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 לפתוח את ישיבת המועצה שמן אני שמח. ברוכים הבאים, ערב טוב  :יהודה בן חמו

תצרפו עוד , מחקו את המיותר, אפריל, מרץ, המניין לחודש פברואר

  .מה שתרצו, חודשים

  

  . ל" משכר מנכ85%מינוי שגיא רוכל לגזבר הרשות בשכר   .5

  

מכיוון שעל סדר היום . שלא כהרגלי מסדר היום, ברשותכם אחרוגאני   :יהודה בן חמו 

לאחר ועדת המיון שלקחה , שות המקומיתנמצא גם אישור גזבר הר

אנחנו הזמנו לכאן את המועמד . החלטה למנות את גזבר הרשות

אז . י חברי הוועדה"שנבחר פה אחד ע, את מר שגיא רוכל, לגזברות

. אנחנו נבקש משגיא לומר שיציג את עצמו בכמה משפטים, ברשותכם

לכת לאיזשהו מכיוון שהוא צריך ל, לאחר מכן אנחנו נעבור לסדר היום

אתה יכול , בבקשה שגיא. אז נוכל לשחרר אותו, אירוע משפחתי

  .  תורה שבעל פה מעבר לקורות החיים ששלחת בכתבקצת. להצטרף

 10-אני תושב העיר כפר סבא ב. 3-נשוי ואב ל, 38בן , שמי שגיא רוכל  :שגיא רוכל

רואה , אני בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות. שנים האחרונות

 10עוסק מזה . קורס גזברים, בוגר קורס חשבים מלווים, בון במקצועחש

, שנים בחשבות וניהול כספים בשלטון המקומי במועצה אזורית מגידו

בכל . אחר כך כממלא מקום וגזבר המועצה, בהתחלה כחשב המועצה

תקציב , תקציבי פיתוח, תקציבים, גם בגזברות וגם בפיתוח, התחומים

ואני מודה מאוד על , אני שמח להיות פה. ם רלוונטיכל תחו, ביוב, רגיל

  . ואני אעשה הכל כדי להוכיח שאני ראוי, ההזדמנות שניתנת לי

יש כמה . מינוי שגיא רוכל, 5אני ברשותכם עובר לסעיף . תודה רבה  :יהודה בן חמו

  ? אבי, משפטים להוסיף
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  . האני מוכן לענות על ההליך של הוועד, אם יש שאלות  :אבי בן חמו

היו ,  סבבים2- הוועדה התכנסה ל:בכמה משפטים על ההליך של הוועדה  :יהודה בן חמו

י חברי " ימי ראיונות ע2-רואיינו ב,  מועמדים שעמדו בתנאי הסף26

שנתנו לנו עוד פרמטר נוסף ,  למבחנים4בסיכומו של יום נשלחו . הוועדה

ל חברי על דעת כ, שגיא יצא. לגבי האיכויות והטיב של המועמדים

אני מוצא לנכון לומר שהיו . כמועמד הראוי ביותר להיות גזבר, הוועדה

אני . מועמדים טובים וראויים בכמה וכמה מכרזים שהיו לנו לגזברים

שמח שבסופו של יום חברי הוועדה מצאו לנכון לבחור את הגזבר הטוב 

תנאי השכר של שגיא , כפי שכתוב בסדר היום. כפי שאמרתי, ביותר

עקב ,  חודשים הקרובים3-ב. ל" משכר מנכ85%יהיו ,  החדשהגזבר

אבל , הודעה מוקדמת שהוא יצטרך לתת למקום העבודה הקודם שלו

יגיע לכאן בשעות אחר , במקביל הוא יעבוד איתנו כאן בזמן הפנוי שלו

אני . בחצאי ימים כאלה ואחרים בהסכמת המעסיקים שלו, הצהריים

גיא ישתלב לא רק בצד הפיננסי אלא שש, כפי שהתרשמנו, סמוך ובטוח

אני מעמיד . גם בצד הניהולי והחברתי של הנהלת העיר ועובדי העירייה

  . להצבעה לאישור תנאי השכר של שגיא רוכל

  ? אפשר להעיר הערה  :גיא בן גל

  . בבקשה, שאלות והערות. בבקשה  :יהודה בן חמו

 כל חברי המועצה אני מברך על כך שהפעם גם הוזמנו, קודם כל  :גיא בן גל

  . וניתנה לכולנו האפשרות, להשתתף בדיונים כמשקיפים

אני יכול לומר לזכותם של מרבית חברי , סליחה שאני קוטע אותך  :יהודה בן חמו

  . שאכן נכחו גם, המועצה

אני יכול לומר שהייתי שמח להיות נוכח בחלק מהדיונים אם היו   :גיא בן גל

זה , אני מבין שיש אילוצים. עובדיםנקבעים בשעות שחברי המועצה לא 

מה גם .  זה אכן מבורך-אבל עצם העובדה שכולנו הוזמנו . בסדר

 -של מינוי חדש שנביא לשולחן , אני מניח, שכנראה זה האישור האחרון
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  . כי לפני הבחירות יש איסור לגייס עובדים חדשים

  . לא במקרים כאלה  :אבי בן חמו

מאחר ועשויים להגיע לפתחנו עובדים ,  הבאאני כן מבקש במקרה  :גיא בן גל

לטובת אלה שנבצר מהם לקחת חלק בישיבות , סטטוטוריים נוספים

. כי הדבר היחיד שאני יודע על שגיא רוכל זה מה שהוא אמר הרגע, עצמן

את קורות החיים שלו לפחות לשלוח לפני שאנחנו נדרשים , אז אם אפשר

  -קשרות המפורטאני לא מבקש לראות את חוזה ההת. לאשר

חוזה ההתקשרות הוא חוזה סטנדרטי שמופיע באתר של משרד הפנים   :אבי בן חמו

,  הכל נמצא גלוי ופתוח-לגבי כל קורות החיים . וממנו הוא הורד

  . ואין שום בעיה גם להמציא את זה, במשאבי אנוש כל התיקים פתוחים

  . העירשהוא גם במקרה תושב ,  האיש הראויטוב שנבחר  :גיא בן גל

אפשר להתאחד פה . ירים את ידו? 5מי בעד לאשר את סעיף . תודה רבה  :יהודה בן חמו

אתה , אנחנו מאחלים בהצלחה רבה, תודה רבה? אחד של הנוכחים

  . משוחרר לך לדרכך

 %85 פה אחד את מינוי שגיא רוכל לגזבר הרשות בשכר מאשרים :647 ' מסהחלטה

  .ל"משכר מנכ
  

שאילתא בנושא .  בנושא של השאילתות1סעיף , 1 עוברים לסעיף אנחנו  :יהודה בן חמו

  . ר אמיר גבע"ד, בבקשה. כתבי אישום נגד אדריכלים

כי יש ?  מתקיים הערב או לא6אם סעיף , יהודה, אתה רק יכול להבהיר  :גיא בן גל

  . אנשים שבאו במיוחד בשבילו

אבל . להעלות אותו היוםעד לפני כשעתיים חככתי בדעתי אם , 6סעיף   :יהודה בן חמו

שבוע הבא בנושא הזה גם עם הפרקליטות במכיוון שמתקיימת פגישה 

 אני חושב שזה יהיה נכון יותר להציג את זה -וגם עם משרד הפנים 

איפה שהוא , בישיבת מועצה הבאה שתתקיים בתחילת חודש מרץ

נו  לתהיה, אז נוכל להציג יותר נתונים. או השלישי, בשבוע השני של מרץ
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  .  גם ממשרד הפנים וגם מהפרקליטותהאינדיקצי

  . כרגע לא היה ברור על מה היתה הכוונה לדון  :גיא בן גל

הכוונה היתה לעדכן אתכם בהתפתחות של איזה דיון שהיה מהעמותה   :יהודה בן חמו

אתה בטח יודע יותר , אני מניח שאתה יודע, שאתה חלק ממנה

מכיוון , לכן. אז זה בסדר, אתה דואג לעדכן את האחרים. מהאחרים

 -שהפגישות מתקיימות בשבוע הבא גם במשרד הפנים וגם בפרקליטות 

  . ולכן נחסוך היום זמן יקר, אין טעם לדון בנושא פעמיים

  

  . שאילתות  .1

  

כתבי אישום כנגד אדריכלים בעבירות תכנון ובניה אמיר גבע בנושא שאילתא של   

  .03/01/08 -ה בהוגש

  

מונה ) החוק: להלן (1965-א"התשכ, לחוק התכנון והבניה) א(208סעיף "  

שורה ארוכה של גורמים אשר יכולים לשאת באחריות לביצוע עבירת 

  . לחוק204בניה כהגדרתם בסעיף 

קובע בין היתר כי ניתן להגיש כתב אישום כנגד ) 89) ('א (208סעיף 

  ..."או ההנדסאי לביצוע, המתכנן, המהנדס, האדריכל"

סוד כי חלק לא מבוטל של עבירות הבניה המתרחשות בעיר הינם אין זה 

; עבירות הכוללות תכנון מוקדם והכוללים מודעות מלאה לטיב העבירה

לא יכולות היו העבירות לצאת אל הפועל ללא , בלא מעט מקרים

כמו האדריכל המתכנן את המבנה הכולל את , מעורבותו של בעל מקצוע

  .ןאו המהנדס המתכנ/החריגות ו

  :לאור האמור לעיל רצוני לשאול

כתבי )  שנים האחרונות4(האם הוגשו במהלך הקדנציה הנוכחית   .1

או מהנדסים בשל ביצוע עבירות לפי חוק /אישום כנגד אדריכלים ו



  .י   28.02.2008  7  מועצה מן המניין 

  ?התכנון והבניה

 ?כמה כבתי אישום כאלה הוגשו וכנגד מי, אם כן .2

י דין מדוע אינה מממשת התביעה העירונית את זכותה על פ, אם לא .3

כחלק , להעמיד לדין אדריכלים ומהנדסים לדין על עבירות מסוג זה

 ?מהניסיון להרתיע ולהילחם בתופעה בזויה זו

בשולי הדברים יצוין כי מעטים הם המקרים בהם נוהגים בתי  .4

" מכת מדינה: "המשפט בישראל לעשות שימוש במושגים כגון

ות הבניה בכל הקשור לתופעות עברייני; "שערורייה ציבורית"ו

 .והליקויים באכיפתה נעשה שימוש במושגים אלה חדשות לבקרים

הנני סבור כי יש מקום כי התביעה העירונית , לאור האמור לעיל

והדבר כולל גם , תעשה ככל שיש לאל ידה על מנת להילחם בתופעה

אשר ידם היתה , הגשת כתבי אישום כנגד אדריכלים ומהנדסים

  ". בדבר

  :תשובת ראש העיר

, 2002-2007בדיקה שנעשתה לגבי כתבי אישום שהוגשו בין השנים " .1

או מהנדסים /כי לא הוגשו כתבי אישום כנגד אדריכלים ו, העלתה

שכן לא הוגש חומר חקירה הנוגע להשתתפות , בגין עבירות בניה

  .ל בעבירות בניה"בעלי המקצוע הנ

ם התשובה לשאלה מדוע לא מוגשים כתבי אישום כנגד בעלי תפקידי .2

הינה כי במקרים רבים , כדוגמת אדריכלים, המלווים את הבניה

אם " (ברקע"קיים קושי ראייתי להגיש נגד בעלי תפקידים המצויים 

כי התשתית הראייתית מגובשת ונגבית על ידי , חשוב לזכור). בכלל

 .המתפקדת מבחינה זו כרשות חוקרת, מחלקת הפיקוח

פרקליטות קיימת עדיפות לפי המדיניות המוכתבת לתביעה על ידי ה

לטיפול באדריכלים שליוו פרויקטים גדולים שכן מדובר בעבירות 
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בוטות של בעל מקצוע הבקיא בחוק התכנון והבניה על פני השקעת 

משאבים רבים על מקרים פרטיים בהם זכות בעלי המקצוע בלתי 

    .ידועה וחשיפתה כרוכה בהשקעת אמצעי חקירה מרובים

חות ביקורת מהם עולה כי "כה המשפטית דולאחרונה נתקבלו בלש .3

, או ללא היתר/קיים חשד לביצוע עבודות של בניה בסטיה מהיתר ו

הסבירות . ומהנדסי השלד, אשר בביצוען חשודים גם האדריכלים

ל הינה "שיוגשו בתיקים אלה כתבי אישום כנגד בעלי המקצוע הנ

ו עומדות כי גם לבעלי מקצוע אל, יחד עם זאת ראוי לציין. גבוהה

 ."ההגנות הקבועות בחוק

  . בבקשה, תודה  :יהודה בן חמו

אבל יש לי שאלת המשך שנוגעת לשאילתא , אני מקבל את התשובה  :ר אמיר גבע"ד

הגשתי שאילתא . והיא לגבי נכסים של העירייה, אחרת שהגשתי

אז גם אם אני מקבל את התשובה . וקיבלתי תשובה פרטית הביתה

  -הפרטית הביתה

  ? בשאילתא הזו  : בן חמויהודה

אבל אני . את התשובה הזו אני מקבל. לגבי הנכסים של העירייה, לא  :ר אמיר גבע"ד

אז גם אם טעיתי בצורה , שאם אני מגיש שאילתא, עדיין חושב

 אז השאילתא צריכה לעלות לפה והתשובה -פרוצדורלית בהצגתה 

  . צריכה להתקבל פה ולא במכתב פרטי הביתה

  . הבקשה שלך הוגשה בצורת מכתב. אני לא בוחן לב וכליות  :ויהודה בן חמ

  . לא  :ר אמיר גבע"ד

  ? אלא  :יהודה בן חמו

  . היתה שאילתא מפורטת לגבי חנייה  :ר אמיר גבע"ד

  . אתה מתבלבל, חות חנייה"זה עם דו  :גיא בן גל

  '? שאילתא'רשמת למעלה   :בני כברה

  . כן  :ר אמיר גבע"ד
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  .  היתה עם זה בעיה-ה תווי החניי  :גיא בן גל

  ? על הנכסים אתה שואל  :יהודה בן חמו

  -זה לא, שמקבלים תשובה הביתה. כן  :ר אמיר גבע"ד

מכיוון שהמכתב הוגש , פעם אחת שזה קרה. זה לא קרה אף פעם, אמיר  :יהודה בן חמו

אין לי בעיה להעלות . לכן ענו לך כמכתב, אלי בצורת מכתב ולא שאילתא

  . את זה

  . אבל לא ניכנס לזה, גם על התורמים ששאלתי אותך ענית לי במכתב  :גלגיא בן 

  . אבל לא שאילתא  :יהודה בן חמו

  . כן שאילתא  :גיא בן גל

  . בעיקרון תענה לנו כאן  :ר אמיר גבע"ד

  ?מה לעשות.  מגישים כשאילתא-שאילתא   :יהודה בן חמו

  . אתה כנראה לא זוכר, אתה אפילו טרחת להשיב שם  :גיא בן גל

  . אז למה את זה העליתי ולא עניתי לך הביתה, סליחה  :יהודה בן חמו

לפרט 'אתה לא זוכר ש, טרחת לענות לו כי כיתבת גם את חברי המועצה  :גיא בן גל

אז אין , זה ייקח דורי דורות, את כל הנכסים העירוניים במועצת העיר

  . 'טעם להעלות את זה במועצה

  ?  מה הבעיה.אם יש לו הסכמה  :יהודה בן חמו

  . לא כי זה נשלח אליך כמכתב. זאת היתה הסיבה  :גיא בן גל

  . מקבל את ההערה, אמיר. תודה רבה  :יהודה בן חמו

  . טענת שלא פרקטי לענות על זה במועצת עיר  :גיא בן גל

  

של גיא בן גל בנושא ביצוע סקר קרקע לאיתור נוכחות מזהמים שאילתא של   

  .12/02/08 -הוגשה ב, בתחנת תדלוק

  

. בשנים האחרונות התגלו בישראל כאלף אתרים בהם קרקע מזוהמת"

בעיקר עקב הזרמת , וחלקן בהווה, זיהומי הקרקע העיקריים נגרמו בעבר
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  .ופעילות משק הדלק) אזרחית וצבאית(שפכי תעשיה 

זיהום קרקע בתחנות תדלוק עלול להיגרם בשל תקלות בתשתיות 

פגיעה כלשהי בצנרת , טום כהלכהמיכל פגום שאינו א: כגון(התחנה 

מילוי יתר של : כגון(ובשל תפעול לקוי ) וכשל בתשתיות עמדות התדלוק

טפטוף בעת , מילוי יתר של מיכל הרכב המתדלק, מיכלי אחסון הדלקים

  ).סיום תדלוק ומילוי

נידוף , זיהום הקרקע בדלקים עלול לגרום לזיהום מי תהום באזור נרחב

, מגורים: כולל מבנים פעילים כגון(נה וסביבתה גזים רעילים לשטח התח

ובמידה פחותה יותר חשש לבליעת , ...)חנות, מסעדה, משרד התחנה

  . קרקע מזוהמת או מגע פיזי עימה

חשודים כמסרטנים או , הדלקים מכילים מרכיבים הידועים כמסרטנים

  .בעלי השפעות בריאותיות שליליות אחרות

קע בתחנות תדלוק נדרש לבצע סקר על מנת לזהות ולאתר זיהום קר

סוגי מזהמים וריכוזם (מטרת הסקר לבדוק נוכחות מזהמים . קרקע

בהסתמך על ממצאי . ולתחם את הזיהום) בגז הקרקע ובמים, בקרקע

הסקר יש לקבוע את מידת הדחיפות לטיפול הנדרש ולהגדיר פעולות 

  . "לטיפול ושיקום

  :לאור האמור לעיל רצוני לשאול"  

סבא או גורם סביבתי כלשהו יזמו אי פעם ביצוע -ריית כפרהאם עי .1

של סקר קרקע לאיתור נוכחות של מזהמים בתחנות תדלוק בשטח 

  ?השיפוט העירוני

האם בכוונת העירייה ליזום סקר קרקע לאיתור נוכחות של מזהמים  .2

? בתחנות תדלוק בפרט ושל מזהמים אפשריים של מי תהום בכלל

 ?במידה וכן מתי

ערכת העלות של ביצוע סקר קרקע לאיתור נוכחות של בכמה מו .3

 ?מזהמים בתחנות תדלוק



  .י   28.02.2008  11  מועצה מן המניין 

כלל עלויות ביצוע הקריטריונים על חברות /האם ניתן להשית חלק .4

 "?התדלוק

  :תשובת ראש העיר

  :באופן כללי, זיהום קרקע

נוהל ביצוע סקר קרקע של המשרד להגנת הסביבה פורסם באוגוסט  •

ומתקשה לעמוד , הנוהל אינו מחייב). ניתן להורידו מהאתר (2001

דהיינו היתר (המשרד ממליץ כי בעת פיתוח חדש . בביקורת בית משפט

פי -לדרוש מהיזם לבצע סקר קרקע לאיתור מזהמים על) ע"תב/בניה

לנוהל קיימת רשימה של תעשיות ומתקנים בעלי ' בנספח א. הנוהל

ביבה קרקע ומים אשר המשרד להגנת הס, פוטנציאל לזיהום אוויר

 .ממליץ לחייב בביצוע סקרי קרקע לפני פיתוח

פ "סקרי קרקע ע' של כפר סבא בוצעו בעבר מס) ש"התע(ת "באזה •

וזאת לאור הפוטנציאל , דרישת היחידה האזורית לאיכות הסביבה

מפעלי , פרק פלדה: לדוגמא. הטמון בשימושי הקרקע שהיו בעבר

סקרים פונו בעקבות ה. וכימיטקס, )יוחנן הסנדלר(הבורסקאות 

היחידה אשר בודקת את כל . קרקעות מזוהמות לאתרים ייעודיים

שמה דגש על הבקשות לבנייה , היתרי הבנייה שאינם למגורים

, שממוקמות באזורים בעלי פוטנציאל לנוכחות של מזהמים בקרקע

 .ודורשת סקרי קרקע במידה הצורך

  :ום קרקע בתחנות תדלוקהזי

 תחנות הדלק בארץ לסטטוס ישן המשרד להגנת הסביבה מחלק את •

פי קריטריונים סביבתיים -כל התחנות שמוגדרות חדשות נבנו על. וחדש

מחמירים המופיעים במסמך של המשרד הנקרא תנאים להקמת תחנות 

 .1999דלק חדשות משנת 

דלק , למשרד להגנת הסביבה יש הסדר עם תחנות הדלק של חברות פז •
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כל ליטר דלק שנמכר לקרן וסונול אשר מפרישות סכום כסף על 

של ) הישנות( ביצוע סקרי קרקע בתחנות הדלק הוותיקות -שמהותה 

 אלון לא נכללת בהסדר מאחר וכמעט כל -דור ' חב. החברות הללו

 .תחנותיה הינן חדשות ולא נדרש לגבן סקרי קרקע

 2רק , מתוך כעשר תחנות תדלוק הקיימות בעיר, פי הגדרות המשרד-על •

'  ותחנת הדלק ברח4תחנת דלק הברוש כביש  : ישנותתחנות מוגדרות

 .אברך זכיין של סונול' י חב"שתי התחנות מוחזקות ע. 20ויצמן 

 הינה דוגמא לתחנה שבה 4סונול בכביש ' תחנת הדלק הברוש של חב •

בוצע סקר קרקע בעקבות דגימות מי תהום שבוצעו על ידי נציבות 

צע שדרוג של התחנה  בוLDDבעקבות הסקר קרקע של חברת . המים

ויצמן ' גם תחנת הדלק ברח. פ הנחיות של המשרד להגנת הסביבה"ע

עברה שדרוג לפני כמה שנים תוך התייחסות לתנאים הסביבתיים 

 .החדשים שמכתיב המשרד

דליפות ממיכלים , כל תחנה שבה יתקבל מידע אודות דליפות בצנרת •

 . המשרד להגנת הסביבה דורש מהן הכנת סקר קרקע' וכו

י "סקרי הקרקע לאיתור מזהמים בתחנות דלק מבוצעים ע, בכל מקרה •

 .י הקרן שצוינה לעיל"תחנות הדלק במימונן או ע

פי הנוהל של המשרד להגנת הסביבה -סקרי הקרקע מבוצעים על •

אשר מגדיר ביצעו סקר קרקע לאיתור נוכחות מזהמים , 2007פברואר 

סקר היסטורי של , רתאור האת: סקר הקרקע יכלול. בתחנות תדלוק

 .חות"הכנת תכנית דיגום והכנת דו, הפעילות באתר

ואילו , שתי התחנות הישנות בעיר עברו את השדרוג הנדרש, לסיכום •

י המשרד להגנת הסביבה ומחלקת רישוי "התחנות החדשות מבוקרות ע

וכל זאת כדי למנוע , באופן רציף) 'לדוג, בדיקות אטימות(עסקים 

  .הוםזיהומי קרקע ומי ת
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  . אין לי שאלת המשך, התשובה מפורטת  :גיא בן גל

מי שהיה סגן , רוצה לקדם בברכה חמה את ישראל מילוא, אני ברשותכם  :יהודה בן חמו

אני אשמח מאוד שתישאר , ישראל. ראש העיר פעם בעיריית כפר סבא

היית , תקן אותי אם אני טועה, אבל אני מניח, איתנו עד סוף הישיבה

אני ,  הנושא של בית העלמין יורד מסדר היום-ח הישיבה חסר פה בפתי

  . מניח שבאת גם לשמוע עליו

  ?של המתים? יש דחייה  :ישראל מילוא

אבל כמובן . יש פסק הלכה של הרב שאסור למות בשבועיים הקרובים  :יהודה בן חמו

  . אתה מוסיף פה לנוף רק דברים יפים במועצה הזו, זכותך להישאר

  . י מודה לך על ברכתךאנ  :ישראל מילוא

  . אבל פשוט בנושא של בית העלמין אנחנו נדון בישיבה הבאה  :יהודה בן חמו

  

   . הצעות לסדר  .2

  

גיא בן גל ואבינועם גרנות בנושא מפגעי ריח באזור , הצעה לסדר של אמיר גבע  

  .19/02/08-הוגשה ב, ש גולדה מאיר"רחוב סמטת אביבים ובית הספר ע

    

  :בררקע ודברי הס"  

להלן השתלשלות האירועים שהתרחשה בחודשים האחרונים במתחם 

  :ל"הנ

לפני מספר חודשים החלו תושבים המתגוררים באזור שכונת סמטת 

, ש גולדה מאיר"וכן תלמידים ומורים בבתי הספר היסודי ע, אביבים

  . להתלונן על מטרדי ומפגעי ריח באזור הזה

ד התושבים כלפי העירייה לאחר מספר שבועות של תלונות שנשמעו מצ

וכן לאחר שהופעל לחץ כבד מצד ועד ההורים של , בדבר מפגעי הריח

מצאה לנכון העירייה לשכור את שירותיה של , תלמידי בית הספר גולדה
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  .המעניקה שירותי ייעוץ והנדסה בנושאי איכות סביבה, כם-חברת אל

ח " דו17.10.07בתאריך , אריקה ספיר' החברה הפיקה באמצעות אינג

אשר בדק את מטרדי הריח במתחם בית הספר , בדיקות מטרדי ריח

  .גולדה מאיר

  :כם העלו את הנתונים הבאים-ח הסביבתי של חברת אל"מצאי הדו

 3נמצאו ,  נקודות שנדגמו בבדיה שנעשתה בשטח בית הספר6מתוך 

 שעבר את סף הריח התקיןנקודות בהן נמצא כי ריכוז של גז מימן גופרי 

נמצא ריכוז של גז ) באולם הספורט(ד בשטח בית הספר אחם ובמקו

בהתאם לתקנות מניעת  (עבר את התקן הסביבתימימן גופרי אשר 

  ).1992,  איכות אויר-מפגעים 

  :כם כלל את ההמלצות הבאות-ח חברת כל"דו

מומלץ לבדוק אפשרות של חסימת פתחי ביוב במידת האפשר בכל "* 

וזאת בהתייעצות עם ' ורט ובכיתה ובית הספר ובמיוחד באולם הספ

  ".מהנדס אינסטלציה וביוב

מומלץ לסגור חלונות בכיתות העליונות הסמוכות לחזית בו ממוקמות "* 

את הכיתות האלה יש לאוורר בהפסקות ומחוץ לשעות . ארובות הנשמים

 ".הלימודים

יש להפעיל מפוחים באולם הספורט במהלך אירועים ופעילות "* 

 ".זאת בהתייעצות עם מהנדס אוורור, ספורטיבית

מלבד מטרדי הריח לא ": כם ציין כי-הגם שדוח הבדיקה של חברת אל

חשיפת המפגע בכלי . "קיים סיכון בריאותי לנוכחים במתחם בית הספר

הביאו לכך , ס גולדה"התקשורת ולחץ גובר של הורי תלמידי ביה

ת כלל תלמידי  כי היא מפנה א2007שהעירייה הודיעה בתחילת נובמבר 

  . ס גולדה למתחם לימודי חלופי"ביה

מר , ובתיאום עם מנהל היחידה האזורית לאיכות הסביבה, במקביל

י "ח בדיקה נוסף שבוצע ע"הזמינה עיריית כפר סבא דו, יהודה אולנדר
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מר מיקי ,  העלה על הכתב נציג חברת תהל15.11.07בתאריך . תהל

 את תמצית -מר רמי ראובני , במכתב שהועבר למהנדס העירייה, שניצר

לאחר שזו האחרונה בדקה את מטרדי הריח , המלצות חברת תהל

  . במתחם בית ספר גולדה

כפי שפורטו במכתבו אל , ח חברת תהל"להלן תמצית המלצות דו

  :מהנדס העירייה

יש להתקין מערכת לשאיבת האוויר מהשוחה שבסמוך : פתרון מיידי" •

המתקן יהיה בגודל המתאים . ריחותלבית הספר כולל מתקן לנטרול 

יש להביא בחשבון כי זהו פתרון זמני אשר . ש" מק1,000-לספיקה של כ

  ".עשוי להפחית במידה רבה את מטרדי הריח שבאזור ואף להפסיקם

  השחר ' יש לבטל את תא ההשקטה וקו הסניקה שברח: פתרון קבע" •

ש "חבר את תיש להקים קו גרביטאציוני שי. בן יהודה' ולהעבירו לרח

זאת לאחר , בר אילן' השפכים אל המערכת העירונית בקו עוקף דרך רח

בחינת הספיקות והעומסים בקו והבטחה שלא תיווצר היערמות נוספת 

פתרון זה יימשך זמן רב יותר . שתגרום למטרדי ריח באזורים אחרים

 ".עקב הצורך בתכנון ובביצוע של קווים עוקפים ושוחות נוספות באזור

פעלה העירייה ליישום הפתרון , ז שנכתבו המלצות חברת תהלמא

ואין כל סימנים נראים לעין כי בכוונתה של העירייה , המיידי בלבד

בעתיד , להביא ליישומו של פתרון הקבע המגולם בהמלצות חברת תהל

העירייה מצאה לנכון להחזיר באופן חגיגי , לעומת זאת. הנראה לעין

יועץ התקשורת . ה חזרה ללימודים סדיריםאת תלמידי בית ספר גולד

  :של העירייה הוציא לעיתונות נוסח של הודעה בזו הלשון

ר הוועד "המורים ונציגות של ההורים בראשות יו, כל התלמידים"

התלמידים קיבלו את בן חמו . סמדר גרונדלנד התכנסו באולם הספורט

מטרדי בהתלהבות רבה והודו לו על מאמציו הכנים להביא לפתרון 

אני מודה לכם על אורך הרוח : "בן חמו אמר לתלמידים. הריח
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עשינו את כל מה שיכולנו ובמהירות האפשרית . שגיליתם ועל הסבלנות

אני מודה . כדי להביא לפתרון המטרד הלא נעים שהקשה על הלימודים

הרי , שגם אם היו בחלקם מיליטנטים מאוד, להורים על שיתוף הפעולה

אני באתי לכאן גם כדי להתנצל אל . מען הילדיםשמדובר במאבק ל

". ואני שמח שחזרתם ללמוד סוף סוף בבית הספר שלכם, הקשיים הללו

לבית הספר וכי ' ופר'צ'ראש העיר סיפר לתלמידים כי הבטיח להעניק 

נענה לבקשה ממנהלת בית הספר עליזה ברודצקי להקים מתקן טניס 

אני חוזר " התלמידים בשיר את המפגש סיימו. שולחן בחצר בית הספר

  . כשראש העיר שר סולו להתרגשות כולם" הביתה

בשבוע שעבר הותקנה מערכת לשאיבה ונטרול ריחות בשוחה , כזכור

אגף ההנדסה נעזר בשירותיו של מהנדס חברת תהל . ס"בתחום ביה

ובפיקוחו ביצע ניקוי יסודי של מערכת הביוב באזור בית הספר לאורך 

  ".ם טיפול במערכת ובחינת כל הליקויים לאורכההשלו' תוואי רח

מאז שהוחזרו תלמידי בית הספר גולדה מאיר ללימודים סדירים וגם 

מ , לאחר שהותקנה בשטח בית הספר מערכת שאיבה לנטרול הריחות

משיכים תושבים המתגוררים בסמוך לשטח בית הספר להתלונן על 

ד גיא "י עו"עאחת מתובות השכונה המיוצגת . מטרדי ריח באזור

המלווה את , ד אופיר"עו. פנתה באמצעותו פעמים רבות לעירייה, אופיר

תושבת השכונה מאז פרצה הפרשה לתודעת הציבור והתקשורת 

בקשתה של תושבת . לא זכה לתשובות ענייניות לפניותיו, המקומית

נתקלה , י העירייה"השכונה לבצע בדיקה בדבר נוכחות הגז בדירתה ע

ד אופיר נאלץ לקדם "עו. חלטת מצידה של העירייהבהתעלמות מו

בימים אלה תהליכים של הגשת קובלנה פלילית כנגד ראש העיר 

בגין עבירה על החוק למניעת , והפקידים העירוניים הנוגעים בדבר

  . מפגעים

ד גיא "יש לציין כי בעקבות התעלמויותיו של ראש העיר מפניותיו של עו
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הממונה על מחוז מרכז ,  מר גדעון מזור24.12.2007פנה בתאריך , אופיר

בדרישה  כי עיריית כפר סבא , אל ראש העיר, במשרד להגנת הסביבה

מהם הפעולות שבהן נקטה העירייה , תעדכן את המשרד להגנת הסביבה

  . לצורך הסרת מפגעי הריח במתחם בית ספר גולדה

אדם  פנתה אל עיריית כפר סבא עמותת 31.1.2008בתאריך , יתרה מכך

  .טבע ודין בנושא מפגעי הריח המתמשכים במתחם בית ספר גולדה

על : "בפניית עמותת אדם טבע ודין אל ראש העיר מבהירה העמותה כי

, )ביוב( לחוק הרשויות המקומיות 10העירייה חלה חובה מתוקף סעיף 

 הקובע כי רשות מקומית אחראית להחזיק את ביובה 1962 -ב "התשכ

 לפקודת העיריות 242סעיף : "ן מציינת העמותה כיכמו כ". במצב תקין

, החזקתם, הסדרתם, קובע כי עירייה תורה בדבר בדיקתם) נוסח חדש(

וכן תתקין ותקיים במצב , ניקויים והרקתם של ביבים ובורות שופכין

טוב בורות שופכין ציבוריים ותדאג שיהיו בנויים ומוחזקים באופן שלא 

יתרה מכך מסבה העמותה לתשומת . "יהיו מטרד או מפגע לבריאות

 לחוק למניעת מפגעים קובעים כי 4-5סעיפים : "ליבו של ראש העיר כי

לא יגרום אדם לזיהום אוויר חזק או בלתי סביר או לריח חזק או בלתי 

לאדם , או עשויים להפריע, אם הם מפריעים, מכל מקור שהוא, סביר

כבעלת קו , ייהעל העיר. המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים

אחריות ישירה מכוח החוק להסרת מפגעי זיהום האוויר והריח , הביוב

לא למותר לציין כי אחריות זו הינה גם אחריות אישית . להם הוא גורם

  ".לחוק למניעת מפגעים' ג11מכוח סעיף , המוטלת עליך כראש העירייה

מתוקף כל האמור לעיל ביקשה עמותת אדם טבע ודין לדעת כיצד 

כוונת ראש העיר לפעול על מנת להביא לתיקון קו הביוב בכפר סבא ב

  .כאמור לעיל

או נכונות /עיריית כפר סבא טרם גילתה סימנים כלשהם ו, כאמור

מעשית להתחיל באופן מיידי בביצוע המלצות חברת תהל בדבר פתרון 
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  .מפגעי הריח/הקבע של מטרדי

לדה ששרו יחדיו את בניגוד לשירה המשותפת של ראש העיר ותלמידי גו

דומה , עם חזרת התלמידים למתחם בית הספר' אני חוזר הביתה'

אינם חזרת התלמידים , שתושבי השכונה הגובלים בשטח בית הספר

, דומה שתושבי השכונה הגובלים בשטח בית הספר, למתחם בית הספר

גם מפניותיהם ודרישותיהם של . אינם מצטרפים למקהלת השרים

,  של שכונת סמטת אביבים בראשות תושבי העירראשי ועד הפעולה

. התעלמה העירייה עד כה באופן עקבי, אביבי מתיה ויאיר אברהם

, נדמה שאת תחושת התושבים המתגוררים באוזר ממחישים יותר מכל

נחמה סגל אשר פנתה בכתב לראש העיר ' גב, דבריה של תושבת השכונה

 כפי שהתפרסם באתה להלן תוכן דבריה, בנושא ולא זכתה לכל תגובה

local" : קראתי היום בבוקר את תגובת העירייה לפניה של עמותת אדם

. אני די בהלם מהתגובה', גולדה'אודות פרשת הזיהום באזור , טבע ודין

ואין לי שום עניין , אני מתגוררת באזור וסובלת קשה מהזיהום

ן  מכתבים כתבתי בעניי2. רק רוצה לנשום אוויר בריא. בפוליטיקה

אני . כנראה אין בתלונותיי משהו חשוב, לא קיבלתי תגובה, לראש העיר

בינתיים . קוראת את הכתבות אודות כפר סבא הירוקה וגיחוך עולה בי

ירוק כבר מזמן לא רואים . רק ריאותיי וריאותיהם של שכני משחירות

אני מזמינה ? שקבעה כי אין סיכון' מומחים'מי אלה ועדת ה. בסביבה

אני מזמן איני . רתי בשעות הלילה ביחד עם ראש העיר הנכבדאותם לדי

ל גם "כנ, כיוון שמתעוררת עם שיעול כבד וכאבי ראש, ישנה כאן

, הבעיה אינה המימן הגופריתי.  נפשות המתגוררת מולי4משפחה בת 

כנראה , אך חריפים, אלא גזים אחרים הנפלטים ושאינם בעלי ריח

אם ראש העיר הנכבד היה משכן ה. חומציים ומכלים את ריאותינו

הרי לא , באין תגובה מגופים שונים בעירייה? עצמו ומשפחתו כאן

  ".אלא לפנות לעזרת גופים אחרים שהנושא קרוב לליבם, נותרת ברירה
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עולה תמונה של אופן ודרך הטיפול של , מרצף האירועים שתואר עד כה

דומה . המפגעי הריח באזור בית ספר גולד/העירייה בנושא מטרדי

שהעירייה היתה עסוקה עד כה בטיפול בבעיה בדרך של כיבוי שריפה 

העירייה התחמקה עד כה . ולא באופן של טיפול ממצה בגורם לבעיה

ממתן תשובה ברורה באשר למועד המדויק שבו ייושמו המלצות חוות 

  .ח של חברת תהל"הדעת לפתרון הקבע שהוצע בדו

, כם-קה הראשונית של חברת אלאין חולק כי נמצא בבדי, יתרה מכך

. זיהום המוגדר על פי התקנות למניעת מפגעים כזיהום החורג מהתקן

לפיכך לא ברור מדוע הוגדר זיהום זה כמפגע שלא נשקפת ממנה סכנה 

  .לתושבים

, אין ספק כי גם לאחר התקנת מערכת השאיבה לנטרול הריחות

משיך ממשיכים תושבים בשכונה הגובלת בבית הספר גולדה לה

משכך ברור שעד שלא תפעל העירייה . ולהתלונן על מפגעי הריח באזור

ממשיכים התושבים , לביצוע פתרון הקבע המוצע בהמלצות חברת תהל

הפוגעים באיכות חייהם ואף , להיות חשופים לכל הפחות למפגעי ריח

  .בבריאותם

מ להביא בפני מועצת העיר את הצעת "לאור האמור לעיל מבקשים הח

  :טה הבאהההחל

לאור החשיבות הרבה שעיריית כפר סבא מייחסת לשמירה על 

בריאותם של תושביה ולאור העולה מן ההמלצות של חברת תהל מוצע 

  :כי

העירייה תפעל לאלתר ליישום פתרון הקבע שהומלץ במכתבו של מר  •

יש לבטל את תא ההשקטה וקו : "מיקי שניצר מחברת תהל הקובע כי

יש להקים קו . בן יהודה' העבירו לרחהשחר ול' הסניקה שברח

ש השפכים אל המערכת העירונית בקו עוקף "גרביטאציוני שיחבר את ת

בר אילן זאת לאחר בחינת הספיקות והעומסים בקו והבטחה ' דרך רח
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  ".שלא תיווצר היערמות נוספת שתגרום למטרדי ריח באזורים אחרים

 3עצה בכתב תוך הגורמים המקצועיים הרלוונטיים יגישו לחברי המו •

י "שבועות תכנית עבודה מפורטת בדבר ביצוע פ תרון הקבע שהומלץ ע

. לרבות התחייבות באשר ללוחות הזמנים המפורטים, חברת תהל

תקצובה של תכנית זו תובא לאישור ועדת הכספים הקרובה ותובא 

 .לאישור בישיבת המועצה הבאה

שים בפני חברי  חוד3הגורמים המקצועיים הרלוונטיים יציגו תוך  •

המועצה במהלך ישיבת המועצה דין וחשבון בדבר ההתקדמות של 

  ".י חברת תהל"עבודות התשתית ביחס לפתרון הקבע שהומלץ ע

הוגשה . גולדה לדבריו של גיא' הצעה לסדר בנושא מטרדי הריחות ברח  :יהודה בן חמו

לכן מחלקים לכם את ההצעה לסדר , אחרי שנשלח אליכם סדר היום

בבקשה , אין שום כוונה להתחמק בנושא הזה, לכן נדון גם בזה. כרגע

  . גיא

ומשום מה לקח לה להגיע ,  שזה לפני שבוע בדיוק20.2-ההצעה הוגשה ב  :גיא בן גל

 שעות לפני 48היא הוגשה , אבל לא משנה,  ימים6ל "ללשכת המנכ

  . אנחנו דנים בה, וכפי שמחייבת פקודת העיריות, הישיבה

  ? אמרתי משהו אחר  :ויהודה בן חמ

  . אפשר היה להבין מדבריך שהיא לא הוגשה בזמן  :גיא בן גל

  . אמרתי שהיא הוגשה אחרי שנשלח החומר לבתים  :יהודה בן חמו

 אפשר להתחיל לדון על -כששנינו יודעים למה אתה ואני התכוונו , עכשיו  :גיא בן גל

ת זה יש מי שיגדיר א, ההצעה עולה בעצם בעקבות. ההצעה עצמה

' אני אגדיר את זה כמפגע סביבתי מתמשך שבעצם מתקיים ברח, כמטרד

, ואני מניח שהם כאן בגלל ההצעה, אני שמח לראות כאן הערב. גולדה

אלא גם את , לא רק את התושבים המודאגים שחיים בסמיכות לאזור

 המנהל הנמרץ -מאיר אלקיים . אנשי המקצוע שליוו את התהליך הזה

 מנהל היחידה -ומר יהודה אולנדר ,  הסביבהשל האגף לאיכות
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שבמידה וירצו אני אשמח גם שישתלבו בדיון , הסביבתית האזורית

אני חושב . במידה וראש העיר ימצא לנכון לקיים דיון בנושא הזה

מגוללת בפניכם בעצם תמצית . שהנושא הזה שווה וראוי דיון

אני , פרטיםאני לא אחזור על כל ה. והשתלשלות האירועים שהתרחשו

כולנו יודעים , אני מניח, בסיכומו של דבר. אגע בדברים הספציפיים

י "י תושבים וגם ע"שאנחנו אחרי מספר חודשים של תלונות שהגיעו ע

אחרי בדיקות .  על מטרדי ריח שהיו באוויר-תלמידי שלמדו בגולדה 

 - שנעשו וגם אחרי פינוי אפילו של בית הספר גולדה לתקופה זמנית 

 חברות 2י "ע, יתקנו אותי אם אני טועה, היוםה בוצעו בדיקות עד למעש

, כם-ח של חברה פרטית שנקראת חברת אל"יש דו. חיצוניות עד כה

היא ביצעה את הבדיקה . שהיא למעשה ביצעה את הבדיקה הראשונית

התמצית של המסקנות של הבדיקה . 15.11היא הוגשה בתאריך , הזו

היא בפירוש ציינה שמומלץ לבדוק . הראשון' נמצאת מולכם בעמ

היא דיברה על המלצה . אפשרות של חסימת פתחי ביוב בבית הספר

אחרי . להפעיל מפוחים באולם הספורט, לסגור חלונות בכיתות העליונות

ואחרי שלא הצליחו לייחס באופן מובהק את , שבוצעה הבדיקה הזו

י "ותר ע למעשה בוצע בדיקה מקיפה י-מפגעי הריח לתשתית הביוב 

היא המליצה למעשה . חברה רצינית ומשמעותית יותר בשם חברת תהל

ואני רוצה לקרוא את , ח שהיא הגישה" המלצות מרכזיות בסיכום הדו2

, כי הן בעצם מגלמות את מה שאנחנו מבקשים,  ההמלצות המרכזיות2

, חבר המועצה אמיר גבע שיושב לימיני, אנוכי: מגישי ההצעה לסדר

, ההמלצות של חברת תהל אומרות כך. נות שעדיין לא הגיעואבינועם גר

בין פתרונות מיידיים לפתרונות ארוכי :  פתרונות2הן למעשה הבחינו בין 

יש להתקין מערכת : "הפתרון המיידי של חברת תהל הוא כזה. טווח

לשאיבת האוויר מהשוחה שבסמוך לבית הספר כולל מתקן לנטרול 

יש . ש" מק1,000-תאים לספיקה של כהמתקן יהיה בגודל המ. ריחות



  .י   28.02.2008  22  מועצה מן המניין 

להביא בחשבון כי זהו פתרון זמני אשר עשוי להפחית במידה רבה את 

ובאמת , הפתרון המיידי בוצע". מטרי הריח שבאזור ואף להפסיקם

, לא על דעתי לבד, אני גורס. במתחם בית הספר גולדה מוקם אותו מתקן

סמך עדויות של אלא גם על , למרות שהייתי במקום כמה פעמים מאז

, שאם לא כן.  שבפירוש המתקן לא הפסיק את מפגעי הריח-תושבים 

. תושבים לא היו מטריחים את עצמם להגיע לכאן כדי לברר מה קורה

הבעיה טמונה לא ביישום של הפתרון המיידי שחברת תהל המליצה 

אלא באי היישום של הפתרון ארוך הטווח שחברת תהל המליצה , עליו

יש : "חברת תהל ציינה ש. ו אני רוצה להקריא ברשותכםואות, עליו

בן ' השחר ולהעבירו לרח' לבטל את תא ההשקטה וקו הסניקה שברח

ש השפכים אל "יש להקים קו גרביטאציוני שיחבר את ת. יהודה

וזאת לאחר בחינת , בא אילן' המערכת העירונית בקו עוקף דרך רח

 היערמות נוספת שתגרום הספיקות והעומסים בקו והבטחה שלא תיווצר

פתרום זה יימשך זמן רב יותר עקב . למטרדי ריח באזורים אחרים

". הצורך בתכנון ובביצוע של קווים עוקפים ושוחות נוספות באזור

העירייה לטעמי הזדרזה להכריז שהבעיה נפתרה בעצם הצבת מתקן 

יעידו שהפתרון המיידי , שחלקם יושבים כאן, התושבים. נטרול הריחות

יעידו על כך . לא סיפק פתרון מספק במובן הזה שמפגעי הריח נמשכים

הנחיריים שלהם שממשיכים להריח את מפגעי הריח באופן מתמשך מאז 

בניסיון לברר מתי יש לעירייה . שלכאורה נמצא פתרון הקסם המיידי

אני ביקשתי מתוקף זכות העיון , כוונה לסיים את הפתרון ארוך הטווח

ואכן הטרחתי את עצמי . לעיין בתכנית האב לביוב, שלי כחבר מועצה

. ושיתפו איתי פעולה ונתנו לי לעיין בה, והגעתי לעיין בה באגף ההנדסה

לוח הזמנים המתוכנן לביצוע , ראיתי שהתכנית המתוכננת, לתדהמתי

. 2015-מתוכנן על הנייר ל, בר אילן' עבודות הביוב והתשתית במתחם רח

י הגורמים המקצועיים שהציגו לי את "ע, הכשבפועל נאמר לי בעל פ
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באמת , אני שואל אתכם. 2011-שיש תכנון להקדים את זה ל, התכנית

וכשתלויה , שברור שיש בעיה במקוםכ,  למה-באופן הכי ברור ורגיל 

 לא הקדימו את -לפתרון הבעיה , אמנם ארוכת טווח, ועומדת המלצה

 וגם לא 2011- ולא ב2015-לוחות הזמנים באופן שהביצוע לא יהיה לא ב

הרי בסופו ? אלא למה הוא לא התחיל שלשום לצורך העניין. מחר בבוקר

 לא ניתן ליישם לא ביום -ברור לי שתכנית האב העירונית לביוב , של דבר

ואם יש מצוקה , אבל יש עניין של סדרי עדיפויות.  שנים5-ולא ב

יש מי שלכל הפחות ו, כמוני' מפגע'סביבתית שיש מי שיגדיר אותה שוב כ

ח של חברת תהל וגם "כי כך היא הוגדרה גם בדו', מטרד'יגדיר אותה כ

דבר . למה לא מבצעים למעשה את פתרון הקבע, כם-ח של חברת אל"בדו

זה למה העירייה הזדרזה להגיד שהבעיה , נוסף שאני מבקש לתהות עליו

הילדים יהודה אפילו שר שירים עם , הוציאה הודעות לעיתונות, נפתרה

אבל לתשובות בסיסיות של תושבים שפנו , של גולדה שחזרו מבית הספר

וקיבלתי את רשותה , אני רוצה לצטט. לא טרחת לענות, אליך בכתב

קראתי היום בבוקר : "שכתבה לך כך, מכתב של תושבת המקום, לצטט

שגם היא פנתה ', אדם טבע ודין'את תגובת העירייה לפנייה של עמותת 

. אני די בהלם מהתגובה. ודות פרשת הזיהום באזור גולדהא, לעירייה

אין לי שום עניין . אני מתגוררת באזור וסובלת קשה מהזיהום

רק "לה אין עניין בפוליטיקה , יהודה, בניגוד אלי ואליך". בפוליטיקה

 מכתבים כתבתי בעניין לראש העיר ולא 2. רוצה לנשום אויר בריא

אני קוראת את . נותיי משהו חשובכנראה אין בתלו. קיבלתי תגובה

רק , בינתיים. וגיחוך עולה בי' כפר סבא הירוקה'הכתבות אודות 

ירוק כבר מזמן לא רואה . ריאותיי וריאותיהם של שכניי משחירות

אני מזמינה ? מי אלה ועדת המומחים שקבעה כי אין סיכון. בסביבה

י מזמן איני אנ. ביחד עם ראש העיר הנכבד, אותם לדירתי בשעות הלילה

ל גם משפחה "כנ. כיוון שמתעוררת עם שיעול כבד וכאבי ראש, ישנה כאן
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אלא גזים , הבעיה אינה המימן הגופריתי.  נפשות המתגוררת מולי4בת 

כנראה חומציים ומכלים , החריפים, אחרים הנפלטים ושאינם בעלי ריח

האם ראש העיר הנכבד היה משכן את עצמו ומשפחתו . את ריאותינו

הרי לא נותרת ברירה אלא , באין תגובה מגופים שונים בעירייה? אןכ

אז סיעת הירוקים ". לפנות לעזרת גופים אחרים שהנושא קרוב ללבם

, הנושא אכן קרוב ללבה, שיש לי את הכבוד לעמוד בראשה, בכפר סבא

אדוני , בניגוד אליך, ויש לה נטייה לענות לתשובות ושאלות של תושבים

ולכן היא גם מנצלת את זכותה להעלות את הנושא כאן , ראש העירייה

ולמרות תירוצים שאותי באופן אישי מאוד לא שכנעו . לסדר היום

 כל פעם -כי זו הנטייה שלך בזמן האחרון , שההצעה לא נשלחה בזמן

אתה מוצא כל מיני תירוצים , שאני מעלה לדיון נושא שלא בא לך לדון בו

ההצעה 'או ',  שלך לא הגיעה בזמןהשאילתא'חמקניים פתטיים כמו 

גם להסתכל , כי פשוט קשה לך יהודה', לסדר שלך לא מונחת על שולחני

וגם כנראה לתושבים שיושבים , לי בעיניים כרגע שאני אומר את זה

אבל את מופעי . שלא טרחת לענות להם אפילו על השאלה, מאחוריי

ית ואת כל ואת הספינים התקשורתיים שעש, זיקוקי הדינור שעשית

, אני מתחייב לא לקטוע את ראש העיר. הריטואל התקשורתי שעשית

אם . למרות שברור לי שהוא יגיד הרבה דברים שאני לא אקבל אותם

אני אשמור , אם תקטעו אותי. כדאי שתהיו בשקט, אתם רוצים לעזור לו

כדי , מאוד ענייני-אנחנו ביקשנו משהו מאוד. על הזכות שלי לקטוע אותו

, מאוד בסיסי-ביקשנו כאן משהו מאוד. היגרר לפוליטיקהלא ל

מכתב של מיקי שהעירייה תפעל לאלתר ליישום פתרון הקבע שהומלץ ב

- ולא ב2011-לא ליישם אותו לא ב. כלומר הפתרון ארוך הטווח, שניצר

, אלא להתחיל אותו בשנה הזאת שאנחנו חיים בה, 2009- ולא ב2010

) א:  דברים2ת ההחלטה שלנו עוד אנחנו גם מבקשים בהצע. 2008

 3שהגורמים המקצועיים הרלוונטיים יגישו לחברי המועצה בכתב תוך 
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שבועות מהיום תכנית עבודה מפורטת בדבר הביצוע של פתרון הקבע 

שהתקצוב של התכנית הזאת יובא לאישור ) ב. י חברת תהל"שהומלץ ע

) ג. באהושזה יובא לאישור מועצת העיר ה, ועדת הכספים הקרובה

 חודשים בפני חברי 3שהגורמים המקצועיים הרלוונטיים יציגו תוך 

ח בדבר ההתקדמות של עבודות "דו, המועצה במהלך ישיבת המועצה

כי , אני יודע שאתה מומחה בלסבן אותי. התשתית ביחס לפתרון הקבע

 אני מקווה שלא תסבן את - שנים 4אתה עושה את זה כבר כמעט 

  . התושבים

. היית מציג את זה גם בצורה שונה, דיאילו לא היית ירוק מ. תודה רבה  : חמויהודה בן

 מסיבה אולי, אתה אכן שייך לירוקים. אני אסביר גם למה אני מתכוון

הנושא של המפגעים והמטרדים באזור . דיכי אתה ירוק מ, אחת פשוטה

 אין ספק שהנושא של הריחות הוא נושא שנמשך -גולדה , סמטת אביבים

.  מכיוון שהיתה שם בעיה אמיתית-מסיבה אחת פשוטה , מעט זמןלא 

י חברה שעסקה בהכנסת התשתיות "היתה שם בעיה אמיתית שטופלה ע

ומכיוון שהם טיפלו גם בהצבת התשתיות והם לא עלו על . בעיר כפר סבא

כולל האנשים הטובים ביותר , אני נועצתי במספר מקצוענים. הבעיה מיד

. ם לטכניון לשאול האם הם עוסקים בתחום הזהופניתי ג, ממקורות

שבא , מר אהרוני. אמרו לי שהטכניון לצורך העניין הזה זה מקורות

, הגיע לשטח יחד עם רמי ראובני מהנדס הרשות, בהתנדבות ממקורות

ועירבו גם את היחידה האזורית לאיכות , עשו עבודה יוצאת מגדר הרגיל

מהרגע .  מעורב מהרגע הראשוןהיה, שמר אולנדר מנהל אותה, הסביבה

לא , הראשון שאני ראיתי באופן אישי שהנושא לא פתיר באופן מיידי

לא היה יום אחד שלא , היה יום אחד שלא הגעתי לבית הספר גולדה

למרות שזה לא היה כתוב במצע . התעסקתי בנושא של הביוב באזור הזה

הדברים . מסתבר, אבל זה חלק מתפקידו של ראש העיר, הבחירות שלי

אלא הלכו צעד אחד , מסתבר שזו לא אבחנה מיידית, למציאת הפתרון
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. והלכו לאורך כל הצינור, מכסה אחר מכסה, מקום אחר מקום, צעד

הסבירו לי המקצוענים שזו תקלה שיכולה להיות ברמה של שטות גמורה 

או שבסופו של יום , של איזה מכסה של ביוב שהוא לא אטום מספיק

, בין לבוא ולהחליף את כל המערכת. יף את כל המערכתיצטרכו להחל

פרה לפתור את הבעיות הקטנות יותר ולעלות במדרג -ובין ללכת פרה

, וכך נעשה. בחרנו ובחרו אנשי המקצוע ללכת מהקל אל הכבד, הבעיות

למרות שבהתחלה , שאנשי הרשות המקומית, חברת תהל, על מקורות

בסופו של . ה המקצועית ביותר עשו את העבודה בצור-כעסתי עליהם 

גם , למפגע המרכזי שהיו ריחות והיו אכן ריחות, למטרד המרכזי, יום

עירבנו , כחלק מהתהליך של היחידה האזורית, יהודה אם ירצה יוסף

לא רק , מכון חיצוני שיבוא ויבדוק את המפלס של הריחות של כל האזור

, לם הספורטבמקום אחד ליד או. התבצעו בדיקות, ואכן. בגולדה

מכון אריקה נדמה לי קוראים , המליצו הגורמים המקצועיים מהמכון

  .לו

  . כם-אל  :יהודה אולנדר

והמקום היחיד , אכן הגיעה לכאן מקצוענית שבדקה את מטרד הריחות  :יהודה בן חמו

כשהציעו לנו את . שנתגלה בבית הספר הוא היה ליד אולם הספורט

, תים המרכזיים של התשתיותהפתרון של התקנת מסנן באחד מהצמ

למרות שהגורמים המקצועיים באו , שוב. בינתיים פינינו את התלמידים

היה לנו בית ספר , היתה שביתה. 'אפשר לחיות עם זה בשלום'ואמרו 

העברנו אותם לתיכון . 'בוא נעלה אותם לתיכון מכה אחת'אמרנו . פנוי

אכן , מסנן הותקןה. היובל למשך שבועיים ימים עד שהתקינו את המסנן

הרציתי להם גם לנושא , פונג-שיחקתי איתם פינג, שרתי עם הילדים

אני מכיר גם את . וגם טופלה הבעיה, על עיר ירוקה, איכות הסביבה

. שגם אצלם בבית יש ריחות, התלונות של התושבים שבאים ואומרים

היא כתבה לי מכתב . י מאיר אלקיים להגיע אליהם"המכון הונחה ע
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לכן אני הנחיתי את מנהל האגף . את יושבת פה, בשם נחמה' גב, השבוע

כשיוגשו המסקנות של . לאיכות הסביבה לעשות בדיקות גם בבתים

  -הבדיקות

  ?2011-ב  :גיא בן גל

ולא . תן לי להגיד את השטויות שלי, אתה אמרת את החכמה שלך  :יהודה בן חמו

 ירוק מידי ואתה אמרתי לך שאתה. אפילו שמרתי על זכותך, הפרעתי לך

תלמד קצת מאמיר . לכן תהיה קצת סובלני, לא יודע להשתתף בדיונים

שבוע . הדברים האלה הם שבוצעו, לכן. ויש לך הרבה מה ללמוד, גבע

, באה החברה ביוזמתו של סגן מהנדס הרשות,  ימים10-שעבר או לפני כ

מסנן . לא בתשלום נוסף, הוא הצליח להוציא מהם מסנן גדול יותר

באותו , אז לכן. התקינו אותו. שיכול להיות שנכנס רק לאחרונה לשוק

שעה וחצי בזמן החלפת המסנן והנושא -יום היה איזה פיק של כשעה

סגן המהנדס , אני אתן גם לשי מורן, באשר לתכנית ארוכת הטווח. טופל

. הרשות המקומית לבצע, העירייה, שגם יאמר מה בכוונת אגף ההנדסה

 -וסלח לי שאני חוזר על זה , מכיוון שאתה ירוק מידי, אבל שוב פעם

וניגשת למנהל , אפילו לא אתית, התנהגת בצורה אפילו לא פרלמנטרית

  . מחלקת התשתיות בכדי לקבל את התשובה

  . המהנדס הפנה אותי  :גיא בן גל

  . נו באמת, תן לי להגיד את השטויות שלי? אני הפרעתי לך  :יהודה בן חמו

  . אל תגיד דברים לא נכונים, יד שטויות כמה שאתה רוצהתג  :גיא בן גל

  -אתה ניגשת למנהל מחלקת התשתיות  :יהודה בן חמו

י מהנדס העיר בעקבות הפנייתו של "הופניתי אל מחלקת התשתיות ע  :גיא בן גל

  . אני מבקש שתדייק. ל העירייה אל המהנדס"מנכ

חברי המועצה יודעים שאם הם מכיוון שכל , שוב פעם בצורה לא אתית  :יהודה בן חמו

אפשר לקבל אותם , מכל מחלקה או מכל אגף, רוצים מסמכים מהעירייה

  . ל העירייה או מראש הרשות"בצורה מסודרת או ממנכ



  .י   28.02.2008  28  מועצה מן המניין 

אתה כתבת לי מכתב שהפנה אותי להגיע למהנדס העיר כדי , אבי בן חמו  :גיא בן גל

. 'כן'היא התשובה , אני אענה במקומך? לראות את תכנית האב לביוב

  -כשפניתי אל מהנדס העירייה

  . אתה בכל זאת מפריע לדיון  :יהודה בן חמו

אתה לא תאשים אותי בחוסר . אני לא רוצה שתגיד דברים לא נכונים  :גיא בן גל

בגלל הנטייה שלך . אדוני ראש העירייה, י אמירת שקרים"אתיקה ע

ל שאנחנו נטייה שהולכת ומתגברת ככ, להסתיר מידע ממני כחבר מועצה

שעושה , ל שלך האמון"אז הפנה אותי המנכ, מתקרבים לבחירות לצערי

פנה אל מהנדס , במסגרת זכותך לעיון, גיא בן גל'ואמר לי , עבודה מצוין

וכך מנהלת לשכתו הפנתה , כך עשיתי. 'העיר כדי לעיין בתכנית האב

והוא זה שנתן לי את , מנהל מחלקת התשתיות, אותי אל יוסי הלר

  .  תרענן את ההנחיות-אם יש לך בעיה עם זה . פורמציההאינ

  . אתה מפריע לדיון, תודה  :יהודה בן חמו

  . אני יזמתי את הדיון  :גיא בן גל

ל או "כמו שכל חברי המועצה נוהגים בצורה אתית ופונים או למנכ, לכן  :יהודה בן חמו

 או מכיוון שבמקרה, ל ואצלי יש את התכניות העדכניות"אצל המנכ, אלי

 אנחנו גם מתכננים -יוזמת הירוקים , גם ביוזמתך אולי, שלא במקרה

ונושא קו הסניקה . תכנית רב שנתית גם בנושא התשתיות של העיר

תוך כדי ההחלטות לבצע את . זה נכנס כבר מזמן לתכנון, המדובר

אני אתן לסגן . הנושא של תכנון החלפת הקו נכנס לביצוע, הפילטר

כך שלא מיני ולא מקצתי מבין , ד המקצועיהמהנדס להציג את הצ

 הריח היחידי שאתה מעלה פה כרגע זה רק ריח -הדברים שאמר 

גם , אני אומר לך גיא, ולכן. אני לא רואה שום ריח אחר, הבחירות

אנחנו אנשים , אמרת נכון, ובכל תקופה שהיא, בתקופה של בחירות

 של בחירות אני לא  גם בתקופה-אני גאה להיות אדם פוליטי , פוליטיים

ואנחנו גם , אתן לך את התענוג הזה להסית אותנו מהעשייה היומיומית
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יש גם , בדרך שהתווינו', וברוך ה. פה נלך בשיטתיות בדרך שהתווינו

תכניות אגף ההנדסה רק , שי מורן בפני חברי המועצה, בבקשה. הישגים

  . לקו הסניקה הזה

של קו הסניקה התחיל מיד עם קבלת התכנון , כמו שראש העיר אמר  :שי מורן

קו הסניקה הראשי דורך היערכות הנדסית . ההמלצות של חברת תהל

. אני אפרט כמה נושאים שהם מהותיים. מורכבת מאוד לצורך ביצוע

זה נושא שאנחנו חולפים על פני תשתיות של חברות אחרות  , אחד מהם

קוטר הקווים אנחנו צריכים לוודא מה . שצריך לתאם איתן את העבודה

את הקו המתוכנן עם , כאשר אנחנו צריכים לסנכרן את הפיתוח, הנדרש

ישנן בתוואי המתוכנן שכונות חדשות . תכניות הפיתוח העירוניות

, שמחייבות אותנו לקבוע את קוטר הקו שיוכל לתת תשובה גם לעתיד

מה שבעצם עשינו עד היום . לבצע עבודות נוספות בשנים הבאות... שלא

על מנת שנלמד , אנחנו הכנו כתב כמויות ראשוני, א של קו הסניקהבנוש

כרגע התוואי . אנחנו קבענו תוואי ראשוני. את היקף התקציב הנדרש

הוא עדיין לא עבר את אישור גופי התשתית , כמו שהזכרתי, הזה

יש לנו עוד עבודה הנדסית מורכבת . הנוספים שאנחנו עוברים דרכם

 מנת שנוכל להפוך את הקו הזה לתכנית שאנחנו צריכים לסיים על

כמו , הנושא הזה. אבל הנושא הזה נמצא אצלנו בעשייה. עבודה מפורטת

, אנחנו רוצים כבר בשנה הזו, עלה לתכנית הפיתוח, שראש העיר אמר

  .אני לא יודע להגיד את התאריך המדויק

  ? לביצוע  :ר אמיר גבע"ד

אני לא יודע להגיד תאריך . ה הזאתהנושא עלה לתקצוב וביצוע כבר בשנ  :שי מורן

אנחנו עושים מאמץ רב לקדם את . מדויק בגלל הסיבות שפירטתי קודם

הייתי . נקרא לזה ככה, אנחנו עובדים מול גופים חוץ עירוניים. התכנון

גם לגבי הפתרון הקיים , רוצה רק אולי כמה מילים מעבר לפתרון הקבע

המתקן . קמנו את המתקןאנחנו ה, בהתאם להמלצות חברת תהל. בשטח
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 לא הסתפקנו בהמלצות של חברת תהל ואנחנו הרכבנו בשטח -שהקמנו 

על מנת לשפר את , מתקן בעל יכולת ספיקה כפולה מההמלצות של תהל

לאחר שערכנו שורת , בשבוע שעבר, כמו שראש העיר הזכיר. המוצר

   -אנחנו שיפרנו את המתקן, התייעצויות עם מומחים לנושא

  -מאוד- המתקן הוא מאודאבל  :קהל

  . תודה? בסדר. הנוהל הזה לא מקובל פה, גברתי  :יהודה בן חמו

גם לגבי הפתרון , הייתי רוצה רק אולי כמה מילים מעבר לפתרון הקבע  :שי מורן

. אנחנו הקמנו את המתקן, בהתאם להמלצות חברת תהל. הקיים בשטח

נחנו הרכבנו וא, לא הסתפקנו בהמלצות של חברת תהל, המתקן שהקמנו

על מנת , בשטח מתקן בעל יכולת ספיקה כפולה מההמלצות של תהל

לאחר שערכנו , בשבוע שעבר, כמו שראש העיר הזכיר. לשפר את המוצר

  . אנחנו שיפרנו את המתקן, שורת התייעצויות עם מומחים לנושא

  -אבל המתקן הוא מאוד  :קהל

  . תודה? דרבס. הנוהל הזה לא מקובל פה, גברתי  :יהודה בן חמו

י שינוי טכנולוגי משמעותי של שינוי כיוון "אנחנו שיפרנו את המתקן ע  :שי מורן

הנושא הזה נעשה בשיתוף פעולה עם . זרימת האוויר ושינוי סוג הסינון

  . ספק המתקן ללא עלות כספית נוספת

גם , לאור הדברים שנאמרו פה, אני מבקש מחברי המועצה. תודה רבה  :יהודה בן חמו

ואני אומר את זה בלי שום קשר , י סגן מהנדס הרשות"ידי וגם עעל 

הטריד , כפי שאמרתי בפתיח דבריי, הנושא הזה. בכלל שזו הצעה לסדר

, הוא העסיק אותי באופן אישי, הוא העסיק את אגף ההנדסה. מאוד

  . אין פה זכות דיבור. ולכן אני מציע להסתפק בדברים

לא על זה . לקבל את התשובה הזאתלא נוכל . אני מצטער, יהודה  :קהל

  -שהפנייה היא על רקע פוליטי

  . אני מבקש ממך. לא פה? אתה מתמודד על הקולות איתו  :יהודה בן חמו

למרות שאני ,  את הטיעונים האלה.... אני מאוד מצטער, יהודה בן חמו  :קהל
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נבחר ציבור ובכל זאת אני לא אתן לך למרוח את הנושא הזה כפי שאתה 

אני , אני תושב המקום. שיהיה ברור, שיהיה ברור.  למרוח אותומתכוון

תפסתי מרחק בכוונה תחילה כדי לא להיות מעורב . סובל ממטרד הריח

עכשיו אני . שרונך הרב הבאת אותי אליויואתה בכ, במאבק הציבורי הזה

. אנחנו פעלנו עד כה לפי כל האפשרויות שמקנה לנו החוק, מודיע לך

 בשורות 2לי  עכשיו יש. התחננו, ביקשנו, אחרי פעםפנינו אליך פעם 

אני . תבחר אתה מה אתה רוצה להתחיל, אחת טובה ואחת רעה: אליך

לא אומרת שאתה מסוגל לתת , העובדה שאנחנו פה תושבים, אומר לך

תן , תן תשובה רצינית. בשום פנים ואופן לא, תשובה שמורחת אותנו

נכבד אותך ואנחנו נלך מפה בשקט  אנחנו -תשובה שכוללת לוחות זמנים 

אם אתה מתכוון להפוך את הנושא הזה להתנצחות אישית . כמו בשקט

אני גם , כן, אני מודיע.  אני מתנגד לזה בכל תוקף–בינך ובין גיא בן גל 

נבחרי ציבור , כל חברי המועצה, אני לא יודע אם כולכם, אני נבחר ציבור

אנחנו תושבים במקום הזה ויש . אבל אין לזה שום קשר. כמוני או לא

  . לנו זכות להביע את דעתנו

  . זה נמצא בתכנית העבודה, אני לא מבין אותך  :ד יעקב אוחיון"עו

  ? מה זו תכנית עבודה, 2011. אני אסביר לך  :קהל

  . 2008לפי מה שאני הבנתי זה   :בני כברה

  ? אז מה הבעיה שנצביע על הצעת החלטה  :גיא בן גל

  . זה מופיע בפרוטוקול, ריך להצביעלא צ  :בני כברה

  . בני, אבל לא מאמינים לכם  :גיא בן גל

  ? מה לא מאמינים  :בני כברה

  . לא מאמינים  :גיא בן גל

  ? אז יאמינו, ואם תצביע  :בני כברה

  . אז תהיה החלטת מועצה מחייבת  :גיא בן גל

  ? מה שייכת הצבעה  :בני כברה
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  ? ת החלטת מועצה מחייבתמי יכול לסנדל אתכם באמצעו  :גיא בן גל

  . אני אענה לשאלה, קובי  :קהל

  . התושבים שבעים כבר מהאמירות האלה, קובי  :גיא בן גל

  . באמת, תשובה רצינית, קובי  :קהל

  . זה רק פוליטיקה, זה לא רציני  :ד יעקב אוחיון"עו

  ?אתה חי שם? פוליטיקה  :קהל

  . אתה לא עושה פוליטיקה  :גיא בן גל

על מה אתה מדבר ? הילדים שלך הולכים לבית ספר גולדה? אתה חי שם  :קהל

הילדים שלך הולכים לבית ? אתה חי שם? על מה אתה מדבר? בכלל

 שנים תהיה פה תביעה כללית על 5אתה רוצה לראות שבעוד ? הספר שם

אתה רוצה לקבל את זה ? אתה רוצה לראות את זה? סרטן לילדים האלה

  ? על הראש שלך

  . באמת, זה מאוד מצער אותי,  אומר לך באופן אישיאני, יהודה  :קהל

אני יושב כאן ושומע גם את , ואני אומר לך, מה שלא הבנתי בדברים שלך  :בני כברה

אולי הבנת דברים , אני אומר לך מה אני הבנתי. ראש העיר וגם את שי

  . תקשיבו טוב, אני מבין ללבכם. אחרים

  .  שאתה מחזיק תיק איכות הסביבהשיידעו . תציג את עצמך, בני  :גיא בן גל

אתם . זה מה שאני הבנתי.  הנושא הזה בביצוע2008-ב, מה שאני הבנתי  :בני כברה

  ? רוצים לרדת לרמה מתי מסיימים את התכניות

  . לא הקשבת  :קהל

  . זה מופיע בפרוטוקול? מה אתה רוצה. 2008, 2008, אז תקשיב  :בני כברה

  ? השל מ? איזה פרוטוקול  :גיא בן גל

  . הודעה של ראש העיר  :בני כברה

  ? מה הבעיה לקבל על זה החלטה  :גיא בן גל

  ? מה ההבדל  :בני כברה

אני ? מפריע לך לקבל החלטה? מה הבעיה, אם אין הבדל? מה הבעיה  :גיא בן גל
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שהוא לא מסוגל להביא שום דבר להצבעה ולתמוך , אגיד לך מה הבעיה

  . בו שהאופוזיציה מביאה

  . עזוב, אני לא נכנס לסוגיה הזאת  :בני כברה

בוא , יהודה. הוא יציע את זה? אתה רוצה שהוא יציע את זה, אז בוא  :גיא בן גל

היא לא של , היא לא שלי? אוקיי, נגיד שהצעת ההחלטה הזאת היא שלך

  . האופוזיציה

  . המטרה הושגה? מה אתה רוצה, נו, השגת כבר את המטרה  :יהודה בן חמו

אני באופן אישי לא אצביע על שום הצעה שלא , אומר לך משהואני   :בני כברה

שי , אני שומע את שי. אי אפשר כרגע להביא לוחות זמנים. תהיה הגיונית

  . כתבי כמויות,  אנחנו נמצאים בעיצומו של תהליך–אומר 

  . לוחות זמנים... בני  :גיא בן גל

? אתה לא מבין. העיראני לא ראש , אבל אני לא ראש העיר. תן לי רגע  :בני כברה

  . התבלבלת

תעשה לי ? אי אפשר לקבוע לוחות זמנים,  ימים7-את העולם בראו ב  :גיא בן גל

  . טובה

  ? שוב פעם אתה ירוק  :יהודה בן חמו

  . אני אומר הנושא הוא רציני מאוד, ה'חברי  :בני כברה

  ) מדברים ביחד(

ואני פונה , בני, תקשיבו טוב. לא באנו להתקוטט פה, אני מודיע לכם  :קהל

  . אליך

  . עזוב. שתקתי בשביל לתת לך להשיג את המטרה. השגת את המטרה  :יהודה בן חמו

  . יהודה, אין לי שום מטרה  :קהל

  . אנחנו רוצים לנשום אוויר  :קהל

כל מה שאתה עושה פה זה בשביל . זאת השיטה שלו, יאיר, זאת השיטה  :גיא בן גל

  . כותרת

. מספיק, די, נתתי לך לשחק את המשחק.  אנחנו מתוחמיםהרי, יאיר  :יהודה בן חמו
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  . הכתבה עליו

  . אפילו בשבילך זה נמוך. אתה יורד נמוך, יהודה  :גיא בן גל

  ? מה אני אעשה, נו. אתה נמצא נמוך בשביל שאני ארד לשם  :יהודה בן חמו

  .אפילו בשבילך זה נמוך מה שאתה עושה עכשיו  :גיא בן גל

  ? ודע איזה קושי להגיע לשםאתה י  :יהודה בן חמו

סימן , גברת פונה אליך וטוענת שחשים ברע מזה תקופה ארוכה. לא לי...   :קהל

  . שיש פה כשל שהוא לא יום ולא יומיים

  . אבל כתבו את זה כבר  :יהודה בן חמו

האם הנושא הזה , אדוני ראש העירייה? האם הנושא שווה דיון, יהודה  :גיא בן גל

  ? ון במועצת העירשווה די

  ? איפה אתה היית?  שנים כשהמפגע הזה היה קיים3איפה אתה היית   :קהל

  . צריך לקבל החלטה לטפל בזה  :ר אמיר גבע"ד

  ) מדברים ביחד(

, לספק לתושבים שכל כך סובלים, כמו שעשו בגולדה, אפשר בינתיים  :קהל

  . אי אפשר לחיות כרגע. אולי מטהרי אוויר ביתיים בינתיים

  . כל הזמן לטעון טענות שהכל פוליטי  :הלק

  . תודה רבה  :יהודה בן חמו

  ? למה ראש בקיר, אריק  :גיא בן גל

  . הוא רוצה שיצביעו עליה, יש פה הצעה לסדר  :ר אמיר גבע"ד

  .שההצעה תעלה להצבעה  :גיא בן גל

  . מספיק, די'? פרש'שוב פעם הירוק יצא , גיא  :יהודה בן חמו

  ?האם זאת זכותי. י להעלות את זה להצבעהזאת זכות  :גיא בן גל

  . זה יעלה להצבעה, זה יעלה להצבעה  :יהודה בן חמו

עוד לא הצבעת אם יתקיים פה . אז אני מבקש שתעלה את זה להצבעה  :גיא בן גל

  . דיון בנושא עוד

  . אתה ירוק מידי, תירגע, גיא  :יהודה בן חמו
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יש פה חברי מועצה . ן אני מכיראבל את התקנו, אני ירוק. זה הנוהל  :גיא בן גל

  . יהודה, שרוצים לדבר

  . אנחנו עוברים להצבעה  :יהודה בן חמו

אני לא מנסה אף פעם לפצל את סיעת ראש , אתה יודע. אריק, סליחה  :גיא בן גל

  . אז אני מבקש שאתה אל תעשה אותו דבר גם כן. העיר

  . אתה מפוצל  :יהודה בן חמו

אתה יכול לנסות לדבר בהיגיון עד מחר .  חתום עליההוא, יש פה הצעה  :גיא בן גל

  . אני אדרוש שהיא תעלה להצבעה, בבוקר

  . אתה לא יכול לעשות את זה אבל, אריק  :יהודה בן חמו

  . אנחנו רוצים לקבל בכתב, מה שהוא אמר בעל פה  :גיא בן גל

,  בחייך,תן להם? אתה מפצל אותם,  שעות ביחד24עוד אין להם , אריק  :יהודה בן חמו

  . באמת

אבל אתה . אני מזכיר לך שיש לי הודעה אישית להודיע בסוף הישיבה  :גיא בן גל

  . אז לא צריך, כבר קורא לי סיעה

אתה . נשבע לך שאני נותן לך כבוד יותר ממה שאתה נותן פה, יהודה  :קהל

  . יודע את זה יפה מאוד

  . אנחנו מתואמים  :יהודה בן חמו

  . שובהאבל אנחנו רוצים ת  :קהל

אין ספק שגם . אני פונה כרגע לחברי המועצה, חברים. תקבל תשובה  :יהודה בן חמו

 אני –' אין ספק'או שאני אוריד את המילה , י גיא"ההצעה שהועלתה ע

, יחד עם הגורמים המקצועיים, חושב שהדיון שהתקיים באגף ההנדסה

ן שחלק ניתן להבי, י סגן מהנדס הרשות"כפי שצוין פה ע, יחד עם תהל

אולי אתם לא . לפחות מהאנשים שצעקו לא הבינו את הדברים שנאמרו

אולי אתם לא מבינים מה זה ', כתב כמויות'מבינים את המושג מה זה 

  . 'להכין תקצוב'

  ... אנחנו מבינים  :קהל
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את הצעקות האלה ברחוב שלך אתה יכול . אני מציע לך, אדוני, סליחה  :יהודה בן חמו

  . מספיק, די. לעשות

אבל לזלזל , מילא שאתה מזלזל באינטליגנציה של חברי מועצה  :גיא בן גל

אני אומר לך .  זה כבר ביזיון אחר–באינטליגנציה של הבוחרים שלך 

, כי אם הרי זה היה תלוי בך. אני מזכיר לך מי הגיש את ההצעה, ככה

אריק לויטה הולך , יש פה הצעת החלטה. 2011-היינו דנים בזה גם לא ב

אני . אני רוצה להצביע בעדה. אתה הולך להתנגד לה כנראה, תנגד להלה

  . זכותי שהיא תעלה להצבעה, הצעתי אותה

  . שמעתי אותך  :יהודה בן חמו

אם . אלא אם אתה רוצה לקיים פה דיון בנושא, תעלה אותה להצבעה  :גיא בן גל

  אז תצביע–אם אתה לא רוצה .  תכריז על דיון–אתה רוצה לקיים דיון 

  . על הצעת ההחלטה

  ? אתה חושב שמי שצועק הוא צודק  :יהודה בן חמו

  . אני רוצה שתקיים דיון מסודר  :גיא בן גל

 שנים אתה 4. זה לא עובד ככה. מספיק, די. עוד פעם אתה ירוק מידי  :יהודה בן חמו

  . תבין את זה, במועצה

  . ךתבין שלא הכל בשליטת. אני רוצה שתקיים דיון מסודר  :גיא בן גל

סגן מהנדס , אני מציע לקבל את הדברים שאמר פה שי. חברים, תודה  :יהודה בן חמו

. 2008שהנושא של החלפת קו הסניקה המדובר יטופל במהלך , הרשות

לא , יש פה אנשים שגם מביאים כסף, גיא, בניגוד אליך, כפי שנאמר פה

ת גם להביא תקצוב יש לזה משמעו. רק חושבים איך מוציאים את הכסף

  .  100₪וזה לא 

  .  עיריית כפר סבא...אני לא , בניגוד אליך  :גיא בן גל

  . אני לא חושב שאתה תגיע למצב כזה פעם  :יהודה בן חמו

  . אני לא מאחל לך שאתה תהיה פעם הבאה ראש עיר  :גיא בן גל

  .יש מועמדים מאחוריך, הנה  :יהודה בן חמו
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   .באמת יצביעו לך הרבה, תמשיך ככה  :גיא בן גל

  .  שנים להחליף את השלטון5-זה לגיטימי פעם ב. אתה תתמוך בהם  :יהודה בן חמו

אני מוכן גם את זה ? אתה רוצה להוריד את הדיון הזה להתנגחות אישית  :גיא בן גל

  . לעשות

  -מי בעד לקבל את ההצעה  :יהודה בן חמו

 אחרי שאתה תעלה את ההצעה, אני מבקש להעלות את ההצעה שלי  :גיא בן גל

  ? קיונית שלךיהק

ירים את ? 2008-מי בעד לקבל את הצעת סגן המהנדס שהנושא יטופל ב  :יהודה בן חמו

  . תודה. ידו

  . ראש העיר, יש פה הצעה לסדר  :ד יפתח אלגוב"עו

  ? איך אפשר לעשות. אבל יש הצעה לסדר  :ר אמיר גבע"ד

הוא לא . ציההוא לא מסוגל להביא הצעה של האופוזי, הוא לא מסוגל  :גיא בן גל

  . יכול

  . תוריד את ההצעה לסדר קודם  :ר אמיר גבע"ד

תגיד שלא מקובלים עליך לוחות זמנים שאנחנו . תסיר אותה מסדר היום  :גיא בן גל

תצביע . תגיד שלא מקובל עליך לאמץ את המלצות חברת תהל. הצענו

  . נגד

ועבור ההצעה שיצביעו עבור ההצעה שלו .  הצעות2? בשביל מה להוריד  :בני כברה

  . אל תוריד, אל תוריד? מה הבעיה. של ראש העיר

  . אני לא רוצה להוריד  :יהודה בן חמו

  . אל תוריד מסדר היום  :בני כברה

אמיר גבע , מי בעד לקבל את הצעתם של גיא בן גל. להיפך, אני לא אוריד  :יהודה בן חמו

  ? ואבינועם גרנות

  . להעלות את זה לדיון  :ד יפתח אלגוב"עו

  . לא  :יהודה בן חמו

  ? למה לא  :גיא בן גל
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  . תצביעו נגדנו, תסיר אותה  :ר אמיר גבע"ד

אבל , אתה יכול למזמז את זה כי יש לך רוב, יהודה? יהודה, למה לא דיון  :גיא בן גל

  . בוא תחליט מה אתה עושה

  .  הצעות2יש פה , חברים  :יהודה בן חמו

  ? 2למה ,  יש הצעה אחת  :ר אמיר גבע"ד

  . יש הצעה אחת שהוגשה להצבעה  : בן גלגיא

  ? אני לא מבין, מה הבעיה. אבל יש עוד הצעה של ראש העיר, סליחה רגע  :בני כברה

  ? צריך להביא קודם את ההצעה של מי שיזם את הדיון  :גיא בן גל

  ? מה הבעיה. אבל יצביעו על ההצעה שלך ראשונה  :בני כברה

מות התחתונות במיוחד אי אפשר בקו. אנחנו רוצים בדיקות בדירות  :קהל

הגזים האלה הם כבדים , בלילה האוויר מתקרר. לשהות בלילות

, אדון יהודה בן חמו, וסליחה. אי אפשר לנשום. הם שוקעים, מהאוויר

  ? אתה מוכן להקשיב

  . שמענו אותך, את מפריעה כרגע לדיון, גברתי  :יהודה בן חמו

  . אני לא מפריעה  :קהל

, ועם כל הכבוד לך, יש פה סדר יום, סליחה. בות הזו לא תשתמש בוהתר  :יהודה בן חמו

  .  את לא תדברי–ואם לא תבקשי . את תבקשי זכות דיבור

  .אני חושבת שראש עיר צריך להיות קשוב  :קהל

יש פה . את תעשי את מה שאני אומר, לכן. ואני חושב אחרת, את חושבת  :יהודה בן חמו

שחלקם ירוקים מידי וחלקם , רוקיםהצעה של סיעת הי:  הצעות לסדר2

  . שקולים מידי

  . אחרי זה אתה מתפלא שאני נגרר להעיר הערות  :גיא בן גל

  . די, נו? אי אפשר לצחוק איתך. נו, בצחוק  :יהודה בן חמו

שלי אין חוש הומור בדיון ? אתה יודע מה ההבדל בינינו. אני לא צוחק  :גיא בן גל

ואתה מתלוצץ איתי ,  לנשום בערבכי יש פה אנשים שלא יכולים. הזה

 –אם לא היית ראש עיר , אמרתי לך, אז יהודה. כאילו לא קורה פה כלום
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לא , יש לך יופי של חוש הומור. אפיסט-היית יכול להיות אחלה סטנד

זה , זה הסגנון שלך.  בדיחות8זוכר ישיבת מועצה שלא סיפרת איזה 

 הולכים אחריך רוב האנשים, משום מה. הקרקס שאתה מוביל כאן

אין לי מושג למה הם עושים . אין לי צל של מושג למה, במועצה הזאת

. תעלה אותה לדיון או שתקיים דיון מסודר. יש פה הצעה עניינית. את זה

, זה כי אתה עושה את מה שאתה עושה תמיד, הסיבה שכועסים עליך

  . אתה מנסה להתחמק ממה שצריך לעשות

אני . תן לי שנייה, ישראל. לא תצליח להסית אותי,  אותיאתה לא תסית  :יהודה בן חמו

  . אבל תן לי שנייה, מאור רוצה לשמוע אותך

  . אני לא רוצה לדבר על הנושא אלא על משהו אחר, אל  :ישראל מילוא

מי בעד לקיים דיון . תן לי לגמור אותו ואחרי זה, אם זה לא על הנושא  :יהודה בן חמו

  ? בנושא

  . הצבעה וגמרנו. לקיים דיוןלא   :ר אמיר גבע"ד

הוא לא סגור . הוא לא סגור על עצמו היום? או להצביע על ההצעה, דיון  :גיא בן גל

. אני אומר לך בתור מורה לאזרחות, תעשה שיעורי בית, יהודה. על עצמו

  . לא באת מוכן היום

  . אני מקבל את ההצעה של איציק ובני, שנייה  :יהודה בן חמו

  . יהודה, תשמור אותו בקואליציה. יש לך את בני שייעץ לךטוב ש  :גיא בן גל

. אמיר ואבינועם, אני מעמיד להצבעה את הצעתם של גיא.  הצעות2יש   :יהודה בן חמו

י אגף ההנדסה "ויש הצעה נגדית שאני מציע אותה כשם שהוצגה פה ע

  . כהצעה שלי

  ? שמה היא אומרת  :גיא בן גל

  . לקבל את הדברים של שי מורן, קשבתאם ה, באה ואומרת  :יהודה בן חמו

אני לא חושב שכולם מבינים מה שי מורן התכוון ומה ההצעה שלו   :גיא בן גל

  . אומרת

 במסגרת תכנית 2008ההצעה אומרת שהפתרון של קבע יהיה כבר בשנת   :ד יעקב אוחיון"עו
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 חודשים יהיה 3בעוד . 2008רים של "הפיתוח וזה יתוקצב בתכנית התב

  . דיווח

  ? זה מה שההצעה אומרת  :גיא בן גל

, בבקשה. ירים את ידו? אבינועם ואמיר, מי בעד ההצעה של גיא. תודה  :יהודה בן חמו

  . ירים את ידו? מי נגד. תודה. אמיר וגיא

  .לא צריך נגד  :בני כברה

  הצבעה

  גיא בן גל, אמיר גבע: בעד

אבינועם גרנות , ן גל שלא לקבל את הצעתם לסדר של גיא במחליטים : 648 ' מסהחלטה

   . ס גולדה"ואמיר גבע בנושא מפגעי ריח באזור סמטת אביבים ובי
  

 נקיים את פתרון הקבע בנושא קו 2008מי בעד ההצעה שבמהלך   :יהודה בן חמו

  '? גולדה וכו, הסניקה באזור בר אילן

  .  חודשים נדווח3בעוד   :ד יעקב אוחיון"עו

  -שה'מוי, בוקי, רינה, בני. ירים את ידו? מי בעד  :יהודה בן חמו

  ? מה ההצעה אומרת? מה ההצעה אומרת  :גיא בן גל

  . הוא משחק איתך, די כבר, אנחנו בהצבעות, די כבר  :יהודה בן חמו

  . הוא שמע אותך טוב מאוד  :רינה פז

  . לא רוצה, אל תצביעו בעד  :יהודה בן חמו

  ? מי משחק איתך פה, יהודה  :גיא בן גל

, אברהם, אריק, איציק, ה'מויש, בוקי, רינה, בני. ירים את ידו?  בעדמי  :יהודה בן חמו

  -יואל

הלך  ס גולדה מאיר במ"החלפת קו הסניקה באזור ביטיפול ב מאשרים :649 ' מסהחלטה

  .2008שנת 
  

  ? על מה מצביעים. ריבונו של עולם? על מה מצביעים  :גיא בן גל
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  . תודה רבה  :יהודה בן חמו

על מה הצבעתם , יהודה. אני לא יודע על מה מצביעים? צביעיםעל מה מ  :גיא בן גל

  ? יש לך מושג על מה הצבעת? אתה בכלל יודע על מה הצבעת? עכשיו

  . הוא לא ניסח אפילו הצעה  :ר אמיר גבע"ד

  ?  יש לך מושג על מה הצבעת, יש'בוקי צ  :גיא בן גל

  . מה שסגן המהנדס אמר  :יש'ר בוקי צ"ד

  . זה מה שאתם, חברים בקרקס.   באמתנו, קרקס  :גיא בן גל

תנו לי לנהל את הישיבה כמו , גמרנו. אני לא הולך על פורמליסטיקה, די  :יהודה בן חמו

  . כל אחד דוחף לי פתק, די. שאני אוהב

  . יהודה בן חמו, לא כל דבר הוא פוליטי  :קהל

  . נעלה את ההצעה הבאה, גיא בן גל איננו. הצעה לסדר הבאה  :יהודה בן חמו

  .  זו כבר התקדמות2008? מה רע בהצעה שלנו  :ר אמיר גבע"ד

  . שימור עצים, הצעה לסדר הבאה  :אבי בן חמו

  ? להקריא אותה, מה       :ר אמיר גבע"ד

אחר כך חברת . הוא הולך להזיז את הקווים של מפעל המים עכשיו, לא  :משה אבן חן

מהיום , הסניקהיזיזו את כל הקווים בשביל . הוט, אחר כך בזק, חשמל

  . למחר

  

גיא בן גל ואבינועם גרנות בנושא שימור עצים בסביבה , הצעה לסדר של אמיר גבע  

  .20/01/08-הוגשה ב, העירונית

  

  :רקע ודברי הסבר"

 סביבתית של -אף כי יש הסכמה כללית בדבר חשיבותם האקולוגית 

 בשנים האחרונות במיוחד עקב, עצים בכלל ובסביבה העירונית הפרט

. משלמים במקרים רבים את המחיר העצים, תהליכם של פיתוח עירוני

נעשה , ישנם מקרים בהם עקירתם או גיזומם של עצים שלא על פי חוק
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  .על ידי העירייה או על ידי קבלני גיזום המועסקים על ידה

מטרת הצעה זו להעלות את המודעות הכללית של חברי המועצה בכלל 

לשמירה וההגנה על עצים בסביבה , בפרטושל אנשי המקצוע בעירייה 

  .העירונית

פנה בנובמבר , המופקד על פקודת היערות, שלום שמחון, שר החקלאות

המבהיר כי אין ,  במכתב לכל ראשי הערים והרשויות בישראל2007

ללא קבלת רישיון לכך , או לגזמם באופן הרסני, לכרות עצים מוגנים

שתה בעקבות הישנות מקרים של פניית שמחון נע. מפקיד יערות מוסמך

שמחון אמר . פגיעה באילנות מוגנים בתחומי שיפוט של רשויות מקומיות

כי עצים הגדלים בתחומי ערים הם מרכיב חשוב באיכות החיים של 

אילנות הם של כלל התושבים ויש לנהוג . "שתושבים ובאיכות הסביבה

, באופן הרסניאו גיזומם , העתקתם, משנה זהירות בכל הנוגע לעקירתם

, "ביד קלה על המסור"לא יתכן שעקירות וגיזום יבוצעו . הפוגע בנוף העץ

  ".וללא התייחסות לנזקים הסביבתיים

. על פי פקודת היערות כריתת עץ מוגן מחייבת הוצאת רישיון כריתה

משרד החקלאות ופיתוח הכפר אף פעם למנוע גיזום הרסני והנחה את 

  .ל להעמיד לדין מבצעי גיזום הרסנייחידת האכיפה והתביעה לפעו

  :לצורך חובת הוצאת רישיון כריתה לעצים מוגנים" כריתה"הגדרת 

הרי לכריתה או , לפי פקודת היערות, בעוד שלגיזום אין צורך ברישוי

להעתקה של כל עץ מוגן בתחום השיפוט של העירייה חלה חובת הוצאת 

או ) לפי תקנות היערות(רישיון כריתה כחוק מטעם מורשי מתן רישיונות 

, ל"פקידי היערות של משרד החקלאות וקק. מפקידי היערות עצמם

  . ניסחו את ההגדרה המדויקת לכריתה

הגדרת כריתה כפי שנוסחה לאחרונה קובעת כי עקירה היא כל אחד מן 

  :הדברים הבאים

חיתוך של הגזע המרכזי או חיתוך כל הבדים הראשיים היוצאים מן   .א
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גל זאת למעט . א משה באיזה גובה נעשה החיתוךהגזע המרכזי ול

של הגזע המרכזי או , לצורכי תחזוקה, עצי מטע ולמעט חיתוך חוזר

הבדים הראשיים ובלבד שלא ייחתכו נמוך יותר משהותר ברישיון 

  .הכריתה שניתן בעבר לאילנות אלה

חיתוך כל החליפים בעצים שהחליפים שלהם יוצאים מפני הקרקע   .ב

 . או בסמוך לה

 .עיקרת האילן משורשו  .ג

חיתוך /שריפה/חיגור/הרעלה/גרימה למוות של האילן בריסוס  .ד

 . שורשים או בכל דרך שאינה מצוינת בהגדרה זו

יוצאים מכלל זה עצי , כמו כן. יוצאים מכלל זה הם עצי מטע חקלאיים

שניתן לחתוך ענפיהם החל , שדרה רחבי עלים בישובים עירוניים

והדבר ייחשב כגיזום שאין להעמיד לדין , יםמהסתעפות השנייה של הבד

  . בגינו

אילן מוגן לפי רשימת , או בהעתקת, בכל מקרה שיש צורך בכריתת

ובצו האילנות המוגנים ) זית וחרוב(האילנות המוגנים בפקודת היערות 

יש לפנות לקבלת רישיון כחוק )  שמות נוספים של אילנות66 (1997-מ

  .האזוריממורשה מתן רישיונות הייעור 

  :המצב בעיריית כפר סבא

יש לציין כי עיריית כפר סבא הרבתה בקדנציה הנוכחית בכריתה וגיזום 

לשם . חלק מן העצים הם עצים מוגנים ושמורים. של עצים עתיקים בעיר

ברחובות הבאים ידוע על פעולות של גיזום עמוק ואף עקירה , המחשה

  :שבוצעו במהלך הקדנציה האחרונה

פגו כל העצים גיזום עמוק ביותר ככל הנראה נגד בגן אנטמן ס •

 .הנחיות פקיד היערות

ברחוב הרצל כל עצי הפיקוס בשדרה מרחוב ויצמן ועד רחוב הכרמל  •
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 .ספגו גיזום עמוק

 . גיזום עמוק עקב הפיתוח ברחוב-רחוב אוסטושינסקי  •

 .סבא הצעירה- מתחם כפר-עקירת עצי פרדס  •

ו במתחם פקר פלדה לצורך עשרות עצי אקליפטוס עתיקים שנעקר •

 .בניית הקניון החדש

 . נגזמו- עצי קליסטומן - רחוב יציאת אירופה -בשכונת תקומה  •

 . עצים רבים נעקרו-בשכונת גאולים  •

 . עצי ברוש נכרתו בצד הדרומי45 -נורדאו ' בבית העלמין הישן ברח •

 .ברחוב הבנים עצים רבים עברו גיזום עמוק •

 . גיזום עמוקכרון עברוי עצים בגן הז35 •

 . עצי פיקוס עברו גיזום עמוק8 -ברחוב הרמה   •

 . עצים בקולנוע עמל עברו גיזום עמוק11 •

כריתה וגיזום , עוד מאות עצים ברחבי העיר עברו תהליכי עקירה •

 .עמוק

  :עצי הפיקוס

' רח, דב הוז' רח, רוטשילד' רח, הרצל' ברחובות שונים בעיר כדוגמת רח

צאים מאות עצי פיקוס אשר נשתלו לפני סוקולוב ובגנים שונים נמ

  .עשרות שנים

העצים אשר היוו את מרבית הנוף הירוק הגבוה בתחילת התפתחותה של 

כאשר פירות העצים החלו ,  שנה15-הפכו להיות בעייתיים לפני כ, העיר

  .צרעה אשר יובאה בטעות לישראל" בזכות"להבשיל 

שורשי העצים גורמים , כיום פירות העצים מבשילים מספר פעמים בשנה

  .העטלפים חוגגים והציבור סובל, נזקים למדרכות

צפצוף מיוחד והזרקות חומרים מיוחדים לגזע נוסו , תאורה מיוחדת
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  . אך ללא הצלחה, במטרה למגר את המטרד

. מספר רשויות בארץ יזמו פניות למכוני מחקר שונים אולם ללא הועיל

  .דיין נמצא בבדיקהבינתיים מתבצע גיזום בעצים אך הנושא ע

לטענת העירייה עבודות הגיזום הכריתה והעקירה מבוצעות במקרים 

  :בהם

 .מדובר בעצים שקיימת לגביהם סכנת נפילה ופגיעה בנפש •

, קרצוף וריבוד כבישים: במקרים בהם מבוצעות עבודות הנדסה כמו •

במקרים אלו אין מנוס מחיתוך . שינוי בתחבורה, חידוש מדרכות

לשם כך בדיוק . ר ההופך את עץ למסוכן וחסר יציבותדב, השורשים

נועד הגיזום העמוק ומטרתו למעשה היא לשמר את העץ ולאפשר לו 

 .לפתח מערכת שורשים חדשה וחזקה

מחלקת גנים ונוף אמורה להקפיד באופן שאינו מתפשר לפנות  •

 . ל ולבקש את אישורה במקרה ומדובר בעצים מוגנים"לקק

מ להביא בפני מועצת העיר את הצעת "שים החלאור האמור לעיל מבק

לאור החשיבות הרבה לשימורם של עצים בסביבה  :ההחלטה הבאה

   :עירונית מוצע כיה

וסימונם , מיקומם, מספרםיוצגו בפני חברי המועצה נתונים אודות  •

שמורים הרשומים במאגר המידע של מחלקת /של העצים המוגנים

  גנים ונוף

 נתונים אודות מספר העצים יוצגו בפני חברי המועצה •

או נכרתו מתחילת הקדנציה /או נעקרו ו/שמורים שנגזמו ו/המוגנים

 .או קבלני הגיזום/י העירייה ו"הנוכחית ע

יוצגו בפני חברי המועצה נתונים בדבר התכניות העתידיות של  •

עקירה של עצים בסביבה /כריתה/מחלקת הגנים והנוף באשר לגיזום

 .העירונית
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סקירה של ) ו בשבט"ם את טיבשבוע בו מציינ(לשנה תתקיים אחת  •

, האגף לאיכות הסביבה בפני חברי ועדת איכות הסביבה העירונית

ח "דו. בדבר מצבם של העצים בכפר סבא ופעולות העירייה בנושא

 ".אודות סקירה זו ישלח בכתב לכלל חברי מועצת העיר

  . בבקשה, אמיר      :יהודה בן חמו

לאחר שפירטנו את כל . ושא של שימור עצים בסביבה עירוניתזה נ  :ר אמיר גבע"ד

אנחנו מבקשים להביא את הצעת , השיקולים בנושא של כריתת העצים

לאור החשיבות הרבה לשימורם של עצים בסביבה . ההחלטה הבאה

  -מוצע כי, עירונית

   ,ואני רשמתי כל אחד ואחד מכם. אנחנו ניפגש עוד לפני הבחירות, ה'חבר      :קהל

  . מתחם אביבים, תושבי גולדה. ותדעו לכם שאתם תשמעו מאיתנו        

  ? מה השם? שנדע ממי לשמוע? מה השם שלך  :משה אבן חן

  . חברים, די  :יהודה בן חמו

לאור החשיבות הרבה לשימורם של עצים בסביבה העירונית אנחנו   :ר אמיר גבע"ד

מיקומם , דות מספרםיוצגו בפני חברי המועצה נתונים או) 1: מציעים כי

שמורים הרשומים במאגר המידע של -וסימונם של העצים המוגנים

יוצגו בפני חברי המועצה נתונים בדבר מספר ) 2. מחלקת גנים ונוף

או נכרתו מתחילת /או נעקרו ו/העצים המוגנים שמורים שנגזמו ו

  . הקדנציה הנוכחית

  . לא יהיה לנו קוורום  :יהודה בן חמו

  .הוא רק הולך לשאוף אוויר צח  :יש'ר בוקי צ"ד

  . ה'לך מויש, סע  :יהודה בן חמו

  . רק תישאר בקואליציה. לך בשלום אבל. לך, ה'מוישל, לך  :גיא בן גל

  ***משה אבן חן יצא מחדר הישיבות *** 

שנתיים ישבת בקואליציה ולא פגעת באף . לא נעים לי להגיד לך, גיא  :רינה פז

  .  לא יפה. אחד
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  . ומה שעושים לי זה יפה? א יפהל  :גיא בן גל

אז קצת . שנתיים ישבת בקואליציה והיית שותף לכל מה שקורה פה  :רינה פז

  . פרופורציות

  . תאמיני לי, חבל על כל רגע שהייתי  :גיא בן גל

  . והוא מצטער על כל רגע שהוא ישב כאן  :???

  . אבל קצת פרופורציות, לא מצטערים  :רינה פז

  . רוק מידיהוא י  :יהודה בן חמו

  . משחקים של ילדים קטנים  :גיא בן גל

  . זה לא ילדים קטנים, לא  :רינה פז

  . עצים, ה'חבר  :ר אמיר גבע"ד

  . זה דווקא נושא שאפשר להתאחד עליו  :גיא בן גל

  . אני גם חושב שזה נושא שאפשר להתאחד  :ר אמיר גבע"ד

  . בעצים אין אופוזיציה וקואליציה  :גיא בן גל

יוצגו בפני חברי המועצה נתונים בדבר מספר ) 2: הנושא השני של העצים  :ער אמיר גב"ד

או נכרתו מתחילת /או נעקרו ו/שמורים שנגזמו ו-העצים המוגנים

יוצגו בפני חברי ) 3. או קבלני הגיזום/י העירייה ו"הקדנציה הנוכחית ע

נתונים בדבר התכניות העתידיות של מחלקת גנים ונוף באשר , מועצה

, וזה הכי חשוב) 4. עקירה של עצים בסביבה העירונית-כריתה-לגיזום

, זו ההצעה שלנו, ו בשבט"בשבוע בו מציינים את ט, תתקיים אחת לשנה

בפני חברי ועדת איכות הסביבה , סקירה של האגף לאיכות הסביבה

בדבר מצבם של העצים בכפר , בטח ידווח גם למועצת העיר, העירונית

ח אודות סקירה זו יישלח בכתב לכלל "דו. ושאסבא ופעולות העירייה בנ

  . אני חושב שזו הצעה טובה שאפשר להתאחד סביבה. חברי מועצת העיר

  . בני כבר בבקשה יענה להצעה שלכם. תודה  :יהודה בן חמו

, הואיל ואתם מעלים בהצעה לסדר גם טענות לגבי הטיפול בעצים  :בני כברה

נקודת המוצא היא ,  שלכםשממנה בעצם נגזרת גם ההמלצות האחרונות
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,  מבחינת הטיפול בעצים. אני אתייחס גם לנקודות האלה. הטיפול בעצים

 שיבוא למחלקת הגינון ויראה –מי שרוצה לשמוע את הדברים ולהיווכח 

אין עץ שלגביו , קטגורית. מאוד ברורה-את החומר בצורה מאוד

 מפקח י"מתבצעת פעולת כריתה מבלי שהוא עובר תהליך של בחינה ע

אני בעצמי בדקתי את העניין . לא מבצעים בשום מקרה. של קרן קיימת

למעט במקרים , והייתי שותף לכמה וכמה תלונות בעניינים האלה

אבל במה . קיצוניים שאין לנו שליטה עליהם ושאנחנו לא יודעים עליהם

, ואין פרוטוקול לגביו, אין עץ שלא מסומן, שקורה בעבודת המחלקה

ואני מדבר בוודאות , לגבי גיזום עמוק. דברים הללו לבדוקואפשר את ה

אני אומר .  זהו התהליך–שהם מוגנים , לגבי כל הנושאים שהם עצים

שהוא כותב , ל"כל עקירה זה לאחר החלטה של המפקח קק, שוב

אני רוצה . לגבי הנושא של הגיזום העמוק. פרוטוקול מה צריך לעשות

הייתי אומר ברוב , בי העיר לעיתיםהגיזום העמוק שנעשה ברח, שיובן

 נעשה כפועל יוצא של הפעילות –או כמעט בכל המקרים , במקרים

אני אתן . אנטמןגן גן , למשל כשיש פיתוח: אני אתן דוגמא. בשטח

 אנטמןכשמתבצעות בגן . דוגמא לגבי כל המקומות שאתם ציינתם

ורשי העצים ופוגעים עמוק בש, עבודות תשתית של קווי ביוב וקווי תיעול

  -כדי שחלילה לא ייגרם נזק גם לעץ, כדי לאזן את העץ,  אין מנוס–

  . שלא יקרוס  :יהודה בן חמו

 אין מנוס כדי לאזן את העץ ולהביא אותו למצב של גיזום –שלא יקרוס   :בני כברה

אנחנו מגיעים למצב שהעץ הזה עלול ליפול ולהיעקר , אחרת. עמוק

' מה שקרה ברח. הרצל' תו דבר לגבי רח ואואנטמןזה לגבי גן . מעצמו

, הרצל' ברח. ושם לא נעשה טיפול,  התברר שיש עצים שחולים–הרצל 

, יש עצים שהיו אמורים לקבל פתרון ברמה של טיפול. עצי הפיקוס

פתיחה של אוורור וטיפול , שם נעשה אוורור לעץ, לכן. סניטציה של העץ

, גן הזיכרון, אים האחריםל אותו דבר לגבי הנוש"כנ. בעצים ולא יותר
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לכן . היו מקומות שהעצים היוו סכנה בטיחותית, אותו דבר. הרמה' רח

שהאמירה הכללית הזאת עוד מאות עצים שלגביהם נעשו , אני בא ואומר

  -פעולות כביכול

  -גם אם אנחנו מקבלים את התגובה שלך, בני  :ר אמיר גבע"ד

  . אמיר, שנייה רגע  :יהודה בן חמו

זאת אמירה , אני בא ואומר. אני חייב לגוף ההצעה, אני חייב להתייחס  :בני כברה

ואנחנו באמת בעניין הזה מאוד . היא באמת לא מדויקת, מאוד כללית

ולא יעלה על , יש פה עניין של חוק. כי גם אנחנו מחויבים לחוק, פתוחים

 –אני אומר לגבי ההצעה הסופית . הדעת שמישהו פה פועל בניגוד לחוק

  . היא דרישה של מדיניות, שה למפות העצים בכל רחבי העירהדרי

  . לא כל עץ, המוגנים והשמורים  :גיא בן גל

אינה מחויבת , לצערנו, נה מעוגנת בדרישות החוקהיא אי. ודאי, ודאי  :בני כברה

  . המציאות

  ? זו עבודה קשה מידי  :ר אמיר גבע"ד

  . בוודאי, אני אומר, בוודאי  :בני כברה

  -אין נתונים על כל היקף  :גיא בן גל

  . לא הפרעתי, לא, לא  :בני כברה

בסוף . מספיק, עם כל הכבוד, גיא, סליחה. פונג-אי אפשר לנהל פה פינג  :יהודה בן חמו

  . תשאל שאלות

  . עוד לא גמרתי את התשובה  :בני כברה

  . מספיק כבר? איזו תרבות דיבור זו  :יהודה בן חמו

  -ואם לא אשלים את הדברים, מרתי את התשובהעוד לא ג, לגיא בן ג  :בני כברה

  . באמת? מה זה הדבר הזה  :יהודה בן חמו

חשבתי ללכת למהלך הזה של , אני אומר שוב, אני בתחילת הקדנציה  :בני כברה

ואני אומר זה לא סתם , התברר שסקר עצים ורישום עצים. סקר עצים

לכל עץ אלא מדובר למפות את העצים ולבנות , סקר לספור את העצים
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,  מדובר בהוצאה כספית לא מבוטלת-זה מה שנקרא תיק עץ , תיק

שאינני יודע כרגע אם נכון בסדר העדיפות של העבודות במחלקה ללכת 

אבל אם מועצת העיר תקבל החלטה שהיא רוצה מבחינת . לכיוון הזה

כרגע . אז האגף יבצע את הסקר, המדיניות העירונית לעשות את הסקר

הוא לא נחוץ לא מהבחינה הזאת של . ן הזה לא נחוץאני אומר העניי

כך . פתרון של טיפול בעץ מבחינת הכריתה ולא מבחינת הגיזום העמוק

אני אומר לכם באופן . שהדברים הללו מבחינתנו מטופלים כמו שצריך

את החלק העיקרי , אני רואה במדיניות של הטיפול בעצים, אישי

יש כסף של , אם ירצו. האישיתזו דעתי . ולא בעריכת הסקר, והחשוב

  . וילכו לסקר₪ חצי מיליון 

אולי , שבהיכרותי פחות מבני, אני חושב. אני קראתי את הנתונים בעיון  :אריק לויטה

י "אני חושב שהם פועלים עפ, קצת יותר מכולם את אגף איכות הסביבה

הדברים האלה נעשו ונידונו במועצה וגם בוועדות שונות פעמים . החוק

אני חושב שצריכה להיות . אני מאוד חרד לגורל העצים בכפר סבא. רבות

וזה לא משנה אם זה , מדיניות עירונית כאשר אדריכל מביא לבנייה

ובמקום קיימים עצים בני עשרות , באזור התעשייה או בית מגורים

לדרוש ממנו לשלב את העצים בתכנון ולא לעקור אותם ושהוא , שנים

אני חושב . ף לחלק מהדברים שאתם אומריםאני שות. יתכנן כרצונו

 הנושאים הראשונים בני ענה עליהם 2, שמבחינת ההצעה של אמיר

  - הנושאים האחרים2, ואפשר לוותר עליהם

  . זה כי אין נתונים  :גיא בן גל

  ? בגלל עלות כספית  :ר אמיר גבע"ד

  . רק בגלל העלות הכספית  :בני כברה

  . 4- ו3ואני שותף לכם בנושא ... ה לדיון שאתה יכול להעלות הצע  :אריק לויטה

  . 4- ו3נעלה רק את   :גיא בן גל

  . אני מוכן להתיישר על זה  :ר אמיר גבע"ד
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זה לא מבטא את ההערה שלך הנכונה מאוד לגבי פעולות של מחלקת   :עמירם מילר

הייתי מציע להוסיף . מהנדס העיר לשילוב של עצים בתוך הסיפור הזה

  . אבל במקרה הזה אפשר, פשרלא תמיד א. את זה

  . הייתי מביא את זה כהצעה למועצה הבאה לעשות את זה  :אריק לויטה

  . תודה רבה עמירם, תודה רבה אריק  :יהודה בן חמו

  . אני רוצה אם אפשר הערת המשך  :גיא בן גל

  . זו לא שאילתא, אין צורך  :יהודה בן חמו

  .  להגשתהותףזו הצעה לסדר שאני ש, זו לא שאילתא  :גיא בן גל

  . תשתמש בביטויים יותר מקצועיים, זו לא שאילתא  :יהודה בן חמו

  ? סליחה  :גיא בן גל

  '? הערה להמשך'מה זו , זו לא שאילתא  :יהודה בן חמו

  . זו הצעה לסדר  :ר אמיר גבע"ד

אני . אני מבקש להעיר הערה כפי שמובטח למי שמגיש הצעה לסדר  :גיא בן גל

אני יכול לקבל . יש לי זכות להתבטא לגביה, חתום על ההצעה הזאת

  . רשות דיבור

  . שמעתי, שמעתי אותך  :יהודה בן חמו

  ? אני יכול לקבל רשות דיבור  :גיא בן גל

אם אתה חושב שאם אתה תעשה מהמועצה , גיא. שמעתי, שמעתי אותך  :יהודה בן חמו

  .  אני לא אתן לך-קרקס 

אני יכול לקבל זכות דיבור בהצעה . 'לא'או ' כן'אני רוצה שתענה לי ב  :גיא בן גל

  ? הזו

  . נו, שמעתי אותך  :יהודה בן חמו

אני ? לקבל זכות דיבור בהצעה הזו, אדוני ראש העירייה, האם אני יכול  :גיא בן גל

למרות שהרגזתי אותך מאוד , מצפה לקבל תשובה שתכבד את השואל

האם אני ? אדוני ראש העירייה, האם אפשר לקבל תשובה. בדיון הקודם

  ? יכול לקבל זכות דיבור בהצעה לסדר שאני שותף להגשתה
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  ? סיימת  :יהודה בן חמו

אני ? אדוני ראש העירייה, האם אני יכול לקבל תשובה. כשתענה לי  :גיא בן גל

אני לא הולך לשום אירוע ולא . אין לי בעיה, לי יש לילה ארוך, אמשיך

  ? ת דיבור לגבי ההצעההאם אני יכול לקבל זכו. יתקרר לי רבע עוף

  . אני מקווה שפעם יהיה לך איזה מישהו שיזמין אותך לרבע עוף  :יהודה בן חמו

או ' כן'תענה ב? האם אני יכול לקבל זכות דיבור לגבי ההצעה הזאת  :גיא בן גל

אני אכבד אותך שאתה לא רוצה שאני אקבל ', לא'אם תגיד לי . 'לא'ב

  . אבל אני זכאי לתשובה. הגשתהותף לזכות דיבור לגבי הצעה שאני ש

אני אגיד לך , כיוון שאני יודע שאת הנושא הזה אתה הובלת ולא אמיר  :יהודה בן חמו

שוב פעם אתה מוכיח שאתה פופוליסט בצורה הכי נמוכה . דבר אחד

היית מרים טלפון למנהל , אם היית בודק את הדבריםכי . שיכולה להיות

  . תיק והוא היה עונה לךהוא מחזיק ה, לאגף לאיכות הסביבה

  ? למה אתה לא עונה לי עניינית לשאלה עניינית  :גיא בן גל

  . לא תקבל זכות דיבור  :יהודה בן חמו

  . אתה מונע ממני זכות דיבור  :גיא בן גל

  . אז תלך למשרד הפנים  :יהודה בן חמו

  -אתה מונע ממני  :גיא בן גל

  . כן, כן  :יהודה בן חמו

אתה מונע , אני רוצה רק לוודא שהבנתי. י שאני הגשתיעל הצעה בשמ  :גיא בן גל

  . ממני זכות דיבור לגבי הצעת דיבור שאני הגשתי

  . תכבד את זה', לא'אמרת שאם הוא יגיד לך   :יש'ר בוקי צ"ד

האם ראש . אני רק רוצה לוודא שאולי ראש העיר כשל בלשונו וטעה  :גיא בן גל

סדר להציע את דבריו שהגיש הצעה ל, העיר מונע מחבר מועצת עיר

ולהביע את זכותו האלמנטרית על מנת להציג אותה כפי שפקודת 

  . העיריות מקנה לו

  . כן  :יהודה בן חמו
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  . אני מאוד מקווה שאת החלק הזה בפרוטוקול לא תנסה למחוק  :גיא בן גל

  . כל ילד מגודל אני אתן לו לדבר. תן לי לדבר  :יהודה בן חמו

  .  ממני את זכות הדיבורראש העיר מנע  :גיא בן גל

  -שוב פעם אתם מוכיחים, אני בא ואומר  :יהודה בן חמו

  . המשך סתימת הפיות  :גיא בן גל

  . שוב פעם אתם מוכיחים שאתם לא מכינים שיעורי בית מינימליסטיים  :יהודה בן חמו

  . מכינים מצוין  :גיא בן גל

 או למנהל אגף או אם הייתם מרימים טלפון למחזיק התיק, ולכן  :יהודה בן חמו

 חלק מהשאילתא -ל או ראש עיר שהיו נותנים לכם את התשובות "למנכ

  . היתה נחסכת

  . זו הצעה לסדר, זו לא שאילתא  :גיא בן גל

כי ישנם דברים , חלק מהדברים שכתבתם היו נחסכים מהטעם הפשוט  :יהודה בן חמו

סדר שכל שאילתא וכל הצעה ל, ואמרתי פעם בתחילת הקדנציה, וראוי

אם .  על כל הצעה תביאו הצעה איך עושים אותה-אלא מאי , הן ראויות

  -היא לא מתוקצבת

  .  הן בסדר4- ו3אבל   :ר אמיר גבע"ד

  . לכן אין לי בעיה להתחבר. לכן אני מתחבר לזה  :יהודה בן חמו

  . לא היינו מודעים לעלות  :ר אמיר גבע"ד

ו כרשות לתת לכם סקירה לא רק על חובתנ, גם חובתי, לא רק שזכותכם  :יהודה בן חמו

לא , כך שאין שום בעיה עם הנושא הזה. על כל פעילויות העירייה, העצים

  . ו באב"ו בשבט ולא בט"בט

  . אתה לא נותן לנו להציג את ההצעה  :גיא בן גל

  . אמיר הציג אותה הרבה יותר יפה ממה שאתה הצגת  :יהודה בן חמו

  ? אתה מחלק ציונים עכשיו  :גיא בן גל

  . כן  :יהודה בן חמו

אתה יכול לחלק , אני מחלק ציונים. לא אתה, אתה שוכח שאני מורה  :גיא בן גל
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  . לא ציונים, שבחים ועלבונות

ו "האגף לאיכות הסביבה לא בט, לכן אני אומר חברים. זה היה טוב  :יהודה בן חמו

באחת , נעשה את זה בקרוב מאוד. ו בשבט עבר לא מזמן"כי ט, בשבט

האגף לאיכות הסביבה ייתן סקירה מקיפה , בות המועצה נייעדמישי

הוא ייתן סקירה מקיפה לא רק . ג בעומר"לפני ששורפים את העצים בל

תקבל קצת רעיונות לבחירות , אלא בכלל על כל התכניות, על העצים

  . שלך ממאיר ומבני

  . ממך אני מקבל רעיונות מה לא לעשות  :גיא בן גל

אפשר ,  אני חושב שבהחלט הסעיפים הראשונים אפשר להורידולכן  :יהודה בן חמו

להתחבר לבקשה של לתת סקירה לא רק על העצים אלא על הפעילות 

  . תודה רבה, ונעבור להצעה לסדר הבאה. בכלל

  . אז תצביע, 4- ו3אם אתה אומר שאתה מקבל על , אדוני ראש העירייה  :גיא בן גל

  . מאשרים, אמרתי  :יהודה בן חמו

  . בתיקון שאני הצעתי  :ם מילרעמיר

  . גם התיקון של עמירם, כן  :ר אמיר גבע"ד

, כדי שהחלטת מועצה תהיה רשמית ומחייבת, במקום שאני בא ממנו  :גיא בן גל

  . צריך להצביע עליה

  . לא הייתי מודע לעלות. אריק, קיבלנו את מה שאתה אמרת  :ר אמיר גבע"ד

  . פה אחד, תודה רבה?  פה אחד4-ו 3אפשר לקבל את סעיפים   :יהודה בן חמו

  . תודה רבה  :גיא בן גל

  ... בתוספת, רגע  :עמירם מילר

  . התוספת שעמירם אמר היא גם נכונה  :ר אמיר גבע"ד

  . לשלב את הצמחייה את הקיימת, שינחו אדריכלים שמגישים  :אריק לויטה

  . הוא חייב, לא צריך להנחות  :יהודה בן חמו
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  :                                                                                              כדלקמןמאשרים :650 ' מסהחלטה

יוצגו בפני חברי המועצה נתונים בדבר התוכניות העתידיות של מחלקת הגנים והנוף : א 

  .עקירה של עצים בסביבה העירונית/באשר לגיזום

סקירה של האגף לאיכות ) ו בשבט"נים את טבשבוע בו מציי(תתקיים אחת לשנה : ב

בדבר מצבם של העצים , הסביבה בפני חברי ועדת איכות הסביבה העירונית

ח אודות סקירה זו ישלח בכתב לכלל "דו. בכפר סבא ופעולות העירייה בנושא

  .חברי מועצת העיר
  

  

ר הצעה לסדר של גיא בן גל בנושא איסור מכירת כלבים וחתולים בחנויות לממכ  

  .19/02/08-הוגשה ב, בעלי חיים

  

  

    רקע ודברי הסבר      "    

ברוח הדאגה לרווחתם של בעלי חיים בכלל ולאור הצרכים הייחודיים 

לרבות תל (החליטו  מספר ערים בישראל , של כלבים וחתולים בפרט

למנוע את מכירתם של בעלי חיים מסוג כלבים וחתולים ) אביב והרצליה

  . חייםבחנויות לממכר בעלי

מעבר לדאגה לרווחתם של הכלבים והחתולים נשענה היוזמה למניעת 

להלן העיקריות , המכירה בחנויות בעלי החיים על מספר סיבות נוספות

  :שבהן

קובע :  בפקודת העיריות הנוגע לסמכויותיה של עירייה249סעיף   .1

ביחס למכירת בעלי חיים כי בסמכותה של ) 16(בסעיף קטן מספר 

על ידי , להסדיר מכירת תוצרת ובעלי חיים ולפקח עליה: "העירייה

  ".איסור מכירתם במקום שאיננו שוק ציבורי או בדרך אחרת

בשונה מבעלי חיים אחרים ? צרכים מיוחדים של כלבים וחתולים  . 2
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, זוחלים, מכרסמים: הנמכרים בחנויות לממכר בעלי חיים כגון

ברתיות בעלות צורך משי כלבים וחתולים מהווים חיות ח', דגים וכו

אמנם הנחיות השירותים הווטרינריים . במרחב ובחופש תנועה

לעניין אחזקת בעלי חיים קובעות כי על בעלי החנויות לדאוג לכך 

, חתול מהכלוב/שלפחות מספר פעמים ביום יש להוציא את הכלב

אולם יש ספק רב האם הדבר מבוצע הלכה למעשה והאם הדבר 

, משכך. י הגורמים הווטרינריים המקומיים"נאכף באופן מעשי ע

החזקת כלבים וחתולים במשך מרבית שעות היום בכלובים הינה 

  . אכזרית ביותר

: זמינות כלבים וחתולים לאימוץ  ומכירה במקומות אלטרנטיביים  . 3

זמינותם של כלבים וחתולי שלא , בשונה מבעלי חיים אחרים

ת במספר אפיקים באמצאות חנויות לממכר בעלי חיים קיימ

י מכלאות עירוניות ומתקני "י מגדלים פרטיים והן ע"הן ע: אחרים

במובן זה . אימוץ של עמותה התנדבותית של כלבים וחתולים

קיימות אלטרנטיבות לאימוץ וקניית כלבים וחתולים במקומות 

חלופיים גם אם תימנע מלקוחות אפשרות לקנייתם בחנות לממכר 

  . בעלי חיים

המונעת את , ריית תל אביב והרצליה קידמו החלטה בעריהםעי, כאמור

ההחלטה . מכירתם של כלבים וחתולים בחנות לממכר בעלי חיים

א ועי הווטרינר העירוני "התקבלה באישור מועצת העיר במקרה של ת

  . במקרה של עיריית הרצליה

לאור האמור לעיל מוצע בפני מועצת העיר לקבל את הצעת ההחלטה 

  :הבאה

ל ומועצת העיר רואה לנגד עיניה את חשיבות מניעת צער בעלי חיים הואי

מוצע כי עיריית , בכלל ושמירה על רווחתם של כלבים וחתולים בפרט

כפר סבא תאסור באופן גורף את מכירתם וחתולים בחנויות לממכר 
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  .בעלי חיים

הודעה על איסור המכירה של כלבים וחתולים תובא בפני בעלי החנויות 

.  חודשים ממועד אישור החלטה זו3ותיכנס לתוקף תוך , מיידיבאופן 

קבלת רישיון עסק  לחנות לממכר בעלי חיים וחידושו יהיה מותנה 

באיסור מכירת כלבים וחתולים בחנויות הפועלות בשטח השיפוט של 

  ".העיר

, ר בן שמחון"ד, בבקשה. הפעם של גיא בן גל לבד, הצעה לסדר הבאה  :יהודה בן חמו

  . רינר האזוריהווט

  ? את זה כן תאפשר לי להציג  :גיא בן גל

  . בבקשה  :יהודה בן חמו

  . כי את הקודם לא נתת לי, לא  :גיא בן גל

  ? בחייך, מה אתה.  הוא הציג  :יהודה בן חמו

  . הוא ואבינועם חתומים על זה, אני  :גיא בן גל

  ?  דקות10לכל אחד מכם יש   :יש'ר בוקי צ"ד

  . כול לדברכל אחד י  :גיא בן גל

  ?  דקות10כל אחד   :יש'ר בוקי צ"ד

  .  דקות בהצעה שאני שותף10זכותי לדבר , תשאל את קרן, כן  :גיא בן גל

  . לא הגיוני  :יש'ר בוקי צ"ד

  . גיא בן גל, בבקשה  :יהודה בן חמו

אולי סביב ההצעה הזאת . אז זה טוב, אני רואה יורדים במינון הטונים  :גיא בן גל

  . אחדכולנו נוכל להת

  . תיכף תבין למה אתה גם כן ירוק  :יהודה בן חמו

  . אתה עוד פעם גורר  :גיא בן גל

  ? אני כותב אותן? מה אני אעשה  :יהודה בן חמו

אני לא המצאתי . מהשלב שאתה כעוס עברת לשלב שאתה מחייך לפחות  :גיא בן גל

מה שמוצע כאן זה משהו שכבר קיים בכמה רשויות . פה את הגלגל
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אני . לפחות בדבר הזה לטעמי, ומתקדמות כנראה יותר מאיתנונאורות 

אני לא יודע כמה מכם היו בחנות . רק רוצה להדגיש על מה אני  מדבר

אני לא יודע כמה מכם מחזיקים בבעלי חיים או , בעלי חיים בכפר סבא

  . באו במגע עם בעלי חיים

  . תעשה סקר  :רינה פז

או כלבה או , ורוב חיי היו לי או חתול, מאודאבל אני אוהב בעלי חיים   :גיא בן גל

ומישהו מתושבי העיר הסב את תשומת ליבי שיש ערים שאסרו . שניהם

הדבר הזה הוא כרגע לא . מכירה של כלבים וחתולים בחנויות מחמד

ר יוסי "ד, יש תקנות ווטרינר הרשות, זאת אומרת. י חוק"אסור עפ

וא אמון עליהם והוא אמון כי ה, מכיר את הנהלים טוב מאיתנו, שמחון

ההנחיות מאוד מפורטות ומאוד מפורשות לגבי . על האכיפה שלהם

ובחנויות , התנאים שבהם בעלי חיים צריכים להיות מוחזקים בכלל

חנויות בעלי , ככל שאני יודע, בכפר סבא. לממכר בעלי חיים בפרט

, החיים שמוכרות גורים של כלבים וחתולים עומדות בהנחיות האלה

ר יוסי שמחון שמפקח עליהם ומוודא שהם "נראה לא מעט בזכות דכ

יש רשויות ובהן עיריית , יחד עם זאת. י חוק"אכן עושים את תפקידם עפ

  -תל אביב ועיריית הוד השרון השכנה

  ? מה עם רעננה  :רינה פז

חוות הדעת , לכן. להזכירך, יוסי שמחון הוא גם הווטרינר שלה, רעננה  :גיא בן גל

ית שלו נסמכת גם על מה שקשור לכפר סבא וגם על מה שקשור המקצוע

החליטו להחמיר את מה שההנחיות , בהוד השרון ובתל אביב. לרעננה

, הווטרינריות אומרות באשר לתנאי החזקה של תנאים וחתולים

כפי שהחוק מאפשר לרשות לקבל , והחליטו שיאסרו באופן גורף

בעיריית , ובאמת. דורשתהחלטות שהן מחמירות מעבר למה שהחקיקה 

תל אביב היום לא תמצאו באף חנות בעלי חיים גור כלים או גור חתולים 

אני אפילו מחזיק את , בעיריית הוד השרון. וגם בהרצליה, למכירה
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התנאים הנלווים לרישיון . התנאים הנלווים לרישיון עסק לחיות מחמד

להחזיק בעל אין : "עסק לחיות מחמד בעיריית הוד השרון אומרים כך

אין להחזיק , אין להחזיק בעל חיים מחוץ לחנות, חיים בשמש ישירה

 יש להחזיק בעל חיים -תנאי החזקת בעלי חיים . גורי כלבים או חתולים

כל מה שאני מציע זה ללכת בדרכם של תל . '"במספר מתאים לגודל וכו

ערים אז אולי גם רעננה ו' אם ירצה ה. של הרצליה, של הוד השרון, אביב

זה גורם סבל , ופשוט למנוע את הדבר הזה, נוספות תצטרפנה ליוזמה

לא שאני לא מרחם על , בעלי חיים שהם כלבים וחתולים. לחיות האלה

 אבל מחקרים -ואפשר לשאול למה רק הם , אוגרים ומכרסמים וזוחלים

שהמגע האנושי , מצביעים שמאחר ומדובר בחיות הרבה יותר חברתיות

אנחנו מכירים את זה כי אנחנו כבני , להם אפילו יותרכנראה קריטי 

מצביעים מחקרים , אדם באים איתם במגע הרבה יותר ומתקשרים

זה כנראה אפילו יותר נורא , שלהחזיק אותם בתנאים של בידוד וסבל

, אם הדברים היו תלויים בי. מלהחזיק סנאי או אוגר או נחש או תוכי

שתמכורנה . י חיים תמכורנה חיותאני הייתי בכלל אוסר שחנויות בעל

  . רק מזון לכלבים וציוד לכלבים

  . ודגים  :רינה פז

מאחר ולא נראה לי סביר שאני אצליח לשכנע אתכם בהשקפת העולם   :גיא בן גל

הבאתי הצעה מינורית יותר שעיריית תל , ההומניטרית הגורפת שלי

יתנו שעיריית הוד השרון הנאורה מא, אביב הגדולה התאחדה סביבה

  . בעניין הזה החליטה שהיא נכונה

  ? זה הוצג בשם הירוקים  :יהודה בן חמו

  אורנה בנאי הגישה את זה בתל אביב , כן  :גיא בן גל

  . בשמך אני שואל, לא  :יהודה בן חמו

  . ההצעה הוגשה על ידי? ההצעה, מה  :גיא בן גל

  . אני רוצה לדעת אם להתייחס לירוקת שלך, לא  :יהודה בן חמו
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, זה כבר מבייש אותך הרמה הזאת. תעיר הערות אינטליגנטיות, בוא  : בן גלגיא

  . צר לי שאני נאלץ לגעור בך. באמת יהודה

  ? סיימת  :יהודה בן חמו

אני . אלא אם כן יש לך עוד הערה לא אינטליגנטית להגיד. לא סיימתי  :גיא בן גל

בין אם רוצה כבר להגיב למה שאני מניח שייטען אחרי שחיות תימכרנה 

יש גם להניח . זה נכון, ימכרו אותן בחנויות לבעלי חיים ובין אם לאו

כלבים וחתולים , שיהיה מי שיטען שאם נאסור על מכירה של בעלי חיים

 זה עשוי אולי אפילו להעלות את היקף -בחנויות לממכר בעלי חיים 

לצערי הרב , אז יש לי חדשות בשבילכם. המכירה הפיראטי והלא חוקי

חלקם עושים את זה , ים מוכרים וסוחרים בכלבים וחתולים מחוץאנש

ואני חושב שכדאי , זה לא יוסיף ולא יגרע לטעמי. חלקם לא, כחוק וכדין

  . ללמוד מניסיונן של רשויות אחרות שפעלו כמונו בעניין

. כשם שאנחנו נוהגים להביא לכאן את אנשי המקצוע. תודה רבה  :יהודה בן חמו

  . ר שמחון"ד, בבקשה. חון לבואר שמ"ביקשתי מד

אני . היא עולה מידי מספר חודשים, ההצעה הזאת היא הצעה לא חדשה  :ר יוסי שמחון"ד

. של חברי מועצה,  של עיתונאיםשאלותאני מקבל , מקבל מכתבים

לאחרונה היה דיון בנושא הזה בעיריית רעננה לגבי הניסיון למנוע את 

זה . בי שאני לא אוהב בעלי חייםאני חושב שאי אפשר לחשוד . המכירה

  . ואני אפילו מגדל בעלי חיים בבית, המקצוע שלי

  ? דייג אוהב דגים  :קהל

אבל אני רואה בהתייחסות הספציפית לאי מכירה של כלבים . לאכול, כן  :ר יוסי שמחון"ד

. שלא לומר מילים יותר חמורות, איזושהי סוג של התייפייפות, וחתולים

לא אגיד דג כי זה סוג , תוכי, ארנבון, לארנבת, לאוגרההתייחסות , לגביי

כל אחד מבעלי החיים .  היא בדיוק כמו כלב או חתול-אחר של בעל חיים 

האפשרות הסבירה , האלה שאנחנו מחזיקים אותם לצורך חיות מחמד

והנוחה ביותר להגיע אליהם ולהיות בטוחים שמגיעים עם רקורד בטוח 



  .י   28.02.2008  61  מועצה מן המניין 

, נכון. לא תמצא בחנות כלב מעורב.  חנותותנאי החזקה טובים זה דרך

תנו 'אני יודע שהייתם שמחים כולם שלא היו כלבים בחנות ושיהיו דרך 

אבל אני לא רוצה להגיד לכם איך נראות . 'SOS'או ' לחיות לחיות

ואתה אף . הכלביות של העמותות האלה ואיך נראים התנאים שלהם

. עו ואיך טיפלו בהםפעם לא יודע מה בא מאחוריהם ומאיפה הם הגי

המפרט של , שציטטת חלק מהתנאים שלהן, העיריות הנאורות לכאורה

לא מספיק שלא יעמדו בשמש . התנאים שלי הוא הרבה יותר מחמיר

מפרט התנאים שלנו הוא מפרט ארוך ומי . וידברו אליהם יפה וביידיש

 חנויות בכפר 2כ "יש בסה.  לא מקבל אישור-שלא עומד במפרט הזה 

לא יקבלו . והיתה עוד אחת שרצתה ולא יקבלו,  חנויות ברעננה2, סבא

אנחנו דורשים , אנחנו דורשים מהם גודל, כי אנחנו דורשים מהם תנאים

דורשים מהם עוד עשרות סעיפים שמופיעים כולם , מהם פיקוח וטרינרי

העיריות , כמו שאמרתי. בטיוטת החוק שהוציא משרד החקלאות

. זה פשוט ניסיון להתחמק מאחריות, ן עושותלדעתי מה שה, הנאורות

.  משפט-אין חתול ,  קנס-יש חתול : ואז אין בעיה', אסור'הכי נוח להגיד 

ואני , ואני רוצה להיות אחראי, אני לוקח את האחריות. אין שום בעיה

ואם זה לא רק כלב או דג או , רוצה לוודא שאם מוכרים בעל חיים בחנות

ואני יוכל , ם הכי טובים והתנאים הכי נכונים יהיו התנאי-משהו אחר 

נכון . זה הכל. להיות בטוח שמי שיקנה משם יקבל בעל חיים מסודר

לפחות שם אני יודע , שאם לא ימכרו שם זה לא ישפיע על השוק החיצוני

אני בעד להמשיך ולאשר את , דהיינו. שאני נותן למישהו מוצר איכותי

  . ריותכי אני לא פוחד לקחת את האח, זה

, שבגלל שהתנאים שאתה קבעת אותם, ר שמחון"ד, יש לך יסוד להניח  :גיא בן גל

 זה מה שגורם לחלק מבעלי החנויות לא -שהם מחמירים יותר לדבריך 

  ? למכור

, טיפול, תנאים, אם אני דורש מהם גודל של כלובים ושטחים. ודאי  :ר יוסי שמחון"ד
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 אחד יכול להרשות לעצמו את  לא כל-וטרינר קבוע שיטפל בבעלי חיים 

  . זה עולה כסף דברים כאלה. זה

  . אפשר להוריד את ההצעה, לאור הדברים שנאמרו  :יהודה בן חמו

  . כן  :גיא בן גל

  . תודה רבה  :יהודה בן חמו

מחליטים להסיר ההצעה לסדר בדבר איסור מכירת כלבים וחתולים  : 651 ' מסהחלטה

   .יוםמסדר ה, בחנויות לממכר בעלי חיים
  

   .03/02/08, 10/01/08, 28/10/07אישור פרוטוקול מועצה מיום   .3

  

' יש למישהו הערות בע.  אישור פרוטוקולים-אנחנו עוברים לסעיף הבא   :יהודה בן חמו

  . זה הזמן'? או בא

  . על הפרוטוקולים כן  :גיא בן גל

  .ייםתודה למאיר אלק, ר שמחון"תודה ד. גיא בן גל, בבקשה  :יהודה בן חמו

 3אנחנו נדרשנו לאשר , 10/1-בפרוטוקול של ישיבת המועצה של ה  :גיא בן גל

  -אני הערתי בפרוטוקול, פרוטוקולים

  ? איזה פרוטוקול אתה מתכוון  :יהודה בן חמו

אני הערתי בפרוטוקול שהתקבלה החלטת מועצה                . 10/1-של ה  :גיא בן גל

את היום של ישיבת המועצה מיום  שאנחנו החלטנו להעביר 06/01/06-ב

אני הערתי כי התקיימה ביום , 10/01-הישיבה שהיתה ב. שני ליום שלישי

  . שאנחנו למעשה לא מקיימים את ישיבת המועצה, חמישי

  ? מה זאת אומרת  :יהודה בן חמו

מחליטים 'שאומרת , רשמית של מועצת העיר, 349יש לנו החלטה מספר   :גיא בן גל

כי בתחילת הקדנציה ישיבות . 'ות המועצה לימי שלישילהעביר את ישיב

וחברי המועצה , בגלל בקשות כאלה ואחרות. המועצה היו בימי שני

את הישיבות לימי , כולל עבדך הנאמן, הסכימו להעביר ברוב קולותיהם
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אני ,  התקיימה ביום חמישי10/1-מאחר וישיבת המועצה של ה. שלישי

יימה ביום חמישי בשונה מהנוהג שהישיבה התק, הערתי לפרוטוקול

  .אני מזכיר לך איזה יום היום. נושקבע

  . חמישי  :יהודה בן חמו

בפעם השנייה אנחנו מקיימים את ישיבת המועצה , כלומר. יום חמישי  :גיא בן גל

לא רק דיברנו על יום , יתרה מכך. שלא ביום הקבוע שהיינו אמורים

ם השלישי הראשון של כל כלומר יו, דיברנו גם על מועד קבוע, קבוע

  . במהלך החודשים האחרונים אנחנו לא עומדים בדבר הזה. חודש

  . אתה טועה  :אריק לויטה

  . אחר כך תעירו, לפחות תנו להבין אותו  :יהודה בן חמו

כי היום חמישי , אחד מהם היום.  מקרים אני יכול להצביע2לפחות על   :גיא בן גל

  . ולא יום שלישי

  . תה צודקא  :יהודה בן חמו

אני מבקש ומציף את העובדה שזה הופך לנוהל .  בינואר10-ה, עוד מקרה  :גיא בן גל

אלא לכל הפחות דו פעמי ושנקפיד מעתה והלא לקיים את , לא חד פעמי

הערה שנייה .  זו הערה אחת לפרוטוקול-הישיבות ביום שלישי 

א גני נדונה הצעה לסדר בנוש, 10/01- בישיבת המועצה מה-לפרוטוקול 

התקבלה החלטה שההצעה עוברת כגופה לוועדת . יום לימודים ארוך

  . הקרובה, החינוך שתתקיים בנושא

  . ואכן נדון בזה בוועדת החינוך  :יהודה בן חמו

  -לוועדת החינוך נשלח זימון, ואכן  :גיא בן גל

  . יתקנו  :יהודה בן חמו

   .ואכן בסדר היום לא מופיע הנושא שאני העליתי  :גיא בן גל

  -אבל אתה יודע ששלחו את זה בלי  :יהודה בן חמו

אז אתה . אני יודע שאני מקבל סדר יום ולא כתוב בו. אני לא יודע כלום  :גיא בן גל

  -מרגיע ובישיבה של
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 סימני 3, א"אמרו לי את זה ויופיע גני יול. אמרו לי את זה ואתה צודק  :יהודה בן חמו

  . קריאה

  .  ההערות2אלה , זה הכל. תודה, לשמוע את זה ממךאני רוצה , אמרו לך  :גיא בן גל

ההערה הראשונה לסדרי . ההערה הראשונה היא לא לפרוטוקול, דבר שני  :יהודה בן חמו

ואני גם מסכים לדברים שגיא אמר , לצערי, ואמרתי. מינהל של המועצה

 צריך וראוי שיהיה יום קבוע בחודש על מנת שהאנשים יידעו לתכנן את -

בגלל , פעמיים זה קורה בכל התקופה, ציינת נכון, לעשותמה . זמנם

אז קורה פעמיים . בגלל שראש עיר לא בעיר או משהו כזה, ל חולה"שמנכ

  . ריבונו של עולם. בכל הקדנציה

  . פחות או יותר, זה נשאר יום שלישי ראשון בחודש, זה לא השתנה  :יש'ר בוקי צ"ד

 אני לא -כל חודש זה בימי שלישי , וכלואם בישיבה הבאה אני לא א  :יהודה בן חמו

ואם , ותגיד, אני מודיע לך לפרוטוקול, גיא. תודה רבה? קיים ישיבהא

אני אעשה את זה ,  לי לילות פנוייםיהיו במידה ולא -תלך למשרד הפנים 

מה אתה רוצה . אני אשתדל שזה יהיה בימי שלישי. גם לא ביום שלישי

  ? יותר מזה

  . תעמוד בזה  :גיא בן גל

לא , והיה ולא יהיו לי לילות פנויים. חד משמעית אני חייב לעמוד בזה  :יהודה בן חמו

  -בגלל שאני מתעסק בניהול, בגלל שאני משחק עם עצמי

  . או יש חתונה חשובה  :גיא בן גל

  . או שיש חתונה חשובה  :יהודה בן חמו

  ? אני יכולה להציע משהו  :רינה פז

  . בת מועצה בגלל חתונה חשובהמעולם לא בוטלה ישי  :גיא בן גל

, תקבל החלטת מועצה שהיום שנקבע הוא יום שבמידה ולא נוכל, יהודה  :רינה פז

  . אז נקיים ביום אחר

  ? 3אפשר לאשר את סעיף   :יהודה בן חמו

  . לא מהמניין... יום חמישי  :אריק לויטה
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  . זה מהמניין אבל  :ר אמיר גבע"ד

  . היום זאת ישיבה מהמניין  :גיא בן גל

, אריק, איציק, בוקי, רינה. ירים את ידו? 3מי בעד לאשר את סעיף   :יהודה בן חמו

  ? גיא בעד, יואל, אמיר

  . למה לא, כן  :גיא בן גל

  . זו רק היתה הערה  :ר אמיר גבע"ד

  . קובי ואנוכי, עמירם, יואל  :יהודה בן חמו

, 07/1028/   את פרוטוקול ישיבת המועצה מיוםאחדמאשרים פה  :652 ' מסהחלטה

10/01/08 ,03/02/08  
  

   . 13' אישור פרוטוקול ועדת שמות מס  .4

  

,  אישרנו5סעיף .  לישיבת המועצה הבאה4אני דוחה את סעיף . 4סעיף   :יהודה בן חמו

  . הישיבה נעולה. נדחה לישיבה הבאה,  בית העלמין החדש6סעיף 

  . רגע, עוד לא נעולה  :רינה פז

  . יבה לא נעולההיש, חברים  :יהודה בן חמו

  . ל"נסיעות לחו, יהודה  :יצחק יואל

  

  . שינוי בוועדת רווחה  *

  

, מי יציג את זה. קודם כל הודעה אישית. 3אפילו ,  סעיפים נוספים2  :יהודה בן חמו

רינה פז מפנה את ' קודם כל הגב,  דברים נוספים3? אתה או הירוק

  . בוועדות רווחהתשומת ליבי בנושא של שינוי 

לאור , 28/10-אני ביקשתי בישיבה שהיתה ב, כמרכזת נושא הוועדות  :זרינה פ

שאמרתי שהיתה אשת ציבור , פטירתה ללא עת של חברתנו אילנה בכר

ואז ביקשתי . הלכה לעולמה וצריכים לשנות, מהמעלה הראשונה
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פקס -ולכן קיבלתי היום מכתב. שיעבירו אלינו בצורה רשמית את השינוי

ל תמונה טובה "במקומה של אילנה בכר ז:  הסיעהר"מעמוס גבריאלי כיו

ר "אני אעביר את זה בצורה מסודרת ליו.  לחיים ארוכיםלחלפון שתיבד

  . הוועדה עם החילופים

  . ל היום"מה אני צריך להעלות את הנסיעות לחו  :יהודה בן חמו

אבל אפשר להזמין בינתיים . תביא את זה בפעם הבאה, לא היום  :יצחק יואל

  .כרטיסים

  . הודעה אישית  *

  

ראש העיר כפר , לכבוד יהודה בן חמו". אמיר ואבינועם כתבו מכתב, גיא  :יהודה בן חמו

, פרישה של סיעת שינוי קדימה, הודעה בדבר התפלגות: הנדון. סבא

  -אני צריך להוסיף, "שינוי, ליכוד

  . תוסיף גם את הירוקים  :רינה פז

הננו מבקשים להודיעך כי החל מהיום "? מה עוד, כפר סבא המתחדשת  :יהודה בן חמו

וכל המפלגות " כפר סבא מתחדשת, קדימה, הננו פורשים מסיעת שינוי

אני ".  ממועצת העיר כפר סבא בדרך של פרישה", תוספת שלי, הנלוות

אנחנו מבהירים כי מכתבנו , למען הסר כל ספק. "אגיד למה פרישה

לאחר . העיריותלפקודת '  א125מהווה פרישה כמשמעותה מסעיף 

הפרשיה האמורה הננו מודיעים כי אכן מהיום אנו פועלים כסיעה חדשה 

אמיר , גיא בן גל, בברכה. 'הירוקים כפר סבא'במועצת העיר תחת השם 

  ". חברי המועצה, גבע ואבינועם גרנות

  . אני מודה בהכנעה לראש העיר שהואיל בטובו לקרוא את המכתב  :גיא בן גל

הודעתכם : הנדון. אמיר ואבינועם גרנות, לכבוד גיא. "בל תשובהתק  :יהודה בן חמו

. כפר סבא מתחדשת, קדימה, ליכוד, בדבר פרישה מסיעת שינוי

רשמתי . "חזי תודה, אתה יכול לחלק את התשובה". מכתבכם: סימוכין

למותר לציין כי אני שמח . י הודעתכם בדבר פרישתכם מסיעותיכםלפנ
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. המובל על ידי בראש סדר היום העירונישיש התארגנות סביב הנושא 

אני רואה בכך . לעיר ירוקה יש גם אופוזיציה שרוצה להיות ירוקה, אכן

כי אין בכך כדי להכיר , יצוין. הבעת אמון בחיזוק כפר סבא כעיר ירוקה

סיעת קדימה , שכן כידוע, במעמדה של סיעת קדימה במועצת העיר

זאת בעוד . ויות המקומיותנוצרה לאחר התקיימותן של הבחירות ברש

מגדיר סיעה ,  אליו הפניתם במכתבם, לפקודת העיריות'  א125שסעיף 

 רשימת המועמדים שבמסגרתה נבחר חבר מועצה -סיעה : כדלקמן

בכל הקשור . 1965 -ה "לתפקידו לפי חוק הרשויות המקומיות התשכ

להודעותיכם על פעילותכם כסיעה חדשה במועצת העירייה תחת השם 

אציין כי סיעה חדשה יכולה שתיווצר רק מכוח ', ירוקים כפר סבאה'

אין , על כן. קיומו של הליך בחירות ולא מכוח הודעה כזו או אחרת

ואני ". ראש העיר, יהודה בן חמו, בברכה, בהודעתכם כדי לשנות דבר

אתה יכול , וזה בסדר' הירוקים'אתה יכול לקרוא לעצמך , עכשיו מוסיף

  . שכדאי שתקרא את החוק, רק המשמעות עוד פעם. 'צהובים'לקרוא 

אני רק מזכיר לך שאני ביקשתי הודעה אישית , מודה לראש העיראני   :גיא בן גל

  . וקראת אותה בשבילי

כתבו , את המכתב הזה לא אתה כתבת, אין לי כוונה להתפלפל איתך  

  . לנו יש את היועצים המשפטיים שלנו. היועצים המשפטיים שלך

  . כן, את הסייפא  :בן חמויהודה 

, אנחנו עומדים מאחורי הכרזתנו כסיעה חדשה ומבקשים להיקרא ככזו  :גיא בן גל

לילה , תודה רבה. ומאחלים לכולנו המשך עבודה פוריה במועצת העיר

  . טוב

  

  

 אבי בן חמו
 ל העירייה "מנכ

 חמו-יהודה בן 
 ראש העיר 
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  ןיחלטות ישיבת מועצה מן המניהריכוז 

  )08.02.28(ז " תשסאב' ישי ביום שלמ

  

 %85 פה אחד את מינוי שגיא רוכל לגזבר הרשות בשכר מאשרים :647 ' מסהחלטה

  .ל"משכר מנכ

  

אבינועם גרנות , מחליטים שלא לקבל את הצעתם לסדר של גיא בן גל : 648 ' מסהחלטה 

  .  ס גולדה"ואמיר גבע בנושא מפגעי ריח באזור סמטת אביבים ובי
  

ס גולדה מאיר במ הלך "מאשרים טיפול בהחלפת קו הסניקה באזור בי :649 ' מסהחלטה

  .2008שנת 
  

  :                                                                                              כדלקמןמאשרים :650 ' מסלטה

מחלקת הגנים והנוף יוצגו בפני חברי המועצה נתונים בדבר התוכניות העתידיות של : א 

  .עקירה של עצים בסביבה העירונית/באשר לגיזום

סקירה של האגף לאיכות ) ו בשבט"בשבוע בו מציינים את ט(תתקיים אחת לשנה : ב

בדבר מצבם של העצים , הסביבה בפני חברי ועדת איכות הסביבה העירונית

ב לכלל ח אודות סקירה זו ישלח בכת"דו. בכפר סבא ופעולות העירייה בנושא

  .חברי מועצת העיר
  

מחליטים להסיר ההצעה לסדר בדבר איסור מכירת כלבים וחתולים  : 651 ' מסהחלטה

  . מסדר היום, בחנויות לממכר בעלי חיים
  

מחליטים להסיר ההצעה לסדר בדבר איסור מכירת כלבים וחתולים  : 651 ' מסהחלטה

  . מסדר היום, בחנויות לממכר בעלי חיים
  

  . קובי ואנוכי, עמירם, יואל  :ויהודה בן חמ
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, 07/1028/אחד את פרוטוקול ישיבת המועצה מיום  מאשרים פה  :652 ' מסהחלטה

10/01/08 ,03/02/08  
  


