלט אחד היתרונות שנית� לעשות כא�

 לנשי� שאנחנו מאד מאד גאי� מכו� לצילומי רנטג�, יש כא� מכו� ממוגרפיה  

את� יודעי� שיש מעט מאד או יש מספר הוכחות במדע הרפואה . בו

שמראות שבדיקות סקר ובדיקות מוקדמות באמת יכולות להציל חיי� על 

ידי זה שה� מגלי� נגעי� סרטניי� בעוד� בגודל כזה שמאפשר לתת טיפול 

ו זה באמת בדיקת ואחת הבדיקות הלל. אונקולוגי, כירורגי, מציל חיי�

  .  בדיקת סקר  רנטגנית למניעת סרט� השד, סקרינינג

בי� הגילאי� , מי שחברה בשירותי בריאות כללית, שירותי בריאות כללית  

, כמוב� בחינ�, חמישי� לשבעי� וארבע מקבלת פע� בשנתיי� הזמנה לעשות

כמוב� שתושבות האזור הזה מקבלות את ההזמנה . את בדיקת הסקר הזאת

והגאווה המיוחדת שלנו שכא� נוקטי� בשיטה מאד מיוחדת . את לכא�הז

ובעצ� . שהיא שכל בדיקה של כל אשה נבדקת בנפרד על ידי שני רופאי�

כתוצאה מהשיטה הזאת . התשובה הרשמית היא המחמיר מבי� השניי�

א� לא , ולדעתי אנחנו אחד מבתי החולי� היחידי�, שאנחנו נוקטי� בה

ושיעור הגילוי .  double opinionוקט בשיטה הזאת של שנ, היחיד ביניה�

הוא , מכוו� שיש מערכת ארצית שבודקת את המכוני� האלה, המוקד� כא�

  .  אולי הכי טוב במדינת ישראל

הרי . אנחנו עשינו איזה שהוא חשבו� שלמרות שבעצ� יש פה השפעה כפולה  

אולי בי� שש אנחנו מעריכי� שיש . בעצ� אפשר היה לעשות כפול בדיקות

בגלל נקיטת השיטה ' מאיר'לעשר נשי� שחייבות את חייה� לבית חולי� 

. אסור לנו מוסרית לרדת מהשיטה הזאת, ולכ� אנחנו לא רוצי�. הזאת

  .כלכלית היא מאד  בעייתית, למרות שא� תרצו

' מאיר'הנה מחלקת הריאות שלנו שנשענת באמת על המורשת של בית חולי�   

זה בית החולי� , ג� פה. י� למחלות ריאה ומחלות שחפתשהתחיל כבית חול

, טיפול נמר  נשימתי, היחידי שיש לו מער� כל כ� גדול של מחלקת ריאות
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מערכת מאד גדולה שעוסקת , מנתח ריאות וחזה מהטובי� ביותר במדינה

, ג� חולי סרט�, את� יודעי�. בתפקודי ריאות וניתוח� של תפקודי הריאות

למעט שחפת שכמעט הלכה ונעלמה , בעיות ריאות,  אסטמה,ג� חולי אפיזמה

בסופו של דבר תחלואת הריאות היא מאד . ויש רק  מקרי� בודדי� פה וש�

ככה שלצערנו יש . ג� בקרב ילדי�, ג� במבוגרי�, מאד נפוצה במדינת ישראל

וג� בגלל שהיא בעצ� . הרבה מאד פרנסה למחלקה המאד מיוחדת הזאת

  .ת ישראל ג� לכא� מגיעי� חולי� מכל קצווי האר כמעט היחידה במדינ

מכו� מאד מיוחד שאנחנו מאד , עוד מרכז רפואי מאד מאד מיוחד שיש כא�  

. א� תרצו מרכז לרפואת ספורט לילדי� ונוער, גאי� בו זה מרכז ספורט

או לפחות אלו� אליקי� בוודאי , סבא�יוזמה של שני רופאי� תושבי כפר

  .  סבא�תושב כפר

 ר"ד  נמט ור"ד.  'ליונס'ה� זכו שניה� לקבל את איש השנה של ,  נמטר"דג�  :חמו�ה ב�יהוד

  .אליקי�

ה מאד מאד 'אלה שני חבר. נכו�', ליונס'קבלו באמת בהמלצתכ� מה, נכו�  :אהוד דודסו�

אלו� אליקי� היה אלו! . נחמדי� שהיו אלופי ישראל במקצועות אתלטיקה

ה 'החבר. י לא טועה זה זריקת דיסקוסאנ, ודני נמט, 400ישראל בריצת 

ובעצ� משלבי� את , למדו רפואת ילדי�, האלה אחרי הצבא למדו רפואה

ולקחו על עצמ� בעצ� לטפל בילדי� בבעיות שונות .  המקצוע ע� ההובי

א� אנחנו נטפל בילדי� : תפישת העול� שלה� אומרת. באמצעות ספורט

 אנחנו –באמצעות ספורט , אפילו מאסטמה, מסכרת, שסובלי� מהשמנת יתר

מתרופות וטיפולי� , נראה שאפשר אפילו לגמול אות� מטיפולי� תרופתיי�

יש כא� באמת הצלחה מסחררת של הפרוייקט הזה והוא ג� כ� נמצא . אחרי�

  . באיזה מצב שצר מלהכיל את כל המתדפקי� על דלתותינו

א� בבית ה האלה בעצ� היו הבסיס להתפתחות של רפואת הספורט כ'החבר  

אנחנו בלי להתבייש אומרי� שאנחנו מובילי� את רפואת הספורט .  החולי�

שמבוססת ג� על רופאי הילדי� אבל בהחלט ג� על הפעילות של , בישראל

אנחנו מלווי� את ספורטאי הסגל האולימפי של מדינת ישראל . האורטופדי�
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� אריק ג, גל פרידמ�, המדליסטי� הישראליי�. כבר מאולימפיאדת אתונה

ובוודאי ג� הספורטאי� , ה� ככה באי בית כא� בבית החולי�, זאבי

במקצועות השוני� שחלק� מקצועות מאד פיזיי� ולכ� ה� נפגעי� הרבה 

אבל מכוו� שא! אחת מה� לא . אימצנו מספר נבחרות כדורגל וכדורסל. מאד

זה אני אעבור על זה קצת באי. סבא אז אולי אני אמנע מלהזכיר�כל כ� מכפר

  .מהירות

בראש . יש שורה שלימה של פעילויות רפואיות שנכנסו במדינת ישראל  

ולאחר מכ� בעצ� כל מערכת הבריאות למדה ' מאיר'ובראשונה בבית חולי� 

אבל אני חושב . אני לא אכביר ואולי לא אגיד כל כ� הרבה דוגמאות. מאתנו

, וגי שלנואנטרול�שהדוגמא הכי משמעותית כא� היא בעצ� המכו� הגסטרו

ויש באמת הרבה מאד פעולות . מכו� שבו מטפלי� בבעיות של מערכת העיכול

פרופסור נוביס שיצא . התערבותיות במערכת העיכול שבאמת התחילו כא�

ולאחר , לפני שנה וחצי לפנסיה בהחלט הביא את זה אתו כשהוא עלה לאר 

 מכ� באמת התורה המקצועית הזאת התפשטה לחלקי� אחרי� במדינת

  .ישראל

יחידת עמוד שדרה , ג� מחלקת עיניי�.                       אני אולי לא אמנה את כל הפעילויות

ויחידות נוספות בעצ� יזמו פעילויות רפואיות כא� בבית , שסיפרתי קוד�

  .  החולי� שלאחר מכ�  היו ג� ביחידות אחרות

  . ושב שזאת מחלקה מצוינתאני ח, לי יש מה לומר כא�. על מחלקת העיניי�  :בני כברה

  .לצערנו סג� ראש העיר כברה התחיל לראות אחרי שטיפלת� בו :עמוס גבריאלי

  . לא הייתי חלק מהסטטיסטיקה שלכ�, לא, לא  :בני כברה

אחרי שעוברי� ניתוח אצל פרופסור אסיא רואי� רק וורודות והחיי� נראי�   :אהוד דודסו�

קוד� כל עומד בראשה יהודי , יי�מחלקת העינ.  מאד אופטימיי� לאחר מכ�

חסרונו היחידי  . איש ע� הרבה מאד יתרונות. פרופסור אהוד אסיא, מדהי�

מוביל באמת צוות . אבל לא כול� מושלמי�, סבא�הוא שהוא לא תושב כפר

מסתבר שג� שבתחו� רפואת העיניי� יש הרבה מאד  ... מדהי� שפיתח

,  לנו שהיא אולי איבר קט�והעי� כמו שנראה. התמחויות�התמחויות ותת
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קשתית ועוד , קרנית, רשתית, ע� הרבה מאד חלקי� פנימיי�, מאד מסוב�

מצב מאד מאד , כמעט לא מחלה, מסתבר שעכירות העדשה. עדשה, חלקי�

ולכ� זה , חלק כמעט מההתבגרות של כל אחד מאתנו במש� השני�. שכיח

. מתבצעי� כא� בשנהכאל! ניתוחי� כאלה . באמת מהניתוחי� היותר נפוצי�

אבל ג� בתחומי� אחרי� שבה� באמת מצילי� את הראייה לאנשי� 

לא מעט . רפואת עיניי� בילדי� מאד מפותחת, כמוב�.  מתבצעי� כא�

ניתוחי� ה� ניתוחי� של הצלת עי� שמתבצעי� באישו� לילה ובהחלט 

  .מחלקה בלתי רגילה יחד ע� כמוב� המחלקות האחרות כא�

' מאיר' לעצמנו חזו� והחלק המרכזי פה זה באמת מרכז רפואי אנחנו הגדרנו   

אבל . מאד ששוא! למקצועיות ומצוינות, קוד� כל הוא מרכז מאד מקצועי

ואני חושב שהקשר . ידידותי לקהילה, חשוב לו מאד להיות קשוב לקהילה

סבא ולערי� אחרות שאנחנו רואי� בו חלק מהנכסי� שיש �שלנו לעיר כפר

ולכ� זה ג� חלק מהגדרת החזו� של , ארגו� הוא מאד משמעותילנו כמוסד וכ

ואני חושב שלא , וא� תראו את הערכי� שאנחנו הגדרנו לעצמנו. בית החולי�

צרי� להתבייש ומותר לדבר על ערכי� ג� לעיתי� בעיד� כזה ציני שלא כול� 

תראו שהמקצועיות והמצוינות . אנחנו כ� מאמיני�. מאמיני� מאחורי זה

כי זה גו! או זה מוסד שהוא מוסד פרופסיונלי והוא קוד� כל , ליו�ער� ע

ואת� יכולי� .  רואה את עצמו כמחויב לקהל ולאזרחי� שאנחנו משרתי�

, את הנושא של אכפתיות ומסירות, לראות את האחריות והמחויבות ללקוח

  .כאחד הערכי� המרכזיי� לנו, כמו שאמרתי קוד�, ולמע� הקהילה

ג� א� המילה לקוח ', שירות לקוחות' פה קונספט שקראנו לו אנחנו פיתחנו  

אבל א� נסתכל על הלקוח . היא לעיתי� בעייתית בקונטקסט של בית חולי�

כמי שצרי� לקבל על ידנו שירות מקצועי אז נראה שבהרבה דברי� אולי זה 

אבל . אפילו דומה לגופי� אחרי� שבה� אולי המילה לקוח היא יותר טבעית

א� קבוצות מיקוד כדי להבי� מה חושבי� ומה הצרכי� ומה מבצעי� כ

אנחנו עושי� פעילות שאנחנו קוראי� לה . הרצונות של הקהל שנכנס כא�

שזה להרי� פשוט טלפוני� לאנשי� אחרי שהשתחררו מהמחלקה ' מאיר ח�'
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מה אתה חושב שצרי� כא� ? מה היה לא בסדר? מה היה בסדר: ולשאול

נושא שזוכה , כמוב� שתלונות ופניות הציבור. לקותמול כל אחד מהמח? לתק�

חווית לקוח זה  חברי הנהלת בית   . כא� לתשומת לב הכי רצינית שאפשר

, החולי� שמסתובבי� בערב ומסתכלי� איפה יש נקודת תורפה שצרי� לתק�

לעיתי� כחבר  הנהלה ברמת טלפו� אתה יכול . איפה יש בעיה שצרי� לפתור

  . זרח יותר קשהלפתור משהו שאולי לא

אני חושב . 'לקוח סמוי'קראנו לו . ועוד נושא שנכנסנו ממש בשנה האחרונה   

, יושב, מגיע ב� אד�. שג� את� בוודאי מכירי� מכל מיני גופי� שירותיי�

ואחר כ� נות� דיווח על מה שהתרחש כדי , א! אחד לא יודע מיהו, מסתכל

האחראיות במחלקות כדי שהאחיות , כדי שהמנהלי� במחלקות, שאנחנו

, ככה רואי� אותנו, תשמעו: יוכלו אחר כ� לשבת ע� הצוותי� שלה� ולהגיד

הנה איזה דברי� שאנחנו ג� יכולי� לתק� והנה דברי� שאפשר ג� לטפוח על 

, וזה ג� לנו. השכ� ולעודד את מישהו שבאמת נת� שירות מאד מאד טוב

שהו שבאמת נות� שירות למי' כל הכבוד'לפרג� ולהגיד , חשוב לשבח, כמוב�

  .וג� זה מאד מאד מעודד. וראוי לשבח

דיברנו . 'ע� הפני� לקהילה'קראנו לזה , הנה חלק מהפעילות שאנחנו עושי�  

אבל . על הסיפור של הקשר שלנו ע� מערכת החינו� שלכ� ושל ערי� אחרות

לפחות יש עיתו� אחד . ככל שאת� רואי�, יש כא� הרצאות לקהל הרחב

ככה מפרסמי� כל הזמ� את שורת ההרצאות ואנחנו ' על השרו�'שאנחנו ב

, חלק מהמקרי� שאני ראיתי. נותני� כא� פע� בחודש בנושאי� מאד מגווני�

. אני חושב שה� מגלי� עניי� רב. בי� מאה למאה חמישי� איש באי� כל פע�

אנחנו השנה התחלנו באיזה הוא . זה הרצאה שאחריה יש שיחה ע� המרצה

 זה נעשה כפנל של עיתונאי שיושב ומראיי� מספר רופאי� מבית .מודל אחר

  . כמוב� זה חופשי לקהל.  קהל ערני שמגיע לכא�, החולי�

כל פע� . אנחנו התחלנו בסדרה של קורסי החייאה שהצענו לציבור בחינ�  

, לקבל את זה, נאלצי� לעצור, שאנחנו מפרסמי� את זה יש התנפלות המונית

כמוב� שג� זה כמוב� , כי באמת הביקוש הוא עצו�. �ולחדש את זה עוד פע
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  .שירות בחינ� לקהל

סדנאות דיאטה לקהל , קורסי דיאטה, אני מזכיר פה את קורסי הכנה ללידה  

  .  הרחב שמתבצעות ג� כא�

העיר שנמצאת , מי שאת� רואי� בתמונה זה את ראש עיריית קולומבוס  

ואנחנו שמחנו מאד להיות , סבא�ע� כפר,  ע� בית החולי�2000בשותפות 

אני חושב שיש פה ג� . להיות חלק בשותפות הזאת, מוזמני� לקחת חלק

הקשר הטוב שנוצר ע� . לאומית ציונית, נקרא לזה, איזה שהיא משימה

אני חושב שהוא מאד מאד , קהילה יהודית באחת הערי� בקולומבוס אוהיו

אמת משימה מאד אני חושב שהקשר הזה זה ב. הזדמ� לי להיות ש�. חשוב

אני שמח שזה נמש� ואני שמח שאנחנו לוקחי� איזה שהוא . מאד חשובה

יושב ראש ועדת . ה� היו כא�. אנחנו לוקחי� חלק, סבאי�חלק כגו! כפר

שאנחנו שמחי� על , ההיגוי היו� בקולומבוס אוהיו הוא היו� רופא במקצועו

  .כ� ג�

משלחת של רופאי שיניי� , ראש העיר בוודאי זוכר, זאת איזה שהיא תמונה  

סבא מיעוטי �ועשתה איזה שהיא מחוה מאד יפה לתושבי כפר, שהייתה כא�

שמחנו ג� שיכולנו לקחת חלק .  יכולת שקיבלו פה טיפול שיניי� בחינ�

  . בנושא הזה

קוד� כל זה בית חולי� , הוא חלק בצד האקדמי שלו' מאיר'בית החולי�   

. וראה של האקדמיה ושל המחקרמאד רואה את החשיבות של הה, אקדמי

אביב הרבה �הוא חלק מהמער� של בית הספר לרפואה של אוניברסיטת תל

יש כא� כשלושי� מהחברי� שלנו הרופאי� נושאי� בתואר . מאד שני�

ועוד חברי� אחרי� , אביב�פרופסור בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל

כי� להתקד� בצד אנחנו מקווי� שה� ממשי. בדרגות אקדמיות שונות בדר�

  . האקדמי ובדר� לקבל את התואר האקדמי החשוב הזה פרופסורה

אנחנו מתברכי� בפרופסור מקורי שיושב כא� ובעצ� עומד להיכנס לתפקיד   

וזה הזדמנות עוד פע� לבר� . אביב�דיק� הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל

 מבית החולי� שרופא בוודאי, אני חושב, זו פע� ראשונה. את פרופסור מקורי
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אביב וגבולותיה שזוכה לתואר �אבל מבתי חולי� שאינ� ממש בתל, שלנו

, יחד ע� שאר החברי�, פרופסור מקורי הנחיל לכולנו כבוד מאד גדול. הזה

  .אבל זה בהחלט בשורה מאד חשובה לכולנו

מוכרות ג� להתמחות מלאה לרופאי� ' מאיר'כל המחלקות בבית החולי�   

מטע� אוניברסיטת , כל המחלקות, � סטודנטי� לרפואהצעירי� וג� מקבלי

האקדמיה , וזה בהחלט חלק מההכרה שלנו בחשיבות של המחקר. אביב�תל

וההוראה ותפישת העול� שלנו שאומרת שככל שהמחקר והאקדמיה יתפתחו 

וזה יהיה אב� , כא� הכוחות הרפואיי� הכי טובי� ג� יישארו וג� ירצו לבוא

ובסופו של דבר אני חושב שהאוכלוסייה תמצא את . שואבת לרופאי� טובי�

עצמה נשכרת מכ� שהרופאי� הכי טובי� באר  רוצי� לקבוע את עתיד� כא� 

  .  במקו� הזה

  ?יש ל� דוגמא אחת או שתי דוגמאות למחקרי� פורצי דר� שנעשו פה :עמוס גבריאלי

  .   שהיא דוגמא אחתאולי איזה. אולי פורצי דר�, קצת על מחקרי� חדשניי�  :אהוד דודסו�

אנחנו עוסקי� במה שנקרא מחקר , יש כא� שורה גדולה של מעבדות מחקר  :מקורי' פרופ

יש מחקר . על עכברי�, שזה מחקר של מעבדה שיכול להיות על תאי�, בסיסי

. קליני שהוא מחקר על חולי� בעיקר אפקטי� של תרופות וכל מה שקשור

מחקרי� בינלאומיי� שמתרחשי� במחקר הקליני בית החולי� שות! למספר 

יש . מניעת מחלות לב, הורדת שומני� בד�, פה בנושא של רמות כולסטרול

זה מה שאנחנו קוראי� . לנו קבוצת מחקר שעושה בנושא של איזו� לח  ד�

מרכזיי� שאנחנו אחד משורה של �וזה חלק ממחקרי� רב, מחקרי� קליניי�

אלה ממומני� על ידי חברות בדר� כלל המחקרי� ה. מרכזי� באר  ובעול�

  .תרופות

יש למשל . יש כא� קבוצה מאד מעניינת של מחקרי�, במחקרי� הבסיסיי�  

, בעיקר קטרקט, רופאה צעירה שעוסקת בנושא של גנטיקה של מחלות עיניי�

. שהיא מחלה שכנראה יש לה משמעות גנטית והיא מחלה מאד מאד נפוצה

. ת במנגנוני� של מחלות אלרגיותיש כא� קבוצה שאני עומד בראשה שעוסק

זו קבוצה שיש לה ג� מעמד בינלאומי כי לנו יש קשר ע� מה שנקרא מכוני 
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ב שזה למעשה בית החולי� למחקר הגדול "הבריאות הלאומיי� בארה

זה למעשה . שממומ� על ידי הקונגרס האמריקאי,  אל! חוקרי�15, בעול�

ה גו! פדרלי אמריקאי ולנו יש  שז National Institute of Healthמה שנקרא 

  .שיתו! פעולה מאד מאד פורה את� בקבוצה שלי את�

זה ילדי� שנולדי� כתוצאה מהפריה . יש לנו מעבדה לחקר של חסר חיסוני  

המעבדה הזאת מתעסקת . חיצונית ואת� מכירי� את זה בתור ילדי בועה

י� בעיקר בנושא של הפרעות של תפקוד תאי� לבני� שה� חלק מהאלמנט

  .שעוסקי� בהגנה מפני זיהומי�

המודל הוא מודל . יש קבוצה שעוסקת במנגנוני� שגורמי� לאי ספיקת כליות  

  . בחולדה

וכל הקבוצות הללו ה� קבוצות שמפרסמות את העבודות בעיתוני� מאד   

זה לא שמישהו . כספי המחקר ה� כספי מחקר תחרותיי�. יוקרתיי� בעול�

א מעמד בינלאומי כי האנשי� האלה מוכרי� והמעמד הו. בא ונות� תרומה

  .  ב בגלל ההישגי� שלה�"באירופה ובארה

בית החולי� עד לפני . אני חושב שאולי הדבר החשוב ביותר שהוזכר כא�  

. אביב�מספר שני� הוביל במספר הפרופסורי� פירקפיטה באוניברסיטת תל

ופאי� זאת אומרת שא� לקחנו את מספר הפרופסורי� מחולק לס� הכל ר

' תל השומר'יותר מ', בלינסו�'היינו באופ� משמעותי יותר מ. היינו מובילי�

הפער הזה הול� ומצטמצ� כי הדברי� משתפרי� בבתי החולי� . 'וכו

 � רופאי� ויש בו היו� כל400 �אבל העובדה שבית חולי� שיש בו כ. האחרי�

יש מוסד שנקרא , ניקח דוגמא למשל.  פרופסורי� הוא דבר יוצא דופ�30

מחקר יכול להגיע שזה דרגה הבכירה ביותר שאיש , פרופסורי� מ� המניי�

למשל בסקטור הפנימי לנו יש יותר .  זה הכרה עולמית במעמדו. אליה

למרות שהסקטור הפנימי שלה� . 'בלינסו�'פרופסורי� מ� המניי� בהשוואה ל

  .הוא כפול מאתנו מבחינת מספר העוסקי�

דבר , כ� שזה הישגי� שזוכי� להכרה ג� אוניברסיטאית וג� בינלאומית  

זה לא תמיד יוצא כי זה לא תמיד . ר צריכה לדעת עליושאני חושב שהעי
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. אלה דברי� יותר מדעיי�. 'צומת השרו�'או ב' על השרו�'אייט� לפרסו� ב

אבל ההישגי� כא� ה� הישגי� מאד מאד מכובדי� כשמדובר עליה� באמות 

  . מידה אקדמיות

פו� למה שאתה הוא ביחס ה' מאיר'לעיתי� נדמה שהמיקו� של בית חולי�  :עמוס גבריאלי

לא רק שלא , כמותג' מאיר'לעיתי� נדמה שבית החולי� .   מספר פה כרגע

והשאלה . מבטא את מה שסיפרת עכשיו אלא לעיתי� הוא אפילו הפו�

עד ' מאיר'יש הרבה אנשי� שמתייחסי� לבית חולי�   . הגדולה באמת מדוע

 בית ,ולא למשהו מודרני, היו� כבית החולי� למחלות הריאה ההיסטורי

חולי� אוניברסיטאי מחקרי ע� פרופורציית פרופסורה כל כ� גדולה כמו 

כיליד , סבא�כב� כפר, יש פה משהו שאני לא מבי� אותו. שאתה מתאר כרגע

  . ואני חושב שזו אחת הבעיות הגדולות ביותר. סבא�כפר

. קו� הזהאני תוצר המ. אני לא אתייחס לזה, אני יכול לומר ל� בקיצור נמר   :מקורי' פרופ

לי יש דעה .  אני מנהל את המחלקה שבה הייתי סטודנט לפני שלושי� שנה

ואני סיימתי , עוד פע� אני בא ואומר. אני ג� יודע למה זה קרה. לגמרי אחרת

אני שופט אמות מידה מקצועיות זה אי� מעריכי� . במשפט האחרו� שלי

מעמדי , ול�מעמדי בע, אני לא מתכוו� אותי אישית, אותי הקולגות שלי

ולכ� ' צומת השרו�'זה דבר שהוא לא בא לידי ביטוי ב. באקדמיה באר 

אלה אמות מידה שאני . אמרתי את המשפט הזה עוד בטר� אתה שאלת

אני . אני עומד בעוד חצי שנה להתמנות כדיק� הפקולטה, כאיש אקדמיה

כאיש אקדמיה יודע להערי� את זה ואלה אמות מידה מאד נוקשות שמאד 

אני יכול לדבר על , אני יכול לדבר על תמותה לאחר ניתוחי�.  לי להערי�קל 

ואני אומר ל� . אלה דברי� שנית� לבדוק אות�. סיבוכי� לאחר ניתוחי�

באחריות מלאה שאנחנו עומדי� בסדרי גודל של המקומות המובילי� 

בוא  נדבר , אני לא מדבר על שני ניתוחי�. חד משמעית, ב"באירופה ובארה

  .אל! ניתוחי�על 

ולספר סיפור ' צומת השרו�'זה שישנו מישהו שיכול להגיע ל, עכשיו  

אבל הוא לא מספר על הששת אלפי� . זה נכו�,  זה רע ואיו�–קטסטרופלי 
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, שיש בו, באזור" מוכי�"אנחנו .  'וכו' וכו, אחרי� שהצליחו הצלחות אחרות

אני שש שני� ביליתי .  אלי מגיעי� כל יו� שישי חמישה עיתוני�, אני סופר

אני לא זוכר בשו� מקו� שהייתי שקבלתי בסו! שבוע שישה , ב"בארה

אנחנו מדברי� על כתבי� שאי� . וכול� מדברי� על האזור. עיתוני� בחינ�

לה� מושג וחצי מושג בבריאות וברפואה שמדווחי� אינפורמציה שאי� לה 

. וב� שאסורוכשאתה מנסה לתק� אות� אז כמ. שו� בסיס מדעי ומקצועי

  .ואני יכול להמשי� ולהערי� את זה

מה .  ואני לא פוגע בא! אחד כי אני לא מכיר א! אחד, לכ� אני בא ואומר  

שאני רוצה לבוא ולומר שאני לא מומחה ביחסי ציבור וקשה לי לענות על 

אני מדע� , אני איש מדע. היא מאד צודקת, אני יודע עליה, אגב. השאלה של�

. ואני יודע להערי� דברי� באופ� מדעי, עוסק במחקר בסיסישבנוס! לרפואה 

אני רוצה לראות תמותה , כמו שאמרתי ל�, באופ� מדעי שאני רוצה

אני רוצה לראות סיבוכי� , אי� אני עומד בסטנדרט ישראלי ועולמי, במחלקה

אלא כמה אנשי� , לא  באופ� כללי, ואני רוצה פיר ניתוח, לאחר ניתוחי�

אחרי ניתוח , אחרי ניתוח הוצאת גידול, וח קיצורי מעיי�מתי� אחרי נית

אני רוצה לראות קידומי� , אני רוצה לראות תפוקות מדעיות. 'כריתת שד וכו

  .יש קריטריוני� מאד נוקשי�, באוניברסיטה אי� חכמות. אוניברסיטאיי�

. וכשאני מסתכל על הקריטריוני� הללו אנחנו נמצאי� במקו� טוב למעלה  

כדאי אולי שנבי� , אגב. אנחנו במקו� טוב. ומר שאנחנו מובילי�אני לא א

ואתה צרי� לדבר על , אי� מושג שנקרא בית חולי� טוב או רע.  דבר אחד

הוא בית ' הדסה'בית חולי� : ואני מפורשת כשבאי� ואומרי� לי. יחידות

אתה צרי� . תלוי על איזה מחלקה אתה מדבר: אז כבר אומר, חולי� נהדר

  . יחידה כיחידה ואז יש אמות מידה שונותלדבר על

ואני אומר את זה תמיד ולדאבוני זה לא בא , ואני מפורשות אומר את זה  

שיש במקו� הזה יחידות שיש לה� ש� עולמי . לידי ביטוי על ידי העיתונאי�

, קח את ש� הרופא, אני את� ל� אתר באינטרנט, פשוט קח. וקל מאד לבדוק

  . פרסומי�150�200תאו� ותראה פ, תקליד את שמו
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. ואני מדבר על אלה שה� לא רופאי�, הדבר השני שאני יכול ללמד אות�  

הא� אתה . באוניברסיטה אנחנו מדרגי�.  אתה יכול לדרג את הפרסומי�

השלישי , בעשירו� השני, נמצא בעשירו� העליו� של העיתוני� המדעיי� בעול�

רשימה של עשרה שמות מבית ואני את� ל� , ואתה יכול לראות שמות. 'וכו

זה אתר שמדבר על מאגר . תקליד את הש� שלה� באותו אתר, החולי� הזה

אתה פתאו� מגלה דברי� אחרי� לחלוטי� . נתוני� של פרסומי� מדעיי�

. זה לא אייט�,  כי זה לא מעניי�–למה . לא תמיד מופיע'  צומת השרו�'שב

  .זה מה שיכולתי לומר. 'וכו' וכו' וכו

זה לא אומר שלי יש תלונות מכא� ועד . זה לא אומר שאי� בעיות, עכשיו  

אבל חלק מהסיפור של . אני כל הזמ� הול� ורוט�.  דודסו�ר"דהודעה חדשה ל

אתה שואל אותי א� הכל . הרטינה זה הסיפור של הניסיו� להתקד� ולשפר

הא� הייתי . המו�? אתה שואל אותי א� יש מקו� להתפתח. רחוק מזה? טוב

הכל , אבל. מאד? ה  כדיק� פקולטה שבית החולי� הזה יראה אחרתרוצ

אני חי כא� , כמו שאמרתי. במסגרת של אילוצי� שאני צרי� ללמוד את�

אני בהחלט יכול לדבר . ב"למעט שש שני� שישבתי בארה, מהיותי סטודנט

והקבלות ה� קבלות שה� מה שנקרא מטבע קשיח ולא כס! . ולהביא תעודות

ובהחלט יש קבלות להרבה מאד אנשי� בבית החולי� הזה . הר� במוב� הז

  .ולהרבה מחלקות

אולי לקראת . דיברנו יפה, נראה לי, על נושא המחקר. אני מציע אולי שנמשי�  :אהוד דודסו�

תוכנית האב של בית החולי� היא בהחלט . סיו� הדברי� שהייתי רוצה לדבר

ע� משרד מהנדס , התוכנית שאנחנו מקיימי� אותה בשיתו! ע� העיריי

בוודאי שאנחנו . יחד אתכ�, ובוודאי שצריכי� ללכת צעד צעד ביחד. העיר

בעצ� . משפיעי� ג� על תוכניות תנועה בהיותנו מוסד כל כ� גדול ע� היקפי�

.   עיר בתו� עיר שחיה ע� אלפי� ועשרות אלפי אנשי� שעוברי� בה ביו�

  .  הקשר בנושא הזה לעיר הוא מאד משמעותי

 2010 ארבע שני� תוכנית אב שאז ראינו את �חנו התחלנו בעצ� לפני שלושאנ  

והכנו תוכנית שלקח כמעט . היו� זה כבר מעבר לפינה, באמת במרחק עצו�
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שנה וחצי להכי� אותה בניסיו� ללמוד על כל אחד מהמקצועות הרפואיי� אי� 

ול� ככל שנית� בכלל לחזות מה ה, מה יקרה לו בשני� הבאות, הוא מתפתח

בחלק . ובאמת החברי� שיושבי� כא� לקחו חלק באמת בלנתח. להיות

וכ� בתחו� של , כירורגיה זה חלק מזה, מהמקצועות יש שינויי� דרמטיי�

עשינו אומד� לא� יצטר� בית החולי� הזה להגיע בשני� . המקצועות האחרי�

בכמה היא תגדל , הבאות כאשר הערכנו מהי האוכלוסייה שאנחנו משרתי�

כמו , על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  פי נתוני� סטטיסטיי�על

כמוב� שדברי� שה� לא גידול . שאפשר לנסות לעשות תחזית לגבי הגידול

אנחנו כמוב� , סבא בונה שכונה חדשה�כמו זה שכפר. טבעי קצת קשה לדעת

אולי חלק מהאינטגרציה . אבל בתוכניות שלנו זה עדיי� לא נכנס, מברכי�

והערכנו . טובה שצריכה להיות ע� הגופי� המוניציפליי� באזור הזההיותר 

  .בכמה אנחנו נצטר� להגדיל את השירותי� שלנו

,  אחוז40 �אז עשינו חשבו� שבמהל� עשר שני� בית החולי� הזה יגדל ב  

נצטר� להוסי! את כל המחלקות האלה שאת� יכולי� ,  מיטות900יעבור 

אנחנו תכננו .  יראה בעצ� הקמפוס הזהותכננו אי�. לראות לנגד עיניכ�

זה שראית� , זה שק� לפני חמישי� שנה, שבאופ� כללי בניי� האשפוז היש�

הבניי� הזה יעבור שיקו� מלא שרק . זה שעוד נבנה ע� פנחס ספיר, את הסרט

כספי משרד האוצר , תכננו שכספי המדינה. לגמרי בהתחלה, התחלנו אותו

יהפו� לבניי� שבו יתרכזו כל . שק� אותוומשרד הבריאות יעזרו לנו בל

כי הוא נשע� על אג! חדרי הניתוח , המחלקות הכירורגיות של בית החולי�

, הבניי� שהחל את בנייתו בשנות השמוני�, ולעומת זאת בניי� סטולברג. שלנו

שכל פע� מוסיפי� לו , והוא נבנה כמו שאת� רואי� בצורה של סלאמי הפו�

השלד הוא . ש הקומות שזה יכולת העמידה של הבניי�הגיע עכשיו לש, פרוסה

שמה , אנחנו עכשיו בבנייה מסיבית של הקומה החמישית, לשש קומות

  .  זה ייגמר עד סו! השנה הזאת. מיועדות שלוש מחלקות להיכנס

בניי� , בניי� כירורגי. כ� מיועד להיות בית החולי� בשני� הבאות, וזה בעצ�  

  .פנימי
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יש פרוייקט מאד מאד משמעותי מבחינתנו שזה פרוייקט . �פרוייקטי� נוספי  

בניי� , בעצ� בית חולי� שיעשה כמות מאד גדולה. של לבנות בית חולי� יו�

שבסו! היו� החולה . שבמרכזו כמות גדולה של ניתוחי� שה� ניתוחי יו�

יש יותר ויותר נטייה .   הול� הביתה ולא צרי� להשתמש במערכת האשפוזית

ניתוחי� קצרי� שמאפשרי� לחולה להיות באמת , תוחי� כאלהלעבור לני

  .בביתו, בבית

אג! הילדי� החדש שאנחנו התחלנו בבנייתו כמעט כולו מבוסס על כספי   

יגיעו הזמנות . זה הזדמנות להזמי� את כולכ� לאירוע הפתיחה. תרומות

,  למאי אנחנו פותחי� את שלב ראשו� של אג! הילדי� החדש1 �ב. רשמיות

אנחנו פותחי� את חדר המיו� . ו א� תרצו בית החולי� לילדי� החדשא

אז בית החולי� לילדי� . שזה באופ� טבעי ישר לשירותי� הרפואיי�, לילדי�

בה� המחלקה טיפול נמר  ילדי� , הזה שעומד להיות בנוי על שש יחידות

 ושנפתח אותו יאפשר שדרוג מקצועי ולא רק שדרוג תשתיתי, שעדיי� אי� לנו

אבל יאפשר פעילות רפואית יותר מתקדמת ממה . שהוא כמוב� מאד חשוב

מחלקה לכירורגית , מרפאות חו  לילדי�. שאנחנו יכולי� לעשות היו�

כל שירותי החינו� שה� חלק מזה , כמוב�.  ושירותי יו� לילדי�, ילדי�

לטובת הילדי� שלצערנו , שקיימי� ג� היו� אבל צריכי� בוודאי להתפתח

  .זה עוד פרוייקט מאד גדול.  לאשפוז ארו� יותרנזקקי�

 במאי עושי� את הטקס ע� התורמי� שזאת הקהילה היהודית של 1 �ב  

ומחלקת הילדי� עצמה . קראקס ונצואלה שתרמה לנו את המחלקה הזאת

. וטיפול נמר  שאני מאד מקווה שעוד במר  נצא למכרז של המחלקה הזאת

שיושב בברזיל ותר� סכו� גדול מאד הכס! או התרומה מגיעה מיהודי ח� 

  . כדי שנוכל לבנות את המחלקה הזאת

אנחנו חושבי� שאת המחלקה .  שהוא כולו שיתו! פעולה אתכ�5הנה סעי!   

הגריאטרית השיקומית שנמצאת ש� בקמפוס גלר הגיע הזמ� להכניס לפה 

אבל הסיבה הכי חשובה שג� , יש לזה הרבה מאד סיבות. לתו� הקמפוס

מגיע להיות , סבא�חלק� הגדול כמוב� ותיקי כפר, להורי� שלנו,  שלנולזקני�
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. ולא כמו שזה נראה ש�, בתנאי� מודרניי�, במחלקה או באתר ראוי לשמו

ואת� יודעי� שזה משהו שבאמת הגיע הזמ� פשוט שיבוא בולדוזר ויוריד את 

  .  כל הדבר הזה שנמצא ש�

  . שנזדק� ש�לא סברנו, אנחנו נולדנו ש� :עמוס גבריאלי

איפה שהיו� יש מכו� פיזיותרפיה , אבל בתי נולדה ש�, אני לא נולדתי, טוב  :אהוד דודסו�

.  בוודאי שג� לה� מגיע תשתית ראויה לשמה, באמת הגיע הזמ�. של הזקני�

גידול , א� באמת תוכנית האב כמו שתכננו, ולקראת סו! התקופה

 אנחנו –יקרה כמו שיקרה גידול הצור� בשירותי� רפואיי� , האוכלוסייה

  .נצטר� לבנות בניי� חדש לחטיבת נשי� ומיילדות כא�

ובמקביל לכל התוכנית הזאת הגדולה והיפה של גידול בית החולי� יש כמוב�   

אולי , החלקי� היות אדמיניסטרטיביי�. עוד שירותי� שאנחנו צריכי� לפתח

עה פנימיות מערכות תנו. פחות רפואיי� אבל כמוב� שבלעדיה� אי אפשר

שינוי הגישה או הכניסה לבית החולי� , מרכז רווחה שמתוכנ� כא�, וחיצוניות

שצריכה להיות כניסה צפונית שזה חלק מתוכנית בניי� ערי� וחלק מתוכנית 

. פתרו� לוגיסטי אחזקתי. שקיימת כבר הרבה מאד שני� יחד ע� העירייה

יר שלימה תת חלק מהחברי� אולי יודע שמתחת לכל הקמפוס הזה יש ע

קרקעית ע� מנהרות שמאפשרות את ההובלה של הלוגיסטיקה ואחזקה של 

בית החולי� כדי שהמערכות האלה יפריעו ככל שאפשר פחות לחיי� היו� 

אז המחלקות מקבלות מתו� האדמה כלפי מעלה במעליות את כל . יומיי�

  . המערכות האלה כדי שכמוב� לא יפריע בחיי היו� יו�

  ?א� מתוכננת מלונית או אפשרות אכסו� של אורחי� בבית החולי�ה  :יש'בוקי צ

מה , נושא של מלו�.  אפילו טיפה מתקד� מעבר לתכנו�, התשובה היא כ�  :אהוד דודסו�

. נשע� כל יולדות, אגב, שבדר� כלל', מלונית'שבבתי חולי� אחרי� קוראי� 

 סקר שוק וסקר אנחנו עשינו. יש לנו תכנו� כזה. זה העוג� הכלכלי של מלונית

והתברר לנו שיש ביקוש שיוכל , התכנות של ביקוש לנושא של מלונית ג�

, אני מוכרח להגיד לכ�, אפילו הופתענו, אגב. לשכנע יזמי� כלכליי� להיכנס

לא חשבנו שזה יקרה אבל . שג� מהמגזר הערבי יש ביקוש לנושא הזה
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שכני� שלנו בבדיקה טובה כלכלית שבוצעה פה התברר לנו שג� החברי� ה

אנחנו . מהמגזר הערבי ירצו להשתמש ג� במלונית א� אנחנו נבנה כזאת

  .  בשלב מסוי� בוודאי נעמוד אתכ� בקשר לגבי התוכניות הללו

הנקודות הצהובות האלה , רחוב ראשי. זה כמוב� הקמפוס ממעו! הציפור  

מובילות מהכניסה הטבעית הצפונית אל הכניסה הדרומית ע� רחובות משנה 

זאת מערכת המנהרות . הכביש הטבעתי המקי! את בית החולי�. שמתפצלי�

קרקעית כאשר הצהוב כבר קיי� והאדו� אלה מנהרות שעוד נצטר� �התת

יתווספו מרכזי , ככל שבית החולי� יגדל יתווספו בנייני�, בעתיד לחפור

  . האחזקה והלוגיסטיקה  והאנרגיה כא�

זה בניי� עתידי . בית חולי� בעתידוכא� איזה שהיא הדגמה של אי� יראה   

, מעבדה, בניי� האשפוז היש� ע� התוספות שלו. שאנחנו מתכנני� לבנות

, זה בניי� של המחלקות הפנימיות, זה בניי� סטולברג. מעבדות המחקר, רנטג�

וזה בניי� עתידי כשאנחנו שמנו את מנחת . בית הספר לסיעוד הנה הוא כא�

זה נושא , נחנו מתכנני� שמנחת ההליקופטרי�היו� א. ההליקופטרי� על הגג

שא� יגיע , אבל שמנחת ההליקופטרי� יהיה על הבניי� המרכזי, טיפה רגיש

שזה המיקו� , לש� פצוע דר� המעלית ישר לחדרי הניתוח ולחדר המיו� שלנו

  . היותר טבעי והנכו� שלו

בע אז אר, ל"השתמשנו בו לתורמי� בחו. סרט קצר של ארבע דקות, לסיו�  

סבא שהיה מעורב �זה תושב כפר.  דקות של סבלנות ובזה בעצ� נסיי�

  . בפיגוע

  .תודה רבה לכ� על ההקשבה  

 זה –הערות , חברי� שמעוניני� לשאול שאלות.  דודסו�ר"דתודה רבה ל :חמו�יהודה ב�

תודה רבה על הכנסת . בטר� נמשי� בסדר היו� כמה מילי� ברשותכ�. הזמ�

אני יכול לומר שבזמנו . לכל הצוות שהגיע לכא�,  דודסו�ר"דהאורחי� ל

. היה בית חולי� לשחפת, כמו שצוי� כא� קוד�, כשבית החולי� הזה

סבא אני חושב שאחת הסיבות המרכזיות �כשהחליטו להקי� אותו פה בכפר

כמו שנאמר פה . סבא לעיר מחוז היה הקמת בית החולי��שהפכה את כפר
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ג� , סבא� עבודה משמעותי ביותר בכפרמקו�,  עובדי�2500יש פה , קוד�

היא ' מאיר'התרומה של בית החולי� . משמעותי וג� גדול. באזור  כולו

כפי שאמרתי ג� קוד� כשהשר , זו תרומה. סבא�תרומה לאי� ערו� לעיר כפר

ג� בכלל במעורבות , שיתו! הפעולה בא לידי ביטוי ג� בנושא החינו�, היה

. רגוני מתנדבי� שמגיעי� לכא� באופ� קבועיש לנו פה כחמישה א. הקהילתית

מועדו� , 'שמקיי� פה פעילות שוטפת בחדר המיו�' ליונס'בה� נזכר את 

שהוא למעשה ארגו� התנדבות עירוני אבל חי ונוש� כא� ' יעל'ארגו� ', השרו�

רק לפני כשלושה . ארגו� שמחלק מזו� וצעצועי�' עזר מציו�'. בבית החולי�

יד '. רח שלה� ומאד מאד התרשמתי מהפעילות הברוכהשבועות הייתי פה או

' רוטרי'.  שמקיי� פה פעילות ברוכה וחולי� ולבני המשפחות וכ� הלאה' שרה

הרבה מאד , ג� ועוד ארגוני� רבי� ונוספי� שמגיעי� ג� באופ� פרטני

  .מתנדבי�

אחת הפעילויות . צוינו פה מספר פעילויות שהיו בשיתו! פעולה ע� העירייה  

לאות שאותי ריגשו באופ� מיוחד זה היה שיתו! הפעולה בי� הקהילה הנפ

יחד ע� מספר רופאי� , סבא�בכפר' 2000שותפות 'בקולומבוס שבאוהיו לבי� 

... 'מאיר'בית חולי� ', ספיר'שהגיעו מקולומבוס אוהיו והמרכז הרפואי 

 ר"דע� כל הכבוד ל', מאיר'ובית חולי� ' ספיר'אנחנו נקרא לזה מרכז רפואי 

היה פה . 'ספיר'ומרכז ' מאיר'בית חולי� ? נכו�, אבל זה המקור, יוס! מאיר

ג� מבית החולי� , ל"רופאי� שבאו ג� מחו. שיתו! פעולה יוצא מגדר הרגיל

. אנשי� שמרותקי� למיטות, הגענו לבתי� של משפחות מעוטות יו�. 'מאיר'

יו פעילויות מאד ה. ג�' יד שרה'ואות� רופאי שיניי� טיפלו יחד ע� ארגו� 

  .מאד ברוכות במשלחת הזאת

אני באופ� אישי בישיבת עבודה שהייתה לי ע� אלדד מעמותת ידידי בית    

הרעיו� הראשו� הוא לקיי� פה את ישיבת . החולי� העליתי את הרעיו� הזה

המועצה החגיגית כא� כאות הערכה הוקרה ואפילו הייתי מוסי! ג� הצדעה 

אני סיפרתי קוד� תו� כדי . ושי� עבודה ברוכהלכל העובדי� הנפלאי� שע

לא .  דודסו� שאני חושב שג� אנחנו כרשות חוטאי� בעניי� הזהר"דהסרטו� ל
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אני . תמיד משקיעי� מספיק ביחסי הציבור והפרסו� של המקו� הנפלא הזה

הייתי לקוח . 'מאיר'באופ� אישי חוויתי שתי חוויות פה בבית החולי� 

ואני מוצא חובה נעימה . וכר את הרופאי� הנפלאי�ואני ז, במחלקת ריאות

ל שהיה אחד הרופאי� שטיפל בי באופ� אישי ופשוט " שחור זר"דלהזכיר את 

ואת שלושת ילדי ילדנו , ולאחרונה. עבודה מאד מאד ברוכה, היה ידי מלא�

ההתייחסות , המקצועיות, פשוט היחס. 'מאיר'כא� בבית היולדות כא� ב

  . פשוט יוצאת מגדר הרגיל. וכל חולההפרטנית לכל חולה 

כנער מאז גיל ארבע ', מאיר'לי יש סימפתיה מאד מאד מיוחדת לבית החולי�   

הגענו , שלוש עשרה, וג� לפני כ� בגיל שתי� עשרה, עשרה בחופשות הקי 

אבל . להדביק מסקינטיפ על החלונות, לכא� להתנדב במלחמת יו� כיפור

. כילדי עובדי� עבדנו כא� בכל העבודות, ומאוחר יותר כנער בחופשות עבדנ

, פרופסור מקורי, אני יכול להגיד ל�.  הגשת מזו� לחולי�, א� זה צביעה

אז ניקיתי ל� את החלונות ג� באחת ,  צעיר והיית ב� תשחורתר"דשהיית 

  . המחלקות של�

  .ב� תשחורת זה מחמאה לאור השיער היו�  :מקורי' פרופ

ג� כאד� , ג� כנער, מבחינתי ברמה האישית. י� את השיער בלב�שנינו צובע :חמו�יהודה ב�

כתושב העיר וכראש עיר אני יכול לומר לכ� שפשוט העבודה שאת� , מתבגר

לא תמיד יש לנו את אוצר המילי� לתאר את העבודה הברוכה החל , עושי�

מהרופאי� וכל הצוותי� המקצועיי� האחרי� שנמנו קוד� וצוינו פה על ידי 

  .סו� דודר"ד

אני יכול ג� ברמה האישית וג� ברמה הציבורית להמשי� ולדבר על מרכז   

אני תמיד מגיע לכא� בטקסי סיו� של קורס לאחיות ובחגי� ובכלל . 'ספיר'

 זה –ההתייחסות של ההנהלה לעובדי� , שיתו! הפעולה. בכל מיני אירועי�

סי אני כאד� שעסקתי לא מעט שני� בתחו� יח. משהו שבל יתואר כא�

העבודה יכול לציי� פה את ההנהלה ע� שיתו! הפעולה היוצא מגדר הרגיל ע� 

ההתייחסות הפרטנית של מנהלי . ועד העובדי� וע� העובדי� באופ� אישי

א� זה בשעת שמחה וא� זה בשעת צער וא� זה , היחידות לכל עובד ועובד
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 שלכ� אני חושב שההתייחסות. תמיד הליווי, תמיד ההתעניינות, בשעת חולי

מעוררת קנאה והערצה ועל כ� אנחנו שמחי� שנפלה בחלקנו הזכות הגדולה 

שיתו! הפעולה אני . 'כפר סבא'נמצא ביישובנו בעיר ' מאיר'הזו שבית חולי� 

אבל , עוד כמה עשרות שני�, בטוח שהיה לפני ואני בטוח שימשי� ג� אחרי

 אהוד וע� חברי מאז כניסתי לתפקיד השיתו! פעולה ע�, אני מודה. זה בסדר

  .  ההנהלה בכלל יוצא מגדר  הרגיל

. אנחנו כמו האמהות הפולניות מגיעי� להתארח אז לא באי� בידיי� ריקות  

מזכרת מהישיבה הזו היו� , אני רוצה להעניק ל� איזה שהיא תשורה קטנה

לא במקרה בחרנו שבמג� הזה יהיו . לציו� חמישי� שנה למרכז הרפואי שלכ�

והיד השנייה של ' מאיר'יד אחת של בית החולי� . לבותשתי ידיי� משו

 דודסו� ר"דשיתו! פעולה שכפי שצוי� פה קוד� ג� על ידי . סבא�עיריית כפר

 אהוד דודסו� וצוות בית ר"דל.  "וג� על ידי שבא לידי ביטוי בחיי היו� יו�

בית חולי� ' ספיר'החולי� ברכות לציו� יובל הווסדו של המרכז הרפואי 

' מלאכי פרק ג(' וזרחה לכ� יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה'. 'מאיר'

  ". חמו ראש העיר וחברי מועצת העירייה�יהודה ב�).  'פסוק כ

אני אולי . אז בהזדמנות זאת ג� איזה שהיא תשורה לראש העיר.  תודה רבה  :אהוד דודסו�

ול� כל המציל נפש אחת בישראל כאילו הציל ע: "אנחנו כתבנו פה.  אקריא

לחברי , סבא�חמו ראש עיריית כפר�למר יהודה ב�). מסכת סנהדרי�(מלא 

מועצת העיר בהוקרה והערכה על חמישי� שנות שיתו! פעולה למע� תושבי 

  . תמונה מחיי בית חולי�.  אולי נראה לחברי�, בבקשה".  סבא והשרו��כפר

  .  תודה רבה :חמו�יהודה ב�

  .תודה לכול�  :אהוד דודסו�
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  :'ר יו� הישיבה חלק בסד

  .  כ מספר דברי� קצרי�"סה, בואו נתחיל.  יש מספר חברי� שצריכי� ללכת :חמו�יהודה ב�

אני רוצה בטר� נמשי� לסעיפי� שעל . אנחנו ממשיכי� בסדר יו� המועצה  

. סדר היו� לקבל בברכה חמה את שניי� מהעובדי� הבכירי� החדשי�

נאחל לו . חמו�אבי ב�, בעבודתוהגזבר החדש שהתחיל לפני מספר ימי� 

. העובדת השנייה יועצת התקשורת שלנו לי ליבר שנמצאת פה. בהצלחה רבה

לפני חודש כבר  התחילה לעבוד .  מתחילה לעבוד ממחרתיי� באופ� פורמלילי

מאחל לשניכ� בש� חברי המועצה הרבה . אבל באופ� פורמלי בעוד יומיי�

  . מאד הצלחה

    :219 חלקה 6428ביטול משכו� גוש .   1

 6428ביטול משכו� גוש . סעי! ראשו� אחרי הסקירה של בית החולי� מאיר: חמו�יהודה ב�

  .בתיה ברא! בבקשה.   219חלקה 

להזכיר לכ� לגבי התביעה שהוגשה על ידי כעשרי� תושבי� בשכונת למפרט   :בתיה ברא!

ביעה הת. בזמנו כנגד זכויות שלטענת� נגזלו מה� במסגרת זכויות בניה

. הזאת התנהלה בכל בתי המשפט וחזרה עוד פעמיי� לבית המשפט העליו�

, בסופו של הלי� העירייה זכתה וכל אות� כספי� ששולמו לתושבי�

במסגרת הסיבוב הראשו� שהיה בבית .  התושבי� התחייבו להחזיר אות�

אבל . המשפט המחוזי כשהפסדנו את התיק אז הגשנו בקשה לעיכוב ביצוע

. בקשה הזאת מה שנת� בית המשפט זה ערבויות לעירייהבמסגרת ה

הערבויות שניתנו ה� שעבודי� שנרשמו על אות� נכסי� שא� ובמידה 

כרגע .  לאנשי� לא יהיה להחזיר את הכס! אז אנחנו נוכל לממש את הנכס

אנחנו נמצאי� בתקופה שחלק נכבד מאד מהתובעי� מחזירי� את כספי� 

סכומי� אנחנו צריכי� להסיר את השעבוד על ובמקביל להחזרת ה. לעירייה

אבל של חלק , אני לא אגיד את ש� המשפחה, כא� מדובר בנכס של. הנכסי�

. מהתובעי� שרוצי� לשל� את הסכומי� האלה ושאנחנו נסיר את השעבוד

ולצור� הסרת השעבוד בלשכת רישו� המקרקעי� אני מחויבת להמציא לה� 
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ולכ� את� למעשה .  רת השעבודהחלטת מועצה שאנחנו מסכימי� להס

יש חלק שיש שעבודי� ויש חלק שאי� .   מתבקשי� להחליט ולהצביע

  .שעבודי�

למה אי אפשר לעשות הצעה אחת כללית שאומרת ששיקול דעת כפו! לקבלת  :עמוס גבריאלי

, מה הטע� להביא כשיש עשרי� דיירי�. תשלו� המועצה מאשרת ל�

י לכל אחד מה� שנות� את זה או הסרת שעבוד פרטנ. שלושי� דיירי�

  ?קבוצה

  .יש רק חמישה שלגביה� יש לנו שעבוד  :בתיה ברא!

  ?חמישה בלבד  :עמוס גבריאלי

  .ומתוכ� שני שעבודי� כבר הוסרו  :בתיה ברא!

  ?כמה שילמו מהאנשי� שנדרשו לשל� ש� עד היו�  :עמוס גבריאלי

  .עדיי� לא שילמו. יותרשילמו הרבה , לא שילמו שניי�, לא, לא, לא  :בתיה ברא!

  ?נכו�, היה ש� משהו כזה,  מיליו� שקל10 �מתו� ה  :עמוס גבריאלי

אנחנו בשלבי� של תחילת פתיחת תיקי ) לא שומעי�(לא שילמו עדיי� סכו�   :בתיה ברא!

  .  כרגע אנחנו עוד ברוח טובה מנסי� להגיע להסדרי�. הוצאה לפועל

  .ה רבהתוד, פה אחד? אפשר לאשר :חמו�יהודה ב�

  )ב"מצ (219 חלקה 6428את ביטול משכו� גוש פה אחד        מאשרי� :276'  מסהחלטה

  

  :אישור מועצה בדבר עבודות ביוב ברחוב הרעות.   2

אנחנו , כפי שידוע לכ�. אישור מועצה בדבר  עבודות ביוב ברחוב הרעות: חמו�יהודה ב�

רב העיר וצפו� מחליפי� את כל צנרת הביוב מקו הסניקה ואלבר שזה מע

.  אנחנו צריכי� לעבור ג� ברחוב הרעות.  עד לאחרי בית העלמי�, מערב העיר

אפשר .  באופ� פורמלי נדרשת הכרזת מועצה לעבודות הביוב ברחוב הרעות

  .גיא, בבקשה? לאשר את זה פה אחד

במשפט האחרו� . יש לי רק שאלת הבהרה שנוגעת לפ� הכספי של ההיטלי�  :גל�גיא ב�

 חתו� יוס! הלר מנהל מחלקת התשתיות צוי� שבעלי הנכסי� של שעליו

יש . ל יחויב בהיטל ביוב בשיעורי� שנקבעו בתוספת"החלקות והמגרשי� הנ
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הערכה מה אמור להיות הגובה המשוער של ההיטלי� שיגבה בחלקות 

  ?ובנכסי� המדוברי�

  .תקבל אותה לאחר הישיבה, אי� כרגע תשובה :חמו�יהודה ב�

  ?זה קו חדש או זה שדרוג של הקו הקיי�, רגע  :בני כברה

  .  זה מחודש.  ל"מחר תקבל תשובה מהמנכ, גיא: חמו�יהודה ב�

  .זה שדרוג קל הקו, זאת אומרת  :בני כברה

  .זה שדרוג של הקו הנוכחי: חמו�יהודה ב�

כנראה שה� לא מחויבי� . השאלה א� בכלל ה� מחויבי� בהיטלי�  :בני כברה

  .בהיטלי�

שאלה נכונה תקבל . מכניסי� את זה במסגרת ההכרזה, בודקי� את זה :חמו��יהודה ב

  .   תשובה

  .ר"בעניי� הזה נמצא פה תב  :יפתח אלגוב

  .על פי חוק עזר צרי� פה הכרזה. זה שני דברי�  :אייל יוניא�

אנחנו כל פע� נכריז . זה מדובר על תקופה ארוכה. רק ההכרזה צריכה להיות: חמו�יהודה ב�

  .תודה רבה? מאשרי� פה אחד. צרי� ביוב צרי� הכרזה.    קטעעל קטע

  עבודות ביוב ברחוב הרעותפה אחד         מאשרי� :277'  מסהחלטה

  

.  שקל900,00 בס+ ולל גינו� והצטיידות בשכונת הדרי�ר להקמת ג� ילדי� כ"אישור תב.    3

  :קרנות הרשות: המימו�

 אל! 900 �בהדרי� ההערכה של כ.  מת ג� ילדי�ר להק"אישור תב. 3 סעי!  :חמו�יהודה ב�

פניתי למשרד החינו� מתו� כוונה . או ממשרד החינו�/שקל מקרנות הרשות ו

. משרד החינו� לא בונה גני ילדי� לגילאי שלוש. ובקשה שנקבל את ההקצבה

. יש איזה שהיא הידברות ע� מישהו ממשרד החינו� שמנסה לסייע לנו

במידה . כס! ממשרד החינו� כמוב� שנקבל אותובמידה ונצליח לקבל את ה

. מדובר בג� ילדי� לגילאי שלוש. ולא אנחנו נממ� את זה מקרנות הרשות

זו שכונה של , שכונת הדרי� היא שכונה שבלי עי� רעה רוויה בילדי� רבי�

אנחנו כבר בנינו ג� וזה . ויש ביקוש עצו� לבניית ג� ילדי� נוס!, זוגות צעירי�
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זה אותו ג� .  זה ג� הראי של אותו ג� שאישרנו פע� שעברה.  ברכל כ� מהר ע

שאנחנו ' אנקור'יש ג� . זה לגיל שלוש. ממש תמונת ראי, שבנינו פע� שעברה

אפשר לאשר את זה פה . בנינו אותו בחופש הגדול והוא עובד, אישרנו אותו

  ?אחד

  .או משרד החינו�/צרי� להוסי! שזה עירייה ו  : אייל יוניא�

  .אמרתי: חמו�ה ב�יהוד

  .אבל זה לא מופיע בסדר היו�, כ�  :בני כברה

  .תודה רבה? אפשר לאשר פה אחד. בגלל זה תיקנתי, אמרתי: חמו�יהודה ב�

ת ונבשככולל גינו� והצטיידות ר להקמת ג� ילדי� "תבפה אחד   מאשרי� :278'  מסהחלטה

�  ינו+או משרד הח/קרנות הרשות ו: מימו�.  /900,000 בס+ של הדרי

  

  :2006אישור מקדמה לקר� המוסיקה לשנת .   4

 מת� מקדמות 10סעי! . אתמול קבלת� תוספת לסדר היו�. 10 � ו4סעי!  :חמו�יהודה ב�

  .לעמותות

יש נוהל חדש שיצא ממשרד הפני� בעקבות דוח מבקר . רק מילה אחת  :אייל יוניא�

מאפשרת בעצ� עצרו את כל התמיכות לעמותות והוראת המעבר . המדינה

 לעמותות 2005 אחוז מהסכו� שהיא תקבל בשנת 30להעביר מקדמות של 

גזבר , והוראת מעבר ג� קבעה ועדה מקצועית של יועצת משפטית. שקבלו

ל שה� בעצ� יושבי� כועדת תמיכות וממליצי� למועצה מי יכול לקבל "ומנכ

 נוצר מצב שבעצ� אנחנו צריכי� לקבל ערבויות אישיות ממנהלי. ומי לא

, העמותות שברגע שמשרד הפני� ומשרד המשפטי� יפרסמו קריטריוני�

יתכ� שיש מצב תיאורטי שחלק מהעמותות יצטרכו להחזיר את הכס! כי זה 

מי שמקבל היו� מקדמה  שאנחנו .  לא בהתא� לקריטריוני� החדשי�

א� וכאשר יפורסמו , רואי� כעת את ארבעת הקבוצות שנמצאי� בפרוטוקול

 יש לנו ערבויות –על פי הקריטריוני� לא היו אמורי� לקבל קריטריוני� ו

  . אישיות שיצטרכו להחזיר את הכס!

שזה הפועל ' ירוק עולה', 'קר� המוסיקה, 'כדורגל' סבא�הפועל עליה כפר'זה   
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 אחוז 30ה� הגישו בקשות כדי לקבל . סבא כדורגל וקבוצת הכדורע!�כפר

זה אושר . שהתבקשו להמציאעמדו בכל הבקשות וכל המסמכי� , מהתמיכה

  .אבל הנוהל קובע שהמועצה צריכה לאשר את המלצת הועדה. על ידי הועדה

  .יש ולאחר מכ� יפתח אלגוב'בבקשה בוקי צ, שאלות. תודה רבה: חמו�יהודה ב�

תו� כמה זמ� ה� יוכלו לקבל את הכס! א� אנחנו ? אייל, מה זמינות הכס!  :יש'בוקי צ

  ?מאשרי�

  .  מולאת  :אייל יוניא�

  .על מה מדובר', ירוק עולה'רציתי לדעת מי זה   :יפתח אלגוב

  .סבא כדורגל�זה הפועל כפר' ירוק עולה ' :חמו�יהודה ב�

  .  זה ש� העמותה  :אייל יוניא�

 טל ר"ד, בבקשה? 10 � ו4אפשר לאשר פי אחד סעי! . 'עלה ירוק'זה לא  :חמו�יהודה ב�

  .קוגמ�

מקבלי� הרבה , אני זוכרת שישבתי בועדת תמיכות. הליש לי שאלה לגבי הנו  :טל קוגמ�

ובעבר אנחנו נתנו לכל עמותה סכומי� מאד , מאד בקשות מהרבה עמותות

או שפשוט ... זאת אומרת להתמקד, את� שינית� כא� את המדיניות. פעוטי�

  ?הבקשות האלה רק יבואו בתחילת שנה הבאה

על , יחד ע� זאת.  כרגע על פי ההוראהכל נושא התמיכות מוקפא. אני חוזר  :אייל יוניא�

 אחוז מקדמה למי שקיבל 30מנת לא להרוג את העמותות אנחנו יכולי� לתת 

אי� כרגע את הסמכות לא! . בלי להיכנס כרגע לקריטריוני�. שנה שעברה

מחכי� למשרד המשפטי� שיקבע קריטריוני� . אחד לקבוע קריטריוני�

  .עקבות דוח המדינהלחלוקה של רשויות מקומיות לעמותות ב

  ?10 – ו 4אפשר לאשר את סעי! .  תודה רבה :חמו�יהודה ב�

  ?זה נעשה באופ� שרירותי כרגע, זאת אומרת  :בני כברה

  .כ�  :אייל יוניא�

  . תודה רבה, פה אחד :חמו�יהודה ב�

  

  



  20/03/06      39  מועצה שלא מן המניין

 בהתא� להוראת חוזר מ"פה אחד מקדמות לעמותות הר  מאשרי� :279'  מסהחלטה

  : בנדו�ל משרד הפני�"מנכ

הפועל עליה כפר ,  הפועל כפר סבא כדורגל–" ירוק עולה", עמותת הכדורע0, קר� המוסיקה

  .סבא כדורגל

  

ס הצעירה "פרויקט כפ'אשרור החלטת מועצה טלפונית בדבר פתיחת חשבו� בנק עבור .   5

  : מקרקעי�–

� למכירת ל לחתו� על חוזי"אשרור החלטת מועצה טלפונית המתיר לראש העיר והמנכ.   6

  :מקרקעי�

  .אשרור החלטת מועצה טלפונית. תמשי�, אייל.  5סעי! : חמו�יהודה ב�

ומאחר וה� היו ,  במר 6 � יש שני נושאי� שבעצ� היו צריכי� לעלות ב  :אייל יוניא�

דחופי� כדי שהעירייה תקבל כס! אז העברנו את זה בהחלטה טלפונית וצרי�  

לית כל הכספי� שמגיעי� על על פי הסכ� ע� החברה הכלכ.  אשרור

 יחידות דיור צריכי� להיכנס לחשבו� בנק 272 �על המכירה של ה, המקרקעי�

. שליש מהכס! כבר התקבל והתקבל כס! על חלק מכספי ההיטלי�. נפרד

  .על פי פקודת העיריות צרי� החלטת מועצה לפתיחת חשבו�, ולכ� ביקשנו

 272צרי� לחתו� על כל .  חוזי�יהודה ואנכי בעצ� חתמנו על, והסעי! הנוס!  

החוזי� האלה אנחנו רוצי� להביא אות� בישיבת מועצה . חוזי� ע� הדיירי�

 הרוכשי� על מנת שנאשר 272 �את כל ה, הבאה או לאחר מכ� בצורה שמית

את זה במועצה לפי מחירי המקרקעי� שכבר אושרו כא� כשומה של אחיק� 

  .בית�

  ?ות�מה קורה ע� לא נאשר א  :בני כברה

 מיליו� דולר 18.5אותה שומה שאשרת� בזמנו של .  יחידות דיור נקבעו272  :אייל יוניא�

בעצ� .  יחידות דיור272 � הזה מתחלק ל18.5 �על מקרקעי� עכשיו בעצ� ה

 מיליו� דולר על 18.5 �אנחנו מגיעי� עוד פע� לאותו תהלי� ופורשי� את ה

... יש ארבעה חדרי�. לא זההכי זה .  יחידות דיור272 �מחיר המקרקעי� ל

אנחנו קבלנו . צרי� לאשר את זה.  אנחנו נית� לכ� את זה בצורה מסודרת
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  . אישור טלפוני בינתיי� לחתו� על החוזי� כדי שהכס! יתקבל לעירייה

יש היו� תלונות מצד הדיירי� שהולכי� . אני הייתי רוצה לשאול שאלה:  ח��משה אב�

  . תלונות קשות מאד. רגל�להקי� ש� סמו� לשכונה קט

  .אנחנו מטפלי� ג� בזה, אתה צודק, זה לא קשור לזה :חמו�יהודה ב�

  . אני יודע שזה לא קשור  :ח��משה אב�

  .הוא לא מול המתח�, רגל יוק� ליד המתח� של הדוני �הקט  :אייל יוניא�

ח השט. בגלל שאנחנו נמצאי� פה וג� חברי מועצה וג� עיתונאי�, סליחה :חמו�יהודה ב�

כל מי . מיועד לצורכי ציבור, רגל הוא שטח חו��המיועד להקמת מגרשי הקט

השטח הזה .  שמנסה לזרות ולהטעות את אות� דיירי� אז הוא טועה ומטעה

אני חושב , לכ� החלטנו. יכולנו להקי� בו או גני ילדי� או בתי ספר או או או

יש . של דוני זה בצד , שקוד� כל זה לא בצד של פרוייקט כפר סבא הצעירה

זה . זה בצד השני בכלל... שיכו� עובדי� ו, דוני : ש� שלוש חברות שבונות

  ...זה לא ממש במתח� של, זה לא גובל.  אחד

  .זה המש� של הקנטרי קלאב  :אייל יוניא�

כי חלק מחברי המועצה לוקה בחסר . ת� להבהיר לה�... תסתכלו רגע :חמו�יהודה ב�

תסתכלו ליד הספורטק כמה שאיכות , שתיי�.  ובעובדות אז יתנו אות� עכשי

  .החיי� של התושבי� שמה לא יורדת אלא עולה

  .זה שיי� לקומפלקס של מתח� ספורט ונופש פעיל שזה הקנטרי קלאב, שלוש  

  . זה יפה, ארבע  

הדבר האחרו� שאני מייחס לעירייה ולעומדי� . אני אומר את זה לא  בציניות  :גל�גיא ב�

ואני שוחחתי לפחות ,  אבל הרוש� הכנראה מוטעה שנוצר.בראשה זה זדו�

שכאשר הוא שאל עוד לפני , פנה אלי, ע� אד� אחד שרכש דירה בפרויקט

הוא שאל את החברה הכלכלית מה מתוכנ� , שהסיפור הזה אפילו פורס�

. רגל�על שטח שכנראה ישמש כמגרשי קט, באותו שטח שכרגע מדברי�  עליו

כשהוא שאל את . שזה שטח חו� שיברר בעירייהענו לו בחברה הכלכלית 

ואני מדבר את� על לפני חודשיי� , גורמי ההנדסה לא ידעו להגיד לו בדיוק

  .באיזה שטח מדובר
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  .נכו� מאד: חמו�יהודה ב�

כשבמועד כל כ� סמו� לאישור הסופי של ההגרלה ולזכייה בפועל של אות�   :גל�גיא ב�

לכאורה אושר משהו שעל פניו יכול לפתע , תושבי� ולמימוש הקנייה שלה�

להתגלות על יד� או להתפרש על יד� כפגיעה פוטנציאלית באיכות החיי� 

אז נוצר הרוש� שלכאורה היה פה . כי השטח גובל, שלה� במונחי� של רעש

  .איזה ניסיו� מגמתי להסתיר מה� את המידע

  .לא, לא :חמו�יהודה ב�

שחברי המועצה לא יודעי� את כל , ירייהראש הע, בצדק אולי, אומר פה  :גל�גיא ב�

אבל רוכשי� שביצעו רכישה בפועל . אז על זה אני אומר עוד ניחא. התמונה

אחרי שה� מימשו את קניית� היו בעמימות לגבי השטחי� , וקנייה בפועל

. אז טוב תעשה העירייה א� תבהיר בדיוק מה הול� להיות האופי. שגובלי�

. לחצו  בתל את המתח� הזה מהתושבי�הבנתי שיש אולי אפילו מגמה 

  .תבהירו לה� שאי� לה� ממה לחשוש

. מי שפנה לאג! ההנדסה נענה בתשובה שהוא שטח חו�. צדקת גיא, קוד� כל :חמו�יהודה ב�

, אתה בטח יודע כי למדת� את זה בועדת המשנה בישיבות הראשונות

לקחת שכל שטח חו� דינו להישאר חו� עד שנ, הקדשנו לא מעט ישיבות

בשלושה , נלקחה החלטה בחודשיי� האחרוני�.  החלטה מה עושי� אתו

לבדוק שהקרקע הזו , אפילו בחמישה חודשי� האחרוני�, חודשי� האחרוני�

. לא לתחרויות אלא לאימוני� בלבד. רגל�תשמש לטובת מגרשי אימוני� לקט

שלא , בכוונה לקחנו החלטה שהגודל של המגרשי� יהיה קט� מהסטנדרטי

  .כלו לשחק בזה בתחרויות אלא רק להתאמ�יו

  .אכ� תהיה חציצה בי� מתחמי המגורי� לבי� מגרשי הספורט, שתיי�  

לא כל יוזמה שמתבשלת אצלנו או ... כי אתה לא. לא הסתרנו קוד�, שלוש  

אצל כל אד� יז� פרטי אנחנו באי� ומכריזי� בתרועות ולאחר מכ� אומרי� 

  .לא

  ?יה מתוכננתאיזה סוג של חצ  :גל�גיא ב�

מה . אני אומר לכ� שזה ממש לא יפריע. תהיה ג� מגוננת, סוללת עפר גבוהה :חמו�יהודה ב�
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אני עומד מאחורי התשובות שנתנו באג! ההנדסה כי ה� התשובות , שנתנו

, לאחר מכ� בחודשי� האחרוני� התקדמו.  הנכונות באותו רגע שבאו לבדוק

נתתי לו , בא אלי לפני מספר חודשי�הוא . זה פרוייקט שקובי אוחיו� הוביל

לאחר שהבדיקה העלתה תוצאות . אור ירוק להמשי� להתקד� בבדיקה

  . אנחנו כולנו נתגאה בפרויקט הזה. חיוביות יצאנו לדר�

  .אז לפני כמה זמ� כשידעו את התשובה ה� יכלו להגיד  :ח��משה אב�

  .קאני אומר ל� שלפני כמה חודשי� התחלנו לבדו :חמו�יהודה ב�

חות , מה זה. אבל תראה אי� אנחנו יוצרי� פה מהומה רבה על לא מאומה :עמוס גבריאלי

כביש שמשמש את כל העיר  הפ� למטרד גדול למרות ?  פיטו� לאווזי�

אנטנות סוללריות זה מוות למרות שכול� . שכול� רוצי� להשתמש בו

לדי� שלנו רגל לא רוצי� לגור לידו למרות שלי�מגרש קט. מדברי� בפלפוני�

וכשהוא סגור , מחר הפארק יהיה סגור כי הפארק סגור... אנחנו רוצי� ג�

אני חושב שהתפקיד .   ויש בו עצי� יש חשש לגורמי� עברייני� שיהיו בפני�

זה תפקיד .  שלנו בי� היתר הוא ג� להשקיט את הרוחות ולא להלהיב אות�

 נכס גדול או הרבה כשיש לו? מתי מוכר מציג איזה שהוא מצב שווא. אחראי

אבל החברה הכלכלית מכרה נכס באמצעותנו שעל כל . נכסי� ומיעוט קוני�

יעלה על הדעת שמישהו צרי� להולי� שולל מישהו .  דירה היו ארבעה קוני�

אנחנו כחברי . התשובה היא פשוטה? כדי שיקנה משהו שכול� קפצו עליו

, אי� ש� את זהג� א� אד� חשב שאי� ש� זה ו. מועצה זו חובה שלנו

 אני לא מתאר לעצמי שהיה מבטל את –כששטח חו� יכול להיות הכל מכל 

  . ההסכ� על הטעיה או על טעות או על סיכול

אני מבטיח ל� שזה כל כ� , משה, מה שאני בא להגיד... למה ליצור  היו�  

עזבו את הצד המשפטי שהוא ברור . השאלה היא כזו.  נכתב שמי שירצה יכול

כי זה רוצה , א� אנחנו נשמש מענה לטרוניה של כל אחד שרכש דירה.  פה ג�

הפורו� המכריע . עזוב אותי, אני לא נכנס, משה... רגל וזה רוצה כדורע!�קט

, ח��משה אב�? את הפורו� הרומאי אתה מכיר. שאני מכיר זה פורו� רומאי

  .  מהומה רבה על לא מאומה, קשקוש
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  .אבל אד� שקנה ש�,  זה לא ליד הבית של�?למה אתה אומר קשקוש  :ח��משה אב�

על שטח חו� . כי זה אישו, כי פה זה אישו, אני מבי� למה אנשי� מתרגשי� :עמוס גבריאלי

  ?היה צרי� להגיד לה� מה לעשות

בדר� כלל האתרי� האלה האנשי� מזדהי� , לפי מה שאני שומע בפורו�  :קובי אוחיו�

  , זה לא חשוב.  בשמות שוני�

  ...מנושא זוטא נכנסת� ל :חמו�יהודה ב�

אני חושב שהעיר צריכה לבר� על פרויקט כזה שהוא ייחודי שאי� לו . סליחה  :קובי אוחיו�

לי� כבר מבקשי� פגישות אתנו כדי "עד כדי כ� שמנכ, אח ורע בכל האר 

ל אחיעזר "אני ישבתי ג� ע� המנכ. ללמוד את הפרויקט ולייש� בעיר שלה�

 מטר 12הוא בנה מתח� מגורי� של� , שכחואל ת. של האחי� דוני 

אבל התושבי� אמרו לי , חששתי בהתחלה: הוא אמר. מהספורטק ברעננה

וכל אחד אמר שעדי! . יש לנו מתקני� ליד הבית, שזו איכות חיי� נהדרת

ריאות ירוקות כאלה מאשר מועדו� קשישי� או מועדו� נוער שיוצר מפגעי� 

  .  פי כמה יותר גדולי�

. אני רק יכול להגיד לכ� ברכת יישר כוח לקובי על היוזמה ושזה יצא לפועל: חמו�יהודה ב�

  . תודה רבה. פה אחד? 6 � ו5מי בעד לאשר את סעי! 

  :  מחליטי� כדלקמ�:280'  מסהחלטה

  . מקרקעי�–ס הצעירה "מאשרי� פה אחד פתיחת חשבו� בנק עבור פרוייקט כפ: 5לסעי0 

� קבעה את רשימת הזוכי� במכרז ובהגרלה ובימי� אלה הואיל וועדת המכרזי: 6לסעי0  

מסמיכה מועצת העיר , מוזמני� הזוכי� לחתו� על חוזה מכר לרכישת מקרקעי� מהעירייה

בהתא� לטבלת המחירי� , ל העירייה לחתו� על חוזי� ע� הזוכי�"את ראש העיר ומנכ

   .ב שקבעה השמאות וועדת המכרזי�"המצ

  : לדירקטור בחברה הכלכלית, גזבר הרשות,מינוי אבי ב� חמו.     7

 תודה –פה אחד . מינוי אבי ב� חמו גזבר הרשות לדירקטור  בחברה הכלכלית :חמו�יהודה ב�

  . רבה
  

 לדירקטור ,גזבר העירייה, את מינוי אבי ב� חמופה אחד מאשרי�  :281'  מסהחלטה

  .בחברה הכלכלית
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עיפי� בסדר היו� חופפי� באופ� מלא לא יכולתי שלא לשי� לב שחלק מהס  : גל�גיא ב�

. למה שהיה מתוכנ� בישיבה שאני שמח בשמחת� שנדחתה בגלל הולדת בת�

ולהבדיל , הסעי! שהרגע הקראת הוא סעי! שלא היה קיי�, כשלהבדיל

  . במר  לא מופיעי� הערב6 �סעיפי� שהיו קיימי� בסדר יו� ב

  .ה� מופיעי� בשבוע הבא  :אייל יוניא�

  .אני מודיע ל� שכל שבוע נעשה ל� ישיבה. בשבוע הבא יש ישיבת מועצה :חמו�יהודה ב�

 במר  ידונו בשבוע 6 �כל הסעיפי� שלא מופיעי� היו� ומופיעי� ב, כלומר  :גל�גיא ב�

  .רק למע� הסר ספק? הבא

  .שלא תשימו לב, אני את ההחלטות לוקח מהר :חמו�יהודה ב�

אני מציע .   שלא תקבע אירוע באותו ערב,אדוני ראש העירייה, אני מציע  :גל�גיא ב�

  .שלא יהיו ישיבות קצרות, אדוני ראש העיר, שתפנה את הערב של�

אני רוצה להגיד לכ� שאני הייתי צרי� לפתוח את הישיבה הזאת בתודה  :חמו�יהודה ב�

האמת היא . קוד� כל לא פתחתי בתודה לחברי המועצה.   לחברי המועצה

ולפני שבועיי� , יי� התבטלה ישיבת מועצהשלפני תשעה חודשי� ושבוע

  . תודה באופ� אישי לכולכ�, אז תודה לכ�.  נולדה לי ילדה

רק בנסיבות כאלה ' מאיר'שנגיע לבית חולי� , יהודה, אני מאחל לכולנו  :גל�גיא ב�

  .ובנסיבות שהיית פה לפני שבועיי�

  .ה כמו שמירב עברהוג� שהנשי� של כולנו שיעברו את הליד. זה נכו� :חמו�יהודה ב�

  

אישור רישו� שיעבוד בגי� הלוואה שנתקבלה מבנק לאומי לכיסוי גירעו� נצבר כחלק .   8

  :מתכנית ההבראה

 יורד מסדר 9סעי! . בבקשה, אייל יוניא�, אישור רישו� שיעבוד, 8סעי!  :חמו�יהודה ב�

  .היו�

הקטי� את הגירעו�  מיליו� כדי ל25קבלנו את היתרה של ההלוואה בס�   :אייל יוניא�

 �התחלנו את הקדנציה ב, אנחנו עומדי� כרגע. הנצבר על פי תוכנית ההבראה

מה .  מיליו� שקל גירעו� נצבר50אנחנו עומדי� כרגע על ,  מיליו� שקל104
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שצרי� נקודה נוספת זה רק אישור רישו� שיעבוד בעקבות קבלת ההלוואה 

  .שאושרה מכבר כא� במועצה

ל כיסויי הלוואות אנחנו מעת לעת נדרשי� לאשר דברי� מהסוג כדרכ� ש  :גל�גיא ב�

אני פשוט זוכר ישיבת ועדת כספי� לא לפני המו� זמ� שנבחנה על ידינו . הזה

ל וג� "שג� אתה אדוני המנכ, ברצינות רבה אפשרות  של איגוח מוניציפלי

ואני מזה מסיק , אמיר גבע ואנשי� שמביני� בכלכלה עירונית פחות משניה�

דיברו בשבח העובדה שכדאי לקד� את הערו  , שניכ� מביני� יותר מאתנוש

והנה היו� . של האיגוח המוניציפלי כדי להקטי� את התלות שלנו בבנקי�

אז א� תואיל להסביר . אנחנו חוזרי� לאות� אפיקי� שמרניי� וידועי�

  .למה

עו למצב שהבנקי� רמלה הגי.  ח זה בעצ� הלוואה"אג. ברמלה יצאו לאיגוח  :אייל יוניא�

. לא רצו לתת לה� הלוואות בגלל המצב הכספי שלה� וההתנהלות שלה�

 בלי שתיקח את כל הנושא של הנאמ� שה� צריכי� להשיג 5.9 �רמלה גייסו ב

וההוצאות שמשלמי� לעורכי די� , וכל המשאבי� שהעירייה עצמה צריכה

לא יודע א� , לדעתי, אנחנו קבלנו כרגע הלוואה.   וכיוצא באלה תו� כדי

לא רק שהבנקי� נאותי� . ח"בלי האג, רק תבי�, 51 �רק ב, חסרת תקדי�

לתת לנו היו� כס! ה� ג� נותני� את זה בתנאי� שאני לא יודע א� במגזר 

  .5.1הפרטי היו� אפשר לקבל בכאלה תנאי� של 

סבא בעקבות ההצלחה של תוכנית ההבראה בכלל �עיריית כפר, מעבר לזה  

אני אומר שאנחנו נהיה ע� כמה עשרות מיליוני ,  בפרטוהאוניברסיטה

ח אנחנו יכולי� "ולא רק שאנחנו לא צריכי� אג. שקלי� טובי� כרגע בבנק

  .לא ללוות כספי�, להלוות כספי�

רק יעלה את הער� שלנו לפי ' מעלות'לפי מה שאתה אומר אז הדירוג של   :גל�גיא ב�

  ?המצב שלנו

לדעתי ג� עיריית . סבא זה משהו שהיא לא צריכה�ריית כפרח לעי"כרגע האג  :אייל יוניא�

כי הבנקי� , כי זה לא נכו�, אני מניח, לדעתי. ח"רעננה בסו! לא תל� לאג

יתירה . ח"נותני� לעיריית רעננה בריבית נמוכה הרבה יותר מאשר האג
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זה . ח בלי חתמי� ובלי הכל"ג� הגענו למצב שהיו מוכני� לתת לנו אג, מזאת

 �יתכ� שב. ח כרגע"אנחנו לא צריכי� אג. שרמלה לא הלכה אליו, ירח יש"אג

 מיליו� דולר 100 שהול� להיות ש� עלויות של פרויקט בסדר גודל של 60/80

אבל כשנגיע לזה נראה . ח ספציפי בגלל הפרשי המימו�"יהיה נכו� לקחת אג

 כרגע את השלב הראשוני של התכנו� וחלק מהתשתיות אנחנו לא. מה לעשות

  .נצטר� בכלל להלוואות כי יש לנו כס! בבנק

  .בני, בבקשה? אפשר לאשר את זה פה אחד :חמו�יהודה ב�

אתה מדבר . ע� כל הכבוד, ל"לתק� את המנכ, אי� אומרי�, אני רק רוצה  :בני כברה

, ההלוואה כבר למדתי.   מיליו�50 מיליו� ולא 75היו� על גירעו� נצבר של 

  . זה לא חיסכו�, � זה גירעו� מיליו25הלוואה של . עזוב

  ,אבל ברגע  שאני,  לא:    אייל יוניא�

כבר אז ', את זה לימדו אותנו כשהיינו בכתה א, תשמע. אני מבי�, עזוב  :בני כברה

הכנסה ולא , בוא נאמר, כשאתה לוקח הלוואה זה, כשדיברו על הלוואה

  ...זירכל כס! שאתה צרי� להח, תאמי� לי, זה עדיי�, מה נעשה. הוצאה

  .אתה צודק. א  :אייל יוניא�

  .  אולי בספרי�. 50 מיליו� ולא על 75ולכ� הגירעו� הנצבר  עדיי� עומד על   :בני כברה

  .  אז תל� יותר עמוק לכל הלוואות הביטחו� :חמו�יהודה ב�

  )מדברי� ביחד(

ימות זה מדבר אתי על חת? הנושא זה הגירעו� הנצבר?  למה אתה עובר נושא :חמו�יהודה ב�

תכ! תקבלו תשובות על , סליחה רגע בני. והוא מדבר אתי על האצטדיו�

תודה , פה אחד? מי בעד לאשר את הסעי!. בואו נאשר את הסעי!. הגירעו�

  .תענה לה� על הגירעו�.  רבה

 שנתקבלה מבנק לאומי לכיסוי   מאשרי� רישו� שיעבוד בגי� ההלוואה:282'  מסהחלטה

  . ההבראהגירעו� נצבר כחלק מתכנית

    

 חמו�יהודה ב�

  ראש העיר
 אייל יוניא� 

  ל העירייה"מנכ
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