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. אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה מ� המניי�. ערב טוב וברוכי� הבאי�: חמו	יהודה ב�

אני רוצה לאחל קוד� כל ג� לבני . שיהיו רק שמחות, אני הבאתי כיבוד קל להולדת בתי

  .  ס אותו לבריתו של אברה� אבינוכברה מזל טוב להולדת הנכד שאתמול הוא הכני

  .הנכד הראשו� בי� נכדות ובנות  :בני כברה

  

  :531דיו� בנושא כביש 

מספר תושבי� וביניה� , פנו אלי מספר חברי�. שונה מהרגילהיו� ישיבה ה: חמו	יהודה ב�

ועמוס גבריאלי וקובי , פנה ירו� סטולרו בש� מספר תושבי�. ג� חברי מועצה

. 531אבל ביקשו שנקיי� היו� דיו� בנושא של כביש אוחיו� בש� עצמ� 

נעניתי לבקשה והזמנתי ג� נציגי תושבי� שבחרו לה� נציג אחד שיישא 

לא ננסה אלא נקי& את , נקיי� דיו� בסדר כזה שננסה להקי&. דברי� בשמ�

זה דיו� חמישי , אני מוצא חובה לציי� שזה לא הדיו� הראשו�. 531כל נושא 

התקיימו מספר דיוני� ג� במליאה . 531י ראש עיר בנושא או שישי מאז שאנ

זו הפע� השנייה שפותחי� . לתכנו� עיר וג� במועצת העירייה פע� אחת

  .אותה בצורה כזו ע� דיאלוג ע� נציג התושבי� שידבר בשמ�

אני מקד� בברכה בתוכנו מספר אורחי� שהגיעו אלינו ויש לה� יותר מאשר                         

ינר 'אינג, הייתי אומר, את ידידי וידיד העיר. 531ילה לומר בתחו� כביש מ

ינר 'את אינג.  עוד מתחילתו531מי שהתחיל למעשה את כביש , גדעו� ירושלמי

את הדוקטור יוליה סג� המנהל . צ"מ מנהל אג& התכנו� של מע"עופר גלעד מ

  . 531של ינר מיכה ליאונוב מנהל הפרוייקט 'ואת אינג. של אג& התכנו�

גדעו� ידבר על מה . אנחנו נפתח את הדיו� בדברי רקע מפי גדעו� ירושלמי  

ומה ,  כניסתנו לקדנציה הנוכחיתד מאז תחילתו ע� דגש ע531נעשה בכביש 

לאחר מכ� יאיר גרול אדריכל העיר יישא . נעשה מאז הקדנציה הנוכחית

 מי שליוה וקובי אוחיו�. דברי� ויאמר את הצד התכנוני האורבני שלנו

עוד מהקדנציה הקודמת , ומלווה את הפרויקט הזה בשבע השני� האחרונות

לאחר מכ� ירו� סטולרו כנציג . כמחזיק תחבורה וג� בקדנציה הנוכחית

לאחר מכ� נפתח את הנושא לדיו� של חברי .  התושבי� יציג את דברו



4  30.03.06    מועצה מן המניין

 אני מראש, מה שאני מבקש. בבקשה, גדעו� ירושלמי.  המועצה ודברי סיכו�

ג� , זה לא דיאלוג תו� כדי ההרצאה אלא כל אחד שיש לו שאלות, מודיע

לא נצא מפה עד שלא תהיה . שירשו� את הדברי�, מחברי המועצה

מכוו� שיש ג� סדר יו� מאד מאד , אנא מכ�. התייחסות לאחרו� השואלי�

  .בבקשה. עמוס לאחר הנושא הזה

אז אמרו לי . יש אז שאלתי ממתי להסבירכשנתבקשתי להסביר כא� על הכב :גדעו� ירושלמי

  . אז נתחיל מהתחלה. מהתחלה

  ?היית אז חייל בסדיר או משוחרר :חמו	יהודה ב�

 למעשה 531כביש .  1967בשנת , הייתי כבר אז בתחילת דרכי כמהנדס, לא :גדעו� ירושלמי

כאשר . 'דר� הטייסי�'הוא הוכרז על מה שנקרא היו� . 1966הוכרז בשנת 

 	זה התחיל ב, הכביש עבר לאור� מגאולי�. נו רואי� זה היה ככהמה שאנח

לרחוב , עבר לאור� דר� הטייסי� צמוד לבית העלמי�, התחיל מגאולי�, 444

, חי ורחוב סוקולוב	עבר דר� הטייסי� בי� רחוב תל, עד דר� הטייסי�, חי	תל

טע ואני לא רוצה להמשי� לגבי רעננה כי זה ק, 402ומש� בהמש� עד לכביש 

  .סבא	יש לנו מספיק פה בכפר, בפני עצמו

 צ"מעל "שוהמי היה מנכ.  לא רצתה לנגועצ"מעכשהתחלנו לתכנ� למעשה   

הכביש עובר ,  זה יותר מדי קשה531: הוא אמר. 531 	והוא לא רצה לנבוע ב

  .הוא לא רצה להתחיל להתמודד ע� זה... בשטחי�

להתחיל לטפל בשדרוג של  פנו אלי צ"מע, בתחילת שנות השמוני� פנו אלי  

.  לא  נעשה הרבה כי פשוט היה קושי1987אבל למעשה עד שנת . 531כביש 

לא הצלחנו . 531לשדרג את , אנחנו ניסינו לבצע את התוואי על דר� הטייסי�

היו מקומות .  מטר50לא הצלחנו להגיע לרוחב של , ליצור מחלפי� בתוואי

חי 	בי� רחוב תל, בית העלמי� מטר ליד 15שאפילו היה תוואי ברוחב של 

מצד אחד בית העלמי� של . השרו�	ליד בית העלמי� של הוד, לרחוב סוקולוב

סבא הגיעה למעשה ממש עד לתוואי של 	מצד שני הבנייה בכפר, השרו�	הוד

לא מבחינת , וככה אי אפשר היה לפתח תוואי לא מבחינה גיאומטרית. 531

  . ורי� לאור� התוואיהיו הרבה חיב. רוחב ומשו� בחינה שהיא
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זאת . השרו�	סבא כולו בתחו� הוד	ונאלצנו לעשות את התוואי בתחו� כפר  

סבא התפתחה ממש עד לרצועת 	 לאור העובדה שכפר531כביש , אומרת

אנחנו פנינו . לאור העובדה שרצועת הכביש הייתה ברוחב קט� מאד, הכביש

שהייתי אצל ,  בנימיניזה היה עוד לפני, בפע� הראשונה. השרו�	לעיריית הוד

הוא לא היה מוכ� בכלל . השרו� אני נזרקתי מכל המדרגות	ראש העיר הוד

השרו� עוד 	כי אז הוד, הטענה שלו הייתה שתוואי הכביש... לשמוע שתוואי

לא יעלה על הדעת , הוא אמר, לא יכול להיות. לא הייתה כל כ� מפותחת

סבא יעבור כולו 	 את כפר שהוא משרת בעיקר מבחינתו531שתוואי כביש של 

  .השרו�	בתחו� הוד

במש� השני� אנחנו אי� שהוא יצרנו תוואי שהתוואי היה ככל הנית� קרוב   

כ� נקבע תוואי . זה היה התוואי. השרו�	סבא אבל כולו בתחו� הוד	לכפר

  .531כביש 

רכבת ישראל ניסתה להעביר תוואי של , 1980בער� זה היה סו& , בינתיי�  

 מטר רצועה 50כי היה לנו רק , היו ויכוחי� לגבי הרוחב. מסילה במקו�

 מטר מהמוסדות 50 	לאור העובדה שאי אפשר היה לקבל יותר מ. בזמנו

, זאת אומרת.  מטר ג� כביש וג� מסילה50 	הוחלט להעביר בתחו� רצועת ה

היינו במצב מאד מאד בעייתי מבחינת רחבי� אבל הצלחנו אי� שהוא 

מה שאת� רואי� . י� להכניס ג� מסילה וג� כבישברחבי� ממש מינימלי

והיו� בקרוב , יש לנו ג� בנורדאו את התחנה. כבר חלק מהמסילה שקיימת

ג� , 531ככה נבחר תוואי   . וזה ימשי� ג� מערבה, תיפתח ג� בסוקולוב

  .  הכביש וג� המסילה

, וזאת למעשה הדר� הנכונה, אנחנו רצינו ליצור. עכשיו לגבי התחברויות  

סבא 	מצאנו ג� את כפר, אבל מה. ליצור כניסות ראשיות רחבות לתו� הערי�

כא� , סבא	שיש כביש ראשי בתו� כפר. וג� את רעננה בדיוק באותו מצב

רחובות רוחביי� , ויש רחובות צרי� שמובילי�, סבא זה רחוב ויצמ�	בכפר

 נוצר מצב שלא הצלחנו למצוא רחוב. סבא	צרי� שמובילי� לתו� העיר כפר

סבא 	אחד שהוא יהיה מספיק רחב שהוא יוכל לשרת את הכניסה לתו� כפר
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  .סבא	 עד לתו� כפר531 	מ

זה היה המצב ולאור העובדה שכבר אז היו התנגדויות של רחובות , עכשיו  

	מסלולי דו	חי הוא רחוב שמתוכנ� ככביש דו	רחוב תל, כי למשל. מסוימי�

אבל אנשי . י נתיבי� לכל כיוו�אפשר להכניס אליו שני מסלולי� ושנ. נתיבי

ואז . חי	חי כבר אז לא  הסכימו שהכניסה הראשית תהיה דר� רחוב תל	תל

חי 	תו� כדי משאי� ומתני� ופשרות סוכ� שיהיה כניסה צרה ברחוב תל

.  זה למעשה מסלול אחד–מה זה כניסה צרה . וכניסה צרה ברחוב סוקולוב

מסלולי 	שאפשר לבנות כביש דוחי רצועה 	אז למרות העובדה שיש היו� בתל

ורחוב . ברוחב של הרצועה, מגונ�, נתיבי עד היו� יש מסלול אחד ע� גינו�	ודו

שמה אי� אפשרות להכניס יותר מאשר . סוקולוב יש לנו בעיה יותר גדולה

 נכנסי� ברחובות צרי� לתו� 531זאת אומרת אנחנו מתו� .  מסלול אחד

  . סבא	כפר

, לכל עיר, רעננה, סבא	לא משנה כפר,  כניסות לעירבמידה ולא נית�, עכשיו  

 אז –הראשי , אביב	 שזה הכביש האורכי לתו� תל531ויעבור לידה כביש כמו 

אי� ער� לכביש עבור העיר א� אתה יש ל� ליד� כביש ואתה לא יכול להיכנס 

  .  ולצאת אליו

כניסות ובדר� כלל לא עושי� כל כ� הרבה , סבא	אז בצורה כזאת יצרנו לכפר  

סבא כניסה אחת על כביש מה שנקרא היו� 	יצרנו לכפר. לתו� עיר אחת

כניסה . כניסה אחת, 55בזמנו הוא נקרא כביש , השרו�	 עוק& הוד40כביש 

ויש את הכניסה . כניסה שלישית יצרנו בסוקולוב, חי	שנייה יצרנו בתל

, מרתזאת או. יש לנו לרחוב טשרניחובסקי, 4הראשית שהיא ג� מתו� כביש 

  .ארבע כניסות בגלל שלא הייתה אפשרות ליצור כניסות רחבות

חי וסוקולוב המרחק בי� המחלפי� 	בי� תל, חי	ברחוב תל. מה שעוד עשינו  

לא הצלחנו ליצור מצב בסטנדרטי� מתקבלי� , זאת אומרת. היה קט� מאד

	יורדי� מרחוב תל. לא הצלחנו ליצור מצב שאנחנו יורדי� ועולי�, על הדעת

. המרחק היה קט�.   לרחוב סוקולוב531 	 ועולי� מ531 לכיוו� כביש חי

אני אחר כ� , אבל היו�. ג� היו� יש, יש בעיה של הצטלבויות, הייתה בעיה
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  .אגיע לזה בהמש� ואני אראה את התוכנית

                      לאור העובדה שהייתה כא� התנגדות עזה ביותר של אנשי הועד של רחוב 

לאור ? להגיד שעשית לי חיי� קשי� מאד? אי� להגיד... ולאור ה, �הטייסי

סבא 	כמעט מלחמה ע� הנציגי� של עיריית כפר, הייתי אומר, זאת שהיה לנו

אחרי הרבה מאד דיוני� ואחרי שראש העיר דיבר . ובראש� היה קובי אוחיו�

צר ואנחנו ג� ניסינו ונו.  אז הוחלט לנסות ולבדוק אפשרותצ"מעל "ע� מנכ

ואני עוד מעט אראה ... ליצור אפשרות להתחבר, לנו צוהר ליצור את זה

 531 	להתחבר מ. כי זה למעשה מהות הדיו�, תוכנית יותר גדולה של זה

היו כא� מספר , צ"מעהדבר הזה התאפשר לאור  העובדה  ג� ש.  לסוקולוב

.  קנתה את הבתי� האלהצ"מעהשרו� ש	חלקות של בתי� בתחו� הוד

 קנתה את הבתי� האלה התאפשר לנו לתת דר� שירות מיוחדת בי� צ"מעוכש

ואז בקושי בקושי הצלחנו אי� שהוא להכניס ולשדרג את . שני המחלפי�

ואני אראה את זה אחר כ� בתוכנית . השרו�	מערכת הכניסות והיציאות להוד

  .נפרדת

 בתוכנית הקודמת. אני רוצה להראות לכ� את התוכנית. זה המצב עד עכשיו  

מי שרצה להיכנס לרחוב סוקולוב הוא מזרחית לרחוב , הבסיסית מה שהיה

עבר את כל דר� הטייסי� , חי לרמפה לדר� הטייסי�	חי עלה לרחוב תל	תל

זאת היא . אני ג� רוצה שיהיה ברור.  עד רחוב סוקולוב ונכנס לרחוב סוקולוב

התוכנית שרצה לאור� כל הדר� ג� מתו� הבנה שלמעשה כביש דר� 

ע� . זאת התוכנית שרצה לאור� כל הדר�,  ההיסטורי531ייסי� זה הט

בשביל , ואנחנו חושבי� ג� היו� שהיא תוכנית טובה. התוכנית הזאת הלכנו

  . ואי� התנגדויות כל כ� קשות,  בטח שהיא טובה531

סיכמנו אותה בכל הועדות . סבא	לאחרונה סיכמנו אותה ע� נציגי העיר כפר  

ה קושי ג� לשכנע מאד את מתיה עינב ללכת ולשנות והי. במשרד התחבורה

  . את הסיכו� הזה

עכשיו אני רוצה לדבר על התוכנית שאי� לה עוד שו� מעמד אבל אני רוצה   

תוכנית . 162/מח,  אנחנו את התוכנית הקודמת שדיברתי עליה. להסביר עליה



8  30.03.06    מועצה מן המניין

  המקורית זה בלי162/מח, זה לא התוכנית הזאת,  המקורית בקטע162/מח

  .  וכא� דר� הטייסי� היא לכל האור�. הרמפה הזאת

 היא אושרה 402הקטע בי� רחוב סוקולוב לכביש ,  המקורית162/תוכנית מח  

	בי� סוקולוב למעשה עד תל. לתוק& בתנאי� שאנחנו עכשיו מתדייני� עליה�

הועדה השהתה ? יוליה, אי� להגדיר את זה בדיוק, חי התוכנית הזאת היא

  . את החלטתה

אנחנו כרגע מטפלי� קוד� כל במילוי התנאי� בקטע . עכשיו העניי� הוא כזה  

  ,ואנחנו ע� התוכנית הזאת שאת� רואי� אותה. 402 	בי� סוקולוב ל

	בי� סוקולוב לתל.  זה סופי402 	במתח� הזה בי� סוקולוב ל. בשפה פשוטה :עמוס גבריאלי

  ?זה מה שאתה אומר. חי זה לא סופי

  ? זה נקרא לא סופימה :גדעו� ירושלמי

שהועדה השהתה את החלטתה או שלא , זה מה שאתה אמרת מקוד� :עמוס גבריאלי

  .  המתח� הזה לא סופי, זאת אומרת שעדיי� המקטע הזה. החליטה או שינתה

אני לא יכול להגיד ל� א� . אנחנו לא ועדה מחוזית. עמוס, בוא אני אגיד ל� :גדעו� ירושלמי

  .אני יכול להגיד ל� מה אנחנו מגישי�. שרמישהו יאושר או לא יאו

  . שאלתי מה הסטטוס התכנוני נכו� להיו� :עמוס גבריאלי

  הסטטוס התכנוני :גדעו� ירושלמי

  .נכו� להיו� :עמוס גבריאלי

  . אני אמרתי קוד� :גדעו� ירושלמי

תוכנית חדשה ' א162/יש לנו עכשיו את מח. הסטטוס התכנוני נכו� להיו�  :יוליה

. 'היא א.  והיא עוברת למת� תוק&, 402צ� ממחל& סוקולוב ועד שהיא בע

לגבי הקטע השני ממחל& סוקולוב עד מחל& הטייסי� ועדת המשנה 

וכדי לקבל החלטה היא מבקשת מאתנו .  להתנגדויות לא קבלה החלטה

את התוכנית שתלויה , בעצ� להגיש תוכנית חדשה למליאת הועדה המחוזית

ואז שתי התוכניות ג� . להציג ולנמק אותה, הזהכא� על המקטע הספציפי 

. יחד יבואו שוב לועדה לשמיעת התנגדויות והיא תכריע מי מה� עדיפה

פרוטוקול הועדה א� יקריאו אותו כא� אז היא רואה וממליצה בחיוב 
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  .למליאת הועדה לקבל ולראות את היתרונות שגלומי� בחלוקה הזאת שכא�

התוכנית שתלויה על הלוח פה היא תוכנית שלמעשה .  בר אחדאני רוצה רק ד :גדעו� ירושלמי

לא , זאת אומרת. סבא בער� חמש שני�	מנהלי� אתי משא ומת� אנשי כפר

כאשר באופ� כללי הרעיו� היה של , בדיוק באותה צורה אלא בורסיות שונות

שדר� , סבא כמה שאפשר שלא תהיה נסיעה בדר� הטייסי�	אנשי כפר

וליצור מחלפי יהלו� ג� בסקולוב וג� , ונת של היו�הטייסי� תישאר במתכ

  .  כמו בנתיבי איילו�, מחל& יהלו� זה מחל& קט� ע� רמפות. חי	בתל

הדבר הזה ג� נדו� שוב בועדות ההתנגדות . זה לא דבר חדש, עכשיו  

בהתנגדויות בועדה המחוזית עיריית . בהתנגדויות שהיו בועדה המחוזית

  ... אני לא יודע א� זה את�... ושבי� לקחוראש העיר וג� הת, סבא	כפר

  .רק העירייה, התושבי� לא התנגדו אפילו  :קובי אוחיו�

שא& אחת מההצעות , לקחו יועצי� שהיועצי� הציעו הצעות שונות לפתרו� :גדעו� ירושלמי

. 531לא עמדה בדרישות המינימליות שאפשר לתכנ� בה� כביש ברמה של 

התאפשר לנו , שה את החלקות האלה רכצ"מעואנחנו בגלל העובדה ש

ואז . לתת נתיב מיוחד להשתזרות בי� המחלפי�, 531להרחיב את דר� 

. הצלחנו לעשות את זה בסטנדרטי� סופר מינימליי� אבל עדיי� שעומדי�

.  קבלו את זהצ"מעמשרד התחבורה קבל את זה וג� , והפתרו� הזה היו�

  .אולי מיכה,  היא כרגעהשאלה. זה המצב עכשיו. ואנחנו ע� זה הולכי�

  ?מה אומר הצבע הכחול: אבינוע� גרנות

  .בלי נדר, הצבע הכחול זה אומר שזה מה שיהיה :גדעו� ירושלמי

רק . אני רק אדבר על הנושא התכנוני. אני לא אוסי& על דברי מתכנ� הכביש  :יאיר גרול

המאבק שהיה לנו מאז ... שאני לא אכנס לנושאי� תנועתיי� אלא לנושאי�

. שאני הגעתי וראיתי את התוכניות של הכביש בא ממקומות קצת אחרי�

יצר הכביש הזה , מלבד הבעיות שעשה רחוב הטייסי� במתכונת של רמפה

ניתוק מוחלט בי� שתי ערי� שנכו� להרגע אולי פוליטית יש חיכוכי� אבל 

ודאגנו וניסינו . יש קשר רצי&, מבחינת אזרחי� ותנועה של אנשי� יש קשר

 מטר רוחב לא יהיה מחסו� שיעברו בו רק 50וג שהחרי� העמוק הזה של לדא
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ושכנענו בכוח ובשכנוע עמוק את גדעו� להחזיר לתוכנית ולתכנו� . במחלפי�

בדקה . משני הצדדי�... את גשר אסירי ציו� שחשבו לעשות אותו כאזור של 

 ואת גדעו� להעביר את צ"מעהתשעי� הצלחנו לשכנע את הרכבת ואת 

 ליד תחנת 531אמנ� בגובה נמו� אבל קשר טוב מתחת לכביש , הרההמנ

  .  הרכבת של נורדאו

. ל"מל	                      בהתנגדות שלנו ביקשנו גשר להולכי רגל באזור רחוב גלר לכיוו� כפר

של , אנחנו רואי� צור� חשוב בקשר בי� הערי� של התושבי�, זאת אומרת

בר למחלפי� שקיימי� שה� גשרי� בפני מע, תנועת רכב ושל הולכי רגל

של הולכי רגל והתנועה של , עצמ� אבל ה� גשרי� לא ברמה של היו� יו�

  . 'אופניי� וכו

. גדעו� הזכיר את זה שהקטע מפה לפה אושר, 162/מח, מעבר לנושא הזה  

כי . שתגיע לעיר הזאת תהיה דווקא מהקטע הזה, לדעתי, המכה הכואבת

 תצטר� להעביר למשקי� המפוני� ברחוב התשלו� שהעירייה הזאת

לא נראה לי שמישהו יקבל את . אנחנו מפני� משקי� שלמי�. הצנחני�

 או על ידי מי צ"מעהתנאי שלנו לתשלו� מאה אחוז על ידי המדינה או על ידי 

.  אחוז עדיי� קיי�70 אחוז 30נכו� להרגע  נראה לי שההסדר של . שלא יהיה

  .  מערכת הזאת יכאבו מאד אחוז בפיצויי� של ה30 	ו

  ?למה אנחנו צריכי�  לשל�, השרו�	זה בהוד, מה  :סימו� גולדמ�

  . רחוב הצנחני� זה שלנו, לא: חמו	יהודה ב�

',  ב162/תוכנית מח, נושא נוס&.  זה תחו� שיפוט של�, זה אזרחי� של�  :יאיר גרול

. תנועתית הוא יתוכנ� מהר, הקטע שאנחנו עכשיו הולכי� לתכנ� אותו

ההסכמות תלכנה לדעתי מאד לאט משו� שמעורבי� ש� ג� תושבי המקו� 

,  בעלי הקרקע שלא יתנו מהר את השטח אלא תמורת פיתוח התוכניות שלה�

השרו� שהיא הולכת את� ותרצה את כל השטח הזה שיהיה 	וג� עיריית הוד

שני שליש , השטח הוא שלה�, מה לעשות. בפיתוח אינטנסיבי מקסימלי

. אנחנו לא פועלי� בחלל ריק. דר� של רחוב הטייסי� הוא שלה�מזכות ה

אני בטוח שהוא יהיה קשה שבעתיי� , המשא ומת� עד היו� היה קשה מאד
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ובסופו של דבר ג� המחל& הירידה ברחוב סוקולוב . לעתיד אבל הוא יהיה

  .שבלעדיה לא עשינו כלו�

וזה , יתכ�. פהמה שעושה הקטע הזה והקטע הזה בנטרול של התנועה הרבה   

ואז החשש . אנחנו נעשה בדיקה מחודשת של הנושא האקוסטי, דורש בדיקה

שבעה מטר שיעלו כחי� אקוסטי בגב של 	שישה, שהיה של הקירות הגבוהי�

כי הוא בכל מקרה אולי .  לא יהיה בו אולי צור�–הבתי� של רחוב ארלוזרוב 

יכול להיות . עליונותפותר קומות ראשונות והיה צרי� מיגו� דירתי בקומות 

כביש כאחד , כמו שאנחנו רוצי� לראות אותו, שרחוב הטייסי� במתכונתו

לא יהיה בו צור� במיגו� אקוסטי והרעש מכיוו� כביש , סבא	הכבישי� בכפר

כי ,  לא יגיע לעוצמות שמחייבות הגנה אקוסטית עד רחוב ארלוזרוב531

, ר להורדת כמות התנועהזה יהיה רווח גדול מעב.  בקטע הזה הוא די שקוע

זה יהיה רווח גדול מבחינת חזות הרחוב וההרגשה של כל התושבי� שחיי� 

  .לאורכו לכיוו� דרו�

. ממה שאני יודע ג� הרכבת וג� בעלי הקרקע מתכנני� פה פרויקטי� גדולי�  

לנו הוא לא . השרו� מדברת על אזור תעסוקה	נכו� שתוכנית האב של הוד

ני לפחות ניסיתי לשכנע את הועדה המחוזית להמיר את א, ניסינו לשכנע. טוב

  ...נראה לי שחלק מהבעלי�. זה לאזורי מגורי�

, מכוו� שהייתה קרבה לתחנות רכבת, השרו� מדברת	תוכנית האב של הוד  

אזור תעסוקה ימשו� תנועה רבה לרחוב . שהאזור הזה יהיה אזור תעסוקה

 אי אפשר לוותר עליו .הטייסי� שהוא הרחוב שיזי� את אות� מגרשי�

אבל א� זה יהיה אזור מגורי� אז התנועה תהיה בדיוק לאזור מגורי� . לגמרי

הוא לא משרת צד שני של , כי הוא לא צרי� לצאת לשו� מקו�. הזה ותו לא

יהיה תנועה ליעד של , זאת אומרת.  ארלוזרוב שכבר ניזו� ממקו� אחר

יישאר ש� לא חורשה ולא זה שלא . זה מבחינתנו השימוש העדי&. מגורי�

כנגד ההפקעות . פארק ולא טיילת זה ברור כי האדמה היא אדמה פרטית

והתשלו� בדר� כלל ג� אצלנו בכל . הגדולות שצרי� לוקח מישהו צרי� לשל�

זכויות בנייה שהקרובות ביותר למימוש ה� , התוכניות שלנו הוא בזכויות
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  .במגורי� ולא בתעסוקה

ות שאני צופה בזמ� הקרוב  והיותר רחוק במאבק על זה פחות או יותר הבעי  

  .  השלמת הפתרו� התנועתי לטובת כול�

 ושמירה 531אני רוצה לומר שהנושא של כל הטיפול בכביש . ערב טוב לכול�  :קובי אוחיו�

כי . סבא לא היה פרי העבודה של אד� אחד	על האינטרסי� של העיר כפר

הצוות הזה . פיד על כל הפרטי�היה צוות שהקדיש לזה הרבה מחשבה והק

, כלל את אדריכל העיר, כלל את מהנדס העיר, כלל מלבד ראש העיר הקוד�

ואנחנו הקדשנו ישיבות על .  ואת מהנדס התנועה שהוא היו� מהנדס העיר

כי . השרו�	לרבות תיאומי� ע� אנשי המקצוע שבהוד, גבי ישיבות של הכנה

ות והיו לנו אינטרסי� משותפי� בהרבה תחומי� הבעיות היו בעיות משותפ

לשמור על הערי� שלנו ועל הנזקי� שעלולי� היו להיגר� לערי� האלה 

ואני חושב שלא הייתה נקודה . 531כתוצאה מהתוכניות המקוריות של כביש 

בעיקר , והקדשנו לזה ישיבות ג� ע� שר התחבורה. שלא נגענו בה ולא דנו בה

  . וע� המתכנני� וכיוצא בזהצ"עמל "ע� מנכ, ל משרד התחבורה"ע� מנכ

 2002אני חושב שמי שראה את החומר שצור& והופ� לחברי המועצה משנת   

רואה את שלל הנקודות שעולות היו� שאנשי המקצוע של העירייה בראשותי 

ובראשות ראש העיר הקוד� העלו אות� כבר בשעתו וראו אות� כבעיות של 

  . 531סבא בכל נושא 	העיר כפר

 162/ע מח"סבא על הגשת התב	סמ� של קביעת עמדה עיריית כפריש לכ� מ  

 שמשתתפי� בו כמעט כל גורמי המקצוע בעירייה לרבות ראש 2002כבר מיוני 

את� רואי� את הבעיות שאנחנו . העיר הקוד�   ואנכי ויועצי� חיצוניי�

 	ואני חושב שלאחר מאבק עיקש ומתמש� מ.  העלנו ועמדנו על פתרונ�

שאפילו , חמש שני� הזרוע והרמפה ברחוב סוקולוב	 של ארבע כמעט2001/2

מתיה עינב בפגישות שהיו לנו יחד ע� גדעו� ירושלמי הטילה למעשה וטו 

מבחינת הקריטריוני� שלה היא לא מוכנה לחיות , וקבעה שמבחינה תנועתית

אנחנו רואי� שהרמפה והזרוע הזאת כבר הופכי� לתוכנית שועדת . את�

אבל אני רוצה להגיד לכ� . עשה מאמצת ומעודדת אותהההתנגדויות למ
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. כי אנחנו ידענו את הל� הרוח בועדה, שהתוצאה הזאת לא הייתה מתרחשת

סבא ויצירת הזרוע והרמפה 	ה� עמדו לדחות את ההתנגדות של עיריית כפר

ואילולא המאמ� וההסכמות של ראש העיר . ה� עמדו לדחות אותה. הזאת

הסכמות שהוא השיג ה� ע� הרכבת וה� ע� ,  הזאתחמו הקדנציה	יהודה ב�

 אני לא מאמי� שהיו מקבלי� את התוכנית – וה� ע� משרד התחבורה צ"מע

.  אני חושב שהנימה הזאת כבר עולה בדר� ניסוח של החלטת הועדה. הזאת

ואני לא משוכנע שללא ההסכמות היו , ההסכמות הלאה הטו את הכס&

 162/ו� להיו� פיצלו את התוכנית של מחנכ.   במלואה162/מאשרי� את מח

לשתי תוכניות נפרדות והקפיאו את הקטע הזה כדי לממש את התוכנית 

אני חושב שעל כ� מגיע יישר כוח . הזאת ולהביא אותה כתוכנית נפרדת

והייתי אומר שמאמ� של חמש שני� שלא הצלחנו כל כ� . לראש העיר הנוכחי

  .להגיש התנגדותנאלצנו , להביא תוכנית כזאת ולשכנע

 531ג� לאחר שהשגנו את כל ההישגי� של השינויי� בתוכנית של , רבותיי  

מאחר ולא , ג� לאחר שהשגנו את כל ההישגי�, 162/ ועד שהגיעה מח54/מח

וגדעו� .  הגשנו התנגדות–באנו על סיפוקנו בכל הנקודות ובכל החיבורי� 

  .ירושלמי אפילו הופתע מעצ� הגשת ההתנגדות

סבא קבעה מפורשות 	 עיריית כפר162/בהתנגדות מח: "וצה לקרוא לכ�אני ר  

יש .  531שהיא מתנגדת להפיכת רחוב הטייסי� לרמפה ודר� שירות לכביש 

חי למחל& סוקולוב ע� אפשרות 	ליצור דר� שירות המקשרת בי� מחל& תל

אפילו צרפנו תשריט ואפילו צרפנו ."   למחל& סוקולוב531ירידה מכביש 

היה , פה חברנו יחד. השרו�	 משותפת ע� המהנדסי� של עיריית הודתוכנית

 צ"מעקבענו שרחוב הטייסי� חייב לעבור מאחריות . לנו אינטרס משות&

  .  לרשויות המקומיות ולהפו� אותו לרחוב עירוני ע� רמת תנועה נמוכה

 שכביש הטייסי� הופ� להיות כביש צ"מעהיה לנו כבר הסכ� ע� , רבותיי  

היה לנו הסכ� כתוב . השרו�	סבא ועיריית הוד	פנימי של עיריית כפרעירוני 

ויש פרוטוקול של פגישה שג� השתת& בה עור� די� ויינברג שש� עוגנו 

 אלא בועדת צ"מעומי שחזר בו מההסכמות זה לא . ההסכמות האלה
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 לא התנגדה להפו� צ"מעלמעשה .  ה� לא קבלו את הנושא הזה, ההתנגדויות

  . סי� לכביש שירות פנימי ולרחוב עירוני לכל דבר ועניי�את כביש הטיי

, וגדעו� יוכל להעיד על כ�, נוטי� לשכוח שפע� הייתה תוכנית, רבותיי, אנחנו  

היה חיבור . סבא הציגה	ויש על כ� סימוכי� בכל הניירות עמדה שעיריית כפר

פ הקט� והחניו� ברחוב " דר� השצ531 	לרחוב הטייסי� ומש� ל

סבא ניהלה אתו 	עיריית כפר. והועד הנוכחי קד� לו ועד אחר. קיטשינססאו

  .  אריק שח�, ויש אד� פה שיושב מולכ�. דיאלוג כל הזמ�

  .זו הייתה עמותה  :אריק שח�

הייתה ? ונדמה לי ג� עדינה,  בראש הועדל עמד"ושלמה גולדברג ז. נכו�  :קובי אוחיו�

ירת האינטרסי� וישבו עמותה של חמישה איש שליוו את כל התהלי� של שמ

אריק שח� בעיקר ישב , וע� יאיר גרול ישירות.   אתנו מדי ארבעה חודשי�

ה האלה 'והחבר.  אתו כמעט כל חודשיי� ועדכ� ברמת שקיפות גבוהה מאד

העלו כבר אז את כל הנקודות ונלחמו כארי על כל מה שצרי� להיות טוב 

עבר לכביש הטייסי� וג� אז אריק שח� נלח� שלא יהיה מ.  לדרו� העיר

, רבותיי, היה מעבר. המעבר הזה בוטל.  דר� רחוב אוסטשינסקי531 	ומש� ל

פ והמעבר להולכי רגל ומש� "דר� החניו� הקט� והשצ, מרחוב ארלוזרוב

ואנחנו קבענו אז במסמ� . תו� הרס של יער אוסישקי�, דרומה בתור כביש

יגר� עקב סלילת שאנחנו מתנגדי� להרס החורשה של יער אוסישקי� שת

, ותתפלאו, כבר אז.  מערב531הרמפה העלייה מרחוב הטייסי� לכביש 

  . וכא� ג� הצלחנו. השרו� הייתה אתנו יחד במאבק הזה	עיריית הוד

. אני חושב שהצלחנו ג� בליצור התפלגויות של תנועה וחלוקת העומסי�  

לא היה . חי וסוקולוב	גדעו� דיבר שהיו בהתחלה שתי כניסות ראשיות של תל

ע של "השרו� את התב	וגדעו� תיק� מטע� הוד. עות"לתק� תב, רבותיי, קל

המש� רחוב הראשוני� שהוא מהווה עוד דר� מקשרת לתחנת רכבת נורדאו 

קרקעי ליד תחנת נורדאו מתחת 	ע� מעבר תת, ומש� כביש הטייסי� והלאה

  . קוריותזה לא היה קיי� בתוכניות המ, רבותיי.  ומתחת למסילה531לכביש 

סבא 	אני מודה שאנחנו נלחמנו על חיבור בי� הערי� כפר, כ� שאחרי שאנחנו  
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אנחנו לא ראינו את החיבור הזה בתוכניות . ציו�	השרו� ברחוב אסירי	והוד

היינו סבורי� שזה לא .  אנחנו עמדנו על כ� מכמה טעמי�. המאוחרות יותר

	שבי� שאפשר דר� אסיריאנחנו חו, דבר שני. נכו� אורבנית לנתק בי� הערי�

ציו� להסיט חלק מהתנועה העוברת ולפלג את העומסי� בדרכי� האחרות של 

על הסדרי התנועה בדרכי� אפשר . חשבנו שהדר� הזאת חיונית. העיר

	ציו� ומזרחה תהיה דו	הא� הדר� של כביש הטייסי� מאסירי. להתווכח

 אפשר להיות  על זה–מזרח מערב או מערב מזרח , תריתיס	תרית או חדיס

  .  חלוקי� ואפשר להתדיי�

וגדעו� יכול להעיד , חי והצענו	אנחנו נאבקנו ג� להרחיק את מחל& תל  

. השרו� הצענו חלופות מחלופות שונות	שאנחנו והמהנדסי� של עיריית הוד

ולהרחיק את , הצענו להקי� כיכר גדולה במרחב הזה ולוותר  על הרמזור

כל התוכניות האלה . � חסר וכיוצא בזההצענו מחל& יהלו. המחל& דרומה

 מבחינה הנדסית וה� ניסו להראות לנו באותות ומופתי� צ"מענדחו על ידי 

 	בוודאי שזרועות והתחברויות ל. שבלתי אפשרי להרחיק את המחל& הזה

כי . חי השפיע ג� על התכנו� של המחלפי� האלה	קולוב וה� בתלו ה� בס531

אחרת כביש הטייסי� היה , רות אחתסברנו שאי אפשר להסתפק בהתחב

 והוא לא היה יכול לעמוד בכל הנטל 531הופ� להיות זרוע ורמפה של כביש 

  .של התנועה העוברת ועומסי התנועה ש�

, באמת, אנחנו לא נמצאי� פה, אני רוצה להגיד בנימה אישית שאי� לנו פה  

 בשתי אנחנו והתושבי� לא נמצאי�. אני אומר את זה לא בשביל הקלישאה

, יכול להיות שבגלל. אנחנו נמצאי� באותו צד של המתרס. חזיתות שונות

רק מי שחי בקרבת הכביש מבי� את , כלומר. ואני מבי� את התושבי�

 וכביש 531אי� ספק שלכביש . המשמעויות שלו ומבי� את ההשלכות שלו

השלכות תנועתיות והשלכות , הטייסי� יש לה� השלכות אורבניות

כל מי שנושק לכביש מושפע מהכביש . ל כל מתח� דרו� העירסביבתיות ע

אפילו הועד ותושבי דרו� העיר אינ� חולקי� על החיוניות של כביש . הזה

 בצפו� להקלת גודש התנועה ולפתרו� הפקקי� 551 והמקבילה שלו כביש 531
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  .של הכניסות והיציאות לעיר, לא במתכונת הביניי�, במתכונת הסופית שלו

זאת ג� כשידענו והכרנו בחשיבות של הכביש לא ויתרנו על יחד ע�   

וגדעו� אמר א , ואני חושב. לא ויתרנו. האינטרסי� של כל תושבי דרו� העיר

 וג� בהתנגדות צ"מעמיררנו את החיי� ל. תזה לא כדי לטפוח לי על השכ�

ואני חושב שהתרומה הכי גדולה הייתה בקדנציה הנוכחית . 162/של מח

כמעט בדקה . הביא את ההסכמות כמעט בדקה התשעי�לראש העיר ש

על ס& דחיית ההתנגדויות , התשעי� כי אנחנו היינו על ס& דחיית ההתנגדויות

  . במלואה162/ואישור מח

ואחרי שהתוכנית . יש עוד הרבה מה להתדיי�.                       אני לא אומר שתמו כל הבעיות

אפשר עוד לשת& , אפשר עוד לשפר, בקטע הזה הוקפאה אפשר עוד לחשוב

אנחנו מוצאי� , אנחנו מוצאי� פתיחות אצל המתכנני� של הכביש. פעולה

, אני חושב שלראשונה.  ואצל מנהלי הפרוייקטי�צ"מעל "פתיחות של מנכ

מציע , בא לכל פגישה, ואני חייב להחמיא שמנהל פרויקט מעורב באופ� אישי

מיכה מנהל . ל כ� ירו� וכל החבורהויעידו ע. שומע את הדיירי�, פתרונות

. ומנסה באמת לפתור, ונכנס עד לפרטי� הקטני�, הפרויקט ברוב קשב

על א& שהמתכנ� ומנהל הפרויקט לא חיו , ההצעה של מדרכה עלית, למשל

ה� היו מוכני� ללכת לקראת ושינו את , אותה מהבחינה הבטיחותית

אבל ה� . אפשר לא, אפשר להתווכח על החיוניות. התוכניות מקצה לקצה

זה מראה שבצד השני יש לנו פרטנר כדי . גילו הרבה רצו� טוב ועשו את זה

לנהל אתו את הדיאלוג ג� כשהתוכניות לכאורה מתקדמות והמצב בשטח 

  .  כמעט עשוי

 זה הקטע שנשאר בי� 531אני חושב שמה שנשאר לנו להתמקד בכל נושא   

 	ר את הבעיה של ההתחברות לחי שהבעיה העיקרית זה לפתו	סוקולוב לתל

, כ� טיילת, חי	לדו� במעמד של הכביש שבי� סוקולוב לתל,  דר� סוקולוב531

השאלה . אנחנו לא חולקי� שזה כביש שירות פנימי. כ� כביש שירות פנימי

אבל תבינו שאנחנו לא השחקני� היחידי� , נחשוב יחד. מה נעשה בזה

  .  במערכת
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וס& זה האופי של האזורי� שיהיו סמוכי� לרחוב ארלוזרוב הדבר הנ, קובי :עמוס גבריאלי

ומה יכולה להיות , אזורי מגורי�, אזורי תעשייה, השרו�	בתו� שטחי הוד

  .זו נקודה קריטית. ההשפעה שלה�

. זה הקטע הראשו�.  אני רק אגיד את הנקודה השנייה. אני ג� אשיב על זה  :קובי אוחיו�

 שאנחנו ג� היו� כעירייה לא יכולי� הקטע השני זה הצומת המאד בעייתי

אבל , 4 	 ו2בעיקר בתי� , חי לבתי�	זה הקרבה של מחל& תל. לחיות את זה

. ועל כ� ג� נצטר� לראות ואנחנו ננסה להיאבק עד הסו&. חי בכלל	מחל& תל

  .אנחנו לא שני צדדי� למתרס, ואמרתי

ותפות ע� ג� כשהגשנו תוכניות מש, רבותיי. הנושא השלישי שאתה דיברת  

השרו� ידענו שהגישו תוכנית אב שיש לה מה לומר 	ג� כשהוד, השרו�	הוד

 מעול� לא – 531בי� כביש הטייסי� לכביש , בשטחי� הכלואי� בי� הכבישי�

. נתנו לה� להתנות את ההסכמות שלה� בהסכמה שלנו לתוכניות שלה�

ונית בוא  העת כשאת� תגישו תוכניות שיש לה� מעמד ברמה התכנ: אמרנו

ואני אומר ברמת השקיפות הכי , אי� בעניי� הזה. אנחנו נאמר את שלנו

השרו� שו� הסכמה על התוכניות שלה� בשטחי� 	אי� בינינו לבי� הוד. גבוהה

, בבוא העת אנחנו נחשוב יחד, אני אומר את זה. הכלואי� בי� הכבישי�

ורבני וה� וא� התוכניות האלה נחשוב שה� גורמי� לנו נזק א, נקיי� דיוני�

 אנחנו נעמוד על שלנו ונגיש את –לא מתחשבי� באינטרסי� שלנו 

. כפי שה� מגישי� את ההתנגדויות על פי חוק התכנו� והבנייה, ההתנגדויות

  .תודה רבה

עוד . כל הכבוד, באמת,  הצליחו להזיז531את כביש , א� תסתכלו בתוכנית  :ירו� סטולרו

אבל שכחו . 531ו להזיז את כביש הצליח, חמש עשרה שנה, לפני עשר שני�

כמו שאת� . 531את כל הרמפות שצמודות לכביש , להזיז את כל הרמפות

הוא צמוד , הצבע הסגול, 531רואי� אז הרמפות בצד הדרומי של כביש 

הבעיה .  סבא הוא מרוחק מהכביש	ובצד שלנו של תושבי כפר, לכביש

ברובו נקנה על ידי שטח המובלעת הזה ש.  העיקרית פה זה שטח המובלעת

א� ,  דונ� שהשטח הזה61נשאר פה שטח של . יש פה את חניו� הרכבת, צ"מע
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כי אחרת לא . יבנו עליו אזורי מסחר ואזורי תעשייה אז אי� ספק שיהיה כביש

  . יוכלו להגיע אליו

סבא צריכה לדרוש ממשרד הפני� שינוי 	                       את כל הקטע הזה עיריית כפר

יש פה בית ברחוב . סבא	השרו� היא גבולה בשטח מכפר	כי הוד. ולותגב

	 כפר26אפילו הכתוב על הבית זה ארלוזרוב , ינסקי שהגישה אליוסטשאו

אי אפשר . סבא	את שירותי התברואה הוא מקבל מכפר. בית שמלצר, סבא

 צ"מעכמו ש, וא� לא. צרי� לדרוש שינוי גבולות.  סבא	רק מכפר, להגיע אליו

כל הפרויקט . היא יכולה לקנות ג� את השטחי� האלה, ה את שטחי שגבקנת

. יכולי� להוסי& עוד שני מיליו� דולר? מיליארד דולר, כמה, הזה עולה

 מיליו� דולר ולקנות ג� את 2אפשר להוסי& עוד , מיליארד כל הפרויקט

  .השטחי� האלה ואפשר להשאיר אות�

 800תחנת רכבת במרחק של אחד הדברי� שכרגע נבדקי� מה פתאו� יש   

יכלו . אחת הבעיות שהרכבת לא מסכימה, חניו� הרכבת. מטר או קילומטר

, כי חניו� הרכבת יש לה� מיז�. לעשות ג� ירידה כזאת צמודה כמו בצד הזה

ה� בעתיד רוצי� לחבור לאותו יז� ולעשות פה קומפלקס אדיר שחלק 

. דיקה של מבקר המדינהוזה כרגע בב. מהחניו� של המיז� זה חניו� הרכבת

  . אני מקווה שתהיה תשובה

ציו� א� יפתחו 	גשר אסירי. ציו�	גשר אסירי. הבעיות הנוספות שקיימות  

הוא בעצ� הול� , הולכי� לפתוח אותו תו� שבוע או שבועיי�, אותו כרגע

	וכל הכבישי� מהוד,  מחניו� הרכבת200לנקז את כל התנועה של מתח� 

התחנה בנורדאו כבר .  ב שאי אפשר לנסוע עליה�השרו� כרגע נמצאי� במצ

השרו� לא 	והוד, השרו�	מחכה שלוש שני� שיפתחו את הצד של החניו� מהוד

סבא לא צריכה כרגע לאשר שיפתחו את 	אז אני חושב שכפר. מטפלת בזה

כי אחרת עוד . כרגע שלא ייסעו לכיוו� טיילת הטייסי�. הגשר עד בית העלמי�

 מזרח תהיה 531יוו� בית העלמי� ואחרי זה לכביש כל התחבורה הזאת לכ

כל האזור הזה . השרו� מתכננת בניה פה	והוד. 200כל מתח� . סבא	דר� כפר

  .בעצ� הול� להיות בניה אדירה
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את . חי	דבר נוס& שאנחנו מבקשי� מראש העיר זה כל הנושא של רחוב תל  

 אז בעצ� ולפי מה שאנחנו שמענו. חי אתה הבטחת שלא ירחיבו	רחוב תל

ואנחנו . חי ולהרחיב אותו באיסור חניה	הולכי� להרחיב את רחוב תל

כי זה מה , חי	שלא ירחיבו את רחוב תל, מבקשי� שיהיה שיתו& פעולה מלא

  .שהבטחת

ואת� יכולי� לבוא ולראות , העבודות בסוקולוב נמשכות כבר יותר מדי זמ�  

ואנשי� מבוגרי� , אי� תלמידי� שהולכי� לבתי הספר קופצי� על הגדרות

וג� פה אפשר לעשות שיתו& . שרוצי� להגיע למרכז העיר קופצי� על הגדרות

  .  פעולה והיה אפשר לפתור את הבעיה הזאת

אנחנו שכרנו מתכנ� . חי אמרו שאי אפשר להזיז אותו	מחל& תל. חי	מחל& תל  

סבא שאותו מתכנ� נת� חות דעת שאפשר להזיז את 	במימו� עיריית כפר

זה בעצ� , חי בעוד עשרי� מטר לעומת העשר מטר שקיימי�	תלמחל& 

אפשר להזיז את הצומת הזאת ואז יהיה אפשר להרחיק אותה . שלושי� מטר

  .  חי ובאברה� קר�	מהבתי� בתל

  , אפילו שהוא יהפו� לכביש עירוני, א� כביש הטייסי�  

  ?ת�סבא את� שכר	מה זאת אומרת יוע� במימו� עיריית כפר  :סימו� גולדמ�

  . אנחנו המלצנו על יוע�  :ירו� סטולרו

  .לא ה�, העירייה שכרה  :קובי אוחיו�

  .אבל אנחנו המלצנו עליו  :ירו� סטולרו

  .  העירייה שכרה צד שלישי נטול  השפעות קודמות  :קובי אוחיו�

א� יהיה מצב שכביש הטייסי� יהיה קיי� והוא לא יהיה . כביש הטייסי�  :ירו� סטולרו

כל האזור הזה יהפו� – אבל א� הוא יהיה קיי� כשני נתיבי� 531 	כרמפה ל

א� . זה ישלי�, כל האזור הזה. גוריו�	לאזור אורבני וזה ישלי� עד ב�

הרחובות האלה יהפכו למשרדי� , בשטחי� האלה יבנו אז יהיו פה משרדי�

  .ובעצ� כל האזור הזה מבחינה אורבנית ייהרס. כמו באיילו�

שיתו& פעולה בכל , זה שיתו& פעולה ע� העירייהמה שאנחנו מבקשי� פה   

חי 	שלא יכול להיות מצב שאנחנו פתאו� נשמע מאיזה פקח ברחוב תל. דבר
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  .חי וכל מיני דברי� כאלה	שהולכי� להרחיב את רחוב תל

חברי המועצה שרוצי� לשאול שאלות לפני שיביעו את הדעה .  תודה ירו�:  חמו	יהודה ב�

  .שאלות. בבקשה, ינוע� ראשו�אב. לשאול שאלות, שלה�

שאלתי את , שאלתי אותה כשהייתי אצל� במשרד. השאלה שלי לגדעו�: אבינוע� גרנות

השאלה . אני כבר מדבר לפני שנתיי�, אותה שאלה את קובי כשהיית אצלו

בגלל שהכבישי� , ג� במצב של היו� מדוע אי אפשר להפו�: שאני שואל

מדוע אי אפשר ,  בי� שני המחלפי�צרי� ובכלל שהמרחקי� כל כ� צפופי�

אחד לכיוו� דרו� , סתרי	חי וסוקולוב לחד	להפו� כל אחד משני הרחובות תל

תהיה זרימה , ואחד לכיוו� צפו� ואז אחד יהיה ליציאה ואחד יהיה לכניסה

  .יותר טובה של תנועה ולא יצטרכו להרוס מדרכות וגינות וכל הדברי� האלה

למעשה שני . למעשה פה רואי� את זה פחות טוב בתרשי�, מיגדעו� ירושל  :סימו� גולדמ�

 יוצאי� די מרוחקי� מהכביש 531הכבישי� האלה שעולי� ויורדי� לכביש 

זה מקרב את העלייה או . אני מבי� שזה בגללו, אחד זה חניו� הרכבת. עצמו

למה הרמפה ? חי	ומצד שני למה זה מרוחק ש� ברחוב תל. הירידה לבתי�

, כמו שאמר ירו� סטולרו? לבתי� במקו� ללכת צמוד לכבישהזאת מתקרבת 

זה דבר . לא חשוב,  מטר30,  מטר20אמרו שאפשר להזיז את זה באמת בעוד 

  .אחד

, לפני כשנה וחצי ישבנו ושמענו פה את אותה הרצאה פחות או יותר. דבר שני  

  .  פתאו� יש מה לעשות. רק אמרת� לנו שאי� מה לעשות

אני אוהב להגיד את הדברי� , אני לא נוהג להתערב באמצע הדיו�, חהסלי :חמו	יהודה ב�

מכוו� שיש פה אי דיוק משווע אז אני אגיד ל� מה  היה , אבל סימו�. בסו&

וביקשתי ג� מגדעו� וג� , באותה ישיבה השתדלתי אני לפחות. באותה ישיבה

� מכוו� שבאות� ימי� התנהלו מגעי� ג� ע. מכול� לומר פחות מאשר אפשר

ולא בהרבה חכמה חלק מחברי . ג� ע� הרכבת, צ"מעג� ע� , השרו�	הוד

הועדה וג� המועצה יצאו בכתבות לעיתוני� שהזיקו במידה מסוימת 

ולכ� אמרנו שמתנהלי� משאי� ומתני� ע� . להתנהלות מול אות� גופי�

ואנחנו אנשי . הגופי� הללו ולכשיסתיימו נוכל לקוות להיות אנשי בשורה
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  .לאחר מכ� בוקי, בבקשה רינה. �בשורה היו

אני זוכרת . כפי שנאמר כבר היו הרבה מאד ישיבות ודיוני� בנושא הזה  :רינה פז

שמענו את אות� , הייתה אותה ישיבה, שנה וחצי, שנה, שלפני כמה חודשי�

מאז הישיבה הקודמת עד היו� .  ג� של�, ג� של קובי, הסברי� ג� של גדעו�

  .את האישורי� ג� של הרכבת, ל הכבודכ, קבלת? היו התפתחויות

חי אני מבינה שהבטחת 	לגבי הבקשה של תל.                       לגבי הבקשות של התושבי�

השאלה שלי הא� . א� הבטחת אתה בוודאי תקיי�. שהכביש לא יורחב

  ,הבקשה השנייה של התושבי�

  .הבטחתי אבל לא הבטחתי לקיי� :חמו	יהודה ב�

אני שומעת פה שהבטחת ואני מאמינה שכשאתה מבטיח . הו אחרזה מש  :רינה פז

השאלה שלי . חי אני לא רוצה להתייחס	לגבי תל. משהו אתה תקיי� את זה

רכשה / קנתהצ"מעכפי ש, א� הבקשה השנייה של התושבי� שכפי שנאמר

 60הא� ה� יכולי� לרכוש את השטח הזה שהוא אומר . את הבתי� האלה

השרו� שה� רוצי� ש� לעשות 	ינה שזה שטח של הודשאני מב, דונ� שמיועד

א� ? א� זה ישי� מי צרי� לאשר את זה? הא� זה ישי�. אזור תעשייה

  ? וא� עד אז העבודה תיעצר בכלל? מאשרי� את זה כמה זמ� זה ייקח

כבר נשאלה השאלה של סימו� לגדעו� לגבי הרמפות וההתייחסות שלו לגבי   :יש'בוקי צ

לגבי ההצעה של התושבי� לגבי שינויי :   שאלה שנייה.ההצעה של התושבי�

  .בנושא הזה. לגבי החלק המובלעת, גבולות

השרו� כבר מתכנני� 	כנראה שתושבי הוד. לחדד שאלה פרקטית לחלוטי�  :אמיר גבע

. אנשי עסקי� ש�. כנראה שיש לה� תכנו� עסקי. לחגוג על המובלעת הזאת

של הרכבת לפתח איזה שהוא מיז� וא� אני מבי� שזה ג� משולב ע� הרצו� 

הא� זה ריאלי שאנחנו נצליח . השאלה היא באמת פרקטית. עסקי באזור

למנוע פרויקט כזה בדר� של התנגדויות או שזה יהיה רק לעכב לעכב ובסו& 

  ?מה ה� הסיכויי� לעצור מהל� כזה? ה� יעשו מה שה� רוצי�

,  על השאלה אי� אתה מסביראני רוצה שתנסה לענות, אדוני ראש העיר  :גל	גיא ב�

אני לא כופר , שאני מניח, בניגוד להצהרות ששמענו ממ� ומסג� ראש העיר
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אבל ה� לא עומדות מול המציאות במוב� הזה שאת� , באמיתות שלה�

, שיתפת� את התושבי�, פתוחה, מצהירי� שעשית� את הכל בצורה שקופה

� לא רוב� שזה לא אבל הפלא ופלא התחושה כנראה של חלק� א. היו מגעי�

אני אעיד . כמו אגב מחברי המועצה, וא� ה� אפילו מליני� על זה. בדיוק כ�

שבחלק לא קט� מהאלמנטי� שקשורי� לפרויקט הזה אנחנו שמענו 

ע� כל הכבוד ההסבר שאתה נתת שבגלל . מהעיתונות, לראשונה מהתקשורת

 	יריית כפרהמורכבות של המשא ומת� ובגלל הרצו� לא לחבל במאמציה של ע

סבא אז אפשר היה ג� לפתוח ערו� דיסקרטי ישיר מול הועד הלגיטימי 

ואני סמו� ובטוח שמאחר וה� עצמ� אלה שיהיו . שנבחר על ידי האנשי�

מושפעי� לטוב ולרע מהתוצר הסופי של הפרויקט אז ה� היו יודעי� ג� 

  .לשמור על מה שצרי�

הזאת מתקיימת בהפרש של כמה חודשי� מהישיבה                        אבל עובדה שהישיבה 

שהיוזמה בסו& באה מכ� ולא היינו צריכי� , אגב, אני שמח.  הקודמת

למרות שכבר היו ארבע על , לאסו& שבע חתימות כדי לקיי� את הישיבה

  . העניי�

  .ידעתי שזה בזכות� :חמו	יהודה ב�

 מחזיר אות� לתושבי� כי אני. אני לא לוקח קרדיט של אנשי� אחרי�, לא  :גל	גיא ב�

אי� אתה מסביר את התחושה של התושבי� שה� לא . הקרדיט מגיע לה�

  ?שותפו מספיק עד היו� בהקשר הזה

, השרו�	אני ג� אסביר למה לא באתי לנטיעות את� בשטח הוד. אני אסביר :חמו	יהודה ב�

  .  השרו�	ולא ידעת שזה בשטח הוד

  .תחושות זה דבר פנימי? שות של אנשי�אי� הוא יכול להסביר תחו  :יש'בוקי צ

  ?אתה עונה במקומו  :גל	גיא ב�

  .גל	גיא ב�, יש תשובה פשוטה מאד לשאלה של�: עמוס גבריאלי

  .אז אתה עונה במקומו  :גל	גיא ב�

  .  אני אענה, לא, לא :חמו	יהודה ב�

  .לא אלי�, השאלה הייתה מופנית אליו  :גל	גיא ב�
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  .רוצה להגיד ואחרי זה אני אדברתסיי� מה שאתה  :עמוס גבריאלי

  .אני רק מחדד שמושא התשובה שלי זה ראש העירייה ולא סגנו  :גל	גיא ב�

זה בדיוק . השאלה של� היא בדיוק התשובה מדוע התושבי� חשי� ככה :עמוס גבריאלי

כי כאשר פורו� מנהל מחליט לעשות פה דיו� ענייני ומביא אנשי . השאלה

מחיות� בי� היתר היא ג� בניסיונ� הספציפי מקצוע מהשורה הראשונה שמו

לא& אחד אי� שו� רצו� . רק  כדי שאנשי� יקשיבו ויראו, במתח� הזה

בדיוק . אלא רק לומר את העובדות כהוויית�, למצוא ח� בעיני א& אחד פה

השאלה של� מובילה את זה לפסי� הזויי� של כאלה שנוטעי� נטיעות 

.  � לעשות ללא שו� קשר לשו� מציאותזה מה שאנחנו רוצי: ורוצי� להגיד

  .וזו התשובה

. יש פה דיו� חשוב מאד. ובפ� הזה אני רוצה לחזור לדיו� עצמו,                        יש פה דיו�

. רבי� מאתנו לא יודעי� את הפרטי� הקטני� והגיע הזמ� שנדע את�

ציאות יש מ. לפעמי� אנחנו יודעי� דברי� בלי לדעת את הפרטי� והעובדות

השרו� 	אנחנו מדברי� פה על הוד, יש לנו ע� כל הכבוד. תכנונית ארצית

לא , כ� יבנו, סבא	השרו� זו איזה שהיא פרובינציה  נספחת לכפר	כאילו הוד

עכשיו לא יבנו ש� אזור תעשייה , העברנו את הכביש כולו בתחו� שלה�, יבנו

ת עצמאית השרו� זו לא ישו	הוד, אי�. ואנחנו ניקח את המחל& לפה

לפחות מבחינת חברי המועצה שלה להחליט מה טוב לאנשי� , סובירנית

  .  ואנחנו זה ככה וזה מה שיהיה. שלה

שהיו פה ניסיונות . ועל זה בדיוק התרע� ראש העיר, רבותיי, אז אני אומר  

סבא אי� 	אל מול הבנייה הקיימת בכפר. כי יש פה משהו לא מאוז�. אמיתיי�

, וכשאתה לוקח את זה בפ� האורבני אחד מול אחד.  שרו�ה	בנייה כרגע בהוד

אנחנו קיימי� פה : השרו� ולהגיד	יותר קל אפילו מוסרית לבוא להוד

אבל עדיי� . בואו תשמעו את התכנו�, את� עוד לא התחלת�, שלושי� שנה

  .השרו� להחליט מה טוב בשבילה	תו� שמירה על הסובירניות של הוד

מגעי� ע� ראש עיר , ואני עד לזה שהיו, היו, דקובצ, ומה שראש העיר אמר  

אבל . שכ� וע� אחרי� בניסיו� להגיע פה להסכמות שיקלו ג� על התושבי�
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,  ג� ש� יש תושבי�–ברגע שזה הפ� להיות עניי� של תושבי� מול תושבי� 

לפעמי� השתיקה יפה כי . וזה נהרס, ג� ש� יש בעלי קניי� לגיטימיי�

  . זה בדיוק העניי�אז. התוצאה חשובה יותר

נציגי . זה בעצ� מה שחשוב בפ� הזה, מר ירושלמי, לשאלה שלי אלי�  

מה שאני רוצה לדעת . התושבי� נתנו פה כמה אפשרויות וכמה אלטרנטיביות

אני לא . בפ� המקצועי עד כמה ישימות הבקשות או הרעיונות של הנציגי�

צועיי� הא� זה הא� אתה מסוגל לומר לנו במונחי� מק. מומחה לתחבורה

המטרה היא , והמטרה היא אחת. לעשות, למנוע, להרחיק. ישי� או לא ישי�

אנחנו רוצי� ליצור עבודה אקדמית . ליצור שקט פילוסופי במתח� הזה

כולנו גדלנו ונולדנו במתח� הזה ורוצי� את רחוב ארלוזרוב . בשקט מוחלט

ע� רמת , סימי�מק, נעימי�, כפריי�, ואת רחוב סוקולוב כרחובות שקטי�

מה אנחנו צריכי� לעשות . � הכי גבוהה באזור"חיי� ורמת מחירי� של נדל

ושי� לב למה , ברוח. זו השאלה היחידה? במסגרת החוק כדי שזה יקרה

  .  מה שאנחנו יכולי� לעשות נעשה: שהתושבי� אמרו

 בבקשה גדעו�? שאלות הסתיימו, הבהרות.   עוד שאלות של חברי המועצה :חמו	יהודה ב�

  .תתחיל לענות ולאחר מכ� אני אסכ�

  .סבא	השרו� כפר	אני אתחיל קוד� כל ע� כל הנושא של הוד :גדעו� ירושלמי

א� מישהו מהקהל אפילו רוצה . אני ארחיב את זה עוד יותר, סליחה רגע :חמו	יהודה ב�

  . משהו שלא נאמר. לשאול שאלה שלא נאמרה פה אבל שתוסי& משהו

ההנחה של . יש עניי� שבהסכמה בנושא של שנאי� מתחת לבתי�. מרשלא נא  :אריק שח�

, כמה זה,  ורכבת ישראל שבית השנאי� יוזזצ"מעהשנאי� הובטח על ידי 

הא� זה מטופל . ויוזז לכיוו� תחנת הרכבת עצמה, עשרה מטר מתחת לבתי�

  ?  במסגרת הפרויקט

כי אני , השרו�	ד� כל ע� הודנתחיל קו.   לגבי השנאי� אני עוד לא יודע :גדעו� ירושלמי

תנו לי להיות זה שאי� שהוא מנסה קצת , תראו.  חושב שזאת עיקר הבעיה

	שאני כשנכנסתי ע� הכביש לתו� הוד, השרו�	לייצג עיר קטנה כמו הוד

השרו� למעשה אנחנו גזרנו על זה שיהיה פה כביש שהוא שיי� לכל האזור 
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ואני . ורה מאד אכזריתחות� חלקות בצ, השרו�	שנמצא בתו� שטח הוד

פע� ראשונה שהייתי פה וראיתי . ידענו את זה כשהעברנו את התוואי, ידעתי

כי זה היה . אלוהי� אדירי�: את הבתי� שמשני צידי הכביש עמדתי ואמרתי

אנחנו חיסלנו לאנשי� . חתכנו את החלקות, לקחנו. מי שגר פה, שוויצריה פה

 צ"מע שארבע החלקות שהיו פה שאל תחשבו. מסוימי� חלקות באופ� מוחלט

כל אחד היה .  כי פשוט התייאשו, לא סת� האנשי� מכרו את זה, קנתה אות�

חתכנו , באנו. חי כמו מל�, נמצאת בשוויצריה הקטנה, ע� חלקה גדולה מאד

ה� ניהלו מלחמה . זהו זה: ואמרנו, לו את החלקה עד ממש גבול הבית

זה פרויקט לאומי , כי היה פה? למה לא הצליחו.  אדירה וה� לא הצליחו

, אז עוברי�. וכשמבצעי� פרויקט לאומי אי� מה לעשות. שהיה חייב להתבצע

ככה עבר . יש מעט אנשי� שנפגעי� על מנת לעזור לכלל, ואנשי� ג� לפעמי�

  . הכביש

  .זו רק שאלה של כס&  :דובר

אני מכיר את האנשי� ו, א� אני הייתי גר  בבית הזה, אתה יודע מה. בסדר :גדעו� ירושלמי

אנשי� בכו , בכו, תאמי� לי. היה לי את� הרבה משאי� ומתני�, האלה טוב

זה . בסו& ה� התייאשו ומכרו. זה לא הכס&. שה� עוזבי� את הבית שלה�

  . ה� מכרו כי ה� התייאשו. לא שה� באו ופתאו� התנדבו למכור

י� אחרי� בעלי יש אנש.  קנינו מאלה שהתייאשו ורצו למכור. זה היה המצב  

כל . אנחנו דיברנו אתו מספר פעמי�, זה שיש לו את החלקות פה. ממו�

הוא לא , הוא איש עשיר. השרו�	יש לו מאות דונמי� בהוד. החלקות האלה

יש כא� בית .  הוא יש לו מספיק אוויר והוא יודע ג� מה לעשות. מחכה לקנות

לא נעי� , אגיד לכ� מה, אני... השרו� ויש כא� שכונה	קברות ויש כא� את הוד

אני מרגיש שנמצא פה ציבור . אבל אני אגיד לכ� את האמת, לי לומר את זה

והכביש . וזה בכלל לא מעניי� אותו, שלוקח ודורס לגמרי את השכ� שעל ידו

אני לא אומר לכ� את זה מתו� , סליחה... יש כא� אנשי�. עבר לפה, היה פה

לא מספיק . כ� את מה שאני חושבאני אומר ל, אני פשוט חושב... זה ש

יש . חתכנו את  כל החלקות האלה, לקחנו והעברנו אותו פה, שהכביש היה פה
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א� היה לו . יש כא� בעל חלקה שיש לו ג� את החלקות האלה, פה אנשי�

ככה הוא . חלקה שהיא ג� פה וג� פה הוא היה יכול לפתח פרויקט אדיר

  .זה לא יכול להיות, ה'חבר, אני חייב להתייחס. לוקח פירורי�

  )מדברי� ביחד(

סבא ואני פה 	אני כבר נמצא הרבה מאד שני� בכפר, ג� מתו� זה. מה עשינו :גדעו� ירושלמי

  .  פע� חמישית כבר בחדר הזה

  )מדברי� ביחד(

אני עובד , א� אני רוצה או לא רוצה, קוד� כל קבלתי. אני עכשיו אומר לכ� :גדעו� ירושלמי

זה מנהל הפרויקט , זה לא אני. צ"מעי הנחיה מהנהלת קבלת. לפי הנחיות

לנסות , לבוא לקראת. הוא קבל את ההנחיה והעביר את זה אלי, שיושב ליד�

, וזאת הסיבה שברחוב סוקולוב שהיה צרי� לעשות ש� את המדרכה. לפתור

ומיכה נת� הנחיה שכ� , מיכה ואני ישבתי פה ואני אמרתי שזה בלתי אפשרי

יש פה הנחיה ג� , זאת אומרת? את� זוכרי�. מציעי� את זהואנחנו . לבצע

, אתה יודע מה. ויש רצו� עז מצדי, ג� של מנהל הפרויקט, צ"מעל "של מנכ

מתו� רצו� לפתור את הנושא ולהגיע , תעזוב א� אני בחור טוב או לא

מתו� זה שאנחנו רוצי� , אז אנחנו לא מתו� זה שאנחנו טובי�. לסיכומי�

  .אנחנו יוצאי� מכלינו ומנסי� לפתור. י�להגיע לסיכומ

. ע"היה לנו גבול של התב, חי	ברחוב תל. חי	מה עשינו ברחוב תל, עכשיו  

, מי שעכשיו ייסע. דחפנו אותו עשרה מטר דרומה, לקחנו הזזנו את הכביש

דחפנו אותו עשרה . את� תראו איפה הדר� הקיימת ואיפה הכביש מבוצע

  .מטר דרומה

אי� מה .  מטר גובה15 יש הפרש של 531 	ל. חי	ברחוב תלעשינו עוד דבר   

 ויש שיפוע מסוי� צרי� Xיודע שיש דלתא ' כל אחד שלמד בכיתה ו. לעשות

, שלושה, פה יש שני דברי�. ירדנו מפה לפה, ואז מה עשינו. Yע� דלתא 

אנחנו . ירדנו פה שבעה מטר, שני�. הזזנו עשרה מטר, אחד. בקטע הזה

כ� 'את� יכולי� לבוא ולומר , אי� מה לעשות, חלקה הזאתכשעברנו בתו� ה

כמו שאני רוצה להעביר את , אני א� אני רוצה להעביר כביש. 'אנחנו רוצי�
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	וזה בתחו� הוד, השרו�	אני רוצה ג� לקבל אישור מהוד, הכביש אצלכ�

ואז כא� כל הקטע הזה אנחנו חותכי� את החלקה הזאת לשניי� .   השרו�

, כשאנחנו עוברי� בתו� חלקות אנחנו חותכי� אות� לשניי�. ואי� מה לעשות

א� חלקה מחולקת לשניי� לפי חוק אני חייב לתת חיבור בי� שני חלקי 

. ולא נות� לעבור מצד אחד לשני, חות�, לא יתכ� שאני לוקח חלקה. החלקות

שיקענו את , ירדנו פה בשבעה מטר, אז לקחנו ושיקענו את כל הכביש פה

  .והתחברנו כמה שאפשר, הכביש פה

כי אני צרי� פה ,                        ועוד מעט אני אסביר לכ� מדוע חשוב כל כ� לרדת את הקטע

כי א� . למה אני צרי� להיות כמה שיותר מזרחה. להיות כמה שיותר מזרחה

אי� אני מצליח .  אני עושה את הרמפה פה אני חייב שיהיה לי מרחק מסוי�

א� נניח הייתי . פה יש הפרש גדול? להגדיל אותו,  הזהליצור את המרחק

אז המרחק הזה לא , הול� מפה אז הרמפה שלי הייתה מגיעה יותר מערבה

אז ראש העיר ביקש , א� היה אפשרי.  היה ואז כל הפתרו� היה בלתי אפשרי

, כשאני אומר אל& זה לא כמו שהילדי� אומרי� אל&. ממני את זה אל& פע�

  .כי זה אל&

. חי יותר	אני לא יכול לרדת בתל, חי	על מנת לרדת עוד יותר בתל, ז עכשיוא  

אנחנו לא . מי שירצה ייגש בקרוב ויראה, אנחנו פה. חי	דבר נוס& בתל

? מדוע אנחנו לא מבצעי� את כל הנתיבי�. מבצעי� פה את כל הנתיבי�

 כמות התנועה שתהיה פה. יש חלק של הנתיבי� שיצרנו בה� אי, ואת� תראו

כי פה זה . היא קטנה לאי� ארו� מכמות התנועה שהייתה במקור במקו� הזה

היו� אנשי� שירצו להגיע . היה רמפה שנסעו כא� לאור� כל דר� הטייסי�

  .לסוקולוב ה� נוסעי� מפה

, ג� הנמכה. ג� הרחקה בעשרה מטר. זאת אומרת שיש לנו שלושה דברי�  

 הוא הרבה יותר נמו� אז כי כשכביש. והנמכה של שבעה מטר זה משמעותי

וג� כמות התנועה . ג� פחות רואי� אותו וג� מבחינה אקוסטית זה יותר טוב

השתדלנו ועשינו . אז אנחנו עשינו כא� ככל יכולתנו.  היא קטנה לאי� ערו�

  .זה דבר אחד. ככל יכולתנו
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נשאלתי מדוע בישיבות קודמות אמרנו שאי אפשר ואחר כ� היה כ� , דבר שני  

, צ"מעאז בישיבות רחוקות מאד שהחלקות האלה עוד לא נקנו על ידי . אפשר

.  השרו�	ושהיה סיכו� ע� בעלי החלקות וע� הוד, שלא יכולנו לתת פה דר�

	כמו שאני בא לפה אני ישבתי בישיבות כאלה ג� בהוד, ואי� מה לעשות

, אז לא יכולנו לתת. דיברנו על זה שהשטח המינימלי פה יהיה ככה. השרו�

אבל ברגע . אז לא יכולנו לתת את הנתיב הנוס&, ינו צריכי� רוחב מסוי�הי

שהתברר שנפתח צוהר ואפשר לתת נתיב נוס& אז בישיבה הקודמת כבר 

כי לדאבוני . אבל עוד לא יכולתי להוציא את זה החוצה, התחלנו לבשל את זה

. �עוד לא הספקנו להגיע הביתה וכבר היה כתוב בעיתו, אני מעיר כא�, הרב

ל "סיכו� בי� מנכ, היה כא� הנחיה. לכ� נזהרנו מלומר שהדבר הזה מתבשל

 וראש העיר ואנחנו בדקנו את זה וראינו שעל ידי הנתיב הנוס& יש לנו צ"מע

  .ככה זה נוצר. אפשרות אי� שהוא ליצור את המצב הזה

  ?חוות הדעת של אבי שרייבר... מה   :אריק שח�

עכשיו , קוד� כל אני לא יודע שזה אבי שרייבר, ר מתעקשאבי שרייב, תראה :גדעו� ירושלמי

לדעתי הוא מהנדס יוצא , אני מאד מכבד אותו. מתברר לי שזה אבי שרייבר

אבי שרייבר הוא  הסתכל על זה כנראה . אבל אני אגיד ל� מה. מהכלל טוב

אני מוכ� לשבת , לדעתי. הוא לא הסתכל על זה אלדימטרית, רק  תנועתית

אבי שרייבר לא היה ער לזה שבמידה והוא דוח& את זה לכא� אז . ולדבר אתו

וכנראה אבי שרייבר ג� לא ?  הוא מודע לזה.  הרמפה פה זזה יותר לכא�

  .  התייחס לעניי� של החלקה הזו

  .הוא בדק מבחינה הנדסית  :אריק שח�

 בדקנו כי אנחנו, אני כמעט בטוח שהוא לא ראה את זה שהרמפה מגיעה לפה :גדעו� ירושלמי

כי אני . הוא לא לקח בחשבו� שיש פה עוד חלקה מחולקת, ודבר שני. את זה

אנחנו חייבי� להגיע לסיכו� ג� ע� בעל החלקה , תבינו, ה'חבר, אגיד לכ�

מפה ועד הודעה , הרי הוא יכול לתקוע אותנו פה? מה אתה חושב. הזאת

  .חדשה

חיבורי� האלה לא  ייסלל וה531במידה וכביש . אני רוצה שתדעו דבר אחד  
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סבא אכלה 	 כפר–אני אומר לכ� את זה כידיד ...  אני רוצה להיראות–יהיו 

, כי מה יקרה. עובר על ידה נהר וא& אחד לא יכול להתרח� בנהר. אותה בענק

. הדבר הזה יתקע לשנה. לא יהיה לכ� חיבור, יהיה לכ� פה כביש, יהיה יופי

 שהזזנו עשרה מטר ואחרי תנו לי סיבה אחת למה אחרי, כי מה פתאו�

שהנמכנו שבעה מטר את הגובה פה ואחרי שהורדנו את כמות התנועה פה 

את� ?  למה לקחת וג� עוד לפגוע יותר  בחלקה הזאת. לשליש, לפחות מחצי

פה .  הוא מכיר אותו? חושבי� שבעל החלקה הזאת לא מכיר את שרייבר

אני מוכ� להראות , ה'חבר.  את� תראו, בנקודה הזאת הנמכנו בשבעה מטר

כל דבר . זה תוכנית קיימת.  התוכנית הזאת קיימת. לכל אחד את התוכנית

  . שאני אומר לכ� פה יש לי תוכניות

השרו� היא  עדיי� עיר 	אני חוזר על גרסתי שהוד.  יש לי שאלה קצרה אלי� :עמוס גבריאלי

קה בפ�  אבל אני עדיי� לא מצליח להבי� למה יש הבדל מבחינת החל. עצמאית

בהנחה , לא הצלחתי להבי�. הקנייני בעוד עשרי�   בעוד עשרי� מטר דרומה

עזוב . שאי� בעיה תחברותית ואי� בעיה הנדסית ואי� שו� בעיה לכביש עצמו

בוא  נשאיר את הבעיה הזאת כבעיה . את הפ� הקנייני של בעל החלקה

א� . תחבורתיאנחנו כרגע מדברי� על העניי� ה. קניינית שנוכל לפתור אותה

אבל א� אתה אומר . אי� אז אי�, כל הדלתות והזוויות והכל אי� התחברות

  ,שבפ� הזה אי� בעיה

  ?איזה פ� :גדעו� ירושלמי

  ?א� מזיזי� עשרי� מטר אתה עדיי� יכול להתחבר :עמוס גבריאלי

  .אני לא אמרתי שאי� בעיה :גדעו� ירושלמי

  . תו שהוא אומר שאי� בעיהאבל יש מומחה שאתה מערי� או :עמוס גבריאלי

אבל אני לא יודע א� הוא , אני חושב שהוא בעל מקצוע מדרגה גבוהה ביותר :גדעו� ירושלמי

אולי ... אני לא ה, אני לא יודע, במידה וא�. צרי� לשאול אותו...  לקח את ה

  .  מיכה

עובד בצוות הוא היה , 531הוא חלק מפרוייקט , אבי שרייבר מכובד על כולנו :מיכה ליאונוב

א� לאבי יש משהו להראות לנו אנחנו תמיד מוכני� להיפגש ע� אבי . שלנו
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  .ולדבר אתו בשמחה ואי� שו� בעיה

  ?יש עוד שאלות. תודה :חמו	יהודה ב�

  .סתריות	חד  :דובר

אנחנו כשניהלנו בשלבי� הראשוני� את המשא . סתריות זה היה ככה	חד :גדעו� ירושלמי

אנחנו ג� , סבא	ארו� ומתמש� ע� עיריית כפראבל זה משא ומת� , ומת�

סבא רצו 	בכפר. סבא	ניהלנו את הדיו� מול הגורמי� התחבורתיי� של כפר

ברגע שאתה . משני הכיווני� מסיבה פשוטה, את החיבור ג� מפה וג� מפה

כי א� . סבא הרבה יותר עמוסה	יוצר טבעת אז מערכת התנועה לתו� כפר

מישהו רוצה . היה כניסה ופה תהיה יציאהנניח שפה ת, נניח מישהו רוצה

ובתו� , סבא בשביל להגיע לפה	הוא צרי� לנסוע את כל כפר. להגיע לפה

אנחנו באנו לקראת העיר ואנחנו כ� פתרנו את , אז זה  היה למעשה. העיר

  . אני חושב שמבחינת העיר זה יותר טוב לעיר. הנושא

נתת דוגמא של מי שרוצה להגיע . חרו�אני רוצה להעיר על העניי� הזה הא  :ח�	משה אב�

הוא צרי� להגיע או . אבל מה קורה ע� מי שבאמצע. מצד אחד לצד השני

  .זאת אומרת שיש ל� ג� כ� אותה מסה של מכוניות. מכא� או מכא�

יש לכ� , תנו את זה ליוע� תחבורה שלכ�, אתה יודע מה. זה לא אותו דבר :גדעו� ירושלמי

  .ו מה שיגיד לכ�ותרא, יועצי� טובי� מאד

לא כל הזמ� בועדות אלא יותר ג� ע� , מכוו� שאני עוסק בזה הרבה זמ� כבר: אבינוע� גרנות

אני , ברמה העקרונית, יהודה, נראה שהדרישה, ציו�	נושא גשר אסירי. עצמי

אני . חושב שהדרישה בינתיי� להתנגד לפתיחה שלו היא מאד מאד מוצדקת

סבא  והוא בעצ� 	 לשרת את תושבי כפרבאמת חושב שהגשר כרגע לא נועד

זה לנושא גשר . יעמיס עלינו תחבורה בכביש שהוא ג� היו� מאד מאד בעייתי

  .ציו�	אסירי

כל . יש פה נושא אחד שכמעט ולא דובר ואני רק רוצה להעיר לגביו הערה  

כשהייתי אצל� את� הראית� לי . יש כל מיני רמות, הקירוי והגינו� והקירות

, צ"מעג� תקציבי� של , מאות שזה ג� פונקציה של תקציבי�את כל הדוג

, אנחנו דורשי� שהקירוי.  וחלק מפרויקט הכבישצ"מעבעיקר תקציבי� של 
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יהיו ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות בכל , האקוסטיקה, האסתטיקה

לא משנה איפה יעברו הזרועות ואיזה מרחק זה יהיה , סיטואציה שלא תהיה

ולפעמי� זה ג� . בר בכבישי האר� אני רואה רמות שונותוכשאני עו. מהבתי�

אי� , פרי של לחצי� או דרישות של תושבי� או של ערי� אי� יראה הגינו�

איזה פרספקט או כל הדברי� , איזה זכוכית, איזה צמחיה, תראה הגבעה

  . האלה

  ...לא ניקח פה החלטות, אבינוע� :חמו	יהודה ב�

ובסו& , נוטי� לשכוח את הסיפור הזה, זו הערה קריטית, האני מעיר את ז: אבינוע� גרנות

אי� נתנו לבנות כזה בטו� , אה: כשגומרי� את כל הכביש אז פתאו� רואי�

  .   או כזה דבר

, אתה מתייחס כרגע לסוגיות. הוא זול מדי, הפופוליז� הזה הוא זול מדי :חמו	יהודה ב�

נית� ל� מנדט , המ.  אתה רוצה להתייחס לסוג האספלט ולסוג הקירוי

. אתה מזלזל באנשי� שעוסקי� בזה יו� יו� שעה שעה? במקו� אנשי מקצוע

א� לא . בזכות� יהיה גינו�, בזכות� יהיה קירוי. ע� כל הכבוד, ע� כל הכבוד

  .  אני בטוח, היית מדבר עכשיו לא יהיה גינו�

  ...ליד הבית של אבינוע� יש. אבל יש קירוי  :אמיר גבע

  .הבית שלי בכלל לא עומד פה לדיו�: אבינוע� גרנות

. אמרת לי יופי, הראיתי ל� שיש קירוי, באת אלי. אבינוע�? מה אתה רוצה: גדעו� ירושלמי

  . יש ל� קירוי? אז למה אתה עכשיו אומר את זה

  )מדברי� ביחד(

אני חוזר ודורש שהקירוי והגינו� . יהודה, אני מאד מתפלא על ההערה של�: אבינוע� גרנות

  ,ויהי

  ?בזכות�? אז בזכות זה יהיה קירוי וגינו� :חמו	יהודה ב�

, ג� של אנשי מקצוע, יהודה, בכל המקומות באר� איפה שהיו מאבקי�. כ�: אבינוע� גרנות

ואני לא בא בטענות לקובי ולא בטענות לא& , אי� לי טענות פה לא& אחד

  .  אחד

  ?אתה עיינת בנספחי� לאקוסטיקה:   קובי אוחיו�
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  .אני עיינתי בכל: � גרנותאבינוע

  . אז אי� ל� מושג מה עשו מבחינה אקוסטית  :קובי אוחיו�

  .תסיי� בבקשה :חמו	יהודה ב�

זה , זה כולל אות� ואותי, אמרתי שאנחנו כולנו? אתה שמעת מה אני אמרתי: אבינוע� גרנות

  .זה הכל, זו דרישה לגיטימית לחלוטי�, לא פופוליז�

אני ברשותכ� רוצה לומר את הדברי� הבאי� ובזה לסכ� את , י�חבר. תודה: חמו	יהודה ב�

לא רק , לא רק לארלוזרוב, סבא	אני בפירוש אומר לכל תושבי כפר. הדיו�

של כולנו , האינטרס של כולנו. 531חי ולא רק לרחובות הגובלי� בכביש 	לתל

אי� לי שו� כוונה פה להפו� נצחית . הוא אינטרס זהה, הוא אינטרס משות&

אני . למרות שנאמרו דברי� אישיי� ולאו דווקא אלי, שית ע� א& אחדאי

ג� בדיוני� , אומר לכ� שלא זיהיתי לרגע אחד בכל הדיוני� שהתקיימו

לא זיהיתי לרגע אחד שמישהו מבי� , המקצועיי� וג� בדיוני� הציבוריי�

 או עובדי הרכבת שהידברתי את� בנושאי� צ"מעעובדי העירייה או עובדי 

כול� כאחד התגייסו למצוא . לא זיהיתי שיש פה פ� אישי, 531 	י� לשקשור

. מט ע� עצמי	צרי� לזכור שאני לא משחק שח. את הפתרונות הטובי� ביותר

. לפחות כמוני, אני משחק פה שח ע� אנשי� בעלי אינטרס לפחות כמוני לנצח

לא היה שו� כוונה .  דבריולכ� אני רוצה את ההבהרה הזאת כבר בפתיח

וזה שלא רציתי להיפגש . לא בנושא ארלוזרוב, חי	לא בנושא תל, לילהח

, כי זיהיתי. תקופה מסוימת ע� חברי הועדה זה א� ורק מסיבה אחת פשוטה

, זיהיתי אנשי� שכל מטרת� הייתה, ואני לא אנקוב בשמות, לצערי אני אומר

ה וז, לראות את התמונה שלה� בסו& שבוע באיזה שהוא עיתו�, לצערי הרב

. אני אגיד אחרת, סליחה, לא ראיתי אנשי�. מה שנת� לה� את הסיפוק

ראיתי את אות� אנשי� בעיתוני� שבסופו של יו� המטרה של הכביש הזה 

ואני . ואני אומר את זה בלשו� המעטה. עניינה אות� כמו השלג דאשתקד

 .שלא יהיו אי הבנות, ואני לא מתכוו� אלי� ירו�, אומר את זה בלשו� המעטה

זיהיתי . אלא של התושבי�, לא של�, כל המאבק של� הוא מאבק לגיטימי

,  לאפיקי� לגמרי שוני�531הרבה מאד אנשי� שניסו לגרור את הדיו� על 
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  .בגלל שה� השתלבו בצורה כזו או אחרת במערכת או לא

מר אני פה או, ואני פונה אל השולח�, ואני אומר לכ� באחריות מלאה                       

לפחות אחד , אני פונה לחברי המועצה. באחריות מלאה לחברי המועצה

הזמינו , הטעו אותי, לא ידעתי: מחברי המועצה היה כ� ואמיתי בא ואמר

אז לא כול� יודעי� את . ו בשבט"השרו� בט	אותי לטעת על אדמת הוד

לא : יש כאלה שיש לה� את האומ� הציבורי והאישי לבוא ולהגיד. הפרטי�

ואני . בוא תפגיש אותי ע� גורמי המקצוע, בוא תגיד לי את הפרטי�, ידעתי

אומר לכ� שיש כאלה שיש לה� אינטרס אישי צר לזכות בפופוליז� זול 

  .מחלק מהתושבי�

מהניסיו� . ואני פונה פה לחלק מחברי המועצה, אני בניסיו� המצטבר  

. לא זה שמביא את התמיכה. המצטבר לא זה מה שמביא את התמיכה

הוא , התמיכה תגיע בסופו של יו� של התושבי� א� איש מועצה הוא עקבי

אי . כי אפשר למשו� מאה תושבי� למעט זמ�. בא בצורה רצינית לתושבי�

כי החכמה לא נמצאת . אפשר לסחוב כל כ� הרבה תושבי� לאור� זמ�

  .בנחלתו של אד� אחד בלבד

אני . ותי שאלהשאלת א, גיא, אני אתחיל מהשאלה של�.  לעצ� השאלות  

אני חסיד של שיתו& . אומר את הדברי� בלי חלילה להיתפס בחטא היוהרה

יותר , אני עושה זאת לפעמי� ג� יותר. אני חסיד של שיתו& תושבי�. קהילתי

אבל אני חסיד . חלקכ� חברי המועצה באי� אלי בטענות על כ�. ממה שצרי�

לא מעט מהרעיונות . רימכוו� שלא מעט תושבי� נתנו לי רעיונות בפ� הציבו

לא במקרה אני פותח את יו� . שאני מייש� זה רעיונות שצצו מהתושבי�

ולא במקרה בימי שלישי אחר . שישי קבלת קהל טלפוני� מהתושבי�

אז אני לא יכול לפגוש את . הצהרי� יש קבלת קהל פיזית שמגיעי� תושבי�

  .אבל הרבה מאד רעיונות אני מקבל מהתושבי�, כל התושבי�

מקיימי� ,  תושבי�531במקרה הזה של כביש , כשאני משת& פעולה, אבל  

אני פותח את הפרוטוקולי� של . שני דיוני�, ובועדה לתכנו� ובניי� עיר, דיו�

, אנשי� שלא הופיעו בישיבות ולא יודעי� את הפרטי�. הדיוני� האלה
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, שילא אי, אני מנהל משא ומת�. הוזמנו לישיבות ולא יודעי� את הפרטי�

נמצא פה מהנדס העיר שהוא אז . אני מוריד את הכובע בפני גורמי המקצוע

נמצאי� פה . נמצא פה קובי אוחיו� סג� ראש העיר. היה מהנדס התחבורה

לא נמצאי� פה אנשי . צ"מעהגורמי� החיצוניי� גדעו� ירושלמי ואנשי 

כול� . ל"מייק קיסוס כסמנכ, סבא	עובדי כפר.  נמצא פה יאיר גרול. הרכבת

יש את .  כאחד נרתמו על מנת למצוא את הפתרונות היצירתיי� ביותר

יחד ע� זאת אני מכיר . השרו�	לא הוד, סבא	האינטרסי� של תושבי כפר

לפחות , לפחות בבחינת דע את האויב, השרו�	באינטרסי� של תושבי הוד

  .לדעת אי� להתייחס אליה�

שהוא מגיע , השרו�	ית הודכולל ע� ראש עירי, וכשאני מנהל משאי� ומתני�  

וביו� , ביו� ראשו� באי� לחתו�, ביו� רביעי אנחנו מסכמי� דברי�. לכא�

לו אי� , אז מה.  המושיע והגואל, חמישי כבר חבר מועצה מופיע בעיתו�

הוא לא צרי� להיבחר עוד ? אי� לו אנשי עסקי� על הראש? תושבי� על הראש

� שאני מפריד בי� לחצי� של עיר ואני אומר לכ? אי� לו לחצי� כאלה? פע�

שאפילו האינטרסי� , שלמה לבי� לחצי� של אד� אחד או קבוצת אינטרסי�

אנחנו מסתכלי� על . אבל אנחנו מסתכלי� פה על טובת עיר, לגיטימיי�

  .טובת עיר

הפסקתי ג� לשת& . כ�, בשלב מסוי� אכ� הפסקתי לשת& את התושבי�, ולכ�  

כי א� חבר . אני לא מפתיע אות�. יע אתכ�אני לא מפת. את חברי המועצה

מועצה לא אחראי יוצא לעיתונות בשביל לראות את התמונה שלו בסו& שבוע 

ואז אני מתכנס ע� הגורמי� המקצועיי� ומנהל משאי� . אני מפסיק לשת&

והיה שלב שג� לבד ניהלתי . ומתני� ומלווי� את זה הגורמי� המקצועיי�

ישנ� מקרי� . אני לא אפתיע את א& אחד. ולא רק בנושא הזה, משא ומת�

עד שאני מגיע לצומת החלטה ואז אני , שאני מנהל את המשא ומת� לבד

אני עושה , מה? אני עושה לביתי, מה?  מה פסול בזה. משת& את האחרי�

  .לטובת האנשי� שיושבי� פה, אני עושה את זה לטובת התושבי�? לעצמי

 את התושבי� ולאחר מכ� כבר ראיתי ולכ� בהחלט היה שלב מסוי� ששיתפתי  
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לפעמי� אני לא מספר לעצמי בכדי , מה אני אעשה, כי אי אפשר. שזה מזיק

  ? אני כל כ� נאיבי, מה? אז אני אספר לפורו� של עשרי� איש. לא להדלי&

 תושבי� 162/מח. 162/אני רוצה ברשותכ� לקרוא קצת מפרוטוקול של מח  

כשאני מדבר על עצמי זה לא , אבל אני רואה את עצמי. לא הגישו התנגדות

. באנו וכאילו אנחנו התושבי�. סבא	אני רואה את עצמי זה עיריית כפר. אני

בש� כשאני מגיש התנגדות אני מגיש ? אני לא מייצג פה את התושבי�, מה

עמוס גבריאלי או מישהו ? קובי מגיש בש� משפחת אוחיו�? חמו	משפחת ב�

באינטרס , מגישי� בש� תושבי�? מחברי המועצה מגיש בש� משפחתו

  .  עירוני

אבל אני אנסה במלוא , וסליחה שהנחתו� פה יעיד על עיסתו, וכפי שנאמר פה  

כמעט ההחלטות . הצניעות להעביר לכ� את מה שקרה פה הלכה למעשה

שהיה לה� את , סבא	ואני לא מבי� אלה שבאי� להציל היו� את כפר. נלקחו

	כפר. ונעשו דברי� יפי� עוד לפני שנהייתי ראש עיר. כל ההזדמנויות שבעול�

ושמעת� , נעשו דברי�.  מאז שנהייתי לראש עיר2003סבא לא נוסדה בשנת 

זה התחיל ? זה התחיל בקדנציה שלנו, מה. 531ג� מה שנעשה פה בכביש 

ונעשה הישג של לדחו& . עבור את כל הגלגולי�, 1966זה התחיל בשנת . לפני

בואו , מה אכפת לי, אז אני אי� לי בעיה. השרו�	את הכביש לתו� שטח הוד

מה אכפת . בואו נוריד את מס הכנסה, נדו� פה ג� על קיצור ימי המילואי�

, מה. לקחת החלטותהצלחנו , נסיי� את הישיבה ונל� הביתה ע� סיפוק? לי

  .אני לוקח החלטות שאני יכול לייש� אות�? אני משחק שח ע� עצמי

 שהבינו צ"מעופה מילת הערכה והוקרה לאנשי ,  אלמלא ההבנות162/ מח	ו  

וגדעו� ירושלמי , סבא לפחות	שצריכי� שיתו& פעולה ע� רשות כמו כפר

ו מהצד של אתה לא יודע א� הוא מהצד של הכביש א, והוא כבר, שהתגייס

סבא וע� כל 	השרו� ור� לכפר	 ור� להודצ"מעהוא ר� לשמה ור� ל. הטייר

והצלחנו . העול� ואשתו מתחכ� בכדי להביא איזה שהוא פתרו� יצירתי

. בנושא של הרמפה, סבא	כפר, רכבת, צ"מע, השרו�	הוד.  להגיע להבנות

  .בנושא של הרמפה בסוקולוב
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. אני נוהג לא לשכב על הכבישי�, י� שרצו שאני אשכב על הכבישוכל התושב                        

ה זה מה שנקרא לעצור 'בתרגו� של החבר, א� היה מקו� לשכב על כבישי�

ונעשו .  וצפונה2003 	זה לא ב,  וצפונה2003 	 זה לא ב–את זה בזמ� אמת 

אבל א� היה מקו� כ� לעצור ולהילח� על הרמפה זה היה . הישגי� לפני כ�

 זה היה בחזרת כמעט  ביצה שעשית חביתה ואתה 2003  	ב. 2003 לפני הרבה

עוד לא , עוד לא, והצלחנו להביא את זה כרגע.  כמעט. מבקש ביצה קשה

אבל הצלחנו להביא את זה לרגע שלפני שבוקעי� את , הבאנו את הפתרו�

  . משהי� את ההחלטה,  בדיו� אומרי�162/ מח	ו. הביצה חכו שנייה אחת

חי לבי� מחל& 	לגבי קטע הדר� שבי� מחל& תל: "אצטט מהפרוטוקולואני   

סוקולוב מחליטה הועדה להשהות את החלטתה לתקופה של שישה חודשי� 

: ועוד מוסיפה הועדה. אשר נית� יהיה להאריכה א� יידרש וא� ימצא לנכו�

הועדה ממליצה למליאת הועדה המחוזית לשקול בחיוב את התוכנית החדשה 

ופה יש לא מעט נימוקי� שמקבלי� את הנימוקי� ".   הבאי�מהנימוקי�

יש היגיו� .  סבא שבאי� ואומרי� שיש הגיו� בשיגעו�	למעשה של כפר

  . זה אחד.  בשיגעו�

אני לא אלאה אתכ� , ברשותכ� עוד שני נושאי�, עוד נושאי� שעלו לדיו�  

אני , ואני פה, באו ואמרו לי.  חי	נושא של הרחקת מחל& צומת תל. הרבה

קבלתי עוד חוות דעת של אנשי .  אגיד את זה בעדינות בלי לפגוע בחברי�

אני לא אוהב עוד אנשי� שיסתרו את דעת האנשי� . מקצוע אחרי�

אני הייתי צרי� ... יהודה: באו ואמרו לי. שאומרי� לי את הדעה הראשונה

 לקחת בחשבו� שתקופה מסוימת לא היה מהנדס עיר אז אתה צרי� ג� להיות

במסגרת הקו , יהודה: באו ואמרו לי. מהנדס ואתה צרי� להיות עוד דברי�

, במסגרת הקו הכחול.  הכחול אתה יכול לבחור מקסימו� עוד עשרה מטר

. השרו�	אני מדבר אתכ� על הזזת הכביש בתו� הוד. ע"בלי לשנות את התב

? יותר מעשרה מטר, וזה אפשרי. השרו�	אני חכ� על חשבו� הוד, זאת אומרת

, אתה צרי� לעשות את השינוי של התוואי, אלא מה. אמרו לי שזה אפשרי

	סבא להוד	א מאושרת שניתנה עליה כבר הסכמה בי� כפר"שיביא שינוי תמ
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הבנה בפרוטוקולי� של , השרו�	סבא להוד	הבנה לפחות בי� כפר, השרו�

 ואנשי צ"מעואנשי , השרו�	סבא ואנשי הוד	המחוזית שהתבטאו אנשי כפר

ועכשיו אתה בא ותגיד בקשה לשינוי התוואי . בת וכל העול� ואשתוהרכ

ואני . עניי� שא� בכלל יעלה לדיו� זה עוד חמש שש שני�. א"ולשינוי התמ

ובעוד , כבר בטוח שבעוד חמש שש שני� אני אשאיר את המצב כמו שהוא

  .  אני רגוע ואני שקט, חמש שש שני� בטוח יש לי הישג

סבא מצומת סוקולוב 	את הבעיות של הפקקי� של כפראבל בינתיי� אי� לי   

אני . אי� לי את הבעיות האלה. ציו� שמשפיע עלי	מגשר אסירי, שמשפיע עלי

אי� לי בעיות , בריביירה הצרפתית ואי� לי שו� בעיות בעיר, נמצא בחו& הי�

  . תחבורה

ובעקבות כ� ג� גדעו� וג� עוד יוע� שאמר שאפשר להזיז את הצומת עשרה   

השרו� וג� פה הייתה 	באנו להוד. א"טרי� דרומה בלי לשנות את התממ

וג� פה הייתה צריכה להיות איזה , השרו�	צריכה להיות הסכמה של הוד

לשנות תוכניות וכ� ,  בצורה כזו או אחרת להזיזצ"מעשהיא השקעה של 

השרו� ואני מקבל את ההסכמה של 	ואני מקבל את ההסכמה של הוד. הלאה

מקבל את הרצו� הטוב של גדעו� ירושלמי שהוא בא ומשנה את  ואני צ"מע

אז נכו� שא� היינו מביאי� עשרי� אז יכול . וג� זה הישג. התוכניות ועושה

אולי נדחה את ... וא� היינו מביאי� ארבעי�, להיות שהיו אומרי� ארבעי�

  .במשחקי� רציניי�, כמו שאמרתי, אבל אני משחק. תקווה	זה ג� לפתח

 להתעל� מהבקשה שלנו שבתחילה הייתה צריכה להיות מדרכה אי אפשר  

המדרכה ברחוב סוקולוב הייתה עובדה ? שכחנו. בגובה הכביש בסוקולוב

באנו , למדנו את הנתוני�, אנחנו באנו, לא ביקשנו, אנחנו באנו. מוגמרת

 ע� קצת לח� פיזי צ"מעבמסגרת רצו� טוב של , ואמרנו במסגרת השינויי�

וקבלנו את . אנו ואמרנו שאנחנו רוצי� את המדרכה העיליתב. מתו� שלנו

, סבא לא השיגה את זה	בעיתו� מופיע שעיריית כפר, בסדר. המדרכה העילית

, אתה יקר� מדי: אני הלכתי לירק� ואמרתי לו. בסדר. השיגו את זה אחרי�

מי שרוצה לקנות מהעיתו� שיקנה . ל� תקנה מהעיתו�: אמר לי, כתוב בעיתו�
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  .אני מתעסק רק ע� עובדות. ו�מהעית

אני אבקש . אני ברשותכ� אסיי� את הדיו� הזה ואומר את הדברי� הבאי�  

 מול 531סבא להמשי� ולנהל את הנושא של 	מצוות מקצועי של עיריית כפר

זה לא אומר שא� יוק� צוות אני . אני בהחלט מעורב בדברי�. כל הגורמי�

את , ר הועדה"ו את קובי אוחיו� כיוהצוות יכלול בתוכ. מנתק את הצוות הזה

כמוב� שמהנדס הרשות רמי ראובני ויאיר גרול , מייק קיסוס כרכז הועדה

ואני אבקש לצר& את נציג הועד ירו� סטולרו ומצדי . כאדריכל יהיו בצוות

כי אני מבי� שחלק . חי שייצג את האינטרסי�	אפילו תכניסו נציג מתל

א� אתה מוותר , חי סובל	ב אז תלא� אתה הול� לסוקולו, מהאינטרסי�

כי . אז נכניס כדי שנדע להתמודד ע� שני הרחובות. חי סוקולוב יסבול	לתל

  .לכל העיר, לנו הכביש הזה והצמתי� האלה חשובי� לעיר

לגבי הועדה שיהיו נציגי� על מנת שנמשי� לעדכ� אתכ� , חי	לגבי צומת תל  

כמוב� שא� יהיו דברי� . ולא תשמעו את זה לא מפקח ולא מהעוזר של הפקח

או , שיהיו דיסקרטיי� ויצאו החוצה מהועדה אז נפסיק להזמי� אתכ�

אי� , תביאו את ג� היוע� שלכ�. שנפסיק את אות� גורמי� שחלילה ידליפו

כל . 531לא רק בנושא , כל יוע� שיכול לבוא ולהביא לי פתרונות. לי שו� בעיה

אבל זה , מאיפה מביאי� את הכס&שג� יביא את הרעיו� , אחד שיש לו רעיו�

שיש לו פתרונות , ואני אומר את זה לא בהלצה, כל יוע�. בדברי� אחרי�

 אני אומר לכ� – לכל מחל& כזה או אחר 531שיכולי� להביא לי כא� לכביש 

  .רק תביאו לי אותו, שאני אחבק אותו בחו� ובאהבה

אני ראיתי את , כניתהגישו לי תו. אני חוזר ואומר. חי	נושא הרחבת כביש תל  

הראו לי . התוכנית עוד לפני שנכנסתי לראשות העיר לתפקידי כראש עיר

אנשי המקצוע .  מהתוכנית הזאתhappyאני לא . תוכנית של ארבעה נתיבי�

הציגו לי את . סבא	מאד בעד לטובת כלל העיר כפר, מאד בעד התוכנית הזאת

ה ומתוודה שאנחנו לומדי� אני מוד.  מהתוכנית הזאתhappyאני לא , התוכנית

מנסי� למצוא בטח ובטח לא את , מנסי� למצוא את החלופות, את התוכניות

. כשיבואו הדיוני� לכלל החלטות כמוב� שנעדכ� אתכ�. הארבעה נתיבי�
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חי לא 	אבל בפירוש אני הייתי בהחלט שמח אילו תמצא הדר� שכביש תל

יכול כרגע לדבר ולאחר אני . יורחב לארבעה נתיבי� ולא כל עומסי התנועה

אז . 531 	חי מהירידה מ	מכ� לראות מה עומסי התנועה שיבואו מצומת תל

  .אנחנו נהיה יותר חכמי� מאוחר יותר ולא כרגע

	אני לא מקבל את ההצעה שכבר עכשיו להתחיל לעבוד על נושא הרחבת תל  

  ייפתח ונראה א� בכלל יש את הצור�531אלא אנחנו נחכה אחרי שכביש . חי

כי אני מעדי& פה במקרה הזה לראות בעיניי� ולהתרש� מעומסי . הזה

  .התחבורה ורק לאחר מכ� לקחת את ההחלטות

אני חושב שטעות פטאלית לא כמתכנ� . עוד משהו אחד שרציתי אולי לומר  

אני חושב שזו הייתה טעות . כי אני לא זה ולא זה, עיר ולא כמהנדס עיר

טעות .  מטר800נות רכבת במרחק של סבא לבנות שתי תח	פטאלית לכפר

כל אחד רצה שיהיה לו תחנה על , ה מלחמהתהי? מה אני אעשה. פטאלית

אני לא נתקלתי במרחקי� של , קצת טיילתי בעול�, אז אני אומר לכ�. שמו

	כפר, זה עובדה מוגמרת, אבל מה.  מטר800תחנות רכבת אחת מהשנייה של 

אבל זה ג� כ� לא השולח� . בגלל זהסבא בטח תיכנס לספר השיאי� של גינס 

, אה? למה לא נשכבת� על פסי הרכבת, היית� צריכי� לשכב על הגדר. הזה

  .לא אמר לכ�

כי חלק ג� לא אמרו , ג� לחלק מחברי המועצה, בואו אני אספר לכולנו סוד  

חוק במדינת ישראל שכל תוכנית בניי� עיר . יש חוק במדינת ישראל. לה�

 המודעות העירוניי� וג� בעיתוני� וג� במשרדי מתפרסמת ג� בלוחות

אילו , אני אומר. אני אומר ל� שבדקתי וקיימו לצערי. ה� קיימו. העירייה

היינו יכולי� לפחות לתפוס איזה שהוא באג בתהלי� קבלת ההחלטות אולי 

לכ� אני רוצה לומר שהנושא של תחנות הרכבת   . היינו נאחזי� במשהו

אני יכול ? אבל מה אני יכול לעשות עכשיו. יתלדעתי הייתה טעות פטאל

  ?לשנות את זה

. אני מבטיח ל� שהנושא של השנאי� ייבדק, אריק שח�, אני מבטיח ל�                        

אני . א� נוכל להוריד את זה, א� נוכל לשנות את זה. אנחנו נבדוק את זה
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מה , ו לא עולה ליאפיל, אי� לנו אינטרס. אנחנו  נבדוק את זה, מודיע ל�

  .אכפת לי

  . שאר הנושאי� שהועלו פה ורשמתי פה וש� הערות  

  .עניי� המובלעת  :דובר

	כפר, תראו. תודה שאתה מעלה את השאלה.  נאמר פה שאנחנו מתנגדי� :חמו	יהודה ב�

קובי מייצג פה את . עוד לפני, וזה לא רק אני, אמרו פה, סבא באה ואומרת

הוא ... אג& ההנדסה הוא לא, ש העיר הקוד� מייצגרא, ההתנגדויות עוד לפני

אני יודע . אנחנו מתנגדי�. השרו�	מתנגדי� לתוכנית של הוד. מייצג מדיניות

אני מכיר . מתו� הניסיו� הקצר שלי בחיי� שועדת ערר היא כמו בית משפט

. אני יודע אי� אני נכנס. את הדלת יציאה אני כבר לא מכיר. את הדלת כניסה

, אני אאבק? אני מתחייב שיקבלו?  להתחייב עוד בטח לפני תושבי�אני יכול

,  ג� לא באינטרס תכנוני, אתה יודע מה. אני יש לי אינטרס שלא יהיה שמה

לא מתאי� לי שיהיה אזור תעסוקה כזה . ג� באינטרס כלכלי לא מתאי� לי

 אני אקח, אני אקח את ההיטלי�? למה שאני לא אבנה אותו אצלי. גדול לידי

אבל מעכשיו . אז אנחנו נאבקי� ונאבק. אני אקח את הכל, את הארנונות

אני יכול להבטיח נאמנה שאנחנו כ� . זו לא דרכי? להצהיר שיש לי הישגי�

  . נמשי� להתנגד

ימי� ה� טובי� 	אתה חושב שאזורי התעשייה בנוה. יש לי רק דבר אחד קצר :עמוס גבריאלי

  ?סבא	יותר לכפר

  .נכו�, �נכו :חמו	יהודה ב�

	אתה יודע מה המשמעות של אזור ששבר את מחירי אזור התעשייה בכפר :עמוס גבריאלי

? אז זה אומר שאנחנו הצלחנו לעמוד ולהגיד לא? סבא במאות אחוזי� למטה

.   יש דברי� שלא תלויי� בנו שנמצאי� לידינו ויש לה� השפעה כלכלית, שמע

  .למאה דורות, האזור תעשיי, סבא	יש ל� אזור כלכלי ליד כפר

  )מדברי� ביחד(

אני חושב שאחד ההישגי� שהמשמעות של הדיו� המחודש . חברי�, לסיו� :חמו	יהודה ב�

ברמפה זה למעשה הוצאת דר� הטייסי� בכלל מהתוכנית המקורית של 
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לדיו� ' ב162/ מח	ונאמר פה קוד� על ידי יוליה שהיו� היא תקרא ל.  162/מח

ועוד , ל צרי� לקחת בחשבו� שאת דר� הטייסי�אב. הבא וכ� הלאה וכ� הלאה

השרו� 	הוד. אני פחות משליש, אני פחות משליש ש�, לא שטח שלי לבד, פע�

אז אני יכול לקחת החלטות מה שאני . למעשה יש לה את רוב כביש הטייסי�

קט� ובכביש הטייסי� תישאר לי המובלעת שלי וה� ... ה� עושי� , רוצה

  .  י�מתנהלי� כמו שה� מתנהל

אני בהחלט יכול לבוא ולומר דבר . אני בעד שיתו& פעולה ע� כל הגורמי�  

לא , אני חש אותו על כל העיר. שלא עלה פה על ידי התושבי� ואני חש אותו

ע� כל המחמאות שהרעפתי על שיתו& , ופה. רק על אזור המגורי� שלכ�

,  העבודה על קצבצ"מעלבי מלא על . צ"מע לבי מלא על – צ"מעהפעולה על 

בפברואר אני ביקשתי לקנות . על זה שקבל� פשט את הרגל באמצע העבודה

שימו דיגיטלי שיהיה קל : אמרתי. ה� קבעו לי מתי נגמר. לה� שעו� דיגיטלי

. אני ג� כ� לא מרוצה מזה שסוקולוב לא גמור. יותר להחלי& את המספרי�

חסר לי .  משפיעעל כל העיר זה, לא? רק בגלל האזור איפה שאת� גרי�, מה

תוסי& , תוסי& את סוקולוב', ברנר'כמו הבוקר שהיה חפ� חשוד ליד בית ספר 

  .ולא יצאתי מהעיר,  ולא יצאתי מהעיר–תוסי& את כל זה , ציו�	את אסירי

ע� כל מה שאני מפרג� , צ"מעואת החשבונות שלי ע� , לכ� אני בא ואומר  

 והשר צ"מעל של "בקטעי� האלה יש לי את המאבקי� מול המנכ, לה�

 מקצב העבודות שלה� ואני happyאז אני לא . מעורב בזה וכול� מעורבי� בזה

אבל אני לא בגלל זה . סבא	 מדר� ההתנהלות שלה� ברמה של כפרhappyלא 

  . צדדיי�	הול� לשבור את הכלי� ולעשות כל מיני מעשי� חד

שהוא טוב , ורכולל אנשי הציב, ציו� אליבא על כל אנשי המקצוע	גשר אסירי  

מה זאת אומרת אתה פותח ואתה מזרי� לי את כל מתח� . לשני הצדדי�

אני כמה שיותר פתחי . השרו�	להוד, סבא	ואני מזרי� לה� את כל כפר? 2000

סתרי רק לשמה תאמי� לי 	א� הייתי יכול לעשות את זה חד. יציאה יהיו לי

אני צרי� להיות אבל . בלי לכא�, אני רוצה רק לשמה. הייתי עושה את זה

החכמה נמצאת . סתרי רק לכיוו� דרו�	אני בעד שיהיה חד. קצת יותר רציני
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  ?השרו� אי� לה� אינטרסי�	הוד, מה? רק אצלנו פה? רק אצלי

אני לא , בנימה אפילו אישית, את� יודעי� מה, אני מבקש, לכ� אני אומר  

אמרתי את אני פשוט קצת בעידנא דריתחא . אבינוע�, התכוונתי לפגוע ב�

אבל אני אומר . וא� נפגעת אני חוזר בי, הדברי� ולא חס וחלילה כדי לפגוע

לדיו� כזה פומבי אני אבוא ואגיד למהנדס שאני דורש שיהיה , מה. ל� בפירוש

ה� נותני� את נשמת� על פיתוח העיר . אני חס וחלילה מזלזל בה�? קירוי

שלה� שאני אדרוש את זה אז אני לא אזלזל באינטליגנציה . ועל בניית העיר

בטח ובטח בדיו� ציבורי כזה שנמצאי� פה לא רק חברי מועצה אלא ג� 

ברור שיש אינטרס הגבוה , ברור שיש מלחמה על כל סוג של קירוי.  תושבי�

שנביא את הפתרונות החזותיי� , ביותר לכולנו שנביא את הגינו� הטוב ביותר

מה ג� שזה לא ? יה בעיר שלייש לי אינטרס שזה לא יה, מה. היפי� ביותר

וא� זה עולה לי אני לא אשקיע עוד גרוש וחצי כדי לקבל את התוצר  ? עולה לי

אני חושב שההערה באה . זו לא הייתה הערה בפ� האישי, ובכ�?  הטוב ביותר

על ידי קובי , להג� על העבודה הברוכה שנעשית פה על ידי אג& ההנדסה

אני מוכ� לקחת הרבה , באמת.  ובכללצ"מעאנשי , על ידי גדעו�, אוחיו�

ג� לחברי , ג� לחברי המועצה. אבל את הפרחי� האלה מגיע לכול�, קוצי�

ואני מאמי� לכל חברי המועצה . המועצה שהיו שותפי� בדיוני� שהתקיימו

שה� ביקשו אותו בכדי לשמוע אחת ולתמיד את , שה� ביקשו את הדיו� הזה

ג� לא באו לישיבות , לצערי, מועצהכי חלק מחברי ה. ללמוד, העובדות

, דר� אגב, ג� היו�. המליאה ולא יכלו להתמודד ע� העובדות מול תושבי�

. אז אני לא מתכוו� לעשות עוד פע� ישיבה לאלה שלא הגיעו. לא הגיעו כול�

  .ואני לא אשמח כמו המורה על אלה שהגיעו

ונציגות של , הנמשי� לשת& פעול, כפי שאמרתי. אני מודה לתושבי� שהגיעו  

חי מוזמני� להצטר& לועדה מתו� רצו� כ� ואמיתי 	ג� ירו� וג� נציג תל, הועד

  . סבא למצוא את הפתרונות היצירתיי�	ואינטרס של העיר כפר

                      אני מודה לידידי גדעו� ירושלמי שהבטחתי לו היו� שזו פע� אחרונה לפחות 

אני מודה למנהל .  יבוא ככל שרק יתבקשבפורו� מקצועי הוא. בפורו� הזה
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ואולי באמצעותכ� תעבירו את ,  שהגיעו לכא�צ"מעלאנשי , הפרויקט

על המטרדי� שהעבודות האלה גורמות לנו , המחאה שלנו על קצב העבודות

אני מודה .  162/ מח	ולהודות ג� על שיתו& הפעולה בכל מה שקשור ל. בעיר

  .חדלאנשי אג& ההנדסה שבאו באופ� מיו

  )הפסקה(

 יש עוד 531לאחר שסיימנו את נושא . אני ממשי� בישיבת המועצה, חברי�: חמו	יהודה ב�

. השעה אחת עשרה והזכירו לי פה שזה שעו� קי� היו�.  חמישה עשר סעיפי�

מי שיש לו רק להוסי& על . הנושאי� עברו ישיבות ועדת כספי�, אני מבקש

  .אחרת נעבור להצבעות, מה שנאמר

  

  :רי� עירוניי�" תב–גל �שאילתא של גיא ב�.  2

  .גל	יש שאילתא של גיא ב�. שמעו� פר� איננו :חמו	יהודה ב�

  .אני בתיאו� אתו יכול לעלות את ההצעות שלו, ג� לגבי ההצעות של שמעו�  :גל	גיא ב�

  ?הא� את השאילתא של� אפשר לדחות: חמו	יהודה ב�

  ?מדוע  :גל	גיא ב�

  . לישיבת מועצה הבאה, בגלל הזמ� :חמו	יהודה ב�

  .לא  :גל	גיא ב�

  .את השאילתא של� תקריא אותה, בבקשה: חמו	יהודה ב�

השאילתות שלי לא .  א� יהיה לי עותק שלה אני אשמח להגיש אותה  :גל	גיא ב�

  .מופיעות בסדר יו�

מאז תחילת : "גל	שאילתא של גיא ב�.  אני אקריא את השאילתא, חברי� :חמו	יהודה ב�

רי� אול� מעול� לא קבלנו "ל המועצה הנוכחית אושרו עשרות תבכהונתה ש

המפרט את היק& ) שנתי, חצי שנתי, רבעוני(חברי מועצת העיר כל דוח 

  .רי� ומימוש�"התב

    :רצוני לשאול  

רי� אשר אושר בשנתיי� האחרונות מאז "מהו הסכו� הכולל של תב.  1  

  ?מכהנת מועצת העיר הנוכחית
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  ?רי� שאושרו"ולל של מימוש אות� תבמהו הסכו� הכ.    2  

הא� יש במגמת ראש העיר להביא בפני חברי המועצה מעת לעת דוח .   3                             

רי� שאושרו על ידי ועדת הכספי� ומועצת "המסכ� את מימוש התב

  ?העיר

  "אודה ל� בא� תעלה שאילתה זו לסדר יומה של המועצה הקרובה  

  :רתשובת ראש העי  

  .ח" ש196,113,000רי� בשנתיי� האחרונות הוא "הסכו� הכולל של התב.   1  

  .ח" ש79,000,000רי� שמומשו הוא "הסכו� הכולל של התב.   2  

מאחר והדוחות המופקי� על ידי החברה לאוטומציה אינ� תומכי� בסוג  .   3  

נית� יהיה להפיק דוח שכזה אחת לחצי שנה מזאת משו� , הדוח המבוקש

  . זמ� הרב הלוקח בהפקת דוח שכזהה

  

  :בדבר חובת גילוי הסכמי� קואליציוניי�של גיא ב� גל שאילתא .   3

  :מאחר ויש לי עותק, אדוני ראש העיר, אני ברשות� אקרא אותה  :גל	גיא ב�

 מורה על 1965 –ה "תשכ) בחירות(בחוק הרשויות המקומיות '  א45סעי& "  

 חובת חשיפת הסכ� קואליציוני לאחר .פרסו� הסכמי� שנעשו טר� בחירות

 5743/99צ "בבגהבחירות אמנ� אינה מעוגנת בדיני העיריות כי א� בפסיקה 

 נאמר מפי כבוד ) ראש עיריית קריית ביאליק. יוסי דואק ורפי ורטהיי� נ(

א� התגבש הסכ� קואליציוני ג� ראוי שיהיה : "השופטת דורית בייניש

  ".י הרשות המקומיתויובא לידיעת תושב, כתוב וגלוי

  :לאור האמור לעיל ברצוני לשאול  

או גורמי� במועצת העיר חתומה כיו� סיעת ראש    /ע� אילו סיעות ו.    1

  ?או ראש העיר עצמו בהסכ� קואליציוני/העיר ו

או גורמי� במועצת העיר אשר הגיעו ע� ראש העיר /הא� יש סיעות ו  .  2

קידיה� בקואליציה להסכמי� בלתי חתומי� בדבר מעמד� ותפ

  ?העירונית

במידה ונחתמו או סוכמו שלא בחתימה הסכמי� קואליציוניי� ע�   .  3
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או נציגי� במועצת העיר לאחר הבחירות מדוע אלה לא /סיעות ו

  ?פורסמו

למשל , הא� ראש העיר אינו מאמי� שיש לפרס� הסכמי� אלה ברבי�  . 4

המקומית ברוח לטובת ידיעת תושבי הרשות , סב	באתר עיריית כפר

  ?דבריה של השופטת בייניש

  ". אודה ל� בא� תעלה שאילתה זו לסדר יומה של המועצה הקרובה  

  :תשובת ראש העיר   :חמו	יהודה ב�

ראשית ברצוני להשיב� כי כל ההסכמי� הקואליציוניי� עליה� חתמתי אני   

של או נציגי סיעתי מוכרי� וידועי� לחברי המועצה וה� מופקדי� במשרדו /ו

הכל כפי שקבוע , ל העירייה ופתוחי� לעיונ� במידה ותחפו� בכ�"מנכ

ל כ� אינני מוצא לנכו� בשלב זה לשוב ולחזור על . בהוראות החוק החקוק

  .תוכנ�

אכ� , אציי� כי כפי שידוע לכל, אשר לשאלת� ביחס להסכמי� בלתי כתובי�  

יות בדבר מדובר בהבנות עקרונ. הגעתי להבנות עקרוניות ע� שתי סיעות

אול� הבנות אלה לא הגיעו לכדי הסכ� . שיתו& פעולה מצד� בניהול העיר

  .קואליציוני ועל כ� לא פורס� ברבי� תוכנ�

לאור פניית� לקבל ליד� ג� הסכמי� בלתי חתומי� פניתי לקבלת יעו�   

בהתא� ליעו� שקבלתי חלה חובת פרסומ� של הסכמי� . משפטי

  :כתב לפניקואליציוניי� רק במידה ונעשו ב

יו� הבחירות או הצגת המועצה או הצבעת הדחה של חבר מועצה או של ראש   

  . הכל לפי העניי�–הרשות 

לחוק הרשויות '  א45דברי� אלו עולי� מלשונו הברורה והנהירה של סעי&   

אשר בדברי ההסבר לתיקו� הסעי& , 1965ה "תשכ) בחירות(המקומיות 

שהוא הצור� להוציא לאור , קהובהר הרציונל העומד מאחורי החיקו

הסכמי� שנעשו בטר� בחירות אשר חיוניי� לגיבוש עמדתו של הבוחר בבואו 

  .להחליט את מי הוא רוצה לראות במועצת העיר בה הוא מתגורר

ל ככתבו וכלשונו ואינני מוצא כל "לפיכ� פעלתי בהתא� להוראות החוק הנ  
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 לפרס� באתר האינטרנט לשנות דבר או, בשלב זה שאיננו ערב בחירות, טע�

  .שכ� אי� בה� כדי להוות מסמ� חיוני כלשהו, את ההסכמי�

אני . הפע� בניגוד לשאילתא הקודמת אני כ� מנצל את זכותי לשאלת המש�  :גל	גיא  ב�

 6 	לצטט ל� את דברי� אתה מישיבת המועצה מה, רוצה ברשות� ראש העיר

  .   אומר ש� כ�אתה. זה היה רק לפני חודש ומחצה, 2006בפברואר 

אבל מותר לי לשאול שאלת המש� , לא מתקיי� דיו�, בניגוד להצעה לסדר  

  . ובסו& הציטוט של� שאני אקריא אני אשאל את השאלה. אחת

סיעת מעו& הגיעה להבנות ע� סיעת : "אדוני ראש העירייה, אמרת ש� ככה  

 אני בא ולכ�. העבודה שידידי עור� די� עמוס גבריאלי יכה� כסג� ראש עיר

ואומר לכל חברי המועצה שמי שחושב לרגע שאני מסתיר את ההסכמי� 

לא . מי שאומר את זה מטעה והוא מטעה בכוונה אפילו, הקואליציוניי�

, ואני אומר לכל אחד ואחד מכ� שאי� לי מה להסתיר. מטעה בכוונה, טועה

ברי לא להנהלה הביצועית של העיר ולא לא& אחד מהנהלת העיר של ח, לא לי

מנהלי� ונמשי� לנהל את העיר הזאת בשקיפות , כי אנחנו ניהלנו, המועצה

  ".המוחלטת בדרכנו שלנו

שקיפות , אדוני ראש העיר, אז אני דווקא לוקח את המילי� האחרונות של�  

מצד אחד יש ל� הסכ� לא חתו� או הבנה , כלומר. מוחלטת אבל בדר� של�

למרות השאילתא המאד .  לחשו&ומצד שני אתה לא מוכ�, ע� סיעת העבודה

אתה לא מוכ� לחשו& . השאלה מכוונת לראש העיר ולא לנציג העבודה. ברורה

, להבנת�, איציק יואל. לא ההבנות שיש, לא מה נאמר ש�, לא את תוכנו

לא . קיבל את תפקיד יושב ראש מפעל המי� רק בגלל שיש לו עיניי�  יפות

הג� שאינו , לא מתוק& שו� דבר, לא מתוק& שו� הסכ�, מתוק& שו� הבנה

זאת ? א� אי� ל� מה להסתיר למה אתה לא חוש&, אני רוצה להבי�. חתו�

  .השאלה שלי

מה אתה רוצה ? שהוא יושב ראש מפעל המי�, מה אתה רוצה שאני אחשו& :חמו	יהודה ב�

  ?מה אתה בדיוק רוצה? שאני אחשו&

ה קבלה תפקיד של סג� ראש שמפלגת העבוד? אתה חושב שהציבור מטומט�  :גל	גיא ב�



47  30.03.06    מועצה מן המניין

  ?עיר ושל יושב ראש מפעל המי� בתמורה לכלו�

  . זה ההסכ�, שיתו& פעולה לטובת העיר? מה תמורה. אי� הסכ� אבל :חמו	יהודה ב�

  .זאת התשובה. אי� הסכ�. יש כמה אנשי� כנראה שוני� כא� בעיר הזאת  :איציק יואל

בניגוד : התשובה שלי. כתבו הפע� אותהבהנחה שהעיתונאי� י, התשובה שלי :חמו	יהודה ב�

ולכ� כל . ישנ� אנשי� שהמילה האמורה היא יותר מהמילה הכתובה, גיא, ל�

, שסיעת העבודה תקבל סג� ראש עיר, מה שהגעתי להבנות ע� סיעת העבודה

יושב ראש מפעל המי� זה היה כבר לפני שנה וחצי . עכשיו לפני חודש זה היה

מה אתה , חשפתי את זה.  ברות בועדות וכ� הלאהח? מה עוד נשאר. עוד מעט

אני מגלה , הנה? תגיד לי מה אתה רוצה שאני אחשו&? רוצה עוד שאני אחשו&

עמוס גבריאלי , עכשיו לחברי המועצה שאיציק יואל יושב ראש מפעל המי�

  .תגיד? מה עוד? מה עוד. לא ידעת�, סג� ראש עיר

העתקי� של ההסכמי� , תשובת�כמו שכתבת ב, אני אשמח לקבל  :גל	גיא ב�

  .הקואליציוניי� החתומי� שיש ל�

  ?ע� מי :חמו	יהודה ב�

  .ע� אלה שכ� חתומי�  :גל	גיא ב�

ה� היו .  ל במזכירות"יש אות� אצל המנכ, ה� היו במועצה... יש אות� ב :חמו	יהודה ב�

  .  בדיו� במועצה

  .אודה ל� על תשובת�  :גל	גיא ב�

  .אתה צרי� לפחות ע� הזיכרו� יותר מכול�, � שבחבורהאתה הבנימי :חמו	יהודה ב�

  .הזיכרו� מצוי�  :גל	גיא ב�

  

  .  4סעי&  :חמו	יהודה ב�

בעצה אחת ע� המציע . לפני שאתה מדלג עליו אדוני ראש העיר, 3סעי& , לא  :גל	גיא ב�

ותאמת את זה , 31פקודת העירייה מאפשרת לי בסעי& , שאינו נמצא כא�

שחבר מועצה שהגיש הצעה לסדר יו� ולא יהיה נוכח כ, היועצת המשפטית

בישיבה רשאי לבקש לדחות את הדיו� לישיבה הבאה או לבקש חבר אחר 

בעצה אחת ע� שמעו� פר� קבלתי את הסכמתו . שינמק את ההצעה במקומו
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  .להציג כא� בפניכ� את ההצעות לסדר שלו

  . לסדר היו�4סעי& , שמעתי :חמו	יהודה ב�

  ? יכול לקבל חות דעת משפטיתאני  :גל	גיא ב�

  .אני כרגע מנהל את הדיו�, 4סעי&  :חמו	יהודה ב�

  ?מדוע אתה דוחה אחרי שקראתי ל� את הסעי&  :גל	גיא ב�

  .תראה לי הסכמה. כי אתה לא קבלת שו� הסכמה :חמו	יהודה ב�

  .ההסכמה לא צריכה להיות בכתב. אתה יכול לאמת אתו  :גל	גיא ב�

  .אני אשאל אותו.   תודה רבה,סליחה :חמו	יהודה ב�

שאתה בכוונה , אתה נוקט פה טקטיקה שאתה נוקט בה כבר כמה חודשי�  :גל	גיא ב�

לא מביא לדיו� הצעות לסדר מתו� כוונה ברורה לתקוע פה את הסדר של 

מהעובדה שהמציע הגיש עשרות הצעות שלא דני� " נהנה"אתה . המציעי�

כפי , פקפק בעובדה שהוא אישר ליא� אתה מ. ובאופ� שיטתי לא מגיע, בה�

 אתה תית� על זה ג� –להגיש כא� את ההצעות , שפקודת העיריות מתירה לו

  .די� וחשבו� אחר כ� בזה שאתה לא מאפשר לי להציג

  .הוא התקשר אלי לפני חצי שעה ואמר לי שהוא מבקש לדחות את הסעיפי� :חמו	יהודה ב�

  .חר כ�בוא נבדוק את זה אתו א, בסדר  :גל	גיא ב�

  .נבדוק את זה, בסדר: חמו	יהודה ב�

  ?כ� נאמר ל� על ידו  :גל	גיא ב�

  .כ� :חמו	יהודה ב�

  .    מה שהוא אמר ל� או לי, צרי� לבדוק איזה גרסה יותר נכונה  :גל	גיא ב�

  .דר� אר� קדמה לתורה. הוא יגיד ל� שאי� מאוחר ומוקד� בתורה  :ח�	משה אב�

  .זה נכו�  :גל	גיא ב�

  .  הצוואה האחרונה היא הקובעת, גיא :חמו	יהודה ב�

  .2008 	בהצעות לסדר של חברי� אחרי� נדו� פה ב  :גל	גיא ב�

  ?  אני מגיש הצעות לסדר? מה אני אעשה :חמו	יהודה ב�

	אב�, למי שלא יודע?  אתה מדבר, אתה חיכית לשק ע� קקי שמונה חודשי�  :גל	גיא ב�

.  חיכה יותר משנה עד שידונו בההוא , ח� הגיש הצעה לפינוי צואה לכלבי�
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  .לחכות שנה לחרא זה הרבה זמ�

  

4   . �  :2006 בפברואר 6אישור פרוטוקול ישיבת המועצה מיו

  .2006  בפברואר 6אישור פרוטוקול ישיבת המועצה מיו�  :חמו	יהודה ב�

  .ג� בהקשר הזה יש לי הערה  :גל	גיא ב�

  ?אתה מערער על התארי� :חמו	יהודה ב�

רק אני מזכיר לראש העירייה את הבטחתו הישנה שאמרה .  אני מבר�, לא  :לג	גיא ב�

, וטוב שכ�, במקביל לזה שבאמת הפרוטוקולי� מפורסמי� באתר העירייה

עוד לפני שהיה , ראש העיר הצהיר בעבר וא& הגיש הצעה לסדר כחבר מועצה

באתר , וזה לא קרה עד היו�. שסדר  היו� יפורס� ג� הוא, ראש עיר

עד היו� סדר היו� של ישיבות המועצה אינו מתפרס� באתר . רייההעי

  . העירייה

, כל הדברי� האלה, אנחנו צריכי� לשלב.  יש לנו בעיה כרגע ע� האוטומציה  :אייל יוניא�

האוטומציה צריכה להכניס את הדברי� האלה , בגלל האופי שבו בנוי האתר

זה ג� . זה לא בשליטתנו, זה לא שאנחנו עושי� את זה באופ� מיידי. פנימה

  . עליות וג� לוגיסטיקה

  .יש ל� שליטה מאד מינימלית על אתר העירייה  :גל	גיא ב�

ר האחרו� שאושר על ידי ועדת "זאת הסיבה שבתב. יש לנו בעיה ע� האתר  :אייל יוניא�

אנחנו רוצי� , עוד לא אושר על ידי משרד הפני�, הכספי� ועל ידי המועצה

כשאתה . ג� שיחסו� כס& וג� שיהיה יותר נכו�. תרלעשות שינוי בכל הא

יש פה .  קריעת י� סו&,ביקשת את דוחות הביקורת זה היה קריעת י� סו&

  .עלויות ולוגיסטיקה שצרי� לשנות את כל המערכת

  .א� אני לא טועה, ר לשדרוג"אבל אישרנו תב  :גל	גיא ב�

  .  אי� שו� בעיה ע� זה א� זה בשליטתנו לפרס�  :אייל יוניא�

  .פה אחד אושר? אפשר לאשר, תודה רבה. זה כבר לא שאילתות :חמו	יהודה ב�
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  הצבעה

, יעקב אוחיו�, אמיר גבע, יצחק יואל, אבינוע� גרנות, משה אב� ח�, יהודה ב� חמו: בעד

  יואל ברו/, גיא ב� גל, אריה אברה�, ש"בוקי צי

  

  .06/0206/ מיו� צהאת פרוטוקול ישיבת המועפה אחד  מאשרי�  :283'  מסהחלטה

  

5   . �  :06/0326/ � ו06/0226/,  06/0219/פרוטוקול ועדת כספי� מיו

הא� ,  למר�26 	 בפברואר ו26,  בפברואר19פרוטוקול ועדת כספי� מיו�  :חמו	יהודה ב�

  ?אפשר לאשר פה אחד

  . אני מבקש לאשר26 	ב, לא, לא, לא  :גל	גיא ב�

  .תעיר, בבקשה :חמו	יהודה ב�

 בפברואר אמיר גבע ואנכי היינו חברי ועדת הכספי� 26בפרוטוקול של   :גל	גיא ב�

מאחר . ר צביעת עמודי התאורה"היחידי� שהתנגדו לסעי& ספציפי שנגע לתב

  ...וסעי& נוס& בסדר היו� נוגע ל

  ?על שני הפרוטוקולי� הקודמי� אי� הערות :חמו	יהודה ב�

 26 	ב.   במר�26 	 בפברואר ו19,  אות�שני הקודמי� אני באופ� אישי מאשר  :גל	גיא ב�

ר של צביעת עמודי התאורה אני רוצה "בפברואר הסעי& שנוגע להגדלת התב

 היו� 12להסביר לכ� למה אני חושב שהוא קשור קשר הדוק לטעמי לסעי& 

  . אחוז50 	ר באה מאבר'גבישיבת המועצה שזה הגדלת החוזה של הקבל� 

  .12ה בסעי& אז בוא תדבר על ז :חמו	יהודה ב�

  .אני מעדי& עכשיו, לא  :גל	גיא ב�

  .12תשאיר את זה לסעי&  :חמו	יהודה ב�

  .אני מעדי& עכשיו  :גל	גיא ב�

אלא אני , בישיבה עצמה לא רק שאנחנו לא הסכמנו. הערה לפרוטוקול עצמו  :אמיר גבע

בפרוטוקול של אישור  , וזה לא מופיע בפרוטוקול, ביקשתי ואתה הסכמת

ותו סעי& של החלפת מרכזיות ועמודי תאורה הייתה החלטה רי� בא"התב

שאתה בעצמ� הסכמת לה ללא שו� בעיה שבועדת הכספי� הבאה יער� דיו� 



51  30.03.06    מועצה מן המניין

מקי& בנושא פרשת עמודי התאורה תו� זה שיוגש לנו דוח ביקורת של 

ואפילו חות דעת משפטית , המבקר הפנימי שנמצא כבר כנראה בידיכ�

וג� הייתה ועדת כספי� וזה בכלל לא . בפרוטוקולזה לא הוזכר בכלל . בנושא

  .הובא אליה

ר של צביעת עמודי "לגופו של הסעי& שמדבר על התב, אדוני ראש העיר  :גל	גיא ב�

ההסבר שנת� מהנדס העיר . התאורה אני מבקש להגיד את הדברי� הבאי�

: שעליו חתו� מהנדס העיר רמי ראובני אמר ככה, בסדר יו� שצור& לישיבה

. החלפת מרכזיות ועמודי תאורה כולל צביעה, 1468. ר מס"ו� הגדלת תבנד"

ר להחלפת מרכזיות "אני מבקש לאישור המועצה הגדלת תב: שני משפטי�

ועמודי תאורה כולל צביעה בס� של מיליו� שלוש מאות וחמישי� אל& 

אי� שו� הסבר ".  ח"ר יעמוד על ס� כולל של שני מיליו� ש"שקלי� כ� שהתב

ר הזה היו� א� "התב, למע� חברי המועצה שאינ� יודעי�. מעבר לזהנוס& 

 2תאשרו אותו כחלק מפרוטוקול של ועדת הכספי� מגיע לסכו� כולל של 

  .ח"מיליו� ש

ר  "התב. ר הזה"                      ואני רוצה לסבר את אוזניכ� בכמה נתוני� שקשורי� לתב

בעבודה שביצע הקבל� אבנר , דעוכפי שבוודאי חלק גדול מכ� י, הזה התחיל

  . התחיל למיטב ידיעתי לעבוד ללא מכרזאבנר רמונט. רמונט

  .זה דיו� אחר  :אייל יוניא�

זה קשור לאישור הסעי& וזכותי להגיד מה שאני רוצה ,  העבודה הזאת  :גל	גיא ב�

ויתקנו אותי א� ,  למיטב ידיעתיאבנר רמונט. ל"אדוני המנכ, קשר הזהבה

כשבעצ� הוגשה החשבונית הראשונה של . חל לעבוד ללא מכרזה, אני טועה

העבודה שלו לצביעת עמודי התאורה הגזברות בצדק בקשה שיתקיי� מכרז 

  .  אני מבקש לא לקטוע אותי. בעניי� הזה

אי� פה דיו� משפטי א� עשו . יש סעי& שמדבר על הגדלת צביעת עמודי תאורה  :איציק יואל

יש פה . עשו מכרז לקבל� הבא א� יגדילו או לאא� י, מכרז או לא עשו מכרז

מה . זאת השאלה.  מיליו� שקל נצבע את העמודי�2 	הא� ב: דיו� עקרוני

  ?אתה רוצה
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  . בדיו� בועדת הכספי� תעלה את זה :חמו	יהודה ב�

  אנחנו עוד לא הגענו במועצת העיר לעיד�, סליחה  :גל	גיא ב�

  )מתווכחי� ומדברי� ביחד(

עוד לא . אני בזכות דיבור, אדוני ראש העיר. אני בזכות דיבור, סליחה, הסליח  :גל	גיא ב�

  .ע� כל הכבוד, הגענו לעיד� שתכתיב לי מה להגיד ובאיזה הקשר

  .ע� כל הכבוד, אני לא מכתיב ל� :חמו	יהודה ב�

  .אני רק בתחילת דברי  :גל	גיא ב�

  .י� אני אקטע אות�כי א� אתה לא תדבר לעני, אתה לא בתחילת דברי� :חמו	יהודה ב�

זה שחבר מועצה טוע� שאני לא מדבר לעניי� זה . אני ועוד אי� מדבר לעניי�  :גל	גיא ב�

  .עדיי� לא אומר שזה כ�

  .אני אמרתי שאתה חורג מהסעי& שעליו אתה מדבר  :איציק יואל

ואני . ר הזה היו� כחלק מפרוטוקול ועדת הכספי�"אנחנו מאשרי� את התב  :גל	גיא ב�

ר הזה נולד "שהתב,  מנת להוכיח לכ� שאי� צדק ויסוד לאשר אותורוצה על

  .ואתה לא מאפשר לי להסביר למה. בחטא

הא� אתה . אני לא הייתי בועדת הכספי� הזאת. אני שואל אות� או אות�  :איציק יואל

  .זאת השאלה? כ� או לא, בעד שיצבעו עוד כ� וכ� עמודי תאורה בעיר

  .זאתלא במתכונת ה, לא  :גל	גיא ב�

  )מדברי� ביחד(

אני לא את� ל� . אני לא אגיד ל� מה להגיד ומה להצביע, זכות� להתנגד, גיא :חמו	יהודה ב�

  .לבזבז לי את הזמ� בשעה אחת עשרה בלילה

  .אתה מבזבז אותו בזה שאתה לא מאפשר לי לדבר  :גל	גיא ב�

  .אני לא את� ל� לבזבז את הזמ� :חמו	יהודה ב�

  . פקודת העיריות אפשרות לדבר עשר דקות על כל סעי&לי יש לפי  :גל	גיא ב�

. אני לא אכתיב ל�. אתה סוברני להחליט על מה אתה מדבר ואי� להצביע :חמו	יהודה ב�

יתקיי� . אבל יתקיי� בועדת הכספי� הבאה דיו� בנושא של עמודי התאורה

הוא . אתה יודע שהוא לא התקיי� עכשיו בגלל שהמבקר  עבד על הדוח.  דיו�

  ,בועדת הכספי� הבאה, אני אומר, מוכ�
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אני רוצה להגיד את ההסתייגויות . ר"אבל אתה מאשר היו� את הגדלת התב  :גל	גיא ב�

כשאתה תשמע את ההסברי� לי תבי� שזה . זה קשור. שלי לפני שאתה מאשר

  .קשור

  .באמת זה לא קשור, לא  :איציק יואל

, יש לי זכות בסיסית לבטא אותה כא�לדעתי הצנועה ש. לדעתכ� זה לא קשור  :גל	גיא ב�

זכותי , ג� א� לדעתכ� הקשר בינה לבי� הנושא הוא מרחק מזרח ממערב

  . אלא א� כ� החלטת� לצנזר את האופוזיציה. לבטא אותה

אני לא . לדיו� שיהיה. שלא להיו�, אלא מה,  אני אומר שיש טע� בדברי� :חמו	יהודה ב�

� שאתה אומר כרגע  ה� נכוני� לדיו� אני אומר שהדברי. אגיד ל� מה להגיד

הבא שהול� להתקיי� דיו� מקי& על נושא עמודי החשמל ע� דוח מבקר  

  .העירייה שיבוא בפני חברי הועדה

א� אתה היו� מאשרר את החלטת ועדת הכספי� , ע� כל הכבוד, אדוני  :גל	גיא ב�

להציג אני רוצה . ומקיי� את הדיו� אחר כ� אז בעיני הדיו� הוא חסר ער�

זה לא כולל . אני רוצה להציג מידע, וא� חברי מועצת העיר יאפשרו לי, מידע

  . זמ� פציעות

  )מדברי� ביחד(

הא� אני יכול לקבל חמש דקות מבלי שיפריעו לי , אדוני ראש העירייה  :גל	גיא ב�

.  ויערערו על זכותי לזאת דברי� א� יש לה� קשר או אי� לה� קשר לנושא

. לא עשר? אדוני ראש העירייה, מש דקות ללא הפרעותהא� אפשרי לקבל ח

הא� את� מתחייבי� לאפשר לי לדבר בלי ? אפשר. תו� קיזוז זמ� הפציעות

  .  תודה איציק? להפריע לי

  ?כמה זמ� אתה הול� לדבר  :איציק יואל

.  בבקשה, בוא נמדוד ע� סטופר שלא תתבכיינו לי. תמדוד, חמש דקות  :גל	גיא ב�

 התחיל מר אבנר רמונט. ואני אסביר למה, מילטע, לד בחטאהמכרז הזה נו 

מבלי שבוצע מכרז , ויתקנו אותי א� אני טועה, לבצע את העבודות האלה

שלחו , כלאחר כבוד, אחרי שהוא כבר  התחיל לבצע את העבודות. קוד� לכ�

 לא זכה בפועל 20/3/2005במכרז הזה מר רמו� מתארי� . אותו למכרז
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 אבנר ורז רמונט, נסרי דוד:  אנשי� במכרז הזהשלושההתמודדו . בהתחלה

ההצעה הזולה ביותר באותו מכרז הייתה של רז אחרק שעמדה על . אחרק

, יושב ראש ועדת המכרזי� בני כברה קבל מכתב.  ח" אל& ש372סכו� של 

הגשנו : " שאמר ככה27/3/2005העירייה קבלה מכתב מרז אחרק בתארי� 

לצערנו . ושא צביעת עמודי תאורה ומעקי בטיחותהצעת מחיר למכרז זוטא בנ

הרב נפלה טעות אנוש חמורה בניתוח מחירי היחידה ובאופ� הגשת 

רז אחרק . אני מצטט את המכתב שרז אחרק העביר לעירייה". המחירי�

לפתע אחרק הודיע על הטעות החמורה .  אמר שהוא ניגש למכרז ואז טעה

  . הזאת וירד מהמכרז

ואני אומר את זה , ג� כאשר היה ברור,        בסופו של דבר אבנר רמו� זכה במכרז               

שהייתה בעיה בערבות הבנקאית שהוא , בידיעה ואני יכול להוכיח את זה

ועדת המכרזי� והעומד בראשה בני כברה במכתב שאני מצטט ממנו . הגיש

וע לועדה שבעת הדיוני� בנושא המכרז של צביעת העמודי� לא היה יד"אמר 

זה אומר בני כברה במכתב תשובה ". שעבודת הצביעה מצויה בעיצומה

  .  שהוא הגיש' אומ�'לעמותת 

היה מכרז ,  שכאמור בסופו של דבר זכה בו רמונטאחרי שהיה מכרז והסתיי�  

רז , סליחה, היה אמור לזכות. נוס& לשיפו� מדרכות שבו זכה רז אחרק

ר שהוא קשור אה מאבר'ג בה הקבל� וזכה, כנראה, אבל תקלה קרתה. אחרק

, הפלא ופלא, וג� בהצעה הזאת.  בסדר היו�12 או 14 היו� או 16לסעי& 

אי� שהוא נמצאה .  קרתה ג� כא�, אותה תסמונת שהייתה במכרז הקוד�

 שמופנה אל אבר'גפה יש לי מכתב אחר של , פה הפע� הקבל� לא טעה, דר�

 הריני 2005 במאי 11נינו מיו� בהמש� לשיחה בי: "ל העירייה שאומר"מנכ

להודיע� שהוחלט שלא לממש את זכייתנו במכרז הפומבי סלילה והרחבת 

  ".החלטה זו מותנית בהכרזת הערבויות. כבישי�

אותו יושב ראש של ועדת המכרזי� בני כברה אומר במכתב שג� הוא יש לו   

ת דיוני בע: " והוא אומר כ�אבר'גהשגות על העבודות שקשורות לאותו קבל� 

אמר בני . אני מבי� שהדברי� לא נוחי� ל� אבל אני אגיד אות�..." הועדה
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בעת דיוני הועדה במכרז הסלילה עלו שאלות קשות על חוסר : "כברה כ�

הלי� מנהל , כלומר".  מצד מנהל אג& ההנדסהאבר'גשביעות רצו� של הקבל� 

 שאת� אבר'ג זה אותו.   אבר'גאג& ההנדסה על האיכות המקצועית של אותו 

 50מתבקשי� היו� לאשר לו את הגדלת חוזה העבודה שלו בשיעור של עוד 

  .  אחוז בסכו� כולל של מיליו� שקלי� ועוד מיליו� וחצי

  .12אתה בסעי&  :חמו	יהודה ב�

אני .  אני רציתי בתחילת דברי להמחיש ל� שיש זיקה ויש קשר ביניה�, כ�  :גל	גיא ב�

שאני לא יכול להגיד שהיא , מגמה ברורה, עצהרבותי חברי המו, מזהה כא�

כי כשתופרי� מכרז אז הב� אד� שרוצי� הוא זה , לכאורה תפירת מכרזי�

הב� אד� . מה שקרה כא� זה כסאות מוסיקליי� של מכרזי�. שזוכה בפועל

והפלא . כנראה שהעירייה כוונה מראש או גורמי� בעירייה שיזכה לא זכה

  .צאה דר� להוריד את הזוכה המקורי מהמכרזופלא בשני מקרי� לכאורה נמ

  .תיזהר בדברי�, גיא :חמו	יהודה ב�

אני מוצא פה . זכה, פעמיי�' לכאורה'אמרתי את המילה , ואד� אחר לכאורה  :גל	גיא ב�

שהוא בעיני במקרה הטוב תמוה אי� , אדוני ראש העירייה, קשר נסיבתי

א מסיבות כאלה נמצאו הנסיבות בשני מקרי� שהקבל� שזכה באורח פל

ובמכרז . אי� ה� מצאו את מקומ� אחר כ�, שבעיני מעלי� תמיהה, ואחרות

ר ועדת המכרזי� "כולל קבל� שהעיד  יו. אחר ה� מצאו את עצמ� זוכי� שוב

עצמו סג� ראש העיר בני כברה שהגורמי� המקצועיי� באג& ההנדסה היו 

 על התפקוד שלו אותו אד� שמליני�. לה� השגות חמורות לגבי התפקוד שלו

לדעתי זה דבר לא .  אחוז50את� נדרשי� היו� לאשר לו הגדלת חוזה בעוד 

  .ואני ממלי� לכ� להצביע נגד, הגיוני לעשות אותו

  .אמיר, תודה רבה :חמו	יהודה ב�

יש לי עשר דקות על כל סעי& . ואפילו לא דיברתי חמש דקות אלא ארבע וחצי  :גל	גיא ב�

  .בנפרד

הצורה הנינוחה ביותר היא בועדת הכספי� הבאה באמת להציג , לדעתי  :אמיר גבע

לא רק את הניירת אלא ג� באמת את סיפור השתלשלות הענייני� , בפנינו
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עד אז אני . כי זה נראה באמת מאד מאד תמוה. כדי שנבי� בדיוק מה היה פה

זאת . אישית מבקש לא לאשר את הפרוטוקול הזה אלא בכפו& לתיקו� הזה

אבל , רי� האחרי� באותו פרוטוקול יאושרו" אכפת לי שהתבלא, אומרת

אני רוצה לקבל מועדת הכספי� את . הסעי& הזה של עמודי התאורה אני נגדו

 עד שלא אבר'גר של "וכמוב� שאני ג� מתנגד לסעי& של התב. כל ההסברי�

אנחנו רואי� את .  יובהר לי כל השתלשלות הענייני� בפרשת עמודי התאורה

  .הקשר

, את� אומרי� דברי�. יושב כא� מהנדס הרשות. אל תבלבלו מי� שאינו במי�  :יל יוניא�אי

יש פה יותר מדי . אני רוצה לומר משהו אחד לפרוטוקול, תשמעו חברי�

כנראה שאני הייתי יותר מדי . אני רוצה להגיד משהו לפרוטוקול. רמיזות

 אנשי� עסוק בעשייה בשנתיי� האחרונות ולא עניתי בזמ� לכל מיני

יש פה , יש פה יותר מדי רמיזות שלא מ� המניי�.   שמתעסקי� בחרחורי ריב

יושב כא� רמי ראובני מהנדס הרשות . יותר מדי רמיזות לגורמי� מקצועיי�

ע� כל .  אחוז50 	שיגיד א� מישהו אמר לו להגדיל את המכרז הזה עכשיו ב

נאמרו כא� ואני מוחה על הדברי� ש. מספיק להתעסק בשטויות, הכבוד

דברי� שה� הוצאת , יש כא� דברי� שה� הוצאת לשו� הרע. לפרוטוקול

, ואולי צרי� להעמיד מישהו במקו� פע� אחת ולתמיד בקדנציה הזאת. דיבה

יש איזה . כדי שאנשי� יזהרו בלשונ�, כי זה עוד לא קרה בקדנציה הזאת

ת שהיא שכתבה את זה בעיתו� איזה שטושבינתיי� כבר הועברה מכא� כתבת 

צרי� לשי� . הלכה ועשתה תלי תלי� של ספקולציות ולא הגבנו כפי שצרי�

מי שלא רוצה להתעסק בעשייה שיזהר . ע� כל הכבוד, סו& לדברי� האלה

שיגיד הוא א� מישהו אמר , יש כא� את רמי ראובני מהנדס הרשות. בלשונו

  .אבר'ג אחוז את המכרז של 50 	לו להגדיל ב

ולא צרי� , סבא	זה ספינת הדגל שלנו בכפר, סיסט�	לאממדובר בכביש עוק&   

ר כי מישהו עכשיו רוצה למצוא איזה הו� פוליטי או לקבל כמה "לעכב תב

ואני קורא למועצה באמת . די, מספיק, ע� כל הכבוד. כותרות בעיתוני�

אני לא חבר מועצה . לשי� את הדברי� האלה בצד ולמגר את התופעה הזאת
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בגלל כל מיני , בתנופת הפיתוח שלה, סבא	תידה של כפרזה פוגע בע. עכשיו

שאי� , כל מיני ספקולציות של עיתונאי� שאנשי� ממחזרי� אות�, זוטות

, לא הפרעתי ל�. סליחה, סליחה, סליחה, סליחה. לה� שו� קשר למציאות

  .מספיק, ע� כל הכבוד

  .או שתכחיש את זה? הקבל� התחיל לעבוד ללא מכרז  :גל	גיא ב�

. חירהיו הצעות מ. לא היה צרי� מכרז, היו בהתחלה הצעות מחיר. סליחה  :יוניא�אייל 

הוא התחיל לעבוד ע� . תלמדו את החומר ואל תהיו ממוחזרי� מהעיתוני�

לא היה . לאחר מכ� הוא התחיל לעבוד. לא היה צרי� מכרז, הצעות מחיר

מעבר בדיעבד הסתבר שהוא עבד . הוא עבד ללא מיפוי, מיפוי של העבודה

מנהל . הדברי� האלה כתובי� על ידי מבקר העירייה. לחוק המכרזי�

את� רוצי� שאני אתלה מישהו על ע� . המחלקה לא נמצא כרגע בעירייה

משרד הפני� נדרש .  כי לא נעשה שו� דבר בזדו�, אני לא אתלה? גבוה

שלא נעשה שו� , ג� משרד הפני�, ג� מבקר העירייה, כול� מצאו. לסוגיה

זה היה חלק , לקד� את הצביעה, היה כא� כוונה לקד� את העיר. זדו�דבר ב

אי� . זה דבר חשוב מאד שנעשה הצביעה הזאת, עיריסבא 	מפרויקט כפר

 אבר'גאי� חולק שאי� שו� קשר בי� , חולק שהוא עבד במחירי� של מכרז

  .ע� כל הכבוד ל�, גיא, תלמדו את החומר. לבי� רמונט

עשרי� שנה היו . יושב כא� מהנדס הרשות. רי� שנה יש אתו בעיות עשאבר'ג  

  .אתו בעיות

  ?אז למה אתה לוקח אותו  :גל	גיא ב�

אתה יודע מה זה ההלי� . יש הלי� של פסילת ספק.  תלמד את החוק, סליחה  :אייל יוניא�

תפסיקו כל הזמ� להלעיט את , מספיק. לבית משפטג� מגיעי� אתו ? הזה

כתבה את זה . � רמונט אי� שו� קשר בי.כול� פה בדברי� שלא מהעניי�

. אני לא הול� לפי אירית גרינברג. טוב שהיא כתבה את זה, אירית גרינברג

ולא כל .  מיליו� שקל תקציב400 אל& תושבי� ע� 90צרי� לנהל פה עיר של 

  .יש גבול, מספיק, ע� כל הכבוד, איזה שטות שכתובה אני צרי� לחלל לפיה

אני אומר . ג� לגיא וג� לכול�, � להצבעות אני פונה לכל החברי�לפני שנל :חמו	יהודה ב�
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א� את� רוצי� חלילה שתרבות הדיו� בישיבות המועצה יהיו כמו , לכ�

  . תלכו בדר� הזו–בקדנציות קודמות 

  . אתה צרי� לכבד את הזכויות של אנשי האופוזיציה  :גל	גיא ב�

אני .  מר הראשי של אנשי האופוזיציהאני אהיה  השו.  אני לא הפרעתי ל� :חמו	יהודה ב�

. בכניסה לדלת אני יכול להוציא אותה, יכול להוריד כל הצעה לסדר היו�

התנגדתי בעבר ואני אמשי� להתנגד ואני אלח� . ואני נגד התופעה הזאת

. לא במחיר של לגרו� נזקי� פה לעיר הזו. לשמוע את קולה של האופוזיציה

פה משקיעי� את הנשמה שלנו שהעיר לא בשביל האמירות האלה אנחנו 

אני לא את� ל� לרדת לתרבות דיו� שמי , ואני מבקש ממ� גיא. הזאת תתקד�

  . שצועק הוא קפט�

 לא יהיה לפתיחת שנת ?ר לא יצבע"רחוב אז, שנת הלימודי�פתיחת , סליחה  :אייל יוניא�

  ?..הלימודי� את הרחוב הזה צבוע בגלל שפה מישהו רוצה להגיד

  )ביחדמדברי� (

  .א� יש בעיה תלכו למשטרה  :אייל יוניא�

 זו דוגמא חיה אי� מספר 531מה שהיה היו� בפתיח הערב הזה ע� כביש : חמו	יהודה ב�

רק על השערות ואי , חברי מועצה  ניסו לעשות הו� פוליטי על חוסר עובדות

ואני פונה . ידיעת העובדות שהיו בעבר ובהווה וג� מה שנלקח תו� כדי תנועה

אני לא אומר . תלמד את הדברי� לפני שאתה אומר אות�. לי� באופ� אישיא

יש דברי טע� למה שאמרת בדיו� שיהיה . אבל תלמד. ל� לא להגיד אות�

כי אתה יכול עכשיו לדבר עשר דקות על הקוטר של הירח או . בועדת הכספי�

כ� שא� אתה רוצה . וזו הזכות של� על פי חוק, על גידול החסה בשטחי�

ממש את הזכות של� רק בשביל לממש את הזכות או שאתה רוצה לקיי� ל

וג� בשעה .  ולא אכפת לי א� תדבר חצי שעה על כל סעי&, דיו� ענייני

לא , אנחנו עסוקי� בפיתוח העיר, חברי�, לכ� אני מבקש מכ�. מאוחרת

אז יצא . מעניי� את הסבתא שלי הקבל� הזה או קבל� אחר. במשחקי ילדי�

כי כל דוח של מבקר , אבל אנחנו לומדי� אותו,  שהוא לא מחמיאדוח מבקר

. המבקר פה עובד לא בשביל העיניי� היפות שלו. צרי� להכניס לי כס&
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, בשביל להוציא פה תיקוני�, המבקר עובד פה בשביל להכניס לנו כס&

ואני לא אעצור את העיר כשיש לי הסכ� . ומהתיקוני� האלה אנחנו לומדי�

 מטר 8000 	 שבמקו� ללכת לבנות ברעננה ה� מגדילי� לי מסיסט�	ע� אמ

שהוצאתי , בגלל רצו� של איזה מישהו לעכב לי פה משהו,  אל& מטר25 	ל

סיסט� אני אשחק אתה עכשיו משחק 	אז אמ. אותו כבר מהחתימה ברעננה

אחרי שאני מתחייב מבחינת הקדנציה , א� לעשות לה את הכביש או לא

  .שה� יישארו לי פה

תודה .  ירי� את ידו? מי בעד.  ככתבו וכלשונו5אני מבקש לאשר את סעי&   

  . רבה

  ?אתה מכריח אותנו להצביע  :אמיר גבע

  . אתה תעשה מה שאתה רוצה :חמו	יהודה ב�

  הצבעה  

, איציק יואל, יש'בוקי צ, אברה� אריה, קובי אוחיו�, יואל ברו/: בעד   

  .חמו�ח� ויהודה ב��משה אב�, אבינוע� גרנות

  . גל ואמיר גבע�גיא ב� :נגד  

�  . אי� :נמנעי

  .אז גרמת לי להצביע נגד... בגלל היחס בי� הסעי& ל  :אמיר גבע

  .אני מצביע לסעי& כמו שהוא כתוב: חמו	יהודה ב�

 – ו 06/0226/, 06/0219/מיו�    ועדות הכספי�ל  מאשרי� את פרוטוקו:284' מס החלטה

   .ב" המצ26/03/06

  :06/0222/ מיו� 7'  מסוקול ועדת השמותאישור פרוט.   6

  .בבקשה? השגות, הערות. אישור פרוטוקול ועדת השמות :חמו	יהודה ב�

נבצר ממני להיות בישיבה שבה ? נכו�, רינה לא פה. אני רוצה לשאול שאלה  :גל	גיא ב�

  .'על ש� הרבי מלובבי�, אמרת, אושר המשעול

  . קוק	רבבי� פנקס ל', משעול הלובבי� :חמו	יהודה ב�

  ...אתה יכול רק  :גל	גיא ב�

מכוו� , וביקשו ש� התושבי�. המשעול הזה אי� לו ש� של רחוב. אני אגיד ל� :חמו	יהודה ב�
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רינה פז שאלה . פנו לועדת השמות, נמצאי� שמה' שבתי הכנסת של הלובבי�

ועדת השמות החליטה פה אחד . אמרתי שאי� לי שו� התנגדות, אותי

  .ישור המועצהומביאי� את זה לא

  .ה� ביקשו להחלי& ש� של רחוב  :ח�	משה אב�

  .תודה רבה? פה אחד.  את רחוב פינס, ולא אישרנו לה� :חמו	יהודה ב�

  הצבעה

, יעקב אוחיו�, אמיר גבע, יצחק יואל, אבינוע� גרנות, משה אב� ח�, יהודה ב� חמו: בעד

  יואל ברו/, גיא ב� גל, אריה אברה�, ש"בוקי צי

  

  .ב" המצ06/0222/ מיו� 7'  מס מאשרי� פרוטוקול ועדת השמות :285 ' מסהחלטה

  

7   .�  :06/0228/ מיו� אישור פרוטוקול ועדת נכסי

אפשר לאשר את זה פה ? הערות, שאלות. אישור פרוטוקול ועדת נכסי�: חמו	יהודה ב�

  .תודה רבה? אחד

  הצבעה

, יעקב אוחיו�, אמיר גבע, אליצחק יו, אבינוע� גרנות, משה אב� ח�, יהודה ב� חמו: בעד

  יואל ברו/, גיא ב� גל, אריה אברה�, ש"בוקי צי

  

  .ב" המצ06/0228/ מיו�  מאשרי� את פרוטוקול ועדת נכסי� :286'  מסהחלטה

8.      �  06/0321/אישור פרוטוקול הוועדה להקצאת קרקעות ומבני� מיו

  :06/0321/  ומבני� מיו�אישור פרוטוקול הועדה להקצאת קרקעות  .   9

10   . �  ת" מעונות נעמ�4 הקצאת קרקע ל– 06/0207/אישור המלצת ועדת ההקצאות מיו

גיא , בבקשה? הא� יש הערות. אישור פרוטוקול הועדה להקצאת קרקעות:  חמו	יהודה ב�

  .גל	ב�

מי הגור� שצפוי . ל כי אני יודע שאתה קדמת וטיפלת בנושא"שאלה למנכ  :גל	גיא ב�

  '?בית ספיר'ת ב"עו� נעמלהיות במקו� מ

אני יודע שזה חברה .  יש דרו� וצפו�, זכו שני זכייני� במכרז. היה מכרז  :אייל יוניא�
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  .  ואני לא זוכר מי הזכיי� השני ,ACחברה , אחת

  ?מה האופי של הפעילות שתהיה ש�? מה האופי של המתמודדי�  :גל	גיא ב�

  ?מה זאת אומרת מה יהיה. זה מעו�  :אייל יוניא�

  ?שני גורמי� פרטיי� הגישו מועמדות  :גל	גיא ב�

  .שניי� צפו�, שניי� דרו�, יש ש� ארבעה גני�. מחלקי� את זה לשניי�  :אייל יוניא�

  . תודה, הבנתי  :גל	גיא ב�

  .אבינוע�, בבקשה :חמו	יהודה ב�

  )לא שומעי�(עמותת : אבינוע� גרנות

  .  זה ועדת נכסי�  :אייל יוניא�

  . פה אחד10 	 ו9. תודה לחברי�?  אפשר לאשר פה אחד8 סעי& :חמו	יהודה ב�

  ?איפה נכנס עמותת אפי: אבינוע� גרנות

  . שכבר אישרנו, 7סעי& , אפי זה ועדת נכסי�  : יוניא�אייל

אני התחלתי את הטיפול בנושא . אני רוצה להעיר משהו לצור� השקיפות: אבינוע� גרנות

 הורי� ע� תסמונת מאד מאד זו קבוצה קטנה של. ה� יצרו אתי קשר, שלה�

ולמע� השקיפות אני צרי� להגיד שה� שואפי� . מי שמכיר אותה, ספציפית

וג� , סבא ע� ילדי� שיש לה� את זה	להיות ג� המרכז של תושבי כפר

אבל אני חייב לש� השקיפות , אני מקווה שזה לא מפריע פה.  המרכז הארצי

סוג שדומה 	יזה שהוא תתא. זאת תסמונת מאד מאד מיוחדת. להגיד את זה

היא מאד , אבל מעט מאד. זה לא פה עכשיו אווירה וזמ� להיכנס לזה.  לטורט

במיוחד , נדירה ולכ� ההורי� האלה מאד מגובשי� ג� בקנה מידה ארצי

  .   באזור השרו�

  .לא ידענו את זה, זו אינפורמציה חשובה  :ח�	משה אב�

ה� פנו בש� הקבוצה . התחלתי את הקשר את�אני אומר את זה כוו� שאני : אבינוע� גרנות

  . סבאית ואז הפניתי אות� לאייל יוניא�	הכפר

  .  בכל מקרה אישרנו לה�...  אנחנו לא ידענו שמדובר על   :אייל יוניא�

  . אישור פרוטוקול ועדת תמיכות11סעי& :  חמו	יהודה ב�

עשינו ש� , ת"אה לנעמ מדבר  על הקצ10סעי& . ברשות�, לפני זה, רגע רגע  :אייל יוניא�
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ת צריכה לפרס� "נעמ, הקצאה עד שנה זה צרי� לפרס�. הקצאה עד שנה

בהנחה ולא תהיינה התנגדויות .  יו�14פתח להתנגדויות במש� , התנגדויות

ת יכולי� "אנחנו צריכי� להביא את זה למועצה לאישור ואז בעצ� נעמ

בגלל שלא , נו בקשהיש ל.  אל& דולר150 	ה� רוצי� לשפ� בכ. להתחיל לשפ�

ת "ואני לא רוצה לגרור את הדברי� כי נעמ, תהיה ישיבת מועצה עד פסח

, על מנת שה� יוכלו להיות מוכני� לקראת ספטמבר. רוצי� להיכנס לשפ�

אישור של המועצה שברגע , לקבל אישור עכשיו. 'ב� צבי'ה� נכנסי� ל

התנגדויות שבימי� הקרובי� תסתיי� תקופת ההתנגדות וא� לא תהיינה 

. ת"אני לא רוצה לתקוע את נעמ. אנחנו נעשה סבב טלפוני ע� חברי המועצה

  .   בס� הכל המעבר אצל� הוא לא מעבר קל, זה חשוב מאד

  ?נשלח אלינו, החוזה את� אייל  :דובר

וזה ועדת הקצאת הקרקעות שכרגע . יש הקצאת קרקע, החוזה לא נחת�  :אייל יוניא�

 יו� 14 ויש לה� 24/3 	מאחר וה� פרסמו ב, לאני מבקש לקב. את� אשרת�

בהנחה , אני מבקש לאשר למפרע,  וזה יהיה ערב הפסח7/4 	שמסתיימי� ב

  ,ולא תהיינה התנגדויות

אושר ג� .  לא טלפוני�, אפשר לאשר עכשיו? יש התנגדות למישהו מהחברי� :חמו	יהודה ב�

  .חברי�, למפרע

  '? ניצ�'מה קורה ע� , שאלה: אבינוע� גרנות

  .  'שרו�'נכנסי� ל' ניצ�' :חמו	יהודה ב�

  ?י"יש חוזי� ניהוליי� לחוזה של מלב: אריה אברה�

  .י יש החלטה של הועדה להקצאת קרקעות שמפורטת כא�"מלב, לא  :אייל יוניא�

  ?אבל אי� שו� חוזה נוס&  :אריה אברה�

 עד שאתה לא אני לא יכול לחתו� חוזה. החוזה הוא פונקציה של ההחלטה  :אייל יוניא�

  . מאשר לי

אז אני מבקש רק להכניס בנושא של החוזה שאת החוזי� ה� יתחייבו : אריה אברה�

ה� התחייבו להעביר אחוז מסוי� מההכנסות .  להעביר לארגוני המתנדבי�

  . שלה� לארגוני המתנדבי�
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  .מה שלא היה בעבר, אני גובה מה� ארנונה  :אייל יוניא�

  ?מה זה קשור  :אריה אברה�

אתה אולי . אתה יכול להגיע את� להבנות. אתה לא יכול להתנות את זה :חמו	יהודה ב�

  .אולי ע� יושב ראש ארגוני המתנדבי� יחד, בתו� מחזיק תיק הרווחה

  .אני לא יודע על דבר כזה? מה ההצעה  :אייל יוניא�

  .רי כס&ה� מרוויחי� ה.  לכמה ארגוני�', מלוא הטנא'עד היו� ה� נותני� ל  :אריה אברה�

מצוות 	אני פוגש אות� בבר. ה� נותני� ממילא. ה� נותני� ג� ככה, אריה :חמו	יהודה ב�

  .אני פוגש אות� באירועי�, שה� נותני�

היה לנו בזמנו שיחה בנושא הזה ואמרנו שאנחנו נעג� את , בנושא של אייל: אריה אברה�

  .הכל בחוזה

אני ? זה צרי� להיות אחוז מהרווחי�,  ליאתה תגיד. ה ישבו כא�'החבר, אריה  :אייל יוניא�

תגיד לי מה אתה . כי זה תלוי כמה הרווחי�, לא יכול להגיד לו איקס כס&

  .חושב שהגיוני

  הצבעה

, יעקב אוחיו�, אמיר גבע, יצחק יואל, אבינוע� גרנות, משה אב� ח�, יהודה ב� חמו: בעד

  יואל ברו/, גיא ב� גל, אריה אברה�, ש"בוקי צי

  

  :פה אחד כדלקמ�  מאשרי� :872' ס מהחלטה

  ב" המצ06/0321/ פרוטוקול הוועדה להקצאת קרקעות ומבני� מיו� :8סעי0

  ב"י המצ" הקצאת קרקע למלב– 06/0207/ המלצת ועדת ההקצאות מיו� :9סעי0 

  ב"ת המצ" מונות נעמ4 הקצאת קרקע ל– 06/0207/ המלצת ועדת ההקצאות מיו� :10סעי0 

     

  :06/0327/ מיו� וטוקול ועדת תמיכותאישור פר.   11

  .תודה רבה, פה אחד?  אפשר. אישור ועדת תמיכות, 11סעי& : חמו	יהודה ב�

  ...אייל אמר ש, ועדת תמיכות. לא הבנתי  :ח�	משה אב�

  . אחוז90על פי החוק מקדמה של : חמו	יהודה ב�
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  הצבעה

, יעקב אוחיו�,  אמיר גבע,יצחק יואל, אבינוע� גרנות, משה אב� ח�, יהודה ב� חמו: בעד

  יואל ברו/, גיא ב� גל, אריה אברה�, ש"בוקי צי

  

  .ב" המצ06/0327/ תמיכות מיו� פרוטוקול ועדתפה אחד מאשרי�   : 288'  מסהחלטה

  

  

  %50 –אבר מאהר ב ' של הקבל� ג05433/' הגדלת חוזה מס.   12

כמו שאמרתי קוד� בלהט , סיסט�	נושא אמ.  במשפט וחצי12סעי& , חברי�: חמו	יהודה ב�

אחת החברות הטובות ביותר . אני אומר את זה בצורה הכי רגועה, הדברי�

 	היא הייתה אמורה לבנות כ, סבא	היא הייתה פה בכפר. שיש במדינת ישראל

הצלחנו לא רק לשכנע אות� לבנות . היו צריכי� לעו& מכא�,  אל& מטרי�17

 8000 	 מטרי� על ה9000& עוד הצלחנו לשכנע אות� להוסי,  מטרי�8000עוד 

מיותר לומר .  אל& מטרי�25לנו /יחד ה� יתנו לה�.  'עתיר ידע'ב. הנוספי�

מה זה יעשה לחברות , מה זה יעשה לנו, מה זה יעשה לאזור התעשייה

  ... אז לכ� אנחנו צריכי� לזרז.  הנוספות שהולכות ומצטרפות לעיר

  .  12אפשר לאשר את סעי& . 12אישור סעי&   

  .בהתנגדות שלי לפחות. לא פה אחד  :גל	גיא ב�

  ? מי בעד ירי� את ידו :חמו	יהודה ב�

  הצבעה  

,  אב� ח�משה,  גרנותאבינוע�,  יואלאיציק, ש" ציבוקי, יעקב אוחיו�: בעד   

  . חמו� ויהודה ב� אברה�אריה

     .ואמיר גבעב� גל גיא  : נגד

  .אושר. תודה רבה

  .%50 –אבר ב ' של הקבל� מאהר ג05433/' חוזה מס הגדלת  מאשרי�:289'  מסהחלטה
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  . חבל שלא הודעתי את זה בראשית הישיבה, אתנחתא קלה בי� סעי& לסעי&: חמו	יהודה ב�

נלקחו , סבא	כאילו שיש כוכב שמהל� מעל פני שמי כפר, לאחרונה, תראו  

כל יו� אנחנו מתבשרי� על עוד . פעילויות שנעשות פה בעיר, מספר החלטות

  .כרות של מדינת ישראל ע� אות� אנשי� שאנחנו עובדי� את�ה

  .פרופסור אדלר שמכי� לנו את תוכנית החינו� זכה בפרס ישראל  

  .פרופסור פנינה זלצמ� שעל שמה תהיה התחרות של הפסנתרני�  

פרופסור מנדי רוד� הוא יהיה יושב ראש חבר השופטי� של פסטיבל   

  .ג� הוא פרס ישראל. הנושפי�

, סבא	� הודיעו שג� התזמורת האנדלוסית שהיא כבר עשר שני� בכפרוהיו  

  .  שהיא זכתה בפרס ישראל

רק . בקצב הזה ג� מועצת העיר תזכה בפרס ישראל, אז תראו מה זה  

  .  תמשיכו

  

  :הקמת ועדה להנצחת נרצחי פעולות הטרור.   13

ק חייבי� להקי� ועדה על פי החו. הקמת ועדה להנצחת נרצחי פעולות הטרור :חמו	יהודה ב�

מכוו� שהחוק מחייב . אבל ועדת השמות שלנו עושה את זה, זה חשוב, כזו

אני מציע את . נציג ציבור ונציג מועצת העירייה, אותנו שנציג של המשפחה

מאיר אלוני� נציג , רינה פז כיושבת ראש ועדת השמות כיושבת ראש הועדה

אז שלושת� . יגוע בסיני בדהבל נהרג בפ"ציבור וראוב� אביס& שבנו רועי ז

  .פה אחד?  אפשר לאשר את זה פה אחד. מוצעי� כחברי הועדה

  הצבעה

, יעקב אוחיו�, אמיר גבע, יצחק יואל, אבינוע� גרנות, משה אב� ח�, יהודה ב� חמו: בעד

  יואל ברו/, גיא ב� גל, אריה אברה�, ש"בוקי צי

  

  . פעולות הטרורהקמת ועדה להנצחת נרצחי  מאשרי� :290'  מסהחלטה

  .חברי�,מאיר אלוני� וראוב� אביס0, ר"יו, רינה פז: חברי הוועדה
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  :לקידו� הילד  הוועדהר"יוכ מינוי ראש העיר מר יהודה ב� חמו .   14

ולצערי הרב א& חבר , פניתי למספר חברי מועצה אחרי התפטרותו של גיא: חמו	יהודה ב�

אני לוקח על . ילדי� והנוערמועצה שפניתי אליו לא רצה לקחת את ועדת ה

ואני . מתו� זכות גדולה לכה� כיושב ראש הועדה, עצמי מתו� זכות גדולה

אני אעשה את , מכוו� שזה ועדה סטטוטורית, מבקש לאשר אותי כיושב ראש

כמו הרכב של ועדות נוספות , ההרכב של הועדה ג� משתנה.  זה באהבה רבה

 נעבור את פסח בשלו� ואז נציג את אבל. מכוו� שהיו מספר שינויי�, שישתנה

אני לא רוצה להפקיר את הפעילות של הנוער , לעת עתה. ההצעות הנוספות

לא שאני לוקח את זה מכוו� שאי� לי מה לעשות אלא מכוו� . ולכ� אני אקח

שאני חושב שזה גרוע מאד א� חס וחלילה ועדה כזאת לא יהיה מישהו 

התחלתי כבר לעבוד ע� הגורמי� . ואני אעשה את זה בשמחה רבה, בראשה

  .  ואני אעדכ� אתכ� בפעילות. המקצועיי� במחלקת הנוער והקהילה

אני חושב שזה א� סמלי שבערב שבו נפרדנו ממנהל מחלקת , אדוני ראש העיר  :גל	גיא  ב�

  .הנוער מר ניר שריג אתה לוקח על עצמ� נטל נוס&

  .נקהבהעדר אנשי� שמוכני� לשאת את האלו: חמו	יהודה ב�

, יושב ראש הועדה לתכנו� ובניה, וזה במקביל להיות יושב ראש ועדת כספי�  :גל	גיא ב�

 תמצא ג� את הזמ� הראוי להיות –יושב ראש הועדה למלחמה בנגע הסמי� 

  .יושב ראש הועדה לקידו� הילד והנוער

דה אני מבטיח ל� נאמנה בהכירי את עצמי ובהכירי את ראש העיר ואת יהו: חמו	יהודה ב�

  .יש תיאו� ביניה�, אי� ביניה� פיצול אישיות, חמו	ב�

  .אמרתי את זה לא בציניות  :גל	גיא ב�

ואני מבטיח ל� שהעבודה תתבצע על הצד הטוב ביותר מכוו� שאני בחיי� לא : חמו	יהודה ב�

? אפשר לאשר את זה פה אחד. אקח על עצמי משהו שאי� לי כוונה להצליח בו

  .תודה רבה

  הצבעה

, יעקב אוחיו�, אמיר גבע, יצחק יואל, אבינוע� גרנות, שה אב� ח�מ: בעד

  יואל ברו/, גיא ב� גל, אריה אברה�, ש"בוקי צי
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הוועדה ר "חמו כיו� יהודה ב� ראש העיר מר   מאשרי� את בחירת:291'  מסהחלטה

  .לקידו� הילד

  :  בקשה לאישור עבודה נוספת– דורו� בקנשטיי�.   15

על פי פקודת העיריות צרי� אישור של .  עבודה נוספת מבקש לאשר לודורו�  :אייל יוניא�

יש יחידת אכיפה שמשרד האוצר , אחד הדברי� שמשרד האוצר. המועצה

אנחנו . מתריע כשעובדי עירייה עובדי� בעבודות נוספות ללא אישור

 בשבתות שהעבודהלמרות . דורו� הוא מורה דר�. מקפידי� על הנוהל הזה

  . בכל זאת מבקש אישור מועצההוא , הטיולי�

הוא מתכוו� לומר שהוא לא יעשה את זה בימי .  רק להשלי� משפט אחד: חמו	יהודה ב�

שעל מנת . דבר אחד שהוא מציי� פה במכתבו וראוי שתדעו אותו. העבודה

לכ� . לשמור על תוק& רשיו� וכשרות התעודה הוא חייב לעסוק במקצוע הזה

	יתחבר ע� חברות שעובדות ע� עיריית כפרמה שהוא רוצה לומר שהוא לא 

כמו שלצערי זה נעשה בעבר ע� עובדי� , והוא כמוב� לא יעשה את זה, סבא

  .אבינוע�, בבקשה. שעבדו בעת ובעונה אחת בשני מקומות, כמוב�, אחרי�

ותו� כדי , מגיעות לי תופעות כאלה שמגיעות לאישור? אני יכול להעיר הערה: אבינוע� גרנות

ע לאישור המועצה בדר� כלל בהיק& המינימלי של מקסימו� עד שזה מגי

אני לא רוצה , הדבר הזה,  אחוז משרה20, חמישית משרה או משהו כזה

יותר משביעית משרה הוא לא יכול , בשבתות.  אבל הוא קיי�, להגיד מקובל

אבל ברגע שזה עולה מעבר לזה זה כבר מתחיל להיות .  פחות או יותר, לעשות

   .בעייתי

  . מאשרי�15סעי& : חמו	יהודה ב�

  הצבעה

, יעקב אוחיו�, אמיר גבע, יצחק יואל, אבינוע� גרנות, משה אב� ח�, יהודה ב� חמו: בעד

  יואל ברו/, גיא ב� גל, אריה אברה�, ש"בוקי צי

  

  לעבוד בעבודה נוספתמחליטי� לאשר לדורו� בקנשטיי� : 292'  מסהחלטה
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16   .�  :פרויקט השאלת ספרי

א� תתנו לי חצי דקה . סעי& נוס& שהתבקשנו לעלות על סדר היו�, 16סעי& : חמו	ה ב�יהוד

אני שמח לבשר שאנחנו , קוד� כל.  פרויקט השאלת ספרי�.   לא צרי� דיו�–

. חסכתי לכ� את החצי דקה. זה אני מתחיל מהסו&. כ� נצא לפרויקט הזה

חברות לסו& מסתבר שכל מה שנאמר בתחילת הדר�  אי� לו הת, דבר שני

אותו רעיו� שהובא אלינו לכא� לדיו� בועדות הכספי� . מה הכוונה. הדר�

    .'וכו' שלושי� אחוז בכל בית ספר וכו, לקחת תקני כוח אד�

כי א� היינו שומעי� . וטוב שכ�, את הנושא הזה כמה וכמה פעמי�בדקנו 

א� לעצה הראשונית היינו חלילה יכולי� להיכנס להסתכנות כלכלית וספק 

אבינוע� . אני אומר את זה הרבה לזכותו של אבינוע�.  הפרויקט היה מצליח

. ואני באתי בידיי� נקיות מאד לדיוני�, אחרי הרבה ספקות שהיו לי, בא

אני רוצה ללמוד , לא מקבל דעת אבינוע�, אמרתי שאני לא מקבל דעת האג&

חינו את למדנו את הנתוני� ובסופו של יו� עשינו בצדק שד. את הנתוני�

אבינוע� הביא לכא� אלינו לעיריית . כפי שציינתי קוד�, ההצעה הראשונית

שהיא למעשה לוקחת על , סבא חברה מקצועית שעוסקת בתחו� הזה	כפר

למעט הביטוח של הספרי� . האחריות הביצועית. עצמה את כל האחריות

 .אנחנו מבחינתנו לא משקיעי� כספי�. שאנחנו נוכל לחיות ע� זה בשלו�

אות� ההקצבות שיהיו ממשרד החינו� שהיו אמורות להגיע אלינו יגיעו 

, את אות� גביות כספי� יהיו באמצעות החברה מהתלמידי�. לחברה

  .מההורי� וכ� הלאה

קוד� כל לבר� את .                       אני מציע לחברי המועצה לאשר את ההצעה הזאת

י באמת בהתחלה הייתה איזה כ. אבינוע� על העבודה היסודית שנעשתה פה

הנה הוכחה . שהיא תחושה שחלילה לא לוקחי� את ההצעות ברצינות

ואני בהחלט מבקש מחברי המועצה . שהתייחסו להצעה של� ברצינות רבה

אנחנו נאפשר למנהלי בתי . אנחנו לא מחייבי� את בתי הספר. לאשר את זה

  ...הספר

אני מציע שתהיה החלטה זמנית כ� . ושאמאחר וועד ההורי� לא שות& בנ  :אייל יוניא�
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  .  אבל כפו& לשיתו& ועד ההורי� העירוני, ללכת לזה

  . לפני כ� תתקנו שמדובר בגו& חיצוני שימונה במכרז  :קובי אוחיו�

  . ברור  :אייל יוניא�

  )מדברי� ביחד(

בהנחה שא� היה ויתאפשר .  אני אומר עוד פע�, לכ� אני חושב, חברי�: חמו	יהודה ב�

א� לא  ובחוות הדעת .  נפעל–וכל לפתור את החברה הזאת ממכרז שנ

יכול להיות .  נצא למכרז–המשפטית לא יהיה לנו מנוס אלא לצאת למכרז 

לכ� ננסה ללמוד את הנושא בכדי לעשות את זה . שיהיה עיכוב בשנה הקרובה

 	נער� ל, א� לא. ז כבר נתחיל בזה"במהירות המיידית שהלוואי ובתשס

מה שאני רוצה להדגיש שאנחנו יוצאי� , אבל צרי�. צורה מסודרתח ב"תשס

פרויקט שאני מקווה מאד שבסופו של יו� נצא כולנו , לפרויקט ייחודי

  .זכות הדיבור קוד� כל לאבינוע�. משפחותהבראש וראשונה , נשכרי�

 גל היה	גיא ב�. אלה שיושבי� פה כבר שמעו, כל הצעקות האלה, רבותיי: אבינוע� גרנות

אני . נעזוב עכשיו את כל השלבי�. מעורב בסיפור ועוד הרבה מאד אנשי�

ת וא� חו. שאתה הדגשת את זה, יהודה, וטוב, רוצה שנהיה זהירי� באמת

 אנחנו –א� לא . הדעת המשפטית הסופית תהיה שהיא ספק יחיד אז בסדר

וג� כדי לתת .  חייבי� לעשות מכרז ולו בשל כל הדברי� שנאמרו כא�

ת לסוחרי ספרי� שג� א� אי� לה� שו� ניסיו� בתחו� הזה וה� אפשרו

אבל א� ה� רוצי� , לדעתי ה� לא ייגשו. וה� רוצי� לגשת, תושבי עירנו

  ...   לא לחסו�–לגשת 

, היא חשובה ג� לי שהיא תהיה בפרוטוקול, אני גומר את ההערה הראשונה  

מי . רז כ� או לאזה הנושא של חובת מכ.  כי אני כל הזמ� הצעתי את ההצעה

  .זה נושא אחד. לא אני, שתכריע בסו& זה יועצת משפטית

מ� צריכה 'זה חד משמעית ברור שסיגל קוצ. הנושא השני עירוב ועד ההורי�  

אבל פה הלכנו על המודל . אנחנו ניקח על עצמנו לדבר אתה. להיות מעורבת

לא , ינו�לא מאג& הח, שהוא לא דורש לא מהמנהל, הכי מוצלח שיכול להיות

לא דורש בלבול מוח אלא הכל , לא דורש עבודה, דורש מעורבות. מא& אחד
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מוכיח את הטענה הבסיסית שלי שזה פרויקט שמאוז� . על אחריות החברה

  .  ורווחי

  . בוקי ולאחר מכ� אריה :חמו	יהודה ב�

, בקרה? מי יבקר אותו.  מי יכול להגיד מילה אחת על הנושא של הבקרה  :יש'בוקי צ

  .  רי� לבקר אותוצ

  ? בקרה לגבי השאלת הספרי�. אג& החינו�: אבינוע� גרנות

א� יש משפט אחד על , אני מבקש.  אתה לא ש� אותו ואתה עוזב אותו, ברור  :יש'בוקי צ

  .על היז� הזה שינהל את העסק, תהלי� הבקרה

שמפקח מי . מקצי� לה� חדר בכל בית ספר, ה� מקבלי� לפני חופשת הקי�  :אייל יוניא�

  .עליה� זה העירייה

  ?מי בעירייה  :יש'בוקי צ

הכניסה לפרויקט היא על בסיס בית ספרי ולכ� זה על בית ספר .   אג& החינו�  :אייל יוניא�

  .עצמו שאג& החינו� והעירייה למעלה

א� אנחנו לא רוצי� לעשות מכרז א� אפשר להגדיר את זה ,  רציתי לשאול  :אריה אברה�

  ?עשות מכרזכפיילוט לשנה ואז ל

  .עזוב, יהיה מכרז. אתה לא יכול  :אייל יוניא�

:  קוד� כל אני מציע לאשר באופ� עקרוני בכפו&. אני מציע את הדבר  הבא: חמו	יהודה ב�

  .להסכמה ושיתו& פעולה ע� ועד ההורי�.  א

לא צרי� , בכפו& לחות הדעת של היועצת המשפטית בא� צרי� מכרז.  ב  

בכפו& לכ� נאשר את היציאה .  חות הדעת המשפטיתהיא תית� לנו את, מכרז

  .ולאחר מכ� נהיה יותר חכמי�. יהיו עדכוני� בהמש� הדר�, לדר�

  ?הסכמה ושיתו& של ועד ההורי�: אריה אברה�

א� יקו� לי איזה ועד הורי� בתו� . הסכמה ושיתו& ג� של מנהלי בתי הספר :חמו	יהודה ב�

  ?  הא� אפשר לאשר פה אחד.   ודתית נבדוק את זה נק–בית ספר שיגידו לו 
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  הצבעה

, אמיר גבע, יצחק יואל, אבינוע� גרנות, משה אב� ח�, יהודה ב� חמו: בעד

  יואל ברו/, גיא ב� גל, אריה אברה�, ש"בוקי צי, יעקב אוחיו�

  

  . לילה טוב. תודה רבה

  

  : מאשרי� באופ� עקרוני את פרויקט השאלת הספרי� בכפו0 ל:293'  מסהחלטה

  הסכמה ושיתו0 פעולה של ועד ההורי�.                         א

  . הא� צרי/ לצאת למכרז בנושא או לאחות דעת של היועצת המשפטית.                         ב

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

    

 חמו�יהודה ב�
  ראש העיר

 אייל יוניא� 
 ל העירייה"מנכ
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מיו� � המניי� ריכוז החלטות מישיבת מועצה שלא מ

/06/0330  

  

  

     

  
  


