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   .שאילתא ראשונה. ל סדר היום שאילתותע. ברוכים הבאים, ערב טוב  :יהודה בן חמו

  

  . שאילתות  .1

  

, ר אמיר גבע בנושא פסולת בניגוד לחוק במתחם במזרח העיר"דשאילתא של   

  .04/12/08-הוגשה ב

  

 במהלך כל שעות הבוקר ועד הצהרים זרמו עשרות 18/09/08בתאריך "

משאיות לשטח העירוני הנמצא בסוף רחוב עמק חורון בכפר סבא 

לפנות פסולת בניין ועפר ממגרש שהוכשר באזור התעשייה במטרה 

עשרות משאיות עמוסות בפסולת , במהלך כל אותו יום. לחניון משאיות

. העבירו פסולת ממקום אחד ופרקו במגרש עירוני בסמוך לשכונת הדרים

שדאגו מיד אחר כך להסוות , הצטברה פסולת בניין רבה, כתוצאה מכך

וכן עבירה על , ווה פגיעה חמורה בסביבהאותה בחול מעל באופן המה

יש לציין כי התושבים פנו בתאריך זה למוקד העירוני ולאגף . החוק

לאיכות הסביבה ודיווחו על המפגע בזמן אמת ואף דאגו להעביר תמונות 

  : בהקשר זה רצוני לשאול. מתועדות של האירוע

יו מיהו הקבלן שביצע את עבודת הפינוי של הפסולת וכן את כיסו .1

  ? בחול

או במוקד העירוני לא עשה /מדוע אף גורם באגף לאיכות הסביבה ו .2

  ? דבר כדי למנוע את העברת הפסולת וכיסויה בחול

מה בכוונת העירייה לעשות כנגד מי שביצע לכאורה עבירה על החוק  .3

  ? בנושא זה

מתי בכוונת העירייה לפנות את הפסולת המכונה כיום כאתר  .4

  "?הפסולת החדש
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     :ראש העירתשובת 

בצד הדרומי של רחוב עמק חורון נמצא שטח ציבורי פתוח אשר נוצר  .1

הדבר גורם , בו בור ענק המנקז אליו מי גשמים ושלולית גדולה

  . למפגעים סביבתיים והתרבות של יתושים

הועברה למקום אדמה אשר פונתה , כדי להתמודד עם הבעיה .2

 . י גורמי ההנדסה"ואילו זו התבצעה ע, ממספר אתרים לכיסוי הבור

הורה מנהל האגף , כאשר התקבלה פניית התושב בתאריך האמור .3

לאיכות הסביבה למנהלת הפיקוח העירוני להגיע למקום ולבדוק 

מתוך הדיווח שהתקבל וכן מסיור . האם באמת מדובר בפסולת בנייה

לא נמצא כי , שערך מנהל האגף במקום יחד עם מנהל המוקד העירוני

. לת בנייה ונראה בבירור שמדובר באדמה נקייהפונתה לשם פסו

פונו אבנים וסלעים שהיו על פני השטח ושהגיעו עם המשאית 

 . מהמקום

  . כל הפעולות תועדו באופן מסודר .4

אז כדאי להקריא את השאילתא , השאילתות הן קצרות. נוצר בלבול  :ר אמיר גבע"ד

  . ותמצית הנושא

   ?למה זה לא מסודר לפי הסדר, ד את הנושאתגי. רק את הנושא תגיד  :יהודה בן חמו

  . יש לי פה גם את השאילתא וגם את התשובה  :גיא בן גל

  . בשביל זה אנחנו שולחים את זה הביתה, כן  :יהודה בן חמו

נראה לי מן הראוי שאם , לטובת הקהל שמצוי פה שגם יידע במה מדובר  :גיא בן גל

  . ויזה יהיה רא, ניקח עוד דקה לקרוא את השאילתא

 שאלות ואני לא רואה שהשבת עליהם 4אבל יש פה , התשובה היא יפה  :ר אמיר גבע"ד

מיהו " הראשונה היתה אלההש. לפי סדר השאלות בתוך השאילתא

ולא שמענו את , "?הקבלן שביצע את עבודות הפינוי של הפסולת

כשיש שאילתא וראש העיר ביקש בקדנציה . התשובה לכך וכן הלאה

והתשובות , ענייניות וחדות, נקודתיות, שאלות קצרותהקודמת לשאול 

  . תאםצריכות להיות בה
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  . י גורמי ההנדסה"תוב שזה התבצע עכ :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

   ?מיהו הקבלן. שם של הקבלן  :גיא בן גל

  ?גורמי ההנדסה הפעילו בעצם עם כוח האדם הפנימי של העירייה  :ר אמיר גבע"ד

  . א חפר שם במו ידיורמי ראובני ל  :גיא בן גל

  ? מה זה משנה :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  ?מה הבעיה לדעת את השם של הקבלן. רוצים לדעת מי הקבלן  :גיא בן גל

מקבל את . אמיר, צודק. שאילתא הבאה. תקבלו תשובה. תושלם  :יהודה בן חמו

  .  תרשום לך מחר להעביר לו את השם של הקבלן.התשובה

  .  לעשות שאילתא קצרההשתדלתי  :ר אמיר גבע"ד

  . אין שום בעיה. תקבל, צודק  :יהודה בן חמו

 שהם טוענים שלא היה שם פינוי השאלה אם אתה מסכים עם זה, אמיר  :אהוד לוי יובל

  . פסולת

  

השקיית דשא בפארק בניגוד להנחיות נציבות בנושא גיא בן גל שאילתא של   

  .04/12/08-הוגשה ב, המים

  

 גן ציבורי חדש אינו האוסרת השקייתהתקנה השנה נכנסה לתוקפה "  

.  התנועה הבין עירונייםילרבות בצידי הדרכים ובאי, חסכן במים

הזוללים מים ', פרחים עונתיים וכו, איסור שתילת דשא, משמעות הדבר

 והן ל חל הן על הקמת גנים חדשים"האיסור הנ. 2009עד סוף אוקטובר 

קנה המגבילה את ההשקיה רק התקנה הזו מצטרפת לת. על גנים קיימים

, י התקנה"כך שלמעשה עפ. בין החודשים מאי ועד אוקטובר כולל

 בנובמבר ועד לסוף חודש אפריל 1-השקיית הגינה אסורה לחלוטין מה

קיים בזבוז גדול של מים בגינון וההתייעלות בשימושי המים . כולל

. ה בגינותבגינות יכול להביא לחיסכון של כמויות מים גדולות ללא פגיע

כך , יש לחתור לקראת שינוי אמיתי בתכנון הגינון ואופי הצמחייה בארץ

   .שיביא להתייעלות בת קיימה במשב המים
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  :לאור האמור לעיל אבקש לשאול  

רבד את החלק השני של הפארק כפר סבא מדוע מצאה העירייה ל .1

  ?בכרי דשא זוללי מים בניגוד גמור לתקנות נציבות המים

 1-כפר סבא נמנעת מלעבור על החוק הקובע כי מהכיצד עיריית  .2

 ?בנובמבר נאסר לחלוטין על השקיית גינות

מהו היקף צריכת המים של הפארק כפר סבא בגין השקיה לפי קוב  .3

ומה התעלות ההשקיה , 2008 ועד נובמבר 2008מים החל מינואר 

 ?בתקופה זו בשקלים לקופת העירייה

 את הדשא הקיים בפארק האם בכוונת עיריית כפר סבא להחליף .4

  "?ובאיי התנועה בעיר לדשא סינטטי

  :תשובת ראש העיר

של הפארק נועד בראש ובראשונה לייצב את ' הדשא בשלב ב .1

 במקומות בהם השיפועים אינם חדים(המדרונות התלולים בו 

  .)נשתלה צמחייה חסכונית במים

  . בולשיט  :גיא בן גל

  מועד בו לא ניתן היה, י מספר חודשיםעודכנה לפנהוראת השעה   .2  :אבי בן חמו

, אי הנחת הדשא. לשנות את תכנון הפארק ואת הטופוגרפיה שלו

משמעותה היתה היווצרות בעיות בטיחות חמורות של סחף 

איסור . מדרונות ופגיעה קשה בשבילי הפארק ובהולכים בהם

. ההשקיה בתקופת החורף אין משמעותו בהכרח איסור שתילה

רובות השמיים תפתחנה ותספקנה את כמויות כולנו תקווה שא

  . המים הדרושות לאחזקת כרי הדשא בתקופת האיסור

  . היה איסור שתילה  :ר אמיר גבע"ד

  .  550,000₪- כ2008עלות צריכת המים לשנת   .3  :אבי בן חמו

 שוקדת בימים אלו על פתרון ארוך טווח לבעיית החברה הכלכלית  .4

מי נגר ומים אפורים , מי קולחין, שימוש במים ממוחזרים, המים
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  . להשקיית שטחי הגינון בעיר

לא נענתה , 3, שוב, קודם כל השאלה, שאלת ההמשך שלי היא כזו  :גיא בן גל

אני שאלתי גם מה היה היקף הצריכה ועניתם לי רק על עלות . במלואה

זה שאתם מסתמכים על . אני מבקש את הנתון הזה להשלים. ההשקיה

אולי גם נוסיף את ריקוד הגשם שכל , שמיים זה יפהפתיחת ארובות ה

עיריית כפר , שורה תחתונה. חברי המועצה ילכו לרקוד בפארק ויקוו

, י תפיסתי והבנתי ואני נסמך על חוות דעת משפטית שקראתי"סבא עפ

אתם מתחכמים ומתחילים להגיד . עוברת על החוק ברגעים אלה ממש

ומספרים בעיני , לי נכנס לפני שהאיסור הפורמששתלתם את הדשא

ראש , שאלת ההמשך שלי היא כזו. מעשיות על איזה בעיות בטיחותיות

גם שם אתה הולך לספר לנו שאתה ', ושלב ד' הולך להיבנות שלב ג, העיר

מסתמך על ארובות השמיים או שאתה הולך לקיים את הוראות החוק 

  . לא לשתול דשא בזבזני, כפי שהיה מצופה מעיר ירוקה

  . השאילתא הבא, בבקשה. שאלתך תיבדק  :דה בן חמויהו

  . אני מבקש שהמידע שהיה חסוי שיועבר אלינו בבקשה  :גיא בן גל

  

  

  

י חוק "מידע על איכות הסביבה כמתחייב עפר אמיר גבע בנושא "דשאילתא של   

  .02/12/08-הוגשה ב, חופש המידע

  

  :הלן בחוק חופש המידע קובע כדל,)א(סעיף קטן ) א (6סעיף "  

רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור מידע על איכות הסביבה שיש   

, אם קיים אתר כאמור, ברשותה באתר האינטרנט של הרשות הציבורית

מידע על , לעניין זה. ובדרכים נוספות שיקבע השר לאיכות הסביבה

שסולקו או , שנשפכו, מידע על חומרים שנקלטו, איכות הסביבה

ריח וקרינה שלא ברשות , ות של מדידת רעששהושלכו לסביבה ותוצא
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דיון מעמיק באתר עיריית כפר סבא מלמד כי אין בו כל מידע . האיכות

.  בסעיף האמור לעילעל איכות הסביבה כמוגדר בחוק חופש המידע

  :לאחר האמור לעיל רצוני לשאול

מדוע טרם טרחה עיריית כפר סבא לפרסם מידע על איכות הסביבה  .1

 שכן דרישה זו הוכנסה ?בחוק חופש המידע) א(6כמוגדר בסעיף 

  .2005כתיקון לחוק כבר בשנת 

סליקה והשלכה , שפיכה, ליטהפמהם הנתונים אודות מקורות  .2

, לדוגמא מכון טיהור שפכים, מרוכזים בידי עיריית כפר סבא

ומדוע נתונים אלה עדיין לא , מוסכים וכיוצא בזה, מפעלים

 ?מופיעים באתר העירייה

 נתונים אודות מקורות העמידונתה של עיריית כפר סבא להאם בכו .3

ואם כן , י חוק"י הציבור באתר העירוני כמתחייב עפיאלה לעינ

 ?מתי

שיש , הריח והקרינה שלא ברשות היחיד, מהם נתוני מדידת הרעש .4

קרינה , לדוגמא קרינת אנטנות סלולריות, בידי עיריית כפר סבא

 ?ריח ממפגעי ביוב, ממקורות חשמל

מדידה נתונים אודות אם בכוונתה של עיריית כפר סבא להעמיד ה .5

ואם כן , י חוק"אלה לעיניי הציבור באתר העירוני כמתחייב עפ

 "?מתי

  :תשובת ראש העיר

עיריית כפר סבא פועלת בשקיפות מלאה לרבות בכל מה שנוגע לנושא 

ברשות האגף לאיכות הסביבה והיחידה האזורית . איכות הסביבה

פליטה וסילוק הנמצאים , ונים רבים לגבי מקורות קרינהקיימים נת

חלק מהנתונים מפורסמים . במרחב השיפוט של העיר כפר סבא

כולל קישור המפנה לאתר של המשרד להגנת , באמצעות האתר העירוני

באתר העירוני מופיעים נתונים של פריסת אנטנות סלולריות . הסביבה
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, כמו כן. איכות המים בכפר סבאוכן נתונים על , שקיבלו היתרים כחוק

באתר המשרד להגנת הסביבה ניתן למצוא את פריסת האנטנות 

רשימת מפעלים המחזיקים חומרים מסוכנים והיתרים , הסלולריות

באשר לנתוני מדידות רעש וקרינה שלא . י חוק"שניתנו לכל מפעל עפ

 כל הפרטים נמצאים באתר לאיכות הסביבה כפי שציינו, ברשות היחיד

  . ל כאמור"קישור מאתר העירייה מופנה גם לאתר הנ. לעיל

יפורסמו ויעודכנו , באתר העירוני החדש ההולך ומוקם בימים אלה

  .  האגף בנוסף למידע הקייםפרטי המידע בתחומי הפעילות

אבל אני בונה על שתי , אפילו אין לי שאלת המשך פה. שאלת המשך  :ר אמיר גבע"ד

  . אז נחכה ונראה, מצילות את התשובה שאולי השורות האחרונות

  

אל התחייבות העירייה בנוגע למפגעי הריח בשכונת  בנושא גיא בן גלשאילתא של   

  .04/12/08-הוגשה ב, רם

  

גיא י "הוגשה ע, אל רםהתחייבות העירייה בנוגע למפגעי הריח בשכונת   :אבי בן חמו

  .04/12/08-בן גל ב

  ,אביל העירייה "מנכן יובר בבסיכום פגישה שהתקיימה בחודש אוקט  

אני , אני תושבת השכונה". בן חמו תפסיק למרוח אותנו"רשום עליה   :קהל

אני כל יום . 4.5הגדול בן .  ילדים קטנים3יש לי , עציוןגרה ברחוב 

ואני רוצה , י"כמעט כל יום לוקחת אותו לגן הפרחים ברחוב רש, בבוקר

בין .  מקבל ממני פנייה106להגיד שאני כמעט כל בוקר מוקד עירוני 

גל ריח נוראי שגם אני וגם הבן שלי ,  יש גל ריח של גז07:45- ל07:30

אני לא רוצה לגדל את הילדים . אז אני לא מוכנה לזה. רוצים להקיא

כי היה חשוב לנו האיכות , אנחנו עברנו לכאן לפני הרבה שנים. שלי פה

הילדים שלי . ריאותהחינוך הרבה פחות חשוב לי מהב. חיים של הילדים

אני אשמח לחנך אותם , אני גם לומדת הוראה עכשיו. אני אחנך אותם

 הרבה פעמים אנשים .במקום שבו הם יוכלו לנשום אוויר צח, בבית
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מה זה הריח 'נכנסים אלינו הביתה שואלים אותנו , מגיעים אלינו הביתה

מה . םאיך שנכנסים לבית הריח נעל. נכנסים לחצר, כשהם באים?', הזה

ואני , אני פגשתי אותך בן חמו, עכשיו. שהריח בא מבחוץ? זה אומר

ים ושאלת אותי אם יש מעריכה את זה שעצרת לידי ברחוב כמה פעמ

יש , אני לא יכולה להגיד שאין שיפור, תשמע, אז אמרתי לך. שיפור בריח

חוש הריח , שיפור אבל זה שיפור אני חושבת שבה מבלוטות הריח שלי

גם המוקד העירוני שלחו לי כמה פעמים מהנדס או , סף לכךבנו. שלי

, 07:50נפגש איתי ליד המתקן בשעה , בא. מישהו שבודק מהתחום

. גם לפני שבוע ממש נפגשתי עם שניים מאנשי העירייה,  בבוקר07:40

להגיד לי שכרגע אין ריח והם יעדכנו את מי שאחראי על המתקן זו לא 

  . תשובה מספקת

  . תודה רבה  :ויהודה בן חמ

  , זו תשובה שעוד כמה שנים יהיה לילדים שלי חס וחלילה סרטן, סליחה  :קהל

  . חס וחלילה. תודה  :יהודה בן חמו

  . ואתה זה שתהיה אשם  :קהל

  . שאילתא הבאה, בבקשה. אני אקח את האחריות על זה. תודה  :יהודה בן חמו

  ! ה על זאלוהים לא יכול לקחת את האחריות. יופי? כן  :קהל

שמדווחים שהגיעו יש תושבים , יש ילדים בשכונה חולים באסטמה  :קהל

ותינוק בן שנה חולה ,  ליד המסנן15ממושבים בסביבה וגרים בבר אילן 

   ...הוא לא יכול. באסטמה

  , אני מאוד מבקש מהתושבים  :יהודה בן חמו

  ? למה מחכים  :קהל

  . אנחנו מבקשים תשובות  :קהל

  , ד מבקשאני מאו  :יהודה בן חמו

    ?מה קורה פה ? יהיו חולים באסטמהאל רםכל ילדי שכונת   :קהל

  . מול העיניים שלנו...   :קהל

אני , הזה אנשים שלא יכולים לישון בליל, מבוגריםזה אנשים  אל רם  :קהל
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אני גרה על הפינה וזה פשוט לא אנושי לחיות , כאן הוא בתוך הבית שלי

  . כך

  , ש מכל התושביםאני מאוד מבק  :יהודה בן חמו

  . סיור בוקר...  בבוקר צריך אותם07:30-כל בוקר ב  :קהל

אני לא רוצה חס וחלילה לגרום למצב , אני מאוד מבקש מהתושבים  :יהודה בן חמו

  . שאתם תצאו מהאולם

  ? למה  :קהל

  . תודה רבה, אל תפריעו למהלך הישיבה, אנחנו באמצע דיון  :יהודה בן חמו

  .נה מפריעים לחיינואבל אנחנו כבר ש  :קהל

  . אני מבקש. זאת תהיה הערה אחרונה, בבקשה  :יהודה בן חמו

  ... אנחנו אין לנו  :קהל

  . אני אאלץ להוציא אותך, אני מבקש  :יהודה בן חמו

  , שאני מזמינה את כל האנשים כאן. אני אעשה...   :קהל

  .אני רוצה לסיים את הדיון, אני לא רוצה להוציא אותך  :יהודה בן חמו

אם אתם כל כך בטוחים , 07:30-להביא את הילדים שלהם כל בוקר ב  :קהל

  , בזה

  . מסתכל עליי ככה זה לא מה שמרשים אותי...   :קהל

  .04/12/08-י גיא בן גל ב"הוגשה ע  :אבי בן חמו

ל העירייה ובן " שהתקיימה בחודש אוקטובר בין מנכבסיכום פגישה"  

ס "ת ועד ההורים היוצאת של בינציג, רמי ראובנימהנדס העירייה , חמו

התחייבה העירייה , ונציג התושבים אבישי מתי, נד סמדר גרונדל-גולדה 

תתקין במהירות האפשרית שני גלאי גזים במתקן טיהור : בין היתר כי

  :לאור האמור לעיל אבקש לשאול. ס"הגזים ומתחם בי

מדוע העירייה טרם מצאה לנכון לעמוד בסיכום זה וטרם פעלה  .1

  ?קנת הגלאיםלהת

י ועד "מדוע העירייה מסרבת לאפשר ליועץ הסביבתי שנשכר ע .2

 ?השכונה לבצע בדיקות יעילות במתקן
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מהו הצפי לסגירת המכרז בדבר ביצוע עבודות תשתית הביוב  .3

 ?ם רבשכונת אל

 "?אל רםביצוע עבודות תשתית הביוב בשכונת מהו הצפי לסיום  .4

  :תשובת ראש העיר

אמצעות ספק המייבא את המכשיר ב, הרשות תלויה באספקת .1

י הודעת הספק תאריך הרכבה משוער של הגלאי "עפ. ל"מחו

12/01/2009.  

נמסר לנציג הציבור והוועד שהיועץ יכול לבצע . אין כל סירוב .2

 .בדיקה בכל זמן נתון

 .2009צפי להוצאת המכרז הינו חודש מאי  .3

וע  חודשי ביצ6-שהם כ, 01/2010 -הצפי לסיום עבודות התשתית  .4

 . לאחר עליית הקבלן לשטח

  ,שאלת ההמשך שלי, טוב  :גיא בן גל

למה בעיה שקיימת כבר שנתיים צריכה לחכות עוד . שאלה פשוטה  :קהל

העירייה צריכה לקחת קבלן עם מהנדס בלי שום קשר לשום ? שנתיים

  .  שנים4שלושה ולא לחכות -לפתור את הבעיה הזאת תוך חודשיים, דבר

  . בבקשה, גיא בן גל. ה רבהתוד  :יהודה בן חמו

  , שאלת ההמשך שלי  :גיא בן גל

  .בבקשה גיא. אתה בטח לא תפריע לישיבה, סליחה  :יהודה בן חמו

אני מזמין אתכם להישאר , לכל התושבים שנמצאים פה, קודם כל  :גיא בן גל

הבעייתי מאוד של גם בנושא המעבר , להצעה לסדר שתהיה יותר מאוחר

אבל לגופה של . ס השרון"לבי, הם ילדיכםתלמידי גולדה שחלקם 

 בספטמבר 15-אם יש סיכום פגישה מה, עם כל הכבוד, השאילתא

שמהנדס העיר חתום , אני קורא מהסיכום פגישה עצמו אבי, שהעירייה

.  גלאי גזים2העירייה מתחייבת להתקין במהירות האפשרית ", עליו

יך להחליף את דא מתי צרווויר טשינ, האחד בתוך הארובה של המתקן
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ס "שיוודא שאין גז רעיל בשטח ביה, המסנן והשני גלאי רגיש יותר

שהדבר תלוי , תשובה עם כל הכבודלתת ". והסביבה ויהיה מחובר לרשם

 זה מוכיח שהעירייה לא 12.1-באספקה של ספק שמייבא וזה יגיע רק ב

ן טווח הזמנים בי. לא מהירות מיידיתזה , אני לא יודע, מייחסת כנראה

, ההתחייבות של העירייה לתשובה הלא רצינית שניתנה פה בשאילתא

או שאתם חושבים שזה לא נושא מספיק בהול : מלמדת אחת משתיים

אין , זאת אומרת. או שאתם לא לוקחים מספיק ברצינות את העניין הזה

  . פה אפשרות שלישית

  . תודה  :יהודה בן חמו

אתם מדברים על צפי ? אי אפשר לזרזלמה ? עד מתי, השאלה שלי היא  :גיא בן גל

אני רוצה לשמוע את ההסבר למה לא ניתן . 2009חודש מאי , מכרז, נוסף

  ? 2009לזרז את המכרז לפני מועד מאי 

אני שמח שגם , מכיוון שכל הגורמים המקצועיים, מסיבה אחת פשוטה  :יהודה בן חמו

, ולדהלפחות באזור ג, כת הבחירותהשאלה הזו עמדה במרכזה של מער

.  חודשים3-4והיו כאלה שבאו ואמרו שאפשר להעתיק את קו הביוב תו ך

מאוד שמח שהציבור הבין באופן משמעותי דווקא באזור -אני מאוד

התשובה שלי יש ואני מביא . גולדה עד כמה התשובה הזו לא אחראית

  , קרי, בשם המקצוענים, מה שנקרא, מרםואותה בשם א

  . זה קו של כמה קילומטרים,  מטרים300-400ה לא קו של ז, שרק לתכנן קו כזה, ל"הת

  ? שנתיים  :קהל

לא אאיץ . רק לתכנן את הקו הזה לוקח מספר חודשים, ועל כן  :יהודה בן חמו

במתכננים ולא אאיץ בגורמים המקצועיים שמא חלילה לא יעשו עוד 

ואני מקבל את חוות הדעת של הגורמים . פעם טעויות כשם שעשו בעבר

ני רוצה א,  של זמניםלסדהייתי יכול להביא אותם והלוואי . עייםהמקצו

חודשיים זה ? למה חודשיים.  שבועייםלהיות יותר פופולארי ממך בשל

  . אני דרשתי שבועיים. הרבה זמן

  . זה לא מבחן פופולאריות, יהודה  :גיא בן גל
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  , סליחה, אני  :יהודה בן חמו

  .את נכשלה לספק פתרוןהעירייה הז, זה מבחן התוצאה  :גיא בן גל

  , על כן אני בא ואומר. אני מאוד לא רוצה שתפריעו לי לישיבה  :יהודה בן חמו

  . משלמים לך את המשכורת...   :קהל

  ... למה. כולם פה חיים על חשבוננו  :קהל

  .כולם בהתנדבות  :שמעון פרץ

  . תודה רבה. תודה  :יהודה בן חמו

  . נראה אותך גיבור, ודשבוא תוציא מה שאני מוציא בח  :שמעון פרץ

   ...גם ראש העיר והסגן שלו  :קהל

  .החדר בבקשה לצאת מאז אני מבקש ממך  :שמעון פרץ

  . סעיף הבא. תודה רבה  :יהודה בן חמו

   .אתה לא נבחרת? מה אתה מתערב בישיבה  :שמעון פרץ

  . הצעות לסדר. תודה רבה  :יהודה בן חמו

  . גם אני תושב העיר  :שמעון פרץ

  ... אז אני לא מקבל, אתה לא סובל מהריחאם   :קהל

איזה . שנה לא היה דבר כזה. 20.  שנה אף אחד לא דיבר ככה20, אף אחד  :שמעון פרץ

  ?איפה התחנכת? איפה החינוך? התנהגות זאת

  . חוצפן  :קהל

   ?תנכאיפה התח  :שמעון פרץ

  .חוצפן  :קהל

  ?איפה ?עם החוצפה שלךאיפה התחנכת   :שמעון פרץ

זה בבקשה , סליחה. אני מבקש אותך לצאת החוצה מהאולם הזה  :מויהודה בן ח

  . החוצה

   ?לעשות מהומותאתה רוצה ? עושה מהומותאתה   :שמעון פרץ

אתה מפריע לסדר . אני מאוד מבקש, צא בבקשה החוצה מהאולם  :יהודה בן חמו

. תוציא אותו בבקשה החוצה, גמליאל. צא בבקשה החוצה, התקין

  . החוצהתוציא אותו בבקשה 
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, הוא לא נותן משכורת לאף אחד. אבל הוא אומר שהוא נותן לי משכורת  :שמעון פרץ

   .טובהשלא יעשה 

  ? בסדר, קיבלת שכר בעבר, שמעון  :גיא בן גל

  ... במועצה, אבל לא פה, קיבלתי שכר בעבר  :שמעון פרץ

  ? אתי. תודה  :יהודה בן חמו

? אתה לא יכול להתחבר לזה, תייםיש פה אנשים שלא יכולים לנשום שנ  :גיא בן גל

להעיר לו על איזה כבוד ? זה מה שהכי דחוף לך? למצוקה שלהם קצת

  . באמת? קטן

  . אתה מייצג אותם  :שמעון פרץ

  . אתה לא מייצג אותנו, טוב מאוד שהוא מייצג אותנו  :קהל

  . תודה  :יהודה בן חמו

  ***צעקות מהקהל *** 

ונדרש   קיבל התקף חמור של אסטמההבן שלי היום. כבר שנתיים...   :קהל

הבת שלי סובלת מאסטמה כבר תקופה מאוד . לטיפול רפואי חירום

  . מעולם לא סבלתי מזה לפני זה, אני שנתיים סובלת מזה. ארוכה

  . מטופלת בכשל גדול. ש פה בעיה מהותית שלא מטפליםי  :ר אמיר גבע"ד

 לבין הסימפטומים בין המימד הגופריתי. כל המסרים מעידים על כשל  :קהל

  . אי אפשר להתעלם מהעובדות. שתושבי השכונה מעידים עליהם

אתי . אני מבקש מהקהל לא להפריע לישיבות המועצה, גברתי. תודה  :יהודה בן חמו

  . בסדר היום, סליחה, אנחנו ממשיכים, ומיכאל

  . ותיש לי שאלה בעניין השאילת, סליחה. יש לי שאלה בעניין השאילתות  :נפתלי גרוס

  .  אין שאלות לעניין השאילתות  :יהודה בן חמו

 שאילתות שאני 2יש פה .  במועדהגשתי שאילתות שאני 2לא יש פה   :נפתלי גרוס

  . הגשתי במועד והם לא הובאו לסדר היום

  ? איזה שאילתות  :יהודה בן חמו

א והן הוגשו בזמן ול. 38א " ובעניין תמ531 שאילתות בעניין כביש 2  :נפתלי גרוס

  . הובאו לשולחן הישיבה
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  . אני אענה  :אבי בן חמו

  .  אני לא יודע על מה אתה מדבר  :יהודה בן חמו

  ,  לחודש11-השאילתות שלך הגיעו ב  :אבי בן חמו

   . של לשכת ראש העיר לחודש10-יש חותמת של ה, סליחה  :נפתלי גרוס

 10-הגיעו בהם לא ,  לחודש ללשכת ראש העיר11-השאילתות הגיעו ב  :אבי בן חמו

  . לחודש

  . יש חותמת  :נפתלי גרוס

  . יש חותמת נתקבל של הלשכה  :גיא בן גל

  .  בבקשה.יש חותמת נתקבל של לשכת ראש העיר  :נפתלי גרוס

ששאילתא שמועברת שבוע לפני , הפקודה מאוד ברורה בעניין הזה  :גיא בן גל

  ,צריכה להיות, ישיבת מועצה

  .תקודם כל לראות את החותמתן . נו, תביא רגע  :יהודה בן חמו

   .ואנחנו מכירים את הפקודה לא רע  :גיא בן גל

 10אז גם דאגנו שזה יהיה , במקרה ניחשנו את התאריך של הישיבה  :ר אמיר גבע"ד

  . ימים

  . מישהו טרח להודיע על הישיבה הזאתלא ש. כן  :גיא בן גל

זה ? בסדר,  רק לקרואאתה. אתה מחנך. גיא, רק לקרוא, לקרוא, סליחה  :יהודה בן חמו

  . עם כל הכבוד, לא התקבל בלשכת ראש העיר

  . 10-יש גם חותמת של לשכת ראש העיר ב  :נפתלי גרוס

  . תביא. תביא לי  :יהודה בן חמו

  . אני אומר לך שיש. יש חותמת  :נפתלי גרוס

  , ל העירייה נפתלי"אז אומר לך מנכ, סליחה  :יהודה בן חמו

  . לך שישאבל אני אומר   :נפתלי גרוס

  . תרשה לי רגע  :יהודה בן חמו

  , אבל יש חותמת, אולי לא הבאתי את הנייר הנכון בדיוק, סליחה  :נפתלי גרוס

  . אז מה שאתה מראה לי זה לא נכון  :יהודה בן חמו

  ? מה יש שם  :נפתלי גרוס
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  .חותמת של חברי המועצה  :יהודה בן חמו

  . י נוהל"שיעבדו עפ  :גיא בן גל

  . ל עד הסוף"תקשיב למנכ. תחזיר את זה, בבקשה  :יהודה בן חמו

  . אבל יש חותמת, לא, לא  :נפתלי גרוס

  . תקשיב? בסדר, ל עד הסוף"תקשיב למנכ  :יהודה בן חמו

  . אני מקשיב  :נפתלי גרוס

  . נפתלי,  בבקשה?אפשר. יכול להיות שאתה צודק יכול להיות שלא  :יהודה בן חמו

  .  שאילתות לכל חבר מועצה2, ר הצעות לסד4. תקרא טוב  :גיא בן גל

   .אתה כרגע מפריע, גיא  :יהודה בן חמו

  . הוא טועה,  שאילתות4-המבקר טוען שאפשר לדון רק ב  :גיא בן גל

  .  לכל חבר מועצה2  :יהודה בן חמו

  . אליעזר, תבדוק את החומר  :גיא בן גל

דש ללשכת  לחו11-בזה הגיע ,  לכל חבר מועצה2מותר . אז אני אענה  :אבי בן חמו

  .  ימים ולכן זה יובא בישיבה הבאה7-זה פחות מ, ראש העיר

  , נפתלי  :יהודה בן חמו

  , במידה ואין לכם נייר. אני רוצה לברר  :גיא בן גל

  . יש פה גם חותמת של לשכת ראש העיר, סליחה  :נפתלי גרוס

  . אני אענה לך, רק רגע, נפתלי  :יהודה בן חמו

  , אבל יש פה חותמת  :נפתלי גרוס

  . אני לא אתחמק מתשובה, ריבונו של עולם, אני אענה לך  :יהודה בן חמו

  .אתה אמרת שאין חותמת  :נפתלי גרוס

גם . אני פעם ראשונה שומע על המקרה הזה. אני מבקש, אמיר, אמיר  :יהודה בן חמו

י דיני עיריות יש לנו את הסמכות "עפ, והיה ויוגש בזמן ולפי הנוהל

  . הבאהלהעביר את זה לישיבה 

  . זה נכון  :ר אמיר גבע"ד

י החוק " גם עפ.אילו היינו מקבלים את זה לפני הזמן היינו מטפלים בזה  :יהודה בן חמו

יכולים לענות על זה בישיבת י הנוהל וגם וגם וגם וגם אנחנו "וגם עפ
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, לפחות שלי,  שאם זה היה מגיע בזמן לשולחןכך שקח בחשבון, מועצה

אין לי בעיה מחר לשלוח לך את התשובות על . היית מקבל תשובה היום

  . סעיף הבא, בבקשה. לישיבת המועצה הבאה הם יעלו. השאילתות

 שאילתות בישיבה 2אני מבקש שזה לא יפגע בזכות שלי להגיש עוד   :נפתלי גרוס

  . הבאה

  ?למה הוא צריך לסבול מזה, הוא הגיש את זה בזמן  :גיא בן גל

  ... , יה וכן וה. אני אבדוק  :יהודה בן חמו

  . אל רם... רגע, רגע  :אל-אתי גן

יש נוהל מסוים של , יש שאילתות, אני מאוד מבקש, אתיסליחה   :יהודה בן חמו

שואל יש לו שאלת המשך ואין יותר לחברי מועצה מה מי ש, שאילתות

   .עם כל הכבוד, לומר בעניין

  , י זכות דיבוראמרת שאתה נותן ל. אתה אמרת שתיתן לי זכות דיבור  :אל-אתי גן

. אתם מפריעים למהלך הדיוןאני אמרתי ש, אני לא אמרתי, סליחה  :יהודה בן חמו

  .הצעה לסדר, בבקשה

  

  . הצעות לסדר  .2

  

ס "בנושא חלופות נוספות בדבר פינוי תלמידי ביה, הצעה לסדר של גיא בן גל: א  

   . לשעברס השרון"גולדה ושיפור התנאים הקיימים במתחם הלימודים בביה

  

  :רקע ודברי הסבר  

נענתה עיריית כפר , בעקבות בעיית הריחות המתמשכת בבית ספר גולדה  

סבא לדרישות ועד ההורים של בית הספר ונאותה לפנות את תלמידי בית 

המתחם שנבחר הוא מתחם בית הספר . הספר למתחם לימודים חלופי

  .השרון לשעבר

וואנים ייעודיים העירייה החליטה להכשיר את מעבר התלמידים לקר  

  .שהוזמנו ומוקמו במגרש הספורט החיצוני של המתחם המדובר
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יש לציין כי ההחלטה על רכישת הקרוואנים לא קיבלה את אישור   

כמו כן יש . מועצת העיר אף כי מדובר בעלויות תקציביות לא מבוטלות

  .תהיות רבות באשר לחוקיות המהלך כולו מבחינה תכנונית

צפוי להמשך , "זמני"אותו מגדירה העירייה כהמעבר , יתרה מכך  

  .חודשים ארוכים וייתכן שאף קרוב לשנתיים ימים בסך הכל

מ עם הורים לתלמידי בית הספר מעלים "יתרה מכך שיחות שקיימו הח  

 תלמידים 300-בעיות רבות הקיימות במתחם הקיים הכולל בסך הכל כ

  . כיתות6+  קרוואנים 10-הממוקמים ב

  , אנטנות בכביש הטייסיםהעתקת , הצעה לסדר הבאה גיא בן גל  :אבי בן חמו

אני מבקש במידת האפשר לפתוח דווקא בהצעה בנושא המעבר של   :גיא בן גל

  . תלמידי גולדה

  . פעם ראשונה שהבטחת לנו, תשמע את ההקלטה  :קהל

  . אני מבקש במידת האפשר לפתוח בהצעה לסדר בנושא גולדה  :גיא בן גל

  .אל תדאגי, אני אקבל זכות דיבור, כיח  :אל-אתי גן

  . חבל על הזמן  :קהל

  . העתקת אנטנת סלקום בכביש הטייסים, גיא בן גל הצעה לסדר  :אבי בן חמו

י סיעת " ההצעות לסדר הוגשו ע4מאחר וכל , אני מבקש במידת האפשר  :גיא בן גל

לפתוח דווקא בהצעה לסדר בנושא חלופות נוספות בדבר פינוי , הירוקים

ס גולדה ושיפור התנאים הקיימים במתחם הלימודים "למידי ביהת

  . ס השרון"בביה

  . אין בעיה, בבקשה  :יהודה בן חמו

  ? יש התנגדות  :גיא בן גל

  . לא  :יהודה בן חמו

ביקשנו בקשר די ישיר אנחנו , לאלה מכם שקראו את ההצעה. תודה  :גיא בן גל

מי , ל של נפגעי הריחלאוזלת יד שהעירייה גילתה בכל הנושא של הטיפו

יש פתרון שהעירייה מגדירה אותו במרכאות כפולות , שהספיק לשכוח

של מעבר של כל תלמידי גולדה בעצם למתחם של מה , ומכופלות כזמני
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 זמני כי גם אני אומר במרכאות כפולות. ס השרון לשעבר"שנקרא בי

 י הודעת העירייה הפתרון הזמני הזה צפוי להתפרס על כשנתיים"עפ

, גם כשמיישמים איזשהו פתרון זמני, השאלה. ואולי אפילו למעלה מכך

אני את ניסוח ההצעה יחד עם . מה המענה שהעירייה נותנת לעניין הזה

והנתונים שכתובים , עמיתיי לסיעת הירוקים כתבתי בשיתוף עם ההורים

נכון . בהצעה למעשה נסמכים על פידבק שקיבלנו ישירות מההורים

באופן , שוב,  אחד הנושאים הבעייתיים ביותר שיש,להיום בבוקר

 בין ועד שסותר לחלוטין את התחייבויות העירייה בפגישות שהתקיימו

ועם גופים אחרים של העירייה שיהיו הסעות לטובת ההורים הבית ספרי 

. ס"אותם תלמידים שמתגוררים במרחק שהוא יחסית גדול יותר מביה

ס "שאזור הרישום של ילד בבי, רישום מונחים של אזורי הרי החוק קובע

 הגעה ברגל במידת כדי לאפשר לו, מ" ק3-יסודי לא יהיה למעלה מ

רדיוס , ס השרון"ס גולדה לבי"ברגע שנוידו תלמידים מבי. הצורך

באופן שמאוד המרחק עבור לא מעט תלמידים גדל בצורה משמעותית 

למידים ולכן העירייה גם התחייבה עבור אותם ת, מקשה את ההגעה

נכון לבוקר , למיטב ידיעתי. בתיאום עם ההורים שיאורגנו להם הסעות

ס גולדה "אין עדיין שום הסעה שמסיעה אף אחד מילדי בי, יום זה

אני . זאת תקלה אחת חמורה מאוד. ס השרון"שלומדים כיום בבי

אנו פרטנו בהצעה לסדר עוד הרבה מאוד דברים שהם בעייתיים , פירטתי

 שילדים הולכים ללמוד בו וכבר לומדים בו במשך ,במתחם הזמני

. אין מתחם הצללה ראויה המדובר בשטח שהוא מאוד מצומצם. שנתיים

כל השטח מאחורי אותו מתחם מלא באבנים . אין בו מתקני משחק בכלל

ואני יודע על הורים שדיווחו לי שילדים שלהם , ולא מתאים למשחק

 לא מחכה שיהיה מתקן ואם 8ו  א7 או 6בן כי ילד . פשוט נפצעים שם

אז הם פוצעים את עצמם כי אין איזשהו מענה , אין הוא מפסיק לשחק

. ס פועל צהרון"בביה. על ההסעות דיברתי. אפילו מינימלי לדבר הזה

י " עוןצהרון זה מסגרת בעצם של אחרי שעות הלימודים שמופעל בעיקר
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זה אגב איפה ש,  הצהרון הזה פועל בתוך אחד מהקרוואנים.העירייה

מעדכנים אותי פה אולי , לומדים בקרוואנים, שרוב הילדים לומדים

היתה דרישה של הורים שלפחות . מצוין אם הם עברו, שהם כבר עברו

יש , אתם צריכים להבין, הנושא של המעבר, לגבי חלק מהתלמידים שם

הם עברו , תלמידים שהתחילו את שנת הלימודים בזה שהם היו בגולדה

תחשבו על ילד . הם עברו מאשכול פיס למתחם השרון,  פיסלאשכול

אני מדבר איתכם . הראשונה שלוימודית לס ה"שזו חווית ביה' בכיתה א

אבל בתור מי , שלא מלמד את הגילאים האלה אמנם, בתור מורה עכשיו

זה דבר שהוא בחזקת דבר טראומתי אפילו , שמלמד תלמידים בתיכון

  . לחלק מהילדים האלה

  . תודה  : בן חמויהודה

אז אני מציע שתתאזר .  דקות להציג את הנושא10לא סיימתי ויש לי   :גיא בן גל

הדבר הזה . ואחרי זה גם נחליט אם הנושא הזה שווה דיון כאן, בסבלנות

העירייה הוכיחה , שוב. הוא מספיק בעייתי מבחינת הטיפול של העירייה

ה להעביר את הילדים הנכונות של העיריי, עצם אגב. כשל בעניין הזה

או כי , אולי יספרו לנו שזה נעשה רק תחת לחץ, ס השרון"מגולדה לבי

העירייה אבל עצם הנכונות של . רצו להרגיע פה כמה הורים היסטריים

זו ', למתחם ב' להסכים להעביר מסה קריטית של תלמידים ממתחם א

הודעה של העירייה שהמשך השארתם של הילדים במתחם הקיים היא 

היא , היא בעייתית כי היא מסכנת את בריאותם, עכשיו. בעייתית

אז . שעשוי לסכן את בריאותםבעייתית כי אולי לא יודעים מה יש שם 

 ?השאלה למה מה שנכון לגבי תלמידי גולדה לא נכון לגבי מי שגר שם

ולמה ?  לפתרון2009למה בשביל מי שגר שם אפשר לחכות עד מאי 

אין לי ספק שילדים הם בעדיפות עליונה על פני ש, בשביל תלמידי גולדה

. אבל עדיין יש פה סתירה במסר שהעירייה עצמה מעבירה, מבוגרים

אני רוצה , אנחנו הבאנו בהצעת החלטה מאוד קונקרטית, לגופו של עניין

אנחנו ,  צוות עירוני:ברשותכם לקרוא את הסעיפים שלה העיקריים
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לראש העיר יש נטייה . עה כאןמציעים שהצעת ההחלטה הזו תובא להצב

בנושאים שלא נוח לו לדון בהם למצות את הדיון בזה שמי שמגיש את 

 10י חוק יש לי "עפ, לחברי המועצה החדשים אני מדבר כרגע, ההצעה

למי שמגיב מטעם . דקות להציג את הנושא או למי שמגיש את ההצעה

ואז , נים בזהואחרי זה אפשר להחליט אם ד,  דקות לענות10העירייה יש 

 דקות 10-או שממצים את הדיון ב, גם לכולכם יכולה להיות זכות דיבור

 אני חושב שהנושא הזה .פונג ביני לבין מי שמטעם העירייה ישיב-הפינג

, יושב פה יאיר אברהם בכובע כפול. מספיק חשוב כדי לקיים עליו דיון

יש לו מה אני בטוח ש, הוא גם גר שם בשכונה, הוא גם חבר מועצת עיר

  .  ס"יש לו ילד שלומד בביה, יושב פה אורן כהן. להגיד בעניין

  .ילדה  :אורן כהן

אני לא חושב שהיועצת המשפטית תגיד שיש פה ניגוד עניינים . ילדה  :גיא בן גל

אני חושב שיש ,  שיש טעם לשמוע אותםשצוואני . שלהם לדון בנושא

אני , דיון בהצעה אם ראש העיר יבחר שלא לקיים .טעם לקיים דיון

אסיים בזה שאני אקרא מה הצעת ההחלטה שאני דורש שתעלה פה 

   :להצבעה

שיכלול את נציגי ועד ההורים , י ראש העיר"שצוות עירוני שייקבע ע  . 1

ס ידון בחלופות נוספות בדבר אכלוס תלמידי גולדה מאיר "של ביה

ת ההמלצות האלה יובאו לדיון בישיב, ס השרון לשעבר"ביבמתחם 

  . המועצה הבאה

תפעיל , כלומר שבוע מהיום,  ימים ממועד הדיון בהצעה7תוך   .2

ס המתגוררים מרחק רב "העירייה הסעות עבור תלמידי ביה

שבה התחייב , 16.10.2008 ברוח סיכום הפגישה מיום ,ס"מביה

ר ועד ההורים היוצא סמדר " בפני יול העירייה אבי בן חמו"מנכ

? אתה טוען אחרת.  זה מה שהיא אמרה לי. בנושא ההסעותנדגרונדל

  . אני אשמח לשמוע מה לא התחייבת

הזמנות , מידע מלא בדבר הליך רכישת הקרוואנים לרבות עלויות  . 3
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וכן אישור בטיחות ואישורי תכנון ובנייה , זהות הספק, עבודה

 ימים ממועד הדיון הזה 3הנוגעים להצבת הקרוואנים יימסרו תוך 

  . ברי המועצהי כלל ח"בהצעה ע

,  חברי מועצה אחרים שאני בטוח שישמחו לקבל מידע בנושא הזה2

הם פנו אליך לפני הבחירות והלינו על . שמם עמירם מילר ואיציק יואל

כי , העובדה שאתה כנראה מתוך רצון למצוא פתרון כל כך מיידי

אישרת את הצבת הקרוואנים בעלויות לא , כשרוצים אז אפשר

בלי שאף גורם , בלי שהמועצה אישרה, מח לדעת מהןאני אש, מבוטלות

אני מבין שהן נעות מעל , בעלויות שהן בהחלט, של המועצה ידע על כך

לא , הם טענו. שתיתן הסברים לדבר הזה, לא אני, הם ביקשו. ₪המיליון 

אז אולי גם זה שווה . שאין אישורי בטיחות לקרוואנים האלה שם, אני

  . אני סיימתי. דיון

לא . אני חושב שכל מה שנאמר פה בפירוש לא מדויק. תודה רבה. תודה  :ה בן חמויהוד

כל . י גיא"ו עהיתה שום התחייבות לגבי שום דבר מבין הדברים שנאמר

שנעשה יעידו ההורים והמורים ואנשי משרד החינוך ואנשי הסתדרות 

ל "י מנכ"הן ע, שהעירייה טיפלה באופן ישירהמורים על אופן הטיפול 

י אנשי אגף "י מנהל אגף החינוך והן ע"ירייה באופן אישי והן עהע

התמסרו ימים כלילות על מנת להביא לפתרון לטובת אנשים ש. ההנדסה

יעידו על כך עשרות המכתבים שנכתבו . התלמידים וההורים והמורים

אני חושב שהנושא הזה . י תלמידים ומורים והורים וכולם גם יחד"ע

מהתושבים וגם ם זול מאוד בקרב חלק קטן מאוד ממשיך לתפוס פופוליז

ס ושמעתי את התגובות "אני חושב שגם היום סיירתי בביה. מההורים

אני חושב שאתה לא מייצג פה . ס" לביהשל ההורים ששמעתי מחוץ

אי לכך אני חושב שהצעה הזו בהחלט . ס" קורה בביהנאמנה את אשר

מאותה , חת פשוטהמאוד לא ראויה לדיון מסיבה א-היא הצעה מאוד

סיבה שהנושא מטופל אני חושב לעילה ולעילה מצד כל הגורמים 

זה חוסר הערכה , ומה שאתה אומר זה במילים הפוכות לחלוטין, שמניתי
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אני רק , לא אני טיפלתי, מילא. מינימלי אפילו לאותם עובדי עירייה

 אבל עובדי עירייה שנתנו באמת מעל ומעבר על. הייתי מאחורי הקלעים

  . מנת שיימצא הפתרון הזה

  ? כמו האחראית על ההסעות  :גיא בן גל

, אין לי נטייה לאשר קרוואנים בשום מקום בעיר, כולם יודעים שאני לא  :יהודה בן חמו

מאוד -ולפנים משורת הדין פעלתי בצורה מאוד. לא רק במוסדות חינוך

נים חריגה לבקשת גורמי החינוך על מנת לאשר את הקרוואנים והקרווא

מאוד גאה בהחלטה -ואני מאוד, האלה הם מהטובים והמשובחים שיש

אין סמכות למועצה לדון בזה וזו סמכות , לא של המועצה, שלי בלבד

אני לוקח את כל האחריות על הצבת , ואני הוא זה. שלי הבלעדית

  , הקרוואנים

  ? על רכישתם  :גיא בן גל

  . על רכישתם  :יהודה בן חמו

  .הכל עליך? רת הקבלןעל בחי  :גיא בן גל

  ? על מה  :יהודה בן חמו

  ? איך בחרת מי יהיה  :גיא בן גל

 אני נתתי את ההנחיה ונתתי את .זה הגורמים המקצועיים. אני לא בוחר  :יהודה בן חמו

וכשהביאו לי דגמים של קרוואנים הלכתי ובחרתי רק , האור הירוק

  . מהטובים יותר

  ?זה התפקיד לך? ם היום בעיראז אתה בוחר את הקרוואני  :גיא בן גל

לכן אני חושב שההצעה שלך היא . אני ההפך, שבחרו לי את הזולים  :יהודה בן חמו

  . הצעה נגדית, יאיר בבקשה. מאוד פופוליסטית-מאוד

  , אנחנו אמורים, אדוני ראש העירייה  :גיא בן גל

  . הוא מציע הצעה נגדית, רגע  :יהודה בן חמו

  . להחליט אם מקיימים דיון בנושאאנחנו אמורים   :גיא בן גל

   .הוא מציע הצעה נגדית, הוא מבקש לדבר  :יהודה בן חמו

הוא נותן את , הוא מתחיל את הדיון? מה אתה לא מבין, הוא יוצא לדיון  :אהוד לוי יובל
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  . כך אני מבין את זה, זכות הדיבור ליאיר

  ,מכיוון שהנושא הזה, ברשותכם  :יאיר אברהם

אתה לא כזה ? אתה רוצה להיות דובר שלי? ה רוצה לתרגם אותיאת  :יהודה בן חמו

  . מוכשר

מכיוון שהנושא הזה ? בסדר, יובל ברשותך, אהוד, מכיוון שהנושא הזה  :יאיר אברהם

ומכיוון שהנושא הזה מורכב וכולל בתוכו , רבותיי טעון מלפני ומלפנים

שתי גם אחרי העיון בהצעה לסדר אני ביקאני , נושאים מנושאים שונים

לאור תפקידי במועצת העיר וגם בתוקף היותי תושב השכונה ואב לילדה 

, אני ביקשתי מראש העיר ואני מקווה שהבקשה הזאת תאושר, ס"בביה

שאני אעמוד בראש צוות שיטפל במכלול הגורמים או במכלול הבעיות 

אני מודיע כאן ואומר ומצהיר שאין בין זה . שקיימות בנושא של גולדה

שום לא , לא אישור תקציבי, לא הסכם קואליציוני, ום דבר אחרובין ש

אני . דבר אחר שקשור בנוכחות שלי או בהשתתפות שלי פה כחבר מועצה

לטפל במכלול , ביקשתי לקחת על עצמי את הנושא הזה במלואו

, ס השרון נכון לעכשיו"הנושאים שקשורים הן במצב של הילדים בביה

  , תיות שיש לתושבים בשכונההבריאוהן בבעיות הרפואיות ו

  ? אתה מבין ברפואה  :אהוד לוי יובל

אני הקדמתי ואמרתי , הנושא הזה. עזוב, יובל, אני מבקש לא להפריע לי  :יאיר אברהם

אני יכול לעשות מהנושא הזה הון פוליטי ולדבר בגנות , שהנושא הזה

אני כרגע מביא הצעה קונקרטית . ראש העיר או בשבח אנשים אחרים

אני מציע . אתם יכולים לעשות עם זה מה שאתם רוצים. דר היוםלס

כפי שהתנהלתי בכל החודשים , הצעה שבאה במטרה לפתור את הבעיה

  . שבהם ניהלתי מאבק

  . תודה יאיר  :יהודה בן חמו

הנושא הזה כולל בתוכו הן את הבעיות של , לכן אני אומר. רק שנייה  :יאיר אברהם

ס והן את הנושאים שקשורים "רו בביההן את הבעיות שנות, השכונה

. כי זאת המטרה שלנו כתושבים וכהורים לילדים, ס גולדה"בחזרה לביה
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   .זאת ההצעה שלי

  ? מי הצוות  :עמירם מילר

  ? לא הבנתי במה היא שונה משלנו  :גיא בן גל

  . תודה רבה  :יהודה בן חמו

  ? וותר של הצ"אתה רוצה להיות יו, צטרכו להקים צוותשי  :גיא בן גל

  ,  הודעתיאני  :יאיר אברהם

  . תודה רבה  :יהודה בן חמו

 של הצוות שאנחנו ר" נברך על היותך יו.ר"אני אשמח אם תהיה היו  :גיא בן גל

  .מציעים להקים

  . בבקשה, בוקי  :יהודה בן חמו

 שיאיר יעמוד ברשות של ועדה שתכלול את מנהל אגף החינוך ,אני מציע  :יש'ר בוקי צ"ד

לדון בנושא ולהביא את הממצאים , כדי ללמוד את הנושאל "ואת המנכ

  . לפני המועצה

  . לדעתי, צריך גם נציג הורים שם  :גיא בן גל

  . אנחנו כרגע רק בהצעות לדיון, שנייה. תודה רבה. תודה  :יהודה בן חמו

אני חושב , אבל דווקא לאור העובדה שהירוקים הציעו את ההצעה הזו  :אורן כהן

  . ים יהיה נציג בוועדה הזושיש מקום שלירוק

  ,  אני מבקש להעמיד להצבעה  :יהודה בן חמו

שהצוות הזה צריך לפעול בכל , אני קודם כל חושב כפי שאמר יאיר, רגע  :עמירם מילר

אלא גם , לא רק במישור של הקרוואנים בהזדמנות זאת, המישורים

  -י ה"במישור שעלה קודם ע

  , במכלול הכולל. נכון  :ר אמיר גבע"ד

  . נושאים ואני מתכוון לזה3דיברתי על   :יאיר אברהם

יכולה ... חברההאני חושב ש. אני מבקש להצטרף לצוות, היות וזה, רגע  :עמירם מילר

  .לקדם את הזמן של התכנון שעות ביממה כדי 24לעבוד 

  . אני מציע את ההצעה הבאה  :יהודה בן חמו

  . דבר אחד, יש לי עוד שאלה  :אל-אתי גן
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  . אתי, בבקשה  : חמויהודה בן

והזמן צריך להיות . הדבר הנוסף שאני רוצה זה להגביל את הוועדה בזמן  :אל-אתי גן

כי ולא זה שנתיים ואנחנו יודעים שבדרך כלל ועדות קוברים , קצר

  .אז אני מבקשת ,דברים

  , אני מעמיד להצבעה הצעות. תודה רבה  :יהודה בן חמו

החבות , שפטית שלהם ומה הסכנה המשפטיתמה הסמכות המ. שאלה  :אהוד לוי יובל

ילדים , המשפטית שתעמוד בעירייה ברגע שהצוות הזה יתחיל לעבוד

מי יבוא וייתן את , יהיו שם חשופים להרעלת גזים או לא להרעלת גזים

העירייה תעמוד ביום מן הימים למשפט ומה היא החבות , מה? הדין

  ?שלה

  ? וא פתרונותאתה מחפש עוד בעיות או למצ  :גיא בן גל

זו לא . לא מבין מה אתה אומר עכשיואני ? אתה לא רוצה שתהיה ועדה  :ד מנשה אליאס"עו

  . בעיה משפטית

כדי לפתור את הבעיות ואתה עכשיו , אני רוצה לקחת על עצמי אחריות  :???

  . אני לא מבין? מעמיד לנו חסמים משפטיים

   ?כאלהדברים מה אתה מעלה ל, אם אתה רוצה לקדם את העניין  :ד מנשה אליאס"עו

היא ? מה הסמכויות של הוועדה? השאלה מהי הסמכות של הוועדה  :אהוד לוי יובל

  ? תמליץ

   .הוא הגדיר בדיוק מה הוא רוצה לעשות. לא היית מרוכז  :צביקה צרפתי

  ? מי  :גיא בן גל

  . רהוט, הוא הציג את זה יפה. יאיר  :צביקה צרפתי

  . ובזה נגמר, נגדית, איריש פה הצעה של י  :אבי בן חמו

ר "ההצעה של יאיר דיברה שהוא רוצה להיות יו, לא? שאומרת מה בדיוק  :גיא בן גל

ר צוות הזה צריך להיות נציג עירוני מאגף "בוקי דיבר שבנוסף ליו, הצוות

אורן כהן ציין שמן , עמירם מילר הביע את נכונותו להיות שם, החינוך

אז האם .  היום יהיה גם נציג מטעמוהראוי שמי שהציע את הנושא לסדר

כי סגנך , אני מניח שכן? אנחנו קודם כל מסכימים שצריך לקום צוות
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יש נראה . הציע שאכן כך צריך לקום, שזה לא מכבר קיבל את אישורנו

לי תמימת דעים שראוי שיאיר יהיה בראש הצוות גם כי הוא חבר מועצה 

עכשיו רק . כי הוא גר שםוגם כי הוא מכיר את הנושא מלפני ומלפנים 

הצוות הזה מקבל מנדט מסודר עם , נשאר לקבוע האם כפי שאתי הציעה

אז בואו נחליט על זה ונסגור . ומה ההרכב הסופי שלו, לוחות זמנים

  . עניין

נציג , עם כל הכבוד יאיר. נציגות להוריםגם כן ואני חושבת עדיין   :אל-אתי גן

חד משמעית . הוא חבר מועצה, בודעם כל הכיאיר . להורים חייב להיות

  . נציג הורים

  . הוא הורה  :???

  . גם כןצריך להיות נציג הורים, סליחה. אבל הוא חבר מועצה, לא  :אל-אתי גן

, ס גולדה"מאחר וגם אני אב לילדה בבי, אני. אני רוצה רגע לשאול משהו  :אורן כהן

האם . קיבלתי תשובה מסוימת, ד קדמי משהו דומה"וכששאלתי את עו

    ?יש פסול משפטי בזה שיאיר עומד בראש ועדה כזו

הילדה שלי ? בסדר, אני כבר מודיע שהילדה שלי לא קשורה להסעות  :יאיר אברהם

למעט בנושא , אין לי שום נגיעה אישית. הולכת ברגל ותחזור ברגל

  . הציבורי

ציג להורים בשביל זה צריך להיות נ, זה לראייה למה אתה לא יכול לייצג  :אל-אתי גן

  . גם

  . בבקשה, תנו ליועצת המשפטית לענות  :יהודה בן חמו

  ? הולכת לדון רק בהסעותהוועדה   :ד קרן קדמי"עו

  . ממש לא. לא  :יאיר אברהם

אז אני חושבת שזה קצת בעייתי שאתה הולך , בכל המכלול שקשור  :ד קרן קדמי"עו

 בכל ל הבת שלךכי יש פה עניין אישי שלך וש. ר של ועדה כזאת"להיות יו

  . מהבחינה הזו זה ניגוד עניינים, הנושא

  . עמירם, אז קח אתה  :אל-אתי גן

  .אני מבקש לומר משהו, סליחה חברים  :יאיר אברהם
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לוקח על עצמי אני , מה שאני מבקש, חברים. סליחה עם כל הכבוד, יאיר  :יהודה בן חמו

 שאמרה לאור הדברים, בניגוד להצעות שנאמרו פה וסליחה רגע יאיר

אני , היועצת המשפטית שיש ניגוד עניינים בין הורים שלומדים בגולדה

לוקח על עצמי בטווח של שבועיים עד שלושה או שיותר נכון לקראת 

לקיים דיון בקרב כל חברי המועצה עם הגורמים , ישיבת המועצה בינואר

נציג של , נציג של אגף ההנדסה, ל"תהנציג של חברת , קרי, המקצועיים

ממילא . יתקיים פה דיון שיחשוף פה את כל האינפורמציה, גף החינוךא

אני חושב שחברי המועצה החדשים ראוי , אבל שתדעו אתה, היא חשופה

  . שישמעו את הנושא הזה מפי הגבורה

  ? ס"נעשה את זה בגולדה בביה, יהודה  :אהוד לוי יובל

  ? אני הפרעתי לך  :יהודה בן חמו

  . חבר שלךאני , לא  :אהוד לוי יובל

לכן . תרגיש אווירה טובה,  זה בתוך תפוח גדול שיהיה לך נוחנעשה את  :יהודה בן חמו

  , אני לא רוצה, יאיר, אני מציע

  ?כחלק מסדר היום, כסעיף רשמי, רק שנייה, יהודה  :גיא בן גל

  ,   חבל שתעמוד, אני לא רוצה להעמיד אותך במכשול, שנייה רגע  :יהודה בן חמו

  . אני חושב שייעוץ משפטי כבודו במקומו מונח. שום מכשול, לא, לא  :יאיר אברהם

  .  יאיר,שנייה  :יהודה בן חמו

תאר לעצמך שכל נושא שחבר מועצה פה . ברשותך, תאר לעצמך יהודה  :יאיר אברהם

או איש ציבור שייתכן ואולי יהיה לו איזשהו חשש לניגוד עניינים הוא 

  . לא יוכל לטפל בו

 להוריד את ההצעה הזאת מסדר אני מציע. זה לא לדיון כרגע. עזוב, יאיר  :יהודה בן חמו

  , היום ולהעלות את הנושא לדיון לפני ישיבת המועצה הבאה בינואר

  ? -כישיבה שלא מן המניין או כסעיף  :גיא בן גל

  , תקרא לזה איך שאתה  :יהודה בן חמו

מועצה מן המניין או שתשלב את זה כסעיף אינטגראלי בישיבת . לא  :גיא בן גל

  . זה גם בסדר, הבאה
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  , אני אציע שזו תהיה ישיבה, לא  :יהודה בן חמו

  . דיון מיוחד  :ר אמיר גבע"ד

בלי , בלי הגבלת זמן, תשאלו את כל השאלות, דיון נפרד שיהיה ענייני  :יהודה בן חמו

ולכן אני מציע להסיר את .  דקות5לא ,  דקות10לא , סטופר של מועצה

  ? מי בעד. סדר היום ולקיים דיון בחודש הבאההצעה הזו מ

  ? כפוף למה שאמרת  :גיא בן גל

  ? מי בעד  :יהודה בן חמו

אתה אומר , רגע? לפני ישיבת המועצה מן המניין של חודש ינואר, יהודה  :גיא בן גל

  . תציין מתי אתה מתכוון לעשות אותו שנוכל לתמוך בזה, משהו

  . ה הבאהלפני הישיב. הוא אמר  :ר אמיר גבע"ד

מי בעד להסיר את ההצעה . בינואר לפני ישיבת המועצה הבאה, אמרתי  :יהודה בן חמו

  .מועצה הבאההזו מסדר היום ולקיים דיון בינואר לפני ישיבת ה

  הצבעה  

,  צנעניאיתן,  לויארנון,  צרפתיצביקה, ש" ציבוקי,  בן חמויהודה :בעד

,  גרוסנפתלי,  גבעראמי, לוי- חסוןנורית,  מילרעמירם,  אליאסמנשה

  ויאיראל- גןאתי,  כהןאורן, בוזגלו- עמרמישלי,  בן גלגיא, שמעון פרץ

  . אברהם

חלופות נוספות "מחליטים להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר בדבר  :4 ' מסהחלטה

  .ולקיים דיון בנושא במהלך חודש ינואר" ס גולדה"בדבר פינוי תלמידי ביה
  

  . בלבדשאלת הבהרה  :יהודה בן חמו

חברי המועצה החדשים שלא כולם מכירים , באמת כמו שאמרת קודם  :ד מנשה אליאס"עו

  , כל הבעיותבדיוק הייתי רוצה לשמוע מה , את הבעיה

  . בישיבת המועצה הבאה. אוקי  :יהודה בן חמו

  , כל המומחים המתעסקים בתחום הזהו  :ד מנשה אליאס"עו

  . תודה רבה  :יהודה בן חמו
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  .העתקת אנטנת סלקום מכביש הטייסים בנושא, גיא בן גל של דרהצעה לס: ב  

  

  :רקע ודברי הסבר

לנגד . בתחילת חודש נובמבר התעוררו תושבי כפר סבא למציאות חדשה"

עיניהם הוקמה אנטנה גבוהה וככל הנראה רבת עוצמה של חברת סלקום 

על תוואי כביש הטייסים בשטח השיפוט של עיריית הוד השרון ובסמוך 

  .בית ספר אוסישקין וגן ילדים עירוניל

באותו שבוע כינס ועד ההורים של בית ספר אוסישקין ישיבה ובה בחן 

. את הדרכים האפשריות להעתקת האנטנה ממיקומה החדש והמדאיג

  :באותו שבוע הוציא יועץ התקשורת של העירייה הודעה בו הלשון

רייה את דבר  הביאו תושבים לידיעת גורמי העי2/11/2008-בלילה ה"

 בצד הדרומי של התוואי 531תוואי הקמתם של עמודי אנטנות לאורך 

תוואי דרך זה הוא שטח . המצוי בתחום שיפוטה של עיריית הוד השרון

ומיקום האנטנות הוא בסמוך , בתחום שיפוטה של עיריית הוד השרון

הנחה ראש העיר מיידית לעשות כל , משהתקבל המידע. לגשר אסירי ציון

  :תן לטיפול מיידי בנושא ובמישורים הבאיםשני

ומניעת הפעלת , לעשות כל שניתן לעצור את הצבת העמוד של פרטנר

לבחון אפשרות ). העמוד הוקם היום בשעות הבוקר(, העמוד של סלקום

להעתקת המיקום המתוכנן לאתרים אחרים המרוחקים יותר מבתי 

 עם נציגי לשוחח. ס אוסישקין"המגורים של תושבי העיר ומביה

עם מעורבות שיתופית מלאה באשר  -התושבים ולשמוע את בקשותיהם 

  . חד משמעית- האינטרס הוא משותף -לדרכי הפעולה 

 על פנייה 3/11/2008ראשי הערים כפר סבא והוד השרון סיכמו ביום שני 

בתוך שבועות מספר יוסכם על לפיה , משותפת לחברות סלקום ופרטנר

מה שיאפשר העתקת התכנון הקיים של , ם אלומיקומים חדשים לאתרי

ברוח זו .  דרום לאתרים אחרים531האנטנות מאזור הצמוד לתוואי 

סיכמה עיריית כפר סבא עם חברת פרטנר על השהיית הקמת האנטנה על 
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  . שבועות עד לבחינת כל ההשלכות הסביבתיות האפשריות' ידם למס

, סלקום' ל חב"כלסמנ) שטרם אושרה(נעשתה פנייה דומה , בנוסף

לעצירת עבודות מתוכננות להפעלת האנטנות שליד העמוד שהוקם 

נבחנו כל ההיבטים האפשריים לעצירת . סלקום' הבוקר על ידי חב

להקמת העמודים קיימים (לרבות משפטיות , התהליך בדרכים אחרות

אשורי הקמה של המשרד , היתרים של הוועדה המקומית של הוד השרון

ועדיין אין אישורי הפעלה לאנטנות של המשרד , לאיכות הסביבה

  ).לאיכות הסביבה

משפטית כלשהי להגשת צווי מניעה מאחר נראה כי לעת עתה אין עילה 

 מאחר -) קורניםואין הפעלה שלאמצעים , ואין ליקויים בהליכי ההיתר

 העירייה .לאיכות הסביבהוכאמור לא ניתן היתר הפעלה מהמשרד 

גני , בשטח מעמוד האנטנה לכל מבני המגוריםביצעה מדידה מוסמכת 

ונמצא שהמרחק הקטן ביותר , הילדים ובית הספר באזור ומכל הכוונים

מהעמוד למבנה המגורים הקרוב לתוואי הכביש בשטח '  מ116.12הוא 

  .הוד השרון

הוצאת . בימים הקרובים אנו מצפים לקבלת תשובה מחברת סלקום

 לחברת סלקום ופרטנר ובו בקשה מכתב משותף של שתי ראשי הרשויות

בתוך , אתרים חלופיים בתאום ביניהן הרשויות תמצאנה הברורה לפי

ואין , ולפיכך אין להמשיך בהקמת האתר של סלקום, שבועות' מס

אלא במיקום ,  הקיים-להקים את עמוד פרטנר במיקומם המתוכנן 

ון בכוונת העירייה להתחיל יחד עם עיריית הוד השר. החדש המוסכם

העירייה . בתאום עם חברות סלקום ופרטנר, בחיפוש אתרים חלופיים

  . ממשיכה לבחון גם מסגרות טיפול אחרות

 תבוצע מיידית בדיקת קרינה אזורית -אם חלילה תחל הפעלת האנטנה 

  .מקיפה

ר "וכפי שהדגיש זאת ראש העיר בשיחה עם יו, ראוי לציין ובאופן ברור

, אירית אייזדופר-ס אוסישקין" ביהומנהלת, הורים סיגל הברועד ה
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והעירייה תעשה כל שניתן על מנת , האינטרס בנושא הוא משותף

  ".להרחיק נוכחות עמודי אנטנות אלו

מאז הודעה זו הוציא יועץ התקשורת של עיריית כפר סבא הודעה נוספת 

  : בזו הלשון3.11.08בתאריך 

ון חי אדיב פנו יהודה בן חמו וראש העיר הוד השרראש העיר כפר סבא "

בדרשה שלא להפעיל את האנטנות הסלולריות ' לחברות סלקום ואורנג

  ".עד למציאת מיקום חלופי מוסכם, במיקומן הנוכחי, במגדיאל

א האנטנה אסיפת תושבים  ועד הפעולה בנושם קיי26.11.08בתאריך 

בישיבה זו חזרו הנציגים . אליו הגיעו גם נציגם עירונייםבבית הסטודנט 

אינה חוסכת כל מאמץ בניסיונה רוניים על כך שעיריית כפר סבא העי

להעתיק את האנטנה ממיקומה הנוכחי ולעכב את הצבתן של האנטנות 

  .של החברות הסלולר הנוספות

, דמה שלאור היחסים המתוחים השוררים בין ראשי העריםנ, כל או כך

פעלה ככל הנראה עיריית הוד השרון בדרך כל חוסר תיאום עם עיריית 

הואיל ועיריית כפר סבא . כפר סבא ותוך הצבת עובדות מוגמרות בשטח

החשש של התושבים הוא כי , אינה פועלת בשקיפות סביבתית מלאה

וצמה גבוהה שעשויה להזיק לבריאות מהאנטנה קיימת מייננת קרינה בע

התושבים המתגוררים בסמוך ולבריאותם של הילדים הלומדים בקרבת 

  .מקום

  :לפיכך מוצע להביא בפני מועצת העיר את נוסח הצעת ההחלטה הבאה

עיריית כפר סבא תציג עד ישיבת המועצה הבאה בפני מועצת העיר  .1

 למיקומים את החלופות המוסכמות עם עיריית הוד השרון באשר

  .חלופיים של האנטנה

 3תעביר לידי חברי המועצה את המידע הבא תוך עיריית כפר סבא  .2

 :ימים ממועד קיום הדיון בהצעה זו

נוסחי המכתבים שהתקיימו בין עיריית כפר סבא לעיריית   .א

  .הוד השרון
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, נוסחי המכתבים שהעבירה העירייה לידי חברת סלקום   .ב

 .נדוןפרטנר וכן כל גורם אחר בנושא ה

פירוט המקומות החלופיים שהוסכמו על ידי העיריות ונדחו   .ג

 .על ידי סלקום ולהיפך

פירוט של האנטנות שנמצאות בהליכי תכנון ואישור בכפר   .ד

 .סבא

 .ממצאי בדיקת המרחקים שבוצעה ביחס לאנטנה  .ה

 .ממצאי בדיקת קרינה שהוזמנה על ידי העירייה  .ו

מים משפטיים חוות דעת משפטיות שנכתבו בנושא על ידי גור  .ז

  ".עבור עיריית כפר סבא

.  העתקת אנטנת סלקום מכביש הטייסיםההצעה לסדר הבאה נקראת  :גיא בן גל

שאם האנטנה הועתקה , כפי ששלי הרגע אמרה, על פניו יהיה מי שיטען

הסכמה , יש החלטה שהיא תועתק ליתר דיוק, או היא לא הועתקה

רה הדיון בהצעה לכאו, הדדית של שני ראשי הערים שהיא תועתק

אחרי ששוחחתי גם עם הורים של תלמידים באוסישקין אבל . מתייתר

שאגב מברכים על כך שסוף סוף נמצאה הדרך להגיע להסכמה משותפת 

גם של הוד השרון וגם של כפר סבא להעתיק את , של שני ראשי הערים

לא ' י פתרון של בעיה א"השאלה אם ע, האנטנה מהמיקום הנוכחי שלה

י פרסומים של "ולפחות עפ. ם בעיה במיקום המוסכם החדשיוצרי

היא להעתיק , הכוונה לגבי המיקום המחודש של האנטנה, העירייה

ס ורחוק מגן "למתחם שהוא רחוק מבי, שוב,  מטר מזרחה200אותה 

  . ילדים

  . אמנהס"הוא קרוב לבי, לא  :אהוד לוי יובל

הוא קרוב .  לאיפה הוא קרובאמרתי מאיפה הוא רחוק עוד לא אמרתי  :גיא בן גל

את , באופן שמדאיג מאוד את בית האבות שנמצא בסמוך למתחם הזה

מדאיג מאוד את התושבים שגרים בקצה רחוב תל חי , בית האבות גיל פז
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כשעיריית כפר סבא פינתה , ואז השאלה עוד פעם. שזה גם קרוב אליהם

כך שיש בכדי היא לכל הפחות הודתה ב, ס השרון"את תלמידי גולדה לבי

להשאיר אותם במקומם בעיה שמטרידה קודם כל את הילדים ואת 

שהרי אם לא כן היא , וכנראה מספיק גם את עיריית כפר סבא, ההורים

ואני שמח שאחרי הרבה זמן הגעת , בעצם נכונותך. לא היתה מזיזה

  , סוף עם ראש עיריית הוד השרון-להסכמה סוף

  ? לא, לצערך  :יהודה בן חמו

הפסקת לשחק איתו משחקי , הפסקת להתקוטט איתו. לשמחתי הרבה  :בן גלגיא 

ולמדת מיושבי ראש של שני הסניפים של הירוקים בהוד , כבוד ילדותיים

ולא נותנים , השרון וכפר סבא שעובדים בהרמוניה מלאה אחד עם השני

, פה זה שלי ופה זה שלך'לשטחי שיפוט מוניציפאליים שרירותיים להגיד 

ופה אני אחזיר לך על , מכון הטיהורי אעשה איתך חשבון על ופה אנ

. התבגרת, טוב מאוד, והפסקתם להיות ילדים קטנים יהודה. 'האנטנה

  .וגם חי אדיב התבגר

  . תמשיך לעניין  :יש'ר בוקי צ"ד

כדי להפגיש ביניכם , מי ישמע, זאביק ביילסקיהיה צריך להביא את   :גיא בן גל

' שאם אני ראש עיר א, ה נורא אלמנטאריתבאותו חדר ולהגיע להסכמ

אולי כדאי שאני אדבר איתו ' יש לו השפעה על ראש עיר בעושה משהו ש

כל הכבוד לביילסקי שהצליח להגיע איתך לרזולוציות , וואו. קודם

אני גם מקווה שפעם הבאה . לא בציניות, אני באמת מברך. נהדר. האלה

,  של תושבי הוד השרוןשאתה תעשה משהו שישפיע על איכות החיים

, לגופו של עניין. אתה גם תתייעץ איתו ומכאן תעלו על פסים חיוביים

ואני אשמח לדעת שהוא אכן זה כי אין , הפתרון המוסכם שהגעתם אליו

 200שהמיקום הוא אכן ,  חוץ מהודעה של יועץ התקשורת שלךלזה ביטוי

מה שהדאיג והשאלה אם , הוא מהווה בעיה במיקום החדש, מטר מזרחה

להדאיג תושבים ותיקים לא אמור , ס אוסישקין"הורים וילדים בבי

לא כדין אזרח תושב ' דין ילד בכיתה ד? מה, זאת אומרת. בבית אבות
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אתה הצהרת באמצעות היועץ שלך שעשית , חוץ מזה? ותיק במקום אחר

אתה . בכלים ציבוריים, כל מאמץ להילחם בדבר הזה בכלים משפטיים

י "אני יודע עפ. ממני שהאנטנה הזו שייכת לחברת סלקוםיודע טוב 

מידעים שמגיעים אליי שיש כוונות של חברות סלולר אחרות ויש עוד 

,  שמסדירה את הנושאים האלה36א "ויש תמ, כמה מפעילות סלולריות

והם כבר זוממות גם על המיקום הקודם שממנו סלקום עדיין לא 

. נטנת סלקום עדיין לא הועתקהוגם מהמיקום החדש שאליו א, הועתקה

הצעה קונקרטית עם המלצות , יושבת אצלך במגירה ומעלה לצערי אבק

אתה מינית את בני כברה שלא נבחר מחדש . בנושא אנטנות סלולריות

  , למועצה הזאת

  . רציתי שיציג אותה  :יהודה בן חמו

  , אומרים שאתה לא, אם שואלים אותו, אז הוא. הבנתי  :גיא בן גל

  . הישיבה הזו רציתי שיציג, לא  :ה בן חמויהוד

  . הוא לא מצא לנכון להגיע, הזמנת אותו לישיבה החגיגית. הבנתי  :גיא בן גל

  . מה לעשות, הציבור לא רצה שיהיה פה. עכשיו רציתי, עכשיו  :יהודה בן חמו

 מהעובדה להתחמק,  מצחיקמאודשלא , אתה יכול בהומור אגב, יהודה  :גיא בן גל

וסיים , אצלת לו סמכות להביא המלצות על נושא מאוד רצינישלאדם שה

כולל אנשים כמו פנחס כהנא , את העבודה ועשה עבודה טובה לכל הדעות

,  והוא לא מייצג אינטרס פוליטי לא שלך ולא שלישהיה חבר בצוות הזה

למה המסקנות של צוות האנטנות . שיבח את העבודה של הוועדה הזאת

? מעלה אבק במגירה שלך,  את ההמלצות שלושהגיש לך, שאתה הקמת

ליישם חלק , אולי אם היית טורח לדון בהמלצות של הצוות הזה

יוצאת בעיה ' לא היינו נמצאים במצב שאנטנה א, מההמלצות שלו

  .יוצרת בעיה אחרת' והמיקום שלה במיקום ב, באוסישקין

  .תודה רבה. תודה  :יהודה בן חמו

   .יחס לטיעונים שליאני אשמח אם תתי   :גיא בן גל

משפט אחד לאחר מכן אתה תציע הצעת , עמירם ברשותך, חברים  :יהודה בן חמו
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מאוד שמח שהפתרון בנושא האנטנה הגיע יחסית -אני מאוד. החלטה

אני עדכנתי לא מעט מחברי המועצה , לידיעת החברים. במהרה

 ורצו לדעת תוך כדי המשבר ולאחר המשבר עדכנתי את שהתקשרו

, אני חושב שסך הכל מגיע דברי הערכה גם לסלקום.  בתהליךהחברים

גם לראש עיריית הוד השרון שבסופו של יום ישבנו , גם להוד השרון

אתם צריכים להבין , לעצם העניין. וידענו למצוא את הנוסחא המדוברת

בקרוב מאוד . בעיה ממקום למקוםלא העתקנו , שגם העתקת האנטנה

טנות ותוכלו כל אחד בדרכו שלו לקבל גם יהיה דיון על נושא האנ

תועלות ונזקים אם כן וכמה , תועלות של האנטנותאינפורמציה באשר ל

כפי . של האנטנות באזורי מגורים בטח ובטח באזורי מוסדות חינוך

יזמתי בקדנציה הקודמת הקמת תכנית אב לאנטנות שנוכל , שנאמר פה

ן התכנית הזו גובשה ואכ, להציב את האנטנות בשום שכל באזורים בעיר

. י הצוות המקצועי של עיריית כפר סבא וגם אנשי ציבור שנכחו בהם"ע

. אתה תופתע. אתה תופתע אם אני אומר לך שאפילו הזה עדיין לא אצלי

  , אתה פשוט ניזון

  ?אצלךח שבני הגיש לך לפני חצי שנה לא "הדו  :גיא בן גל

אבל בוא אני . ובדות לבלבל אותך אתה לפעמים לא נותן לע,תרשה לי  :יהודה בן חמו

 .אולי, אולי תתקן את עצמך פעם, אציב לך את העובדות ואחרי זה תגיד

ח נעשה בצורה חלקית ולא "הדו, ח לא הושלם"אז אני אומר לך שהדו

  .ח לא הושלם"פשוט הדו, בגלל חלילה שבני עשה את זה

  ? הוועדה לא השלימה את עבודתו  :ר אמיר גבע"ד

ככה שלא יהיו סימני שאלה בסוף , אני מדבר כל כך ברור, תרשה לי  :יהודה בן חמו

 על כן הצוות המקצועי של העירייה שוקד ושקד גם .הדברים שלי

קיימו עוד מספר פגישות עם אנשי חברות , בחודשים האחרונים להשלים

ח הזה כשהוא יושלם הוא "והדו. לעשות מקצה שיפוריםהסלולר על מנת 

על מנת שגם פה תקבלו , לי נוצות לא לי ולא לאחריםיובא בלי כותרות וב

  . אינפורמציה יותר מדויקת
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 מטרים למקום 210 העתקנו את האנטנה -באשר להעתקת האנטנה   

. כשבמקביל גם הדרמנו את האנטנה, מוסכם מזרחה ממיקומה הנוכחי

המקום המוצע הוא רחוק יותר דרומית מבתי התושבים , זאת אומרת

 מטר מהמיקום הנוכחי ממוסדות 210-וגם מזרחה כ, מהמיקום היום

  ,אין הבדל מבחינתנו. חינוך

  .אמנהס של "יש שם בי, יהודה  :אהוד לוי יובל

  . אנחנו לא בדיון כרגע  :יהודה בן חמו

  . אבל זה לא מדויק עם העובדות  :אהוד לוי יובל

. אתהתכיר את העיר כפר סבא איפה אמנה ואיפה , תעשה לי טובה  :יהודה בן חמו

  . תעשה לי טובה

  ?   שלס"איך נקרא בי  :אהוד לוי יובל

  ? אתה סתם מתווכח, אנטנהאיפה תוצב אתה לא יודע   :עמירם מילר

יגאל שמעון סגן עיריית . אני אעדכן אותך במשהו שאתה אולי לא יודע  :גיא בן גל

אז , הוד השרון אמר לי שאם ימשיכו להיות התנגדויות של תושבי תל חי

מה אתה עושה עם . ון ירדו מההסכמה שלהם למיקום המשותףהוד השר

  ?זה

אני מאוד שמח שאתם מנסים . לכן הגענו להבנה להעתקת האנטנה  :יהודה בן חמו

  . למצוא בעיות נוספות

  . אני מאוד שמח שאתה מנסה להתחמק מהמציאות, תקשיב, לא  :גיא בן גל

חפרנו , הצבענו עם האצבע, קוםראש עיריית הוד השרון ואני היינו במ  :יהודה בן חמו

ההצעה הזו ממילא מתייתרת כי היא , לכן אני בא ואומר. את הגומה גם

  ? נכון גיא, הוגשה גם לפני שהגענו

  . כן  :גיא בן גל

  ?נכון, היא הוגשה לפני שהיתה  :יהודה בן חמו

  . לפני שהיתה הסכמה הדדית על ההחלטה על ההעתקה  :גיא בן גל

, אז לכן היא מתייתרת ואני מציע להסיר אותה, יא הוגשה לפניה, כן  :יהודה בן חמו

אני בהחלט מסכים שצריכה . באמת שלא יהיו בעיות כאלהונקווה 
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  . להיות הידברות

  , בוא, אני לא אמרתי שקל לך לעבוד עם הצד השני  :גיא בן גל

  . לא חשוב  :יהודה בן חמו

ה לעיריית כפר סבא עובדות היא הציב, הוד השרון עשתה מעשה לא ראוי  :גיא בן גל

  . בשטח

  , אני כמוך, גיא  :יהודה בן חמו

  , שזו לא אשמה שלך באופן מלא, אני מספיק ענייני להודות בזה  :גיא בן גל

אני כמוך חושב שצריכה להיות הידברות ואני שמח מאוד שנפתח ערוץ   :יהודה בן חמו

וחומוס הידברות ואני מקווה שננגב פעם בחודש חומוס בהוד השרון 

  . יעלה לנו קצת קוליפורמים אבל נפתור את הבעיה, בכפר סבא

מתי אנחנו , אז רק לעניין ההמלצות המקצועיות של צוות תכנית האב  :גיא בן גל

  ? בנוסח הסופי, צפויים לעיין בזה

 ועל מנת שאני אני אבדוק מחר מתי מגבשים את הטיוטא העיקרית  :יהודה בן חמו

הסרנו מסדר . אין לי שום בעיה. את זה לדיוןואז נביא , אעבור עליה

  . הוא הסיר. עמירם, הוא הסיר, לא? היום

  .הצעה לסדר הבאה  :אבי בן חמו

  , אבל אני בכל זאת רוצה, הוא הסיר  :עמירם מילר

  . שאלה של עמירם  :יהודה בן חמו

 .קבלו את זה כהערה של זקן חברי המועצה, בוא נגיד. לא שאלה, הערה  :עמירם מילר

אני הייתי בלשכתו . אבל בעיקר, מר בן גל אני רוצה לדבר לא רק אליך

דיברתי איתו בנושא האנטנה כאחד שהזמינו , של ראש עיריית כפר סבא

אותו תושבי דרום רחוב ביאליק להראות לו את המצב והתרשמתי איך 

נסעה ברחוב ויצמן שיירת , באותה העת שהייתי במשרדו. שהתרשמתי

מאוד אני . ה הורי תלמידים באוסישקין וצפרה והכלשל כנראמכוניות 

שמח על ההבנה שהושגה בנושא העתקת האנטנה למקום שלפי עניות 

ר ועדה שעסקה "יו, וגם אני הייתי בעבר עוד לפני בני כברה, דעתי

והמצוקה בעצם , גם יהודה היה חבר באותה ועדה, באנטנות סלולריות
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אומר את זה כאיש מקצוע אלא אני לא , לפי מיטב הבנתי. לא השתנתה

אמורה להיות , המקום החדש שאליו מועתקת, כאחד עם ניסיון מסוים

  , לא בדיירי גיל פז, איננו פוגע לא באמנה, מועתקת האנטנה

  ? מה המרחק  :ד מנשה אליאס"עו

  . לא, לא, אה? בגולדה לא  :יהודה בן חמו

  , לא בדיירי גיל פז  :עמירם מילר

  . ש מספיק בעיות משלהלגולדה י  :גיא בן גל

  , לא בדיירי מעונות הגיל  :עמירם מילר

  . זה יפה, זה משעשע אותך  :גיא בן גל

אם , גם לא בתושבים של הוד השרון, ולא בתושבים אחרים של כפר סבא  :עמירם מילר

כי ישנה בעייתיות קבועה ביחסים בין שני ראשי הערים בתחומים של קו 

חושב שהדדית לא צריכים לפגוע בתושבי ואני באמת . התפר לגבי נפגעים

זה אני חושב כדבר . הוד השרון כמו שהוד השרון לא צריכה לפגוע בנו

  . עקרוני נכון

  .תודה. חד משמעית  :יהודה בן חמו

בישיבת , אבל מה שאני רוצה לומר לך גיא ואולי גם לכל הנוכחים  :עמירם מילר

-לוי או נורית לוי-נורית חסון, שיושבת לידי' המועצה הראשונה הגב

  . קראה שיר, חסון

  . תפילה  :יהודה בן חמו

פרי , זה מפרי עטה, זה לא מתהילים. שיר תפילה שהיא חיברה  :עמירם מילר

אני ראיתי באות הזה איזשהו שינוי שתהיה מועצה קצת . מחשבתה

. ואני חושב שדבריך גל בקשר לנושא של האנטנות עניינית נכונה. אחרת

לא , ם ציניות ולהגיד ראשי ערים כן מדבריםלהתחיל להתעסק ע

אנחנו לא יכולים שלא לשתף פעולה כולנו , למה לא מדברים, מדברים

וכלל שנפרגן אחד בשני וככל . ביחד על מנת לבצע מטרות משותפות

ואני אומר את זה גם , ונימנע מדברים מיותרים שנקשיב אחד לשני

ייה הזאת ויוטב לדיונים אז אני חושב שיוטב למועצת העיר, לראש העיר
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  . ויוטב בעיקר לתושבי כפר סבא

  . סעיף הבא. הצעה לסדר הבאה. תודה רבה  :יהודה בן חמו

אותו שיח מתון שאתה מייחל לו יהיה , לגת העבודהאני מאחל לך שמפ  :גיא בן גל

  .קיים גם

  .  אתה שוב חוזר אבל לציניות :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  , ת העבודה מתוןהשיח במפלג  :עמירם מילר

   .לכן אני מאחל לך  :גיא בן גל

  . תודה רבה  :יהודה בן חמו

  

  .20/5/08-הוגשה ב, הגבלת שימוש במפוחי עלים, גיא בן גל של הצעה לסדר: ג  

  

  :רקע ודברי הסבר

חצרות , לניקוי רחובות) מפוחים לאיסוף עלים(ש במפוחי אוויר השימו"

השימוש . שנים האחרונותוגנים ציבוריים ופרטיים הולך וגובר ב

. במפוחים אלה גורם למטרדי רעש וזיהום אויר קשים ופוגע בציבור

אוסר על גרימת רעש חזק או , 1961-א"התשכ, החוק למניעת מפגעים

 90-אולם התקנות שחוקקו מכוח חוק זה בתחילת שנות ה, בלתי סביר

י ציוד אינן כוללות התייחסות פרטנית לרעש ולזיהום אוויר הנגרם על יד

מפגעי הרעש הנוצר ממפוחי עלים . גינון מנועי בכלל ומפוחי עלים בפרט

 מנסות מדינות 70-החל משנות ה; מטרידים לא רק את הציבור הישראלי

למניעת מטרדי הרעש שמקורם בציוד גינון שונות ברחבי העולם לפעול 

  .הן על ידי פיתוח ציוד שקט יותר והן באמצעות חקיקה מחמירה, מנועי 

  :המלצות לטיפול

מומלץ כבר עכשיו לגופים , במקביל לקידום חקיקה בתחום זה

ולדרוש מקבלני ,  קבלני גינון לשלב תנאים מגבילים במכרזיםהמפעילים

הגינון שימוש בציוד מודרני המבטיח רמות מופחתות של רעש בעת 

  :להלן כמה אפשרויות. הפעלתו
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ושואבים את  שואבים אלו רועשים פחות -שואבים חשמליים  •

. הלכלוך במקום לפזר אותו לכל כיוון ולכן רצויים יותר לשימוש

המגבלות לשימוש בהן הן התלות בחיבור לחשמל והספק נמוך 

 .ולפיכך הם אינם מתאימים לכל יישום, יחסית

 רמת הרעש הבוקע -) מפוח יד ומפוח גב(מפוחים המונעים בדלק  •

יתן להשוות בין הדגמים נ. ובדגם) ק "בסמ(מהם תלויה בנפח המנוע 

שאותו ניתן לקבל (השונים באמצעות בדיקת הנתון הטכני הבא 

הנמדד ) Sound Pressure Level(מפלס הרעש ): מספק המכשיר

רמת הרעש של רוב המפוחים , נכון להיום. ' מ15במרחק של 

בשנה האחרונה . dBA 67-75המיובאים ארצה נעה בטווח של 

שרמת הרעש שלהם ,  שקטים יותר,גם מפוחים חדשיםמיובאים 

יש לציין כי מחיר המפוח .  בלבדdBA 64היא '  מ15במרחק של 

 .20%-השקט גבוה ממחיר המפוח הרגיל בכ

 :אמצעים נוספים למניעת מפגעי רעש

 .איסור מוחלט לשימוש במפוחי עלים רועשים באזורי מגורים •

שים במקומות רגי,  מגרפות ומטאטאים-שימוש באמצעים חלופיים  •

 .במיוחד

שימוש בשואבי עלים חשמליים במקומות המאפשרים חיבור לחשמל  •

 ).בתים פרטיים, חצרות, בתי ספר(

איסור הפעלתם בין : הגבלת שעות מותרות להפעלת מפוחי עלים •

 ובימי 16:00-14:00 -בשעות המנוחה ,  בבוקר07:00- ו19:00

 .המנוחה

במרחק  (dBA 70-64-קביעת מפלסי הרעש המותרים למפוחי עלים כ •

 -והחמרת הדרישות במשך חמש השנים הבאות , ) מהמפוח' מ15של 

 .dBA 65- לdBA 70-הורדה הדרגתית רמת הרעש המותרת מ
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כמו דרישה להציג את רמת הרעש , שילוב תנאים במכרזי הקבלנים •

כתוצאה של בדיקת רעש למפוחים ישנים או כנתוני  (הנפלט מהמפוח

הוספת נקודות זכות לקבלני גינון ; )היצרן למפוחים החדשים

שרמת הרעש , )אך יקרים יותר(שמשתמשים במפוחים שקטים יותר 

נקיטה באמצעים אלה תביא . dBA 64המופקת מהם אינה עולה על 

 .לשיפור איכות החיים של התושבים

 אימצה את יפו-הרשות לאיכות הסביבה של עיריית תל אביביש לציין כי 

 -יטה להחמיר בנושא רעש מחצרות בתי ספר מרבית ההמלצות ואף החל

  .מהמפוח'  מ15 במרחק dBA 65מפלס הרעש לא יעלה על 

  :זיהום האוויר הנגרם עקב שימוש במפוחי עלים נחלק לשני סוגים

 שרפת הדלק נפלטים בתהליך -פליטת מזהמים ממפוחים המונעים בדלק 

,  בוטדיאן1,3-וובכלל זה בנזן , לאוויר מזהמים שונים הכוללים פחמימנים

אלדהידים ופחמימנים אחרים הידועים כחומרים מסרטנים או רעילים 

-בנוסף נפלטים לאוויר מזהמים כמו פחמן דו. וכיוצרי אוזון קרקעי, לאדם

  .תחמוצת חנקן וחומר חלקיקי, חמצני

 פעולת המפוח מייצרת חומר חלקיקי המרחף למרחק - פליטת חלקיקים

, כיל בנוסף לאבק גם צואת בעלי  חייםחלקיקם אלה עלולים לה. רב

וכן מזהמים שונים ממקורות , עופרת ופחמימנים, כימיקלים ופסולת רחוב

עם אלה נמנים . שיש להם פוטנציאל גבוה לפגיעה בבריאות, תחבורתיים

וחלקיקם , שמוגדרים כחומר מסרטן, חלקיקים הנפלטים ממנועי דיזל

  .שמקורם בבלייה של צמיגי רכב

 קובע 1961-א"התשכ לחוק למניעת מפגעים 4סעיף  :חוקיתהמסגרת ה

, מכל מקור שהוא, איסור על גרימת זיהום חזק או בלתי סביר של האוויר

אם הוא מפריע או עלול להפריע לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים 

, 1992-ב"התשנ, )איכות אוויר(התקנות למניעת מפגעים על פי . ושבים

זיהום אוויר חזק או בלתי סביר , ניעת מפגעיםשתוקנו מכוח החוק למ
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שעתי ממוצע -מוגדר כהימצאות חומר חלקיקי מרחף באוויר בריכוז תלת

ר "קמ/ טון20וריכוז אבק שוקע של , ק"מ/ מיליגרם0.300העולה על 

  . ימים30במדידה במהלך 

. בדרך כלל לא מפעילים מפוחי עלים לאורך שלוש שעות על פני מקום אחד

עורר קושי רב בניטור חלקיקים למשך הזמן הנדרש בתקנות לפיכך מת

והוכחת זיהום אוויר כאמור בתקנות הופכת למעשה , )למשך שלוש שעות(

  . לבלתי אפשרית

המלצות המשרד להגנת הסביבה להפחתת זיהום האוויר הנגרם משימוש 

  :במפוחי עלים

 כגון, ככלל יש להעדיף דרכים חלופיות לניקוי מדרכות וכבישים •

 .שימוש במטאטאים או בציוד ידני או ציוד מכני אחר

מפוח לא יופעל באזורי מגורים בשטחים חוליים או במקומות שבהם  •

 .אין מדרכה או כביש סלול

עבודת המפוח תופסק או תוסט בכל מקרה שבו האבק עלול לפגוע   •

 . בעוברי אורח

 בצמוד למפוחים יעבוד רכב טיאוט מכני שינקה מידית את הלכלוך •

 .המוסט לכביש

 .המפוחים יופנו לעבר הכביש ולא לכיוון הולכי הרגל •

  :הגבלת שימוש במפוחים על ידי יוזמות חקיקה

החיטה בחודש אוקטובר האחרון ועדת הפנית והגנת הסביבה של הכנסת 

להמליץ לרשויות המקומיות בישראל להפסיק לאלתר את השימוש במפוחי 

דה אמרו כי במידה והמלצתם לא חברי הווע. אוויר מרעישים ומזהמים

תיזום הוועדה , תיושם במכרזי הניקיון העירוניים בשנת התקציב הבאה

ויגביל את , חוק שיאסור כליל על השימוש במפוחים במגזר הציבורי

  .השימוש בהם גם במגזר הפרטי

  :מה נעשה עד כה בעיריית כפר סבא
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 לעבור למפוחים העירייה פרסמה הודעות בעיתונות כי היא קוראת לגננים

 דציבלים וכי היא פועלת לניסוח 65-הפועלים ברעש של פחות מ" ירוקים"

  .חוק עזר עירוני שיגביל את השימוש במפוחים

יחד עם זאת היה מצופה מעיר ירוקה אמיתית לא להסתפק בפרסום 

מודעות בעיתונים אלא לפעול הלכה למעשה להפסקת השימוש במפוחים 

  .קול לאסור את השימוש בהם לחלוטיןבשימוש העירוני ואף לש

  :לפיכך מוצע להביא בפני מועצת העיר את נוסח הצעת ההחלטה הבאה

עיריית כפר סבא תכריז על היותה העיר הראשונה בארץ שתפעל   .ח

 .לאיסור השימוש הגורף במפוחים

תוקף האיסור יהיה תקף מרגע שיאושר חוק עזר עירוני האוסר עת   .ט

, פר סבא תנסה חוק עזר עירוני ברוח זועיריית כ. השימוש במפוחים

אשר יוגש לעיון חברי מועצת העיר לקראת ישיבת המועצה הבאה 

ויובא לאישור מועצת העיר בישיבת המועצה שתתקיים בינואר 

2009. 

עד מועד אישור חוק העזר העירוני על ידי מועצת העיר ומשרד   .י

המגביל הפנים תפעל העירייה ליצירת נוהל עירוני מחייב ומיידי 

. מאוד את השימוש במפוחים ברוח הנוהל שקיים בתל אביב

המגבלות יכללו אכיפה מצד אגף איכות הסביבה הן כלפי גננים 

 . עירוניים והן כלפי גננים פרטיים

הנוהל המחמיר החדש ינוסח וייכנס לתוקפו תוך חודש ימים ממועד   .יא

  ". הדיון בהצעה זו

 10- בהתאמה ויחלקו בסיעת הירוקיםאת ההצעה הזאת יציגו בשם   :גיא בן גל

  . אל ונפתלי גרוס-הדקות שעומדות לרשותם אתי גן

. כי אל תכשיל את הוותיקים דווקא, אני מציע אם מותר לי שהוותיקים  :יהודה בן חמו

  . דווקא הצעה כזו, חבל

 חברים וזה טוב 4אני מציע לך להתרגל שסיעת הירוקים מונה , יהודה  :גיא בן גל

  . פחות אותיתשמע , לך
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  . תיקח רק את האחריות על מה שהיא תגיד, בבקשה, בבקשה  :יהודה בן חמו

  . אז זה אמור לעבוד לטובתך  :גיא בן גל

זה מה שעושים ? מה הדבר הזה עושה, אני רוצה להתחיל עם משהו  :אל-אתי גן

סיפור של אני כבר די הרבה זמן עובדת עם , לצערי הרב. המפוחים

, עובדים עם מפוחים. י ואני לא מבינה את ההיגיוןמפוחים עם הגנן של

זה לא נקרא . אני לגנן הפרטי שלי לא הרשיתי, זה מפזר לכל הכיוונים

  ...לקחת ו

  . יעבירו את זה לשאיבה זה הכלש  :שמעון פרץ

זה מעביר משכן אחד , זה לא מנקה. שזה מזהם, זה הקטע הזה, אז אחד  :אל-אתי גן

   ,אז תראו מה נעשה. ויר וזה מה שזה קורהלשני ובסוף זה מתעופף באו

  . העברת לשכן שלך  :יאיר אברהם

 זו .אני מקווה שבפעם הבאה זה לא יהיה, יאיר מתלונן, העברתי לשכן  :אל-אתי גן

דבר שני . אני לא מבינה מאיפה המציאו את המכשיר הזה. נקודה אחת

, בינהאז למה אני לא מ. מקובל שיש שעות שבהן לא עובדים. זה הרעש

לקחת את כל הגננים שעובדים עם העירייה ולהגיד , הדבר הכי פשוט

. לא עושים עם זה,  לא עובדים08:00לפני שעה , להם עם כל הכבוד

חזרתי , אמרת שחזרתי רק, אני באה עכשיו, אתם יכולים לצחוק, עכשיו

  . ממיאמי

  .היתה שם ישיבה  :שמעון פרץ

אני לא צריכה לשמוע כל , נהל את הישיבהאתה לא מ, שמעון פרץ באמת  :אל-אתי גן

  ,יש לי ראש עיר. הזמן את הרעש שלך

  . הערת ביניים מותר  :שמעון פרץ

  . תודה לאל  :אל-אתי גן

  . הערת ביניים מותר  :שמעון פרץ

  . לא  :אל-אתי גן

  . תגידי עוד פעם לא. כן  :שמעון פרץ

  , לתאם אתה מנהל את הישיבה הזאת גם אני מנה, תראה  :אל-אתי גן
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  . אני מבקש, שמעון  :יהודה בן חמו

  .ועל ההצעות שלי בטח שאני מנהלת  :אל-אתי גן

אתה אני באתי מהשוק אבל . למדת ממני, אתה מדבר על חינוך, שמעון  :אהוד לוי יובל

  . עזוב, עם תרבות

אני אגמור , הרי זה היה יותר קצר ויותר ענייני בלי קריאות ביניים  :אל-אתי גן

. זה אני מתחברת לעמירם, באמת. קות כל הבעיה תיפתרשתיים וחצי ד

  , אני באה ממיאמי

  .פעם אחת הוא יתחבר אליי גם  :עמירם מילר

  .קיבלתי  :שמעון פרץ

 08:00אף אחד לא עובד שם לפני , העיר מלאה בגננים, אני באה ממיאמי  :אל-אתי גן

, וסףהדבר הנ. זה הדבר הבא. אז אין שום סיבה לא לגמור את זה, בבוקר

אנחנו כולנו , הדלק. המפוחים שמשתמשים פה הם עובדים על דלק

אני חושבת שגם בקטע הזה . אנחנו עוברים לאיברידי. יודעים שזה מזהם

אין שום לא להגביל את הגננים לקנות את המכשירים המתאימים שלא 

. לא ירעישו ויעבדו כשואב אבק ולא כאחד שמפזר, יזהמו את האוויר

  . תודה

  .אני רוצה להוסיף כמה מילים על מה שאמרה אתי  :גרוסנפתלי 

  . תודה אתי. נפתלי תודה, בבקשה  :יהודה בן חמו

, בדיוני התקציב הציג לנו מנהל אגף איכות הסביבה שהעירייה מכינה  :נפתלי גרוס

 עוסק רק בעניין של וחוק העזר הזה, יצא חוק עזר לעניין המפוחים

 שבמקום שהמפוחים יעשו רעש החוק עזר אומר, זאת אומרת. הרעש

  ?  או לאנכון, 64DB-זה יירד ל, 68DB או 70DBבגובה של 

  . 70- ל64בין   :קהל

, חוק העזר מדבר בעיקר או רק על עניין הרעש, זאת אומרת. 70DB- ל64  :נפתלי גרוס

  , וכמו שאתי אמרה

  . ממש לא  :יהודה בן חמו

  , זה מה שנאמר  :נפתלי גרוס
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  . לאממש   :יהודה בן חמו

המפוחים האלה גם מעיפים זיהום , המפוחים האלה לא עושים רק רעש  :נפתלי גרוס

אני . הם לא מנקים כלום, גם מעבירים את הלכלוך מפה לשם, לאוויר

את , מניח שאף אחד מאיתנו לא היה מנקה את הבית שלו עם מפוח

לשאוב , כך צריך גם לעשות בחצרות, הבית אנחנו מנקים עם שואבים

שיש בזה היגיון שחוק ואני חושב . לא להפיץ אותו לכל כיוון, כלוךאת הל

לא מקבעים את העניין של מפוחי , עזר עירוני גם כבר עושים אותו

  . האוויר אלא גורמים לזה שהם לא יהיו

  . אתה צודק. תודה  :יהודה בן חמו

ואני רוצה גם להתחבר לעמירם מילר ולבקש מחברי המועצה , רגע  :נפתלי גרוס

חדשים לשנות את מנהגם של חברי המועצה הקודמים ולא להחליט ה

ואם יש . אלא לגופו של עניין, החלטות ולהצביע הצבעות אוטומטיות

אתם , גם אם האופוזיציה מעלה אותו, עניין שאתם חושבים שהוא סביר

  .יכולים להצביע בעד גם

לא לא חלילה אני , אני לא בכדי פתחתי ואמרתי שהיה עדיף. תודה רבה  :יהודה בן חמו

אלא מכיוון , סומך עליהם שהם לא יציגו את הדברים בצורה רצינית

, אני באמת,  חברים.לא נפתלי ולא אתי, שהם לא היו בקדנציה הקודמת

יותר . אני לא יודע אם לצחוק או לבכות מההצעה הזאת, בלי לפגוע

. נהיותר מש. משנה עיריית כפר סבא עובדת על נושא חוק עזר למפוחים

כי לא הייתם פה , אתי ונפתלי אתם לא הייתם צריכים לדעת את זה

אז אולי התפקשש לכם העיתונות המקומית ואולי ואולי . סביב השולחן

היו , בטח ובטח אלה שעסקו בירוק, אבל חברי המועצה הוותיקים. ואולי

 מה אני רוצה .לפחות אלה מהסיעה שלכם. אמורים לעדכן אתכם לפחות

 יותר משנה ישבנו והתחלנו להציע את ההצעה גם בגלל לפני? לומר

לא מעט תלונות קיבלנו . מטרדי הרעש וגם בגלל מטרדי האבק

קיבלנו גם , מאסטמתים למיניהם שהם סובלים מכך שענני האבק

תלונות של אמהות שגומרות לנקות את התריסים ופתאום מתלכלך עוד 
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חוקק חוק עזר עירוני החלטנו לואז . וכל מיני מטרדים למיניהם, פעם

יש חוק עזר שכבר נמצא בליטושים . שיגביל את השימושים במפוחים

. לאחר מכן העברתו למשרד הפנים, אחרונים לפני ישיבה במועצת העיר

י אנשי האגף לאיכות הסביבה "חוק העזר למפוחים עובד ע. זה התהליך

, בראשותו של מאיר אלקיים יחד עם קרן קדמי היועצת המשפטית

להגביל את גובה הדציבלים , למנוע את גובה הדציבלים' המטרה היא אש

של המפוחים ובכך אתה מונע רעש וגם אתה מונע בכך שהוא לא מעיף 

לפני .  מטרים10, 5אלא הוא יכול להעיף כל , למרחקים ארוכים

צריך לציין שעדיין . כשבועיים עשינו כנס של גננים שעובדים עם העירייה

   ,אין לנו סמכות חוקית. כות החוקית להגביל את הגנניםאין לנו את הסמ

  ? איך לעיריית תל אביב יש  :גיא בן גל

כרגע אין לנו שום . אני מחוץ לכפר סבא יוצא עם דרכון. תרשה לי רגע  :יהודה בן חמו

מה שכן . אף אחד בעיר הזו מלהשתמש במפוח סמכות חוקית להגביל

ים שלנו ואמרנו להם שאנחנו קראנו לגננים שלנו שזכו במכרז, עשינו

 .מבקשים שבאופן מיידי יחליפו את המפוחים שלהם למפוחים ירוקים

שעובדים עם דציבלים ,  ירוקים זה אותם מפוחים שציינתי קודםמפוחים

קראנו גם לקבלנים שלא עובדים . גם עם דלק שונה וכן הלאה, נמוכים

של איכות מנהלי האזורים , הגיעו גם נציגים שלהם. עם העירייה

 פרטיים שלא הסביבה והפקחים שלנו מתודרכים להנחות גם קבלנים

אנחנו . לא עובדים עם מפוחיםשבעיריית כפר סבא , עובדים עם העירייה

ונותנים להם , מתחילים לקבל יותר ויותר פניות של קבלני גינון למה לא

עובר את , כפי שאמרתי, חוק עזר עירוני לוקח זמן. הסברים וכן הלאה

, מועצת עיר, הגורמים המקצועיים בעירייה, הצינור של מועצת העיר

שם זה , גם כן,  אחרי הערות.משרד הפנים ולאחר מכן פרסום ברשומות

משרד , אבל עובר את התהליך של משרד הפנים. לא עובר כל כך מהר

  ?נכון, המשפטים גם

  . המשרד להגנת הסביבה  :ד קרן קדמי"עו
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. משרד הפנים ובזה זה נגמר, משרד המשפטים, מקצועייםהמשרדים ה  :יהודה בן חמו

. באמת לא בפן האישי, עזוב, לכן אני באמת לא הצלחתי להבין אותך גיא

אני מבחינתי נותן את , אני קורא לכולם, אני מתחבר לדברים של עמירם

לא . דברתי שאני אתרום לכך שחס וחלילה לא נפגע באף אחד אישי וזה

 ידוע שהאגף לאיכות הסביבה יחד עם הייעוץ הרי זה, מצליח להבין

לבוא ולהציע את .  שוקדים על הכנת חוק עזר עירוניהמשפטי שלנו

זה כמו שאני אציע הצעה לסדר , אמרתי את הדוגמא הזאת, ההצעה הזו

, לכן אני בא ואומר. כי זה הכיוון, פחות או יותר, שהשמש תזרח מחר

לתת את , לבוא ולהגידאני מוכן  ,אתה רוצה שבסופה של קדנציה

אנחנו חוקקנו את 'שבסוף הקדנציה תגידו , לירוקים, הקרדיטציה לך

תכפיל במספר , רבע שעה כבר בזבזנו,  דקות10אבל ', חוק הירוקים

יכולנו גם , יכולנו אם היתה תקשורת טובה. דברים שכאלה, האנשים

ל כך הנושא הזה עבדו עליו כ. דבר כזה להוריד את זה עוד לפני הדיון

כל מה . ממילא הכיוון הוא חיובי, הרבה וחבל שאנחנו סתם טוחנים מים

  . אצבעות10-שכתוב אני מאמץ ב

זה לא מה שאתה ,  לחלוטין את השימושאנחנו מבקשים להפסיק, לא  :גיא בן גל

  . מציע

  . אי אפשר  :יהודה בן חמו

פני שאתה ל, עם כל הכבוד, אז רגע.  אצבעות10-אז אתה לא מאמץ ב  :גיא בן גל

עם כל הכבוד אני , מנסה להגחיך לחלוטין את הרציונאל של ההצעה

וכן הייתי מודע לזה , שיעורי בית עושה לפני שאנחנו מגישים הצעה

לא כל כך , שהעירייה עמלה מאוד על הכנת החוק ואני לא מזלזל בזה

שלמה לנסח חוק שקשור לנושא שמבחינה ברור לי למה לוקח שנה 

אני לא חושב , זאת אומרת.  ופרוצדוראלית הוא לא מאוד מורכבטכנית

מדברים על איזשהם . שמדובר באותו קו ביוב של גולדה שדיברת עליו

לא . מפוחיםב... שלהנחיות שאתה רוצה ליזום שמחמירות יותר שימוש 

 ואמור להיות מה שלדעתי אתה לא מודע. נראה לי שזה צריך לקחת שנה
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 כראש עיר 5,  שנה מכהן במועצת עיר15כי אתה כבר לך ידע בעניין הזה 

מה הזמן הממוצע שלוקח לחוק עזר עירוני לעבור את ,  כחבר מועצה10-ו

במקרה הפחות טוב . זה לוקח שנה, במקרה הטוב? כל משוכות האישור

עד שאתה תעמול על חוק ? ואז מה יכול לקרות. זה הרבה למעלה מזה

הכנסת עשויה כבר , ציונאל שלושאני אולי אסכים לחלק מהר, עזר

. שזו אגב המגמה,  קריאות משהו מחמיר הרבה יותר3-לחוקק בכלל ב

  , ולכן המקביל, ועדת הפנים של הכנסת קיימה דיון בנושא הזה

  . הלוואי  :יהודה בן חמו

פקפק ברציונאל אני מ. הערוץ המקביל שאתה עובד עליו בכלל מתייתר  :גיא בן גל

האפקטיביות שלו מוטלת בספק , סיבה אחתשל חוק עזר עירוני מ

ואני קורא מתוך נוהל של שימוש , במונחים של זמנים ועיריית תל אביב

פשוט שלחה כנראה עם האסמכתא , של עיריית תל אביב במפוחים

, כי אני מניח שעיריית תל אביב לא פועלת בניגוד לחוק, החוקית

ת הלכלוך מקו מפוחים יסיטו א: שהפעלה במפוחים תעשה באופן הבא

זווית העבודה של המפוחים תהיה כזו שתמנע אבק , בניין כלפי חוץ

העובדים לא יפנו את המפוחים לכיוון הולכי רגל או כל , מלעלות לגובה

תופסק או תוסט בכל מקרה שאבק עבודת המפוח , מי שיעבור מהמדרכה

ובמקומות רגישים יתבצע ניקיון באמצעות , עשוי לפגוע בעובר אורח

לפני שאתה מנסה להפוך את , אז ידידי היקר יהודה בן חמו. יאוט ידניט

תעשה אתה שיעורי בית גם אם אתה , ההצעות שלנו למיותרות ומגוחכות

תלמד מערים אחרות . צריך להוציא דרכון כדי לעבור לתל אביב כדבריך

שלא צריכות לעבור את המשוכה הפורמליסטית הנוקשה הארוכה 

שאתה מודה שלעירייה שעובדת תחתיך לוקח , רוהמתישה של חוק עז

שהן הצעות קונקרטיות והיא עוד לא סיימה את ה שנה לייצר איז

י הנחיות "שפועלת עפ, ותלמד מעיר שלא צריכה חוק עזר, עבודתה

 אז אם אתה לא מספיק יעיל לעשות .מחמירות בלי כל הסמטוחה הזאת

לי הארוך והלא את זה ואתה מתעקש לעשות את זה בהליך הפרוצדורא
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  . אתה ראש העיר, תעשה מה שאתה מבין, יעיל

  . תודה רבה  :יהודה בן חמו

הרבה יותר הגיונית והרבה יותר , אנחנו מציעים הצעה הרבה יותר יעילה  :גיא בן גל

  . עניינית

  . תודה רבה  :יהודה בן חמו

  . ולא מיותרת בכלל  :גיא בן גל

. דרכי שלי לפעול ליישום חוק העזר העירונייש לי ב, אני מציע, סליחה  :יהודה בן חמו

  , אמרתי שמיישמים את ההנחיות האלה מנהלי האזורים והפקחים

  , זה לא קורה בפועל  :גיא בן גל

  . קורה וגם קורה בפועל. של האגף לאיכות הסביבה  :יהודה בן חמו

  . בדיוק את אותן הנחיות :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

יושב פה מנהל אגף איכות הסביבה שיכול , נחיות האלהולכן יצאו הה  :יהודה בן חמו

הם . לומר לך שהעובדים שלו והוא בראשם פועלים ברוח הדברים הללו

 4,5,6-לקחת בחשבון שה. פועלים כבר יותר מכמה חודשים בנושא הזה

,  לא יכולנו להביא את זה לישיבת המועצה בגלל כל הבחירותחודשים

מכינים את זה לאישרור סופי לקראת . מה שהיה לפני ומה שהיה אחרי

  . אישור מועצת העיר

  ? מה הצפי  :???

  . לא יודע  :יהודה בן חמו

  ?או בקדנציה הבאה? זה ייקח עוד שנה  :גיא בן גל

   .מקווה. אני מקווה מאוד שלישיבת המועצה בינואר  :יהודה בן חמו

 עומד הוא אומר לך שבינואר הוא. אתה לא שמעת את התשובה, גיא  :אורן כהן

  . להביא את חוק העזר

  . הלוואי. הלוואי  :גיא בן גל

ולאשר שאנחנו ,  אני מבקש להסיר את ההצעה הזאת מסדר היוםעל כן  :יהודה בן חמו

לא , ואני מאוד מקווה, ממשיכים בחקיקת חוק העזר העירוני

אבל . מהלך ינואר ומכסימום זה יהיה בישיבה שלאחר מכן, בהתחייבות
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מי בעד להסיר את ההצעה . פה זה מוכן למועצת העיראומרים לי כבר ש

  . ירים את ידו? מסדר היום

  הצבעה  

 מנשה,  מילרעמירם, לוי- חסוןנורית, בוזגלו- עמרמישלי,  כהןאורן: בעד

ש " ציבוקי,  פרץשמעון,  צרפתיצביקה,  לויארנון,  צנעניאיתן, אליאס

  . אברהםיאירו  בן חמויהודה

. אל- גן ואתי לוייובלאהוד ,  גבעאמיר, גרוס נפתלי,  בן גלגיא: נגד

   אין :נמנעים

הגבלת השימוש "מחליטים להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר בדבר  :5 ' מסהחלטה

  .במפוחי עלים
  

 בנושא איומים על מהנדס העירייה עהצעה לסדר של גיא בן גל ואמיר גב: ד  

  .ופגיעה בזכות העיון

    

  :רקע ודברי הסבר  

, מר רמי ראובני, העביר מהנדס העירייה, ש אוקטובר הארוןבתחילת חוד  

מכתב לראש העירייה ובו פירט ראובן את חששו מקבלן העובד עם 

ראובני ציין ככל הנראה . לאחרונה לאיים עליו, העירייה שהחל לדבריו

במכתבו כי לדעתו יש לערוך מיידית חקירה באחת המחלקות באגף 

  .ההנדסה

 העובדה כי מהנדס העירייה העביר לידי ראש זמן קצר לאחר שנחשפה  

העובדים עם /י אחד מהקבלנים"העיר מכתב ממנו עולה כי הוא מאוים ע

ל העירייה "בני כברה אל מנכ, פנה סגן ראש העיר לשעבר, העירייה

בדרישה לקבל לידיו את תוכן מכתבו של מר ראובני במסגרת זכות העיון 

  .בפקודת העיריות'  א140המוקנית לחבר מועצה לפי סעיף 

נאלץ כברה , שורה של התעלמויות והתחמקויות מצד העירייהלאחר   

אולם פנייתו של כברה לא , לפנות למנהל מחוז מרכז במשרד הפנים
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  .ונוסח המכתב לא נשלח אליו, נענתה עד מועד זה

הסתכמה , תגובת העירייה לסוגיה זו כפי שהתבטאה באתר לוקל  

 מהנדס העירייה הועבר לבדיקת המבקר מכתבו של: "במילים הבאות

 יוחלט כיצד יש –ולאחר בחינת הטענות וקביעתו של המבקר לגביהן 

 הוא יענה בדרכים המקובלות –אשר למכתבו של מר בני כברה . לפעול

עם סיומה של בדיקת המבקר הוא יקבל את כל החומר , ופי שנמסר לו

ר לעצמו תואר ראוי שמי שאינו מדקדק בפרוצדורות ושומ. המבוקש

לא יטיף מוסר לאחרים על דקדוק בזמנים , ממנו הודיע כי התפטר

  ".ובסעיפי חוק קטנים

לא ברור מדוע עיריית כפר סבא קושרת בין בדיקת מבקר העירייה את   

  .י חוק"הנושא להעברת המכתב לידי חבר מועצת העיר כנדרש עפ

בו של תמוה מדוע בוחרת עיריית כפר סבא להסתיר את תוכן מכת  

נשאלות בהקשר זה . מהנדס העירייה המתריע על מעשים כה חמורים

  :שאלות רבות

עבודה וממשיך לספק האם הקבלן שעליו הלין מהנדס העיר נמצא ביחסי   

האם מדובר במקרה בודד או שמא אירוע המלמד על ? שירותים לעירייה

אינטראקציה בעייתית השוררת בין גורמי ההנדסה בכפר סבא לבין 

כמו כן נשאלת השאלה האם יש לעיריית כפר סבא . לנים וספקיםקב

  ?סיבה טובה להסתיר את תוכן מכתבו של מהנדס העירייה מהציבור

  :לפיכך מוצע להביא בפני מועצת העיר את נוסח הצעת ההחלטה הבאה  

תוכן מכתבו של מהנדס העירייה מר רמי ראובני שנשלח לראש  .1

  .מים מקיום הדיון בישיבה י3העיר יישלח לחברי המועצה תוך 

ממצאי הבדיקה של מבקר העירייה בנושא יושלמו עד ישיבת  .2

 .המועצה הבאה ויובאו במלואם בפני מועצת העיר בישיבה זו

  . סעיף הבא  :יהודה בן חמו

אבל את העיקרים שלה כן ארצה , אני לא אקרא אותה. הצעה אחרונה  :גיא בן גל

היא מדברת על . כם קראתםלמרות שאני מניח שרוב, לשתף אתכם בה
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  , בחודש פברואר. איומים על מהנדס העירייה ופגיעה בזכות העיון 

  ? אולי אני אחסוך לך את הדקות, אני יכול להגיד משפט אחד לפני  :יהודה בן חמו

  . אני מבקש שתכבד את נוהל הדיון, לא  :גיא בן גל

, הנושא הזה נמצא, גיא. ימותר ל, תרשה לי, שנייה, אני בכל זאת אגיד  :יהודה בן חמו

  , אני דווקא רציתי

  . אני יודע מה התשובה שלך עם כל הכבוד  :גיא בן גל

  . רגע, תן לשמוע :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  . אני מנהל את הדיון, תרשה לי  :יהודה בן חמו

 ותסביר לי מה הסיבה, אבל אתה ענית לי בכתב ואני הגשתי הצעה לסדר  :גיא בן גל

  ? בניגוד לנוהל הדיון לבטא את דבריך לפני הצגת הנושאשאתה מתעקש 

  . כי אני מנהל את הישיבה  :יהודה בן חמו

  . אבל הם לא מכירים את הנושא  :גיא בן גל

 אני .אתה תחליט, כשאתה תנהל את הישיבה. אני מנהל את הישיבה  :יהודה בן חמו

נאמר , אני רציתי דווקא לשלוח לך את החומר היום, חושב שהנושא הזה

מבקר העירייה , לי שמקווים שעד אמצע ינואר בערך יגמרו את הבדיקה

   ?אתה מעריך עד אמצע ינואר

   . בערך חודש: אליעזר פירשטיין

חודש ימים מהיום הבדיקה תתבצע בנושא של מחלקת מבנים וכל מה   :יהודה בן חמו

 כפי שידוע לחברים הוותיקים, ולאור זאת, קשור להצעה לסדר הזוש

חומרים שהמבקר בודק או שאמורים , רים החדשים פה אני אומרולחב

ולכן אני חושב . י המבקר לא אמורים לקבל פומביות"להתפרסם ע

  .בבקשה, שתגלה קצת אחריות ואל תעלה את הנושא הזה

  . אני מבקש להעלות את הנושא ולממש את זכותי להעלות את הנושא  :גיא בן גל

  . בבקשה  :יהודה בן חמו

ואני חושב שיכולת להמתין עם כל הכבוד בסבלנות להעיר את ההערה   :לגיא בן ג

אבל אתה תרצה לנצל את הפררוגטיבה כראש . של בסוף הצגת הנושא

אני לא אוכל למנוע את , כדרכך לא אחת, עיר לעשות מה שאתה רוצה
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  .  זה

  . אין צורך, ציניות... אבל אנחנו שוב :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

ואני . אין צורך שלי גם שראש העיר יפעל בניגוד לנוהל הדיון, סליחה, לא  :גיא בן גל

כי לא אחת מנצל , באמת עמיתתי החדשה למועצה, נצמד לנוהל הדיון

, ואני אומר את זה בצורה הכי עניינית ולא מתלהמת, לרעה ראש העיר

לא בכדי בישיבת מועצה . את נוהל הדיון לרעת האופוזיציה ולטובתו

  , ת דקותיי היקרות להסביר לכם את זהואני מאמץ א

  . אתה במניין הדקות, גיא  :יהודה בן חמו

ותאמין לי גם אני יודע למדוד את זה כי אתה ,  דקות נספרות10-וה. נכון  :גיא בן גל

אנחנו נוטים להיות לעיתים . גם יודע להגיד לי מתי הזמן נגמר וטוב שכך

מכיוון שלמדנו שכשאנחנו , פורמליסטים אולי יתר על המידה בעיני חלק

לא נצמדים לנוהל של הדיון יש נטייה לראש העיר ולפעמים לשליחיו 

לא בכדי שאילתות , אז אני עם כל הכבוד אומר לך. לנצל את זה לרעה

לא בכדי מי שהגיש . והצעות לסדר מופיעות כנושא ראשון בסדר היום

והוא , ואם גם לראש העיר המכובד, את ההצעה מציג קודם את הנושא

הוא יואיל להמתין בסבלנות ולנמק אחרי , יש השגות, אכן מכובד

 ואני לא אפתיע .שהמגיש מציע למה הוא חושב שהדיון בהצעה מיותר

אותך ואגיד לך שלא הצלחת לשכנע אותי למה הדיון בנושא הזה שהוא 

  , מהנדס עירייה. מאוד חשוב הוא מיותר

  ? גיא,  משפטאתה מרשה לי להגיד לך, גיא  :יאיר אברהם

הרי אתה מוכיח לי שלא יישמת את המשפט . בוא נכבד, בוא, לא? סליחה  :גיא בן גל

  . האחרון שאמרתי

אנחנו בתחושה מאוד לא . רק עם הצורה. אין לי בעיה עם הפורמליזם :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

, אנחנו גוף ציבורי. נעימה שהדברים פה מתנהלים בצורה מאוד לא יפה

כים להתנהג בצורה מסוימת מול הילדים שלנו ומול אנחנו צרי

  . תדבר כמו שצריך גיא, בבקשה. האזרחים

  . אני אשתדל לרכך את הטון שלי  :גיא בן גל
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  . אני מקשיבה ואני רוצה להקשיב :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

אני אשתדל לרכך את הטון שלי אבל אתם צריכים להבין שפונקצית   :גיא בן גל

היא נגזרת מאוד ברורה של איך ראש העיר מתנהל מול ההתנהלות שלי 

אם אתם רוצים שאני אפייט את המילים . ויחס גורר יחס, האופוזיציה

 לא יהיו פחות ןה, אין לי בעיה לעשות את זה, שלי ברכות גדולה יותר

  , אז אדוני ראש העירייה. נוקבות

  ? תלמידךבאתה נוהג ... באותה מידת   :לוי-נורית חסון

? את רוצה שנקיים דיון על איך אני מתבטא, תראי, בטון מרוכך מאוד  :בן גלגיא 

  , תראי, אני מבין שיש לכם בעיה

  . אל תרדו בבקשה לפסים אישיים? למה אתם יורדים לפסים אישיים  :אל-אתי גן

  , חסון היקרה' גב  :גיא בן גל

  . די  :אל-אתי גן

שא טעון מנסים בדרך כלל כשיש לאנשים בעיה מאוד אקוטית עם נו  :גיא בן גל

האופן שאני בו מתבטא . להסיט אותו לכיוון שהוא לחלוטין לא רלוונטי

יואיל להגיד לי , אם יש למישהו השגות לגביו, והסגנון שבו אני מתבטא

אני מדבר בכבוד . אני איישם,  ליישםאת זה בסוף ואם אני אמצא לנכון

ועל אני אבטא איך איפה שיש לי השגות לגבי מה שהוא פ, לראש העיר

אם אתן . אני אשתדל תמיד לעשות את זה בנימוס רב. שאני אמצא לנכון

אני אמצא לנכון לאמץ את ההערות או . זכותכן, מוחות על אופן הסגנון

, אני גם מציע שתקימו ועדת אתיקה אם אתם רוצים גם לעניין הזה. לא

  . זה מה שעושים בכנסת

אדם במשרה מאוד . כל קנה מידהקרה דבר חמור ב, לגופו של עניין  

שהוא מהנדס העירייה הלין בפניך על כך , מכובדת ובכירה בעירייה

, כפי שמתבקש ממך, הדבר שעשית. שהוא מאוים באוקטובר האחרון

, קשת מאוד רחבה של אפשרויות לפעולוהיה לך , מבחינת הטיפול שלך

ופציה זו בהחלט א. אתה בחרת להעביר את הנושא לטיפולו של המבקר

  . סבירה
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  . לא  :יהודה בן חמו

כי כרגע . אז אני אשמח אם תגיד בסוף דבריי מה עוד עשית, לא רק  :גיא בן גל

זכות אני ביקשתי במסגרת , הטיעון שלך וגם התשובה שאני קיבלתי

 לקבל לידי את תוכן אותו מכתב שהמהנדס הלין העיון שלי כחבר מועצה

ל העירייה אומרת "התשובה שזכיתי לקבל ממנכ. על כך שהוא מאוים

במענה לפנייתך אכן מכתבו של מהנדס הרשות הועבר : "את הדבר הבא

י המבקר "הנושא שהועלה במכתב המהנדס נבדק ע. למבקר העירייה

 הודיעה המבקר כי בעקבות הבדיקה. ומסקנותיו הועברו לראש העיר

כאן המקום לציין כי . במחלקת תחזוקת מבניםהוא עורך ביקורת 

תהליך . המכתב מדבר על תהליך ההתקשרות עם קבלן מסוים

כי אף נאמר , למותר לציין. י המבקר ונמצא תקין"ההתקשרות נבדק ע

כי מאחר והמכתב ", כי גם הוא פנה עוד, "מר בני כברה, לסגן ראש העיר

 למסור אותו הלאה ואף אין לי יכולת,  ולאחר היוועצות בנדוןהינו אישי

, מבקשאני ". ביקשתי ממנו להמתין עד לאחר סיום בדיקת המבקר

שזכות העיון שלי לא תיפגע , ל"בניגוד למה שנאמר בתשובת המנכ

אלא אם כן יש טענה פורמלית , ולמרות שהנושא נמצא בבדיקת המבקר

. קרן,  לשמוע את חוות דעתך בענייןמונעת ממני ואני אשמחמשפטית ש

 מצוי כרגע בבדיקתו של המבקר אם יש מניעה לאור העובדה שהנושא

אני מזכיר לראש העיר שעומדת ותלויה הבקשה של . שאני אראה את זה

 שתואיל בטובך להקים את הוועדה לענייני ביקורת, סיעת הירוקים

ואנחנו הסיעה והואיל ואנחנו היחידים שמבקשים להיות באופוזיציה 

כנראה שיש . יפה שעה אחת קודם, הגדולה ביותר שנהיה באופוזיציה

. אני מעריך שיש לך אינטרס לא לחשוף אותו, משהו בתוכן המכתב שם

ל שלך כל מיני תירוצים "בזה שאתה נותן לי באמצעות המנכ

  ,פורמליסטים

  .למכותב בלבדזה אישי , זה לא פורמליסטי  :אבי בן חמו

ואם , אז אני אשמע בקשב רב את היועצת המשפטית של העירייה, רגע  :גיא בן גל
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  , היא תגיד לי

  . זה מה שאמרתי לך גם, אבל גיא, סליחה  :אבי בן חמו

   ,אם היא תגיד לי שיש מניעה משפטית, שנייה  :גיא בן גל

  ?איך זה הגיע לעיתונות, אם זה אישי למכותב בלבד: אליעזר פירשטיין

ת שמצדיקה פגיעה בזכות העיון שלי כחבר מועצה לראות קונקרטי  :גיא בן גל

ובפרשנות שלי ושל , מסמך עירוני שכתב מהנדס עיר לידי ראש העיר

באמתלא , עורכי הדין שלי יש לי את הזכות המלאה לעיין במסמך

. אני לא חושב שזה מוצדק, שהנושא מצוי בבדיקתו של המבקר, לטענתי

אם קיים כזה , לגופו של עניין. אני אשמח לשמוע אם יש הסבר משפטי

כפי , אני אשמח מאוד אם מבקר העירייה יאיץ באמת, הסבר ובין אם לא

אני מזכיר לך שנושא אחר שהעברת . שבלוחות הזמנים אתה ציינת

שגם . וזה נושא פרשת חומת בריה, לטיפולו גם עדיין לא הגיע לידי מצוי

 אתה בחרת שלא ,תלגביו אני העליתי כאן הצעה לסדר במועצה היוצא

וגם , להגיב על הדברים אף על פי שבעניין ההוא הם נגעו אליך ישירות

בעניין הזה מבקר העירייה טרם מיצה את הליך הבדיקה שלו והשאלה 

, אני לא קובע את קצב העבודה של המבקר, אז אני מבקש. היא גם למה

. תואני לא מוסמך להגיד מתי הוא אמור לסיים או לא לסיים את עבוד

  . אני רוצה שלא יפגעו בזכות העיון שלי

אני רוצה גיא להגיד לך בדיוק את מה שגם כתבתי לך וגם מה שאמרתי   :אבי בן חמו

אני באתי ואמרתי שמאחר . סגן ראש העיר לשעבר, לבני כברה בעל פה

  ,ולאחר שנועצתי, כאישי למכותב בלבד, והמכתב הופנה אליי

   ?תונות אז לעיאיך זה הגיע  :ר אמיר גבע"ד

. לא דרכי,  לא יודע איך זה הגיע. זה הגיעלא דרכי. אמיר גבע, לא דרכי  :אבי בן חמו

והמכתב עם , אבל לאחר שאני קיבלתי את המכתב למכותב אישי בלבד

שמי כמוך יודע שהוא , כל המחלקה נמצא בבדיקה אצל מבקר העירייה

לא . את המכתבלכן אחרי היוועצות לא יכולתי למסור , גורם בלתי תלוי

  . זהו. אלא לא יכולתי, שלא רציתי
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  ? על איזה רקע  :גיא בן גל

  , אמרתי לך  :אבי בן חמו

  ?בבסיס משפטי יש מניעה להעביר לי את המסמך  :גיא בן גל

  . אני מסביר לך  :אבי בן חמו

האם יש מניעה משפטית , אני שואל את קרן קדמי את השאלה הזאת  :גיא בן גל

  ? בזכות העיון שלי לקבל את המכתב הזהשמצדיקה את פגיעה 

  . לאחר מכן מעמידים להצבעה, אליעזר בבקשה. שמעתי, סליחה  :יהודה בן חמו

זה לא היה הבהרה לבדיקת , זה מקומם, לדייק הנושא בריהקודם כל : אליעזר פירשטיין

  .  חברים4-זו היתה ועדת בדיקה מורכבת מ, המבקר

  ? והוועדה עובדת  :גיא בן גל

  . בקרוב תקבלו את הכל, יש כבר מסקנות, הוועדה עובדת: זר פירשטייןאליע

  . תודה  :יהודה בן חמו

  . ד קדמי"אני גם הייתי רוצה לשמוע את עו, רגע  :אורן כהן

אני , מדובר על מכתב אישי וכפי שקיבלתם כבר, בנושא הספציפי פה: אליעזר פירשטיין

איזושהי הערה , םבמיוחד החדשי, מבין בקשר לזכות העיון קיבלתם

 מתייחס לזה כהתכתבות ואני, שהתכתבות פנימית לא נמסרת בדרך כלל

 מי שעומד בראש לבין,  לבין הבוס שלו בעל התפקיד...פנימית בין

אני אישית חושב שלא צריך להעביר אותו אלא . אולי לא הבוס, המערכת

  לגבי עבודה שאני.אם מי שכתב את המכתב ימצא לנכון לעשות את זה

  , עשיתי

  ? אתה רוצה שאני אשאל את המהנדס אם הוא מוכן  :גיא בן גל

  . אבל תן לו לענות, אני אדאג שאתה תקבל את הכל. גיא, אל תפריע לו  :יהודה בן חמו

נושא ' א, לחשדות שהועלו במכתב הזה, בקשר לטענות הספציפיות: אליעזר פירשטיין

, א בפורום של העירייהזה ל, האיום זה לא בפורום הזה שאנחנו דנים בו

י "זאת עפ. אף עובד עירייה בתור עובד ציבור לא יקבל הגנה מהעירייה

לגבי , דבר שני. יש כתובת לאן לפנות אם יש איומים. התפיסה שלי

כל התהליך היה , י"הדבר בוצע עפ, הטענה הספציפית לגבי אותו קבלן
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 הרשות מהנדס, מעבר לכך. של מסירת העבודה, תקין מאוד של ההסבה

בעצמו חתום על האישור להסבה הזאת יחד עם הגזבר וראש העיר כפי 

כך שלא מצאתי שום דבר לא תקין לגבי המקרה . שהחוק דורש

עובד סטטוטורי , כיוון שבכל אופן מנהל אגף, יחד עם זאת. הספציפי

החלטתי , יש לו חשדות מסוימות, בעירייה ברמה של מהנדס הרשות

  . דוק את המחלקהלהיכנס לנושא הזה ולב

  , אין שום מניעה, אני רוצה להשלים  :יהודה בן חמו

  ... אני מקווה שאנחנוו: אליעזר פירשטיין

, אני בהכנעה רבה מבקש לקבל את התייחסותה של היועצת המשפטית  :גיא בן גל

, לא למסור לידי את המכתב, ואם יש מניעה משפטית פורמלית למסור

ן בגין העובדה שלטענת המבקר מדובר במונחים של פגיעה בזכות העיו

  צטעלהלא נכתב לא על, המכתב להזכירכם. ל"במכתב אישי ושל המנכ

הוא עונה , כפר סבאאני מניח שהוא נכתב על לוגו רשמי של עיריית 

וככזה אי העברתו אליי מהווה פגיעה בזכות , להגדרה של נייר עירוני

לא כי . בקר ולא בכדיאני לא מסתפק בתשובת המ. לתפיסתי, העיון שלי

   . לא אתה, היא הסמכות המשפטית לקבוע, אני לא מעריך אותך

  . תגידו? מה את מתביישת, תגידי את זה  :יהודה בן חמו

מדובר , שנית. מדובר על מכתב אישי, קודם כל. אני רוצה להשיב לך, גיא  :ד קרן קדמי"עו

יכול  כנגד אדם ששמו הטוב על מכתב שיש בו האשמות לא פשוטות

אז האדם השני שכתב , וגם אם שמו הטוב לא יפגע מהם. להיפגע מהם

אי לכך ובהתאם לזאת הוחלט . את המכתב יכול ושמו הטוב יפגע

 המבקר .להעביר את המכתב ובדיקת כל הסוגיה לבדיקתו של המבקר

אם . אני מצטרפת למה שאמר המבקר בנוגע לאיומים, דרך אגב. בודק

מאוים , לרבות ברשות ציבורית, בארץ שלנווככל שמישהו בכל מקום 

וזאת הכתובת הראשונה . הכתובת היא משטרת ישראל, י מאן דהו"ע

הוא ,  ולכן המכתב הזה פחות משהוא מדבר על איומים.לעניות דעתי

אני חושבת שלא , ואשר על כן. מדבר על אי סדרים שאותם בודק המבקר
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ין במישהו אחד ובין לחשוף מכתב שעלול לפגוע ב, צריך לרוץ קדימה

בין היתר על מנת , להמתין לתוצאות בדיקתו של המבקר. במישהו אחר

ולכן אני חושבת שצריך . שכל התמונה גם תיפרס בפני מי שיעיין בחומר

עוד לא . רק בהצעה לסדר. מדובר פה בהצעה לסדר, מעבר לזה. להמתין

כות העיון של ומשכך קיים חריג לז, הגענו לאיזשהו דיון לגופו של עניין

במיוחד בהינתן זה שאנחנו מדברים על , חבר מועצה וזה אחד מהחריגים

  . ' וכומכתבים אישיים, פגיעה בפרטיות, פגיעה בסודיות

אני בהזדמנות . אני רק כדי לסכם את הדיון רוצה להציע אחת משתיים  :גיא בן גל

אחת במהלך כהונתי במועצה היוצאת הסכמתי לחתום על התחייבות 

שאני מתחייב לא , שהתנאי לעיון במסמך הוא כזה, רמלית מצדיפו

אני מציע שאם יש ' אז א. לפרסם את התוכן שלו לשום גורם זולת עיניי

זו , יש אפשרות שאני אחתום על אותה התניה, בשם טובבעיה של פגיעה 

  . אפשרות אחת

  . תאמין לי שחבל על החתימה שלכם: אליעזר פירשטיין

כי כפי שאתם מבינים יש , ובמידה וגם ההצעה הזו לא מתקבלת, זראליע  :גיא בן גל

 מה אופי האיומים כנבחר ציבור על גורם לי עניין ציבורי ומהותי להבין

ולכן אני מוכן לחתום על איזו התחייבות שאת , בכיר בעיריית כפר סבא

שממנה לא יהיה ספק שאני לא מפיץ את תוכן , תמצאי לנכון לנסח

וגם . 'ובטח שללא הסכמת העירייה או הסכמתך וכו, ההמכתב הזה הלא

לקבל את מה , אני מבקש במידת האפשר, במידה וזה לא מתקבל

  . שאמרת בעל פה בחוות דעת כתובה

 מבקר העירייה וגם י"לאור הדברים שנאמרו פה גם ע. תודה רבה  :יהודה בן חמו

מר אני מבקש להסיר את ההצעה מסדר היום עד לג, היועצת המשפטית

מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום עד . בדיקתו של מבקר העירייה

  ?  של מבקר העירייהלגמר עבודתו

  ?  ייקחכמה זמן  :ד איתן צנעני"עו

  . אנחנו בהצבעה כרגע. ירים את ידו?  מי בעד.בערך חודש, הוא אמר  :יהודה בן חמו
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, זה לא, ח המבקר"סום דויש חוק של פר, אני צריך להסביר לו, אבל לא  :אליעזר פירשטיין

 1-עד ה. בעוד חודשיים,  אגמור בעוד חודשאני יכול להתחייב שאני

  . ועדת הביקורת. לאפריל לא תראו את זה

אנחנו בהצבעה , חברים, שנייה. אנחנו כרגע בהצבעה, סליחה. תודה  :יהודה בן חמו

  .עם כל הכבוד, כרגע

אני רוצה לדעת האם עצם זה , סליחה, אולי יש משהו לפני ההצבעה  :אל-אתי גן

האם זה לא יצא מהגדר של משהו , כתוב איומים, שהנושא יצא לעיתונות

  ? אישי

  . את לא יודעת מי הקבלן, התוכן לא פורסם: אליעזר פירשטיין

   .לא הוזכרו שמות  :יש'ר בוקי צ"ד

  , כי אני אגיד לך מה מטריד אותי, אני שואלת חד משמעית  :אל-אתי גן

  . אנחנו לא בדיון, אתי  :ויהודה בן חמ

אם באמת יש , זה יצא לעיתונות. אני רוצה תשובה משפטית. זה לא דיון  :אל-אתי גן

אני חוששת שיהיו עובדים נוספים שהם אולי , איזשהו שביב של איום

אם אתם , כי אם מעבירים את זה למבקר, מאיימים עליהם והם פוחדים

 שזה נוהל לא תקין בתוך דבר אחד בלבד, הכל, אומרים שיש בזה הכל

אבל אם היה בזה משפט אחד של . זה סיפור אחר, אי סדרים, המחלקה

  ? איפה זה עומד, הוזכר חד משמעית, איומים

  . בעיתונות לא הוזכרו השמות  :יהודה בן חמו

  . אנחנו לא רוצים שמות, זה לא משנה לי שמות  :אל-אתי גן

  . תודה  :יהודה בן חמו

זה , אתם הייתם צריכים להעביר? אז מה,  לא פנה למשטרהאבל האיש  :אל-אתי גן

  .מה שאני שואלת

  . אפשר להעביר את המסמך ללא השם של הקבלן, אגב  :גיא בן גל

  ? יש איומים או אין איומים  :אל-אתי גן

  . אני מוכן לקבל את הנייר אם ימחקו את השם של הקבלן  :גיא בן גל

  . תודה. תודה  :יהודה בן חמו
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   .בצורה העניינית ביותר, באמת, אני רוצה רק להגיד יהודה  :גיא בן גל

  ... אולי אתם מנסים לכסות משהו  :אל-אתי גן

  , אף אחד לא רומז  :גיא בן גל

  . אני לא יודעת  :אל-אתי גן

אבל הרושם , אף אחד לא מנסה לרמוז שהעירייה מנסה לטייח פה משהו  :גיא בן גל

לראות משהו , יםם פורמלירימים כאלה קשייעהלא נעים שנוצר כשמ

ואנחנו גם מגלים , שלדעתי עונה להגדרה האלמנטרית של זכות העיון

שגם לי תהיה , נכונות לחתום על התחייבות לא להפיץ את תוכן המכתב

אני מוכן אפילו ששמו של , חבות משפטית במידה וזה כן ייצא ממני

  ? מה, אבל עם כל הכבוד. הקבלן יימחק בנייר שיראה לי

כי חלק מהאנשים חושבים שיש פה איומים בין עובדים , רק שיובהר  :דה בן חמויהו

  . זה אדם חיצוני שמאיים על מישהו מתוך המערכת. לעובדים

  . אז זה עוד יותר גרוע, נו  :אל-אתי גן

  . כעובד עם עיריית כפר סבא. יהודה, שעובד עם העירייה  :גיא בן גל

  ?אז יש איומים  :אל-אתי גן

   .הטענות, לא אומר שיש איומים  :מויהודה בן ח

וככל , עכוריםל העירייה ככל שהיחסים באגף ההנדסה "אני חושב שמנכ  :עמירם מילר

צריך להיכנס לעניין ואם זה פוגע , לכאורה איומים כאלה ואחריםשיש 

  . בעבודה השוטפת לטפל בזה

  ? מי מטפל  :???

   . שלו פתוחההדלת, מי שרוצה להתלונן למשטרה, משטרה  :עמירם מילר

י כל הגורמים אני מציע להסיר את ההצעה "לאור הדברים שנאמרו פה ע  :יהודה בן חמו

אני מקווה מאוד . הזו מסדר היום עד לגמר עבודתו של מבקר העירייה

ירים את ? מי בעד.  נוכל להביא את תוצאות בדיקתושתוך חודש ימים

  . תודה רבה. ידו

כל עוד היא לא קיימת הוא לא יכול , ביקורתאתה לא מבין שוועדת ה  :גיא בן גל

  . עוד שנהתראה את זה ,  הזהתוכןהלהפיץ גם את 
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  הצבעה

 מנשה,  צנעניאיתן,  לויארנון,  צרפתיצביקה,  פרץשמעון, ש" ציבוקי: בעד

 יהודה,  כהןאורן, בוזגלו- עמרמישלי, לוי- חסוןנורית,  מילרעמירם, אליאס

  . בן חמו

  . אל- גן ואתי לוייובלאהוד ,  גבעאמיר,  גרוסינפתל,  בן גל גיא:נגד

  . אברהם יאיר:נמנע

עד " איומים על מהנדס העירייה"להסיר ההצעה לסדר בדבר מאשרים  :6 ' מסהחלטה

  .לסיום עבודתו של מבקר העירייה
  

תרבות : יש בנושאים הבאים'ר בוקי צ"מ ראש העיר ד"האצלת סמכויות לסגן ומ  .3

ערים , מחזיק תיק איכות הסביבה, קטוריון חברת ספירר דיר"נוער וספורט יו

  .תאומות

  

מ " האצלת סמכויות לסגן ומ על סדר היום3סעיף . סעיף הבא, בבקשה  :יהודה בן חמו

ר "תרבות נוער וספורט יו: יש בנושאים הבאים'ר בוקי צ"ראש העיר ד

  .ערים תאומות, מחזיק תיק איכות הסביבה, דירקטוריון חברת ספיר

  . פה אחד  : פרץשמעון

זה היה בתנאי מה יהיו , בבקשה אמיר? אפשר להתאחד פה אחד  :יהודה בן חמו

  . זה היה טוב, לא. בבקשה. הסמכויות של הסגן הבא

גיא בן :  חברי סיעת הירוקים4אני מבקש להביע דעה קולקטיבית של   :ר אמיר גבע"ד

בענו כלל וכלל אנחנו לא ה,  כזכור.אל ואמיר גבע-אתי גן, נפתלי גרוס, גל

ניסינו לתלות את . התנגדות למינויו של בוקי לסגן וממלא ראש העיר

. למינוי הזה בהבטחה שלך שבוקי יהיה הסגן היחידי בשכראישורנו 

  . בוא נאמר, קיבלנו את ההבטחה הזאת רק בחצי פה

  . לא קיבלתם גם לא בחצי  :יהודה בן חמו

  . הדברים כתובים לפרוטוקול  :ר אמיר גבע"ד

  , לא קיבלת שום, לא, לא  :יהודה בן חמו
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, האצלת הסמכויות היא מחויבת המציאות. לכן נמנענו אבל לא התנגדנו  :ר אמיר גבע"ד

אבל . מקובלותוכל הסמכויות שמוזכרות פה הן בהחלט , כמובן

 יש פה מינוי או -אחת . בהזדמנות זו אני רוצה להעיר שתי הערות

חברת . ר דירקטוריון חברת ספיר"האצלה של סמכות לבוקי להיות יו

. ספיר היא חברה שעדיין לא דיברנו עליה בהקשר הזה של מועצת העיר

, מממנת אותה, כפי שאנחנו יודעים, היא חברה אמנם סוכנותית לעירייה

, יש לה השלכות עסקיות מקצועיות חשובות מאוד פה בעיר ואני מבקש

הרכב הדירקטוריון או אנחנו מבקשים שיתקיים פה בהקדם דיון לגבי 

  , והנציגים שלה מועצת העיר קובעת

  . בהחלט  :יהודה בן חמו

, סיעה משמעותית ביותר,  חברים4שהיא סיעה של , וכסיעת הירוקים  :ר אמיר גבע"ד

אנחנו כבר טוענים שאנחנו דורשים בפירוש ייצוג בדירקטוריון של 

. עירהחברה הזאת שיש לה השלכות חשובות מאוד לחיי התרבות של ה

, ברוח דבריו של עמירם, אני רוצה פה באמת, דבר שני. זה נושא אחד

אנחנו הודענו אכן .  אני מדבר פה באמת ברוח חיובית ביותר.להזכיר

שאין בכוונתנו לשבת , לפני תחילת עבודתה של מועצת העיר הזאת

זה , אבל משום מה. ולקיים משא ומתן קואליציוני ולהצטרף לקואליציה

, אבל לא הרבה מדברים על כך, נכתב וגם פורסם בעיתונים, אמנם הוזכר

שכל אחד כתבנו שתי שורות מאוד חשובות בהודעה שלנו שבה אמרנו 

כדי , מארבעתנו מוכן בכל רגע ויהיה מוכן לקחת על עצמו כל משימה

  . כולנו רוצים לעסוק בעשייה, שלא יגידו שאנחנו לא עוסקים בעשייה

  . הבנתי  :יהודה בן חמו

  . אם יורשה לי, אני רוצה להמשיך את דבריי  :ר אמיר גבע"ד

יש ? ץ עכשיויכול לדבר איתי על כדור האראתה . אבל זה לא על הנושא  :יהודה בן חמו

  .עם כל הכבוד, נושא של סמכויות

  , יש פה נושא ספציפי  :ר אמיר גבע"ד

  ? אולי תדבר איתי עכשיו גם על נושא מחלקת הספורט  :יהודה בן חמו
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  , אני רוצה לדבר, אז הנה  :ר אמיר גבע"ד

  . אתה מדבר איתי על נושאים שלא בסדר היום, עם כל הכבוד  :יהודה בן חמו

הנה נושא שאנחנו מוכנים , אני רוצה כרגע לדבר על נושא איכות הסביבה  :ר אמיר גבע"ד

  , בפירוש

  . ל זהאבל אני מדבר כרגע על האצלת הסמכות ש. הבנתי, אתה מוכן  :יהודה בן חמו

  ? אתה רוצה לקחת לו את זה, מה  :שמעון פרץ

זה ? באמת, אפילו לא על הנושא שמדובר,  דקות10אם כל אחד ייקח לי   :יהודה בן חמו

 להיות ,זה בדיוק מה שביקשה שלי עמרמי, בדיוק מה שביקש עמירם

  .רציניים בישיבות

יק תיק איכות שאם הסמכות להיות מחז, אני בכל זאת מבקש להציע  :ר אמיר גבע"ד

  , עדיין יש ועדה שנקראת ועדת איכות הסביבה, הסביבה תהיה לבוקי

  . תודה  :יהודה בן חמו

ר ועדת איכות "בקדנציה הקודמת היתה הפרדה בין מחזיק התיק לבין יו  :ר אמיר גבע"ד

   .איכות הסביבה... אנחנו מתנדבים לקחת את , הסביבה

מי , 3סעיף . תודה,  בסדר.ך אצל נורית בר לבאני ארשום אות. תודה רבה  :יהודה בן חמו

  . תודה. ירים את ידו? 3בעד לאשר את סעיף 

  ? אני יכול להצביע על עצמי  :יש'ר בוקי צ"ד

  . בטח שכן, יכול להצביע  :יהודה בן חמו

  .תודה רבה. פה אחד? נכון, פה אחד  :יהודה בן חמו

  הצבעה

מנשה , איתן צנעני, ן לויארנו, צביקה צרפתי, שמעון פרץ, ש"בוקי צי: בעד

יהודה , אורן כהן, בוזגלו-שלי עמרמי, לוי-נורית חסון, עמירם מילר, אליאס

 ויאיר אל-אתי גן, אהוד יובל לוי, אמיר גבע, נפתלי גרוס, גיא בן גל, בן חמו

   .אברהם
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ש "ר בוקי צי"מ ראש העיר ד" פה אחד האצלת סמכויות לסגן וממאשרים :7 ' מסהחלטה

מחזיק , ר דירקטוריון חברת ספיר"יו, נוער וספורט, תרבות:  הבאיםבנושאים

   .ערים תאומות, תיק איכות הסביבה
  

  .במקום אחזקת רכב, יש'ר בוקי צ"מ ראש העיר ד"אישור רכב ליסינג לסגן ומ  .4

  

במקום אחזקת , יש'ר בוקי צ"מ ראש העיר ד"אישור רכב ליסינג לסגן ומ  :אבי בן חמו

הוא , ברגע שמאצילים סמכות לסגן ראש עיר. הסביר אני רוצה ל.רכב

אנחנו ביצענו . זה אחזקת רכב, חלק מתנאי השכר אני מבין. זכאי לשכר

ואם והיה ונצמיד לו רכב , ומצאתי שעל פי תחשיב כלכלי, תחשיב כלכלי

התייעצנו עם ישראל שפיצר .  שקל בשנה12,000- כאנחנו נחסוך, ליסינג

.  האחראי שאמור לאשר את הדברים האלהשהוא בעצם, ממשרד הפנים

ההנחה שהוא , אם והיה ומועצת העיר תאשר, ישראל שפיצר בא ואמר

. את ההסכם לרבות הצמדת רכב הליסינג, גם יאשר לאחר מכן כמובן

  , עשינו פה תחשיב כלכלי,  שקל12,000-מאחר ויש פה הוזלה ב

  . חסכון  :ר אמיר גבע"ד

  . סליחה, חסכון  :אבי בן חמו

  ? מישהו ראה את התחשיב הכלכלי  :הוד לוי יובלא

  . איתן ראשון הדוברים. זכות דיבור, רגע שהוא יסיים, רבותיי  :יהודה בן חמו

  ... ח מבקר העירייה מלפני כמה שנים לא מתייחס ל"דו, סליחה  :אהוד לוי יובל

  . בבקשה, איתן. ראיתי, חברים. תודה  :יהודה בן חמו

  . אשונה זה אם אפשר לראות את התחשיבשאלה ר  :ד איתן צנעני"עו

  . כן  :יהודה בן חמו

המשמעות היא שאם אנחנו עכשיו , אני רוצה לחדד, השאלה השנייה זה  :ד איתן צנעני"עו

  ? אנחנו לא חוסכים שקל לקופת העירייה, מצביעים נגד

, בוא נגיד ככה, אתה תשלם, המשמעות היא שאם אתה מצביע נגד  :אבי בן חמו

יש תהיה בשנה גבוהה     'ר בוקי צ"זקת רכב ממה שזכאי דהעלות לאח
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נפח מנוע , 3 שקל מזה שנצמיד לו רכב ליסינג צמוד בדרגה 12,000-ב

1,800 .  

  ? אנחנו בעצם במהלך הזה חוסכים כסף לקופת העירייה, כלומר  :ד איתן צנעני"עו

  .רתיזה בדיוק מה שאמ,  שקל בשנה12,000במהלך הזה אתה חוסך   :אבי בן חמו

להוסיף , אז מה שאני רוצה לבקש זה שנסייג את ההחלטה הזאת, אוקי  :ד איתן צנעני"עו

  , ובלבד שעלות הליסינג לא יעלה על אחזקת הרכב

  . ברור  :יהודה בן חמו

אני לא יודע מה יהיה בעוד שנה , זה נכון להיום, כי נכון להיום, לא, לא  :ד איתן צנעני"עו

  ,  אחזקת רכב תרדאם לדוגמא עלות. או שנתיים

במשפט .  שנים מינימום3כי אנחנו בליסינג של , אתה לא יכול באמצע  :יהודה בן חמו

או ,  שנים האחרונות נדמה לי3-ב, אחד לחברי המועצה גם הוותיקים

-הצגנו חסכון מאוד, עברנו לליסינג עם מרבית רכבי הרשות, אפילו יותר

יא לנסות ולהגיע כמה והמגמה שלנו ה, מאוד משמעותי פר כל הרכבים

אם מחר יהיה איזה , מה שעל פניו לא נראה, אם מחר. שיותר ליסינג

  . בבקשה, גיא.  שנים3-אנחנו חתומים ל, שינוי אנחנו לא נפר הסכמים

יפה מאוד שהחיסכון עומד לנגד עיניהם של קברניטי העיר ואני מברך על   :גיא בן גל

  . כך

  . כל הזמן  :יהודה בן חמו

  ?  שנים3אנחנו מדברים על דרגת שווי שימוש , הייתי כן מבקש  :גיא בן גל

  . אתה צודק, נכון  :יהודה בן חמו

אני בעיקר מכוון את ההערה , יש כרגע וכמחזיק תיק איכות הסביבה  :גיא בן גל

כי הרגע אישרנו לך את הסמכויות המלאות בנושא איכות , הזאת בוקי

שמחזיק תיק איכות הסביבה אני חושב שמן הראוי ומן הרצוי , הסביבה

בעירייה יגלה דוגמא אישית ברכב שממומן לחלוטין מכספי משלמי 

הוא בחר , אני בשעתו הפניתי את ההערה הזאת לראש העיר. המיסים

ברכב למיטב הוא נוסע היום . שלא לאמץ אותה מסיבות כאלה ואחרות

 בשאילתא, ואני ביררתי את הנתונים בשעתו, 5מסוג מזדה , ידיעתי
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והוא מצא לא לנכון שלא לנסוע לא באחד משני , רשמית שהגשתי לו

, שהם לכל הדעות ידידותיים יותר לסביבה היום, הדגמים האיברידיים

במקרה , אחד זה דגם מטויוטה פריוס והשני זה הונדה סיביק איברידי

  . אני נוסע בו

  . ראיתי, אתה נוסע בריקשה  :עמירם מילר

  . ידיתריקשה איבר  :ר אמיר גבע"ד

שני הרכבים האלה . עמירם, הערות מהסוג הזה אני תמיד אשמח לשמוע  :גיא בן גל

. מה שאומר שייתכן שהם יקרים יותר, 4עומדים בדרגת שווי שימוש 

אני מציע שתבדקו במונחים , אבל אם כבר בתחשיבים כלכליים עסקתם

כב ואני אומר לכם מניסיון אישי שמי שנוסע בר, של יעילות, של חסכון

ההוצאות דלק נמוכות באופן משמעותי וגם , איברידי מזה כחודש וחצי

גם אם דרגת שווי השימוש של האוטו אז השאלה אולי . על זה משלמים

שחוסכים בגלל העובדה בחסכון המצטבר יכול להיות , היא יותר גבוהה

והיום יש אנשים שמסיבות כלכליות . שהאוטו עצמו הוא חסכוני

  . כבים איברידייםלחלוטין רוכשים ר

  . אבל יש לך את התשובה  :יהודה בן חמו

אני יודע למה אתה נוסע ברכב שמזהם את הסביבה על חשבון , רגע  :גיא בן גל

אני רוצה לדעת למה אולי סגן ראש העיר שאחראי על , משלם המיסים

  , איכות הסביבה

  . אבל יש לך את התשובה  :יהודה בן חמו

  . וייסע ברכב שכן ידידותי לסביבה  כמוךיבחר שלא לפעול  :גיא בן גל

  . יובל. תודה. אני אענה  :יהודה בן חמו

  , דבר ראשון שאלתי אם. ביקשתי לראות את התחשיב  :אהוד לוי יובל

  .פונג-פינג... , בסוף נשאל את הכל. איתן ביקש גם  :יהודה בן חמו

אם , מוש רכבשווי שי. אני אחזור להתחלה, אתה מבלבל אותי, לא  :אהוד לוי יובל

   -זקפתם את

  , זה כמובן כמו שאתה, שווי שימוש  :אבי בן חמו
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  . בבקשה, תן לו לשאול את השאלות  :יהודה בן חמו

אחזקת רכב מוסיף לו שווי שימוש ולכן ברכב ליסינג אתה חייב לעשות   :אהוד לוי יובל

  ? אז השאלה אם התחשיב הכולל זקפת גם את השווי שימוש. את זה

  . תחשיב. שווי, בבקשה? עוד שאלות של החברים. מיד יהיה על שווי  :מויהודה בן ח

אני , תקשיב.  מסיש גילום, באחזקת רכב אין שווי שימוש, קודם כל  :אבי בן חמו

זה בכלל , זו פקודת מס הכנסה, בליסינג יש שווי שימוש. מנסה לענות לך

  . ן או לאזה לא משהו שאנחנו יכולים להחליט כ. לא על השולחן הזה כאן

  ? נכון, ומשולם על חשבון העובד, אבל הוא עונה לו מגולם  :ר אמיר גבע"ד

סמוך לפחות על מי .  שקל12,000ועדיין אנחנו חוסכים , עניתי שכן  :אבי בן חמו

שהתחשיב הוא בדוק ואתה יכול , שמדבר איתך כרגע וגם על הגזבר

  . לבדוק אותנו

  , באשר לשאלתו. תודה  :יהודה בן חמו

  ? אפשר לראות אותו  :וד לוי יובלאה

  . אפשר לראות אותו  :יהודה בן חמו

  . יהודה, הנה. אני יכול גם להגיד תודה בקצרה  :אהוד לוי יובל

מכיוון שמשרד . עניתי לך בעבר ואני עונה לך גם היום, לשאלתו של גיא  :יהודה בן חמו

 3דרגה אילו האיברידי היו ב. הפנים לא מאשר אנחנו לא נעבור על החוק

מעל מה שמותר לסגן ראש , 4היות והם בדרגה . היינו עושים את זה

  , לנושא ששאלו אותי אז בזמנו, העיר

  . וס של העירייהיסגן ראש עיריית תל אביב נוסע בטויטה פר  :גיא בן גל

  . תל אביב זו מדינה בתוך מדינה,  שונהמה לעשות שהתקן של תל אביב  :יהודה בן חמו

   .אייצר לך נייר שאומר שאתה יכולאני   :גיא בן גל

  ? אולי עם הקשרים שלך תביא גם איזה גרוש וחצי לעירייה  :יהודה בן חמו

  . יהודה, גם אתה לפעמים לא נותן לעובדות לבלבל אותך  :גיא בן גל

אז פנינו בזמנו לחלק מהעובדים ולא . אבל זה החוק לא מאפשר לי  :יהודה בן חמו

ולא , לאנשים בכירים, ל עירייה בזמנו"נכ באנו והצגנו למ.אפשרו לנו

  פה . ירים את ידו? 4מי בעד לאשר את סעיף . תודה. נתנו לנו את האישור
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  הצבעה

מנשה , איתן צנעני, ארנון לוי, צביקה צרפתי, שמעון פרץ, ש"בוקי צי: בעד

יהודה , אורן כהן, בוזגלו-שלי עמרמי, לוי-נורית חסון, עמירם מילר, אליאס

  . אל ויאיר אברהם-אתי גן, אהוד יובל לוי, מיר גבעא, בן חמו

   אין:נגד

  נפתלי גרוס,  גיא בן גל:נמנע

  

  

במקום , ש"ר בוקי צי"ד מ ראש העיר " רכב ליסינג לסגן וממאשרים :8 ' מסהחלטה

  .אחזקת רכב
  

  .08/12/08אישור פרוטוקול מועצה מיום   .5

  

מיד אחרי , מי שלא שם לב?  הערותיש. אישור פרוטוקול מועצה 5סעיף   :יהודה בן חמו

  , מיד שאישרנו את הפרוטוקול, הישיבה

  . דצמבר זה טעותל 17. טעות  :עמירם מילר

  . סליחה,  לדצמבר8-תתקנו ל. רבותיי,  לדצמבר8  :יהודה בן חמו

  . זה הגיע מתוקן, המייל  :???

ר את  אפשר לאש.תשימו לב שהפרוטוקולים מופיעים האתר העירייה  :יהודה בן חמו

  . תודה רבה? הזה

   08/1208/ פרוטוקול מועצה מיום מאשרים :9 ' מסהחלטה
  

  .ן"אישור המלצת הוועדה להקצאת קרקעות לעניין הקצאת חדר לעמותת איל  .12

  

אישור המלצת הוועדה להקצאת קרקעות לעניין הקצאת חדר לאגודה למלחמה   .13

  .בסרטן
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מרכז היום "ניין הקצאת קרקע לאישור המלצת הוועדה להקצאת קרקעות לע  .14

  .בצפון העיר" לקשיש

  

אני רוצה לעשות פאוזה , אני מסתכל פה על הקהל, סליחה ברשותכם  :יהודה בן חמו

, גם מנהלת מחלקת נכסים וגם אנשי העמותה למען הקשיש. בסדר יום

? באמת? את עוד נוסעת הביתה היום, אבל במיוחד בגלל מנהלת מחלקת

דברים כאלה היינו מעבירים את , ם הבאה תגידו ליפע, חבל, מבקשאני 

היות , אני מבקש לעבור לסוף סדר היום. זה לסדר היום בהתחלה

ומנהלת מחלקת נכסים גרה רחוק מכאן וגם דעתי לא נוחה שהיא נוסעת 

תבואי לקדמת , 12- ו13, 14, 15סעיף . בשעות כאלה הביתה לשטחים

  . השולחן בבקשה

אצלי יש ניגוד , 14,15י רוצה משהו לפני זה לגבי סעיפים אנ, יהודה  :אל-אתי גן

  , אני מנועה, עניינים

  . תכיני לך קפה וצאי החוצה  :יהודה בן חמו

יש ,  אני לא אצביע15, 14. 13, 12קודם כל , אבל יש, שאני אצא החוצה  :אל-אתי גן

  . ניגוד עניינים

  . תודה  :יהודה בן חמו

  . אין מתנגדים. שחרר אותהפה אחד נצביע ונ  :אהוד לוי יובל

  ,  הסעיפים4כל , אין לנו בעיה. בוא נחסוך זמן  :גיא בן גל

אל - אתי גן15- ו14לסעיפים , לפרוטוקול. אני מבקש שתצאי, אל-אתי גן  :יהודה בן חמו

האם . היא חברה בעמותה למען הקשיש, לא משתתפת עקב ניגוד עניינים

אם , ף זה הזמן"ן או באל"בעי אם יש הערות 15, 14, 13, 12את סעיפים 

  , אין אנחנו

  .  צריך שמית15לסעיף   :ד קרן קדמי"עו

  

  ,  או יש הערות אם אין הערות14- ו13, 12סעיף   :יהודה בן חמו

  . יש הערה אחת  :שמעון פרץ
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  . שמעון פרץ, בבקשה  :יהודה בן חמו

ר אבל האישו, אני מסכים, אני דווקא לא ספציפית למען הקשיש  :שמעון פרץ

, לבית הכנסת שלו ולעמותה שלו, להקצאת קרקעות היה גם לרב ביטון

חזרו ואישרו , שאושר איזשהו מגרש וירד בדרך ההתנגדות של התושבים

  , אני חושב שזה הזמן. לו חצי ממה שאישרו לו לפני כן

  ? באיזה סעיף זה  :???

  . יראם יש משהו להא, הוא אמר להאיר, הוא לא אמר הערות, לא  :שמעון פרץ

  . לא על סעיפים אחרים, אבל רק על הסעיפים האלה  :יהודה בן חמו

  . זה גם הקצאת קרקעות  :שמעון פרץ

 אושר פה 14, 13, 12? 14- ו13, 12האם אפשר לאשר את סעיפים . תודה  :יהודה בן חמו

  . תודה רבה. אחד

ר חדפה אחד המלצת הוועדה להקצאת קרקעות לעניין הקצאת מאשרים  :10 ' מסהחלטה

  ).ב"מצ(ן "לעמותת איל
  

 פה אחד המלצת הוועדה להקצאת קרקעות לענין הקצאת חדר מאשרים :11 ' מסהחלטה

   ).ב"מצ(לאגודה למלחמה בסרטן 
  

פה אחד המלצת הוועדה להקצאת קרקעות לעניין הקצאת מאשרים  :12 ' מסהחלטה

  ).ב"מצ(בצפון העיר " מרכז יום לקשיש"קרקע ל
  

  .ר הקצאת קרקע ומבנה הקיים עליה לעמותה למען הקשישאישור הסכם בדב  .15

  

  .  שמית אנחנו צריכים הצבעה15סעיף   :יהודה בן חמו

  . זה אישור הסכם  :ד קרן קדמי"עו

נה הקיים עליה לעמותה למען בדבר הקצאת קרקע ומבאישור הסכם   :יהודה בן חמו

  ? אפשר לאשר את זה פה אחד. מצורף חוות הדעת המשפטית, הקשיש

ואני .  שנה20-שתקופת החכירה היא ל, אני רואה שבהסכם פה. שאלה  :נפתלי גרוס
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  ?שואל למה צריכה להיות תקופה כל כך ארוכה

אתה לא בא ? לתת לעמותה למען הקשיש, אתה יכול פחות מזה. בבקשה  :יהודה בן חמו

  . שנתיים, מתחבר עם איזה שכירות של שנה

  , ה שנ20, אבל הם קשישים  :ר אמיר גבע"ד

  . אני עוד לא. אמיר, אני דואג לך, לא  :יהודה בן חמו

  . הוא אומר שהנכדים שלהם ייהנו מזה כבר  :גיא בן גל

  . אני חושב שעניתי לך על השאלה, בבקשה נפתלי  :יהודה בן חמו

  ? מה ענית  :נפתלי גרוס

בדרך כלל אפילו ישנם , זה הסכם עם עמותה שעוסקת בענייני ציבור  :יהודה בן חמו

אנחנו בדרך כלל . וכהנה וכהנה, 49 + 49סכמים שאתה תתקל בהם ה

אני , מנשה.  במכה אחת3אי אפשר לדבר פה , חברים. 25 + 25עושים גם 

  . אתן לך

  ?השאלה אם העירייה היא חוכרת או בעלים, כתוב בעלים  :ד איתן צנעני"עו

  . בעלים  :ד איילה זיו"עו

, בהזדמנות אנחנו נעשה גם ישיבה איתם, שהעמותה למען הקשי, נפתלי  :יהודה בן חמו

אתם תשמעו גם , אתם תראו את התמורות ואת התרומות המשמעותיות

תוכלו להבין עד כמה הם תורמים , על אורחות הפעילות של העמותה

הלוואי . עמותה רצינית שרוצה לעשות פעילות למען גמלאים. לקהילה

אבל הם לא יכנסו , ונאחל לכל הגמלאים היום להיות גם בהסכם הבא

על כן . להסכמים קצרי טווח כי הם מתכננים גם את העתיד של העמותה

. הרבה יותר גדולים-אתה תתקל במספרים הרבה,  שנה זה בדרך כלל20

האם אפשר ? עוד שאלות. יש'בוקי צ? נכון,  ענו לך בעלים?שאלות נוספות

  .שמית? לאשר פה אחד

  

  הצבעה

מנשה , איתן צנעני, ארנון לוי, ביקה צרפתיצ, שמעון פרץ, ש"בוקי צי: בעד

יהודה , אורן כהן, בוזגלו-שלי עמרמי, לוי-נורית חסון, עמירם מילר, אליאס
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  . ויאיר אברהם אהוד יובל לוי, אמיר גבע, נפתלי גרוס, גיא בן גל, בן חמו

  

 פה אחד הסכם בדבר הקצאת קרקע ומבנה הקיים עליה מאשרים :13 ' מסהחלטה

   ).ב"מצ(לעמותה למען הקשיש 
  

העמותה למען הקשיש ר "מודים לדוד רזניק יו. אנחנו מודים לאיילה  :יהודה בן חמו

  . אימצתי את הבדיחה שלך מהיום. ודדי לדרמן חבר העמותה

אם יש , אני רגיל לבדיחות הממוחזרות שלך, יהודה. שנדע, ספר גם לנו  :גיא בן גל

  .אחת חדשה אז תספר

  

 לעניין העברות מסעיף לסעיף 11/12/08 פרוטוקול ועדת כספים מיום אישור  .6

  .ח רבעוני חצי שנתי"ולדו

  

  ? יש הערות. אישור פרוטוקול ועדת כספים. 6סעיף   :יהודה בן חמו

  . כן  :גיא בן גל

  . תודה רבה? פה אחד  :יהודה בן חמו

  . לא, לא, לא, רגע  :גיא בן גל

מי . בבקשה, פרוטוקול ועדת כספים, כן. אל-ןתקראו בבקשה לאתי ג  :יהודה בן חמו

  . יובל, בבקשה? מי רוצה להתבטא? רוצה לדבר

  .יובל, בבקשה  :יהודה בן חמו

עלו . מסעיף לסעיףח אגרות "היה לנו זמן קצר להתכונן לנושא של דו  :אהוד לוי יובל

אם אפשר יהיה , ח בשבוע שעבר"מספר שאלות לאחר שראינו את הדו

, ברים שאפשר היה בעיון יותר מדוקדק להגיע אליהםלקבל תשובות לד

ס "בסעיף של מורים בבי ₪ 25,000זה איך זה שמופיע הסעיף של עודף 

מופיע סעיף שאני לא , אלא אם כן עובדי קבלן, רבין ועובר לקבלנים

  . הצלחתי להבין אותו

  . הם מורים לבניין  :שמעון פרץ
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, אני רוצה להבין את הדברים האלה. שאני מבק, הרב של אמר משהו  :אהוד לוי יובל

משכורות מורים , איך יכול להיות שיש אפשרות עודף בסעיף מורים

  ? מה הקשר, שעובר לעובדי קבלן

  . בבקשה. תרשמו את השאלות  :יהודה בן חמו

שגיא אמר לנו שממשיכים . יש סעיף של חוזים חדשים שהתייקרו. שנייה  :אהוד לוי יובל

נושא של העברת א עבודות ניקיון שהופיע שם יש אבל גם בנוש, בחוזים

יש הרבה סכומים שעוברים בתחום של הכנסות והוצאות בגני , הכנסות

, וגם נושא של מיתוג העיר, אם זה בגין גידול או דברים אחרים, יולה

, מדובר בסכומים לא מבוטלים. העברת כספים ממיתוג העיר לפרסום

 ולהבא כשיש העברות מסעיף ,הייתי מבקש לקבל את המסמכים האלה

לסעיף לקבל את המסמכים שרלוונטיים לדברים האלה כדי שנוכל 

  . להבין

  ?מי עוד. תודה  :יהודה בן חמו

ח הרבעוני החצי " אחד הדברים שאנחנו נדרשים לאשרר זה את הדו.אני  :גיא בן גל

ואנחנו כבר . שכידוע אני מניח לרובכם הוגש באיחור ניכר השנה, שנתי

ח הרבעוני " מבחינת ההנחיות הפורמליות אמורים כבר לדון בדולמעשה

חודשיים היא אומרת , הפקודה היא מאוד ברורה בעניין הזה. השלישי

אמורים למעשה לא לכן אנחנו כבר היינו . מתום כל רבעון צריך לדון

להיות , אלא היינו כבר אמורים לדון, ח הרבעוני השני"לאשר את הדו

ולכן השאלה . ח הרבעוני השלישי"אחרי שלב הדיון והאישור של הדו

ל העירייה צופים שהדבר הזה יובא לוועדת "היא מתי גזבר העירייה ומנכ

  . הכספים שעדיין ההרכב שלה לא אושר

   . לאחר מכן שגיאאבי, בבקשה? הערות? מי עוד שאלות. תודה  :יהודה בן חמו

, עכשיו. ההערות שלך במיילראינו את . ההערה היא אליך, קודם כל יובל  :אבי בן חמו

הישיבות הן ארוכות והן כנראה בקצב הזה ילכו ויהיו , אתה צריך להבין

היה דיון , ותשאלת את כל השאל, היית בוועדת כספים. ארוכות יותר

אם נעדרת בוועדת הכספים או לחילופין לא היית חבר . בוועדת כספים
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מאחר והיה דיון בוועדת . אז באמת זה המקום לשאול, או לא הוזמנת

למרות שיש לנו פה את כל , אני לא חושב שיש פה מקום לשאלות, כספים

  . התשובות לתת לך

  . תיתן לי אותם  :אהוד לוי יובל

  . אני גם אענה, נייהש  :אבי בן חמו

  .אז תן לו אתם בנפרד  :יהודה בן חמו

  , שעה לפני הישיבההחומר הגיע . אבל תהיה הוגן, אבי  :אהוד לוי יובל

  ? היום? איזו ישיבה  :יהודה בן חמו

  . לא  :אהוד לוי יובל

  .  ימים לפני3החומר בוועדת כספים הגיע   :אבי בן חמו

  . הוא עצמאי מספיק, ה'חבר, טאתנו לו להתב. לא הבנתי  :יהודה בן חמו

  . אני מחליף חיתולים לבד  :אהוד לוי יובל

  . לא נראה לי  :???

. תפסיקו לרדת לפסים האלה, אמרנו פעם אחת. תפסיקו כבר, באמת, נו  :אל-אתי גן

  . ה'זה מיותר לחלוטין חבר

  . בבקשה, יובל. את מפריעה עכשיו כרגע, אתי. בבקשה, הלאה  :יהודה בן חמו

  , אני ראיתי את המסמך הזה. אני מקבל שיכול להיות ואני טעיתי  :לוי יובלאהוד 

  . מחר אתה תקבל את כל התשובות, יובל  :יהודה בן חמו

  . אם אפשר להעביר לי במייל  :אהוד לוי יובל

תענה על , בבקשה שגיא. סליחה, תודה. שגיא בבקשה. מחר תקבל. תודה  :יהודה בן חמו

  . מה שנשאלת

  . נשאלתי על השאלות האלה  :שגיא רוכל

  ? איך היה עודף בשכר מורים  :אהוד לוי יובל

  . לא היה עודף  :שגיא רוכל

  . 25,000אבל כתוב פה שהצלחת להעביר   :אהוד לוי יובל

לא תמיד התשובות מוצאות חן אבל . יש תשובות להכל? איך אבי אמר  :גיא בן גל

  . תמיד יש תשובות
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כשאנחנו . ד משהו שגם אמרנו אותו בוועדת הכספיםאני רוצה רגע להגי  :אבי בן חמו

, ח רבעוני"אנחנו מכינים דו, ואתה יודע את זה, ח רבעוני"מכינים דו

ח "הדו. ח יהיה הכי מאומת למציאות"אנחנו דואגים שהמספרים והדו

בוא . שהובא בפני ועדת כספים הוא לא צריך את האישור שלכםהזה 

  , sayאין לנו בו שום , ח חיצוני"י רו"ח סקור ע"זה דו. נתחיל מזה

, אתה לא עושה את זה, אתה מחויב להביא אותו לידיעת חברי המועצה  :גיא בן גל

  . אתה עובר על פקודת העיריות

אני , אמרתי. אני יודע בדיוק מה אני מחויב לעשות וזה גם מה שאמרתי  :אבי בן חמו

וזה מה . אני מחויב להביא את זה לדיון,  את האישור שלכםלא צריך

  . שעשינו

  .  חודשים3באיחור של   :גיא בן גל

לא נראה לי שמתאים שאחרי שוועדת כספים , מה שבאתי ואמרתי ליובל  :אבי בן חמו

לא , יושבת פה עד אחת עשרה בלילה ועונה בסובלנות רבה לכל שאלה

   .נראה לי שמתאים להביא את זה למועצת העיר

  . יובל, רגע. תודה  :יהודה בן חמו

ביקשת ממני לבטל את הפגישה ליום שישי שיהודה קבע והסכמתי לבטל   :וד לוי יובלאה

  , את הפגישה

  . אז תקבל את כל התשובות  :אבי בן חמו

  ? בעד לאשרמי . מחר בבוקר שגיא ייתן לך את כל התשובות. תודה  :יהודה בן חמו

  , לא קיבלתי תשובה  :גיא בן גל

  . סליחה, אמיר  :יהודה בן חמו

  , שאלה לשגיב ולאבי  :יר גבער אמ"ד

הם יבדקו . גיא, הם לא יכולים לענות לך כרגע, בהגם מחר תקבל תשו  :יהודה בן חמו

  . מחר ויתנו לך תשובה

  ? מתי יהיה לנו דיון  :גיא בן גל

  . גם בסעיפים הראשונים. תרשמו אבל את זה, בבקשה. כן  :יהודה בן חמו

אבל , אני לא אתפוס אותך על התאריך? ןאין לכם צפי מתי זה יהיה מוכ  :גיא בן גל
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  .צפי

  .נביא את זה לוועדת הכספים הבאה  :אבי בן חמו

הוא יעבור סקירה שלי ,  השלישי מוכן נכון להבוקרח הרבעוני"הדו  :שגיא רוכל

  , בימים הקרובים

  . ועדת כספים הבאה  :אבי בן חמו

רגע במעמד של כל כ, העובדה שאין ועדת כספים שנבחרה באופן פורמלי  :גיא בן גל

   ?חברי המועצה תהווה איזה אפקט מעכב בעניין

  . לא  :שגיא רוכל

  . ממש לא  :אבי בן חמו

  . אמיר,  בבקשה.הסר כל דאגה מלבך. שום דבר לא יעכב  :יהודה בן חמו

ככל שאני יודע . שאלה אינפורמטיבית חשבונאית, באמת לשגיא ולאבי  :ר אמיר גבע"ד

ת של העיריות בעצם הולכת ועוקבת אז השיטה החשבונאי, ורואה

אפילו מבחינת , ומעתיקה מהשיטה של הדיווח של החברות הציבוריות

. ועד סוף נובמבר את ספטמבר, עד סוף אוגוסט את יוני. מועדי הדיווח

 עדיין שומרים בתוך ח חצי שנתי"בחברות הציבוריות כשמציגים דו

 מציגים לא חצי ,זאת אומרת. הדיווח את ההתפלגות הרבעונית בנפרד

אלא בתוך החצי שנה מציגים גם רבעון , שנה מול חצי שנה ראשונה

 אני שואל את השאלה הזאת מכיוון שגם נשאלו שאלות של .לרבעון

ובעצם ראו , ח חצי שנתי"חברים שלי לסיעה שפעם ראשונה ראו דו

ל לגבי החצי הראשון "כנ, שבחצי שנה אנחנו באיזשהו עודף קטן תקציבי

 מהרבעון השני אבל אי אפשר לראות את השינויים. וכן הלאה, השל השנ

תיאורטית מי שלא רואה או לא ראה לנגד עיניו . לעומת הרבעון הראשון

ורוב החברים החדשים לא ראו את , חות של הרבעון הראשון"את הדו

לא יודעים אם אולי ברבעון השני אנחנו , ח של הרבעון הראשון"הדו

דיין בחצי שנה אנחנו בעודף מכיוון שהרבעון אבל ע, בכלל בגירעון

אין התפלגות רבעונית בתוך ? אתה מבין למה אני מתכוון, הראשון היה

  , ח החצי שנתי"הדו
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   ?אז מה היה ברבעון השני  :יהודה בן חמו

-יראו רבעון, נגיד לספטמבר, חות המצטברים"חברות ציבוריות גם בדו  :ר אמיר גבע"ד

  .  חודשים ביחד9-רבעון ואת כל ה-רבעון

חות הכספיים של העירייה ושל כלל העיריות בכלל "נכון לעת עתה הדו  :שגיא רוכל

ח לעיריות או הממונה "י הנחיות רו"שנקבעה עפי מתכונת "ערוכים עפ

הם נערכים באותה . לא נערך בהם שום שינוי. 1994על הביקורת משנת 

מתכונת היא ה. יכול להיות, אם יש כוונות לשנות אותם. המתכונת

הגשתם ואפילו , חות"אופן הדו. מתכונת קבועה באותה ההוראות

חות בהתאם לאמור "אנחנו עורכים את הדו. הטפסים שבהם הם ערוכים

  . חות"זו המתכונת של הדו. לעיל ולא עושים בהם שינויים

  . זה לא ילך ככה, אתי, סליחה. שאלה אחרונה, תודה יאיר  :יהודה בן חמו

  . א טעההו  :אל-אתי גן

  . תתקני אותו? הוא טעה  :יהודה בן חמו

  ... יש שינוי  :אל-אתי גן

  . בבקשה, יאיר  :יהודה בן חמו

  ? את מכירה את הנושא, אתי  :ר אמיר גבע"ד

  . בטח  :אל-אתי גן

  .יאיר. תודה  :יהודה בן חמו

, דיון שנערך בוועדת הכספים כשדנו במסגרת התקציב... אני מסכים  :יאיר אברהם

לא לוקחות בחשבון את כל מה נחות היסוד של התקציב הזה היות וה

הבעיות שמדאיגות אותי כרגע . 2009שדיברנו שעלול להתרחש בשנת 

  , בסקירה שקיבלנו

  , אבל זה לא לדיון  :יהודה בן חמו

  , חשוב לציין את זה בפורום הנוכחי משום, אני מציין את זה, יהודה, לא  :יאיר אברהם

  . בא אתה לא מזכיר את זהשבוע ה  :יהודה בן חמו

, אני חושש ששני הנושאים שהם מאוד חשובים לי ומאוד קרובים ללבי  :יאיר אברהם

לא לוקחת , כאשר מסגרת התקציב שלהם היא במתכונת הנוכחית
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הפגיעה שאנחנו נאלץ ולכן , בחשבון את הירידה שצפויה לנו בהכנסות

  , בוא לידי ביטויאותי מדאיגה ואני רוצה שזה ילהביא בתחומים האלה 

, בסדר, דיברנו על נושא ההכנסות ואתה רוצה לקלקל לי את העובדים  :יהודה בן חמו

פה אחד כולל . תודה רבה? פה אחד. ירים את ידו?  מי בעד6סעיף . תודה

  . שמעון

  הצבעה

מנשה , איתן צנעני, ארנון לוי, צביקה צרפתי, שמעון פרץ, ש"בוקי צי: בעד

יהודה , אורן כהן, בוזגלו-שלי עמרמי, לוי-נורית חסון, עמירם מילר, אליאס

אל ויאיר -אתי גן, אהוד יובל לוי, אמיר גבע, נפתלי גרוס, גיא בן גל, בן חמו

  . אברהם

  הצבעה

מנשה , איתן צנעני, ארנון לוי, צביקה צרפתי, שמעון פרץ, ש"בוקי צי: בעד

יהודה ,  אורן כהן,בוזגלו-שלי עמרמי, לוי-נורית חסון, עמירם מילר, אליאס

אל ויאיר -אתי גן, אהוד יובל לוי, אמיר גבע, נפתלי גרוס, גיא בן גל, בן חמו

  . אברהם

  

 לעניין העברות 08/1211/ פה אחד פרוטוקול ועדת כספים מיום מאשרים :14 ' מסהחלטה

   ).ב"מצ(מסעיף לסעיף ולדוח רבעוני חצי שנתי 
  

 פרוטוקול ועדת תמיכות מיום - 2009אישור קריטריונים לתמיכות לשנת   .7

26/08/08.  

  

  .קרן קדמי בבקשה, 7סעיף   :יהודה בן חמו

  ?למה אנחנו לא מקימים את ועדת הכספים, יהודה  :ר אמיר גבע"ד

  . אחרי הבחירות  :עמירם מילר

  . אחרי הבחירות של הסתדרות המורים  :יהודה בן חמו

   ,לא יהיה לך שר אוצר מטעם מפלגת העבודה  :אל-אתי גן
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... תגיד, כל פעם שישאלו, עמירם אתה ממונה על הוועדות, חברים  :יהודה בן חמו

  .ד קרן קדמי"עו, בבקשה

בהתאם לנוהל תמיכות של הרשויות המקומיות החדש שנכנס , טוב  :ד קרן קדמי"עו

אתם נדרשים היום לאשר תבחינים , 2007לתוקף בשנת הכספים 

 תחולק עוגת התמיכות קריטריונים שעל פיהם, תבחינים. לתמיכות

 יש לכם כאן מספר סוגים שונים של .לאחר שיאושר התקציב

מה שאולי לא אמרתי . כל אחד רלוונטי לעמותות שונות, קריטריונים

רשויות מקומיות רשאיות , קודם ורלוונטי לחברי המועצה החדשים יותר

לתמוך בעמותות ובגופים ציבוריים שהם לא מהווים חלק ממוסדות 

, דת, בין היתר חינוך,  שעוסקים בנושאים ציבוריים, והממשלההמדינה

ספורט וכדומה שעושים פעילות ציבורית בתחום הרשות , תרבות

לסדר היום צורפו . המוניציפאלית הספציפית שנותנת להם את התמיכה

יש קריטריונים . לכם הקריטריונים המוצעים לעמותות השונות

יש קריטריונים , מותות הרווחהיש קריטריונים לע, לעמותות הספורט

הקריטריונים של עמותות הרווחה גם רלוונטיים . לעמותות התרבות

אם יש לכם , עכשיו. ויש קריטריונים לגופים דתיים, לעמותות החינוך

   .שאלות ספציפיות בנוגע לקריטריונים

  .לאחר מכן עמירם, אמיר, בבקשה  :יהודה בן חמו

 שמונחת לפנינו זה הניירת שמבוססת על העבודה אני מניח שהניירת  :ר אמיר גבע"ד

  , שנעשתה

  . נכון  :ד קרן קדמי"עו

ואנחנו , אם אני לא טועה, ועדה שנדמה לי קובי אוחיון עסק בזה בזמנו  :ר אמיר גבע"ד

פשוט אני מרגיש לא כבר סמכא להתעסק עם , אז עברנו עליה ביסודיות

  , ודמתאני מקבל את העבודה שנעשתה בפעם הק. הדבר הזה

   .תודה  :יהודה בן חמו

   ?נכון, אין שינויים לעומת  :ר אמיר גבע"ד

  ? יש שינויים. לא  :יהודה בן חמו
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שישבה הוועדה  יש שינויים במובן זה שמאז? אני יכולה לענות רק  :ד קרן קדמי"עו

הנוהל הוא נוהל חדש לשנת . ד אוחיון השתנה הנוהל"בראשותו של עו

2007 ,  

  ? יגים כל תחום בנפרדשמצ  :ר אמיר גבע"ד

הקריטריונים של . אתה מדבר על הקריטריונים של עמותות הספורט  :ד קרן קדמי"עו

עמותות הספורט אכן מתבססים על אותן מסקנות של הוועדה עם 

אלה קריטריונים שהם דומים במידה רבה מאוד . השינויים הרלוונטיים

לשנת  ו2007לקריטריונים שמועצת העיר אישרה לשנת הכספים 

  . במובן זה הם זהים. 2008הכספים 

זה אני מבין מנהל , רק תזכירו לי מי זה חוות דעת של ממלא השאלון  :עמירם מילר

  ? האגף הרלוונטי

  .כן  :ד קרן קדמי"עו

בנושא קריטריונים לעמותות ספורט או לאגודות . עוד שאלה אחת  :עמירם מילר

וד נוסף לגופים יינתן ניק: "4כותב מר דני וייס בסעיף , ספורט

אני מבקש להוסיף , "המקיימים פעילות לאוכלוסיית גיל הזהב

יכול להיות שיהיה מצב שמובטלים רבים יהיו בכפר סבא . 'ולמובטלים'

זו , ואני מבקש גם העסקת מובטלים בשעות הפנאי שלהם הרבות

  . משימה חברתית ציבורית

  . בבקשה אבי. אודאני מודה לך מ, תודה עמירם על ההערה  :יהודה בן חמו

ועדת התמיכות זו אחת הוועדות שהפכה להיות מנוהלת , למי שלא מכיר  :אבי בן חמו

, מי שחבר בוועדה זה יועץ משפטי של העירייה. י גורמי מקצוע בלבד"ע

בעבורנו את את מי שמרכז , יש לנו כמובן. ל העירייה"גזבר העירייה ומנכ

 שהיא החשבת של אגף סיאס נועה' יושבת פה הגב, כל החומר המקצועי

לכל מי שמבקש בקשת , כמובן. למי שלא מכיר. נועה תרימי יד. החינוך

. י הפקודות"תמיכה יש את המרכז המקצועי או את המפקח המקצועי עפ

בנושא התרבות . בנושא הרווחה יש את ענת ניסקי מנהלת אגף הרווחה

פורט יש לנו את הסבנושא . שכרגע מייצג אותו עוזי, יש לנו את דני וייס
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לכל אחד מהם יש לנו בעצם מפקח , זאת אומרת. שאול מיטלברג

 לפקח מקרוב על -אחד . מקצועית שבעצם התפקיד שלו מתחלק בשניים

לראות שבעצם הכספים באמת מגיעים , כל ההתנהלות של העמותה

  לקחת בעצם את הקריטריונים שמאושרים פה-והדבר השני , לייעודם

בהתאם לקריטריונים . וא ולפרוט את זה לשקליםבמועצת העיר ולב

שמוצעים פה לבוא ולהגיד לנו שאלה צריכים לקבל כך וכך שקלים ואלו 

 זה בגדול למי שלא .ואנחנו כוועדה מאמצת ומאשרת, כך וכך שקלים

אם ההערה היחידה של עמירם זו רק התוספת למובטלים , עכשיו. היה

  .  של דני וייס4בסעיף 

  . יאיר. תודה  :יהודה בן חמו

אחת זה כאשר המסגרת של . אני רוצה ברשותך שתי שאלות  :יאיר אברהם

 קשיחים מניסיוני ברגע שמטילים קריטריונים כל כך, הקריטריונים כזו

זה מטיל על , וכאשר האחוזים מחולקים בצורה כזאת דקדקנית

  , הנושאים

  . למעלה, מה שמעל החצי  :יהודה בן חמו

כמעט איסור לשיקול נקרא לזה , ל על האנשים שיושבים בוועדהזה מטי  :יאיר אברהם

אני . מניסיוני אני חושב שזה בעייתי, אני חושב ועוד פעם. דעת עצמאי

חושב שצריך לתת איזשהו שפיל או איזשהו שיקול דעת של אנשים שהם 

הדבר השני שאני מבקש להעיר . בעלי מקצוע ואיזשהו סוג של גמישות

כאשר מרכיב . ה יש משהו שנקרא מרכיב שכרכאשר בכל עמות, זה

השכר הוא מרכיב מופרז או מרכיב שעולה על רמה מסוימת מההון 

  , השוטף או מהתשלומים השוטפים של העמותה

  . 20%מעל , 20%. 15%  :אבי בן חמו

  .זה לא כתוב בקריטריונים  :יאיר אברהם

ברגע שמקבלי השכר . אנחנו פועלים לפי הזה, כי אנחנו יודעים את זה  :אבי בן חמו

ואם הם לא יקבלו ,  הם לא יקבלו אישור ניהול תקין20%הם מעל 

אנחנו בודקים את הדברים . אישור ניהול תקין הם לא יקבלו תמיכה
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  . האלה

  ? מהמחזור השוטף?  ממה20%?  ממי20%  :יאיר אברהם

  . מהמחזור  :אבי בן חמו

  . בבקשה, אורן. תודה  :יהודה בן חמו

אגודת הספורט הפועל כפר ר "יוממלא מקום אני , גילוי נאות, דם כלקו  :אורן כהן

  ? אם אני יכול להצביע, והשאלה שלי היא ליועצת המשפטית, סבא

  . היא לא מקבלת תמיכה האגודה  :ר אמיר גבע"ד

  .אני שואל את היועצת המשפטית  :אורן כהן

  . תשמע לי. אל תשתתף. איפה שאין ספק אין ספק  :יהודה בן חמו

  ... אתה כבר נמצא ב, ברגע שאתה שואל: ליעזר פירשטייןא

  . איפה שיש ספק אין ספק  :יהודה בן חמו

  , אם לך יש ספק: אליעזר פירשטיין

  . בבקשה, יובל. כחבר אני אומר לך את זה  :יהודה בן חמו

 70, פיזרו בנות, מדרשה,  של הרב דניאל...השבוע סיימה פעילות עמותת  :אהוד לוי יובל

תושבות ,  פיזרו גם בנות שהגיעו פה בשיקום מכל מיני מקומות,בנות

אני לא יודע איך הקריטריונים האלה באמת כמו שיאיר . העיר גם כן

אבל העובדה שעד שהדברים האלה , יכולים על הסכין לחתוך, אומר

זה לא נוגע לנושא של איך לאשר או לא . עובדים הרבה אנשים נפגעים

שיש עמותות שאולי   לו מקום לשיקול דעתהנושא צריך להיות, לאשר

ולאו דווקא נתונות , לאו דווקא יחתכו על הסכין את הקריטריונים

שבהם , אלא של נציגי הציבור, לשיקול דעת של הגורמים המקצועיים

  ,  נציגי הציבור צריכים להחליט

  .זה אני מוסיף. במיוחד פוליטיקאים לפני פריימריז  :יהודה בן חמו

  . אני לא, זה אתה יכול להגיד  :ובלאהוד לוי י

אתה חושב , יש חוק מאוד ברור בעניין הזה. נו, נו. זה אני מוסיף, לא  :יהודה בן חמו

הרי , מאוד ברורים-יש פה קריטריונים מאוד? שיש לנו שיקול דעת

  .הסבירו את הנושא הזה
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ם שובו שיגיע היום שג, ברכהשאינשאללה כבר בתור , והנושא השני  :אהוד לוי יובל

  .  בתור תושבי העיריקבלו את ההקצאה שלהם

יאיר שאל ,  לשאלתו של יאיר.וגם פה אין ניגוד עניינים, כן, תודה רבה  :יהודה בן חמו

  . בבקשה, שאלה וקרן צריכה להשיב

עד . התחלתי ואמרתי שאנחנו עוסקים פה בנוהל שהוא יחסית חדש  :ד קרן קדמי"עו

 שהיה באמת הרבה יותר מתירני  היה נוהל תמיכות אחר2006לשנת 

שם , אהוד יובל, דרך אגב. הרבה יותר מקום לשיקול דעת-והשאיר הרבה

 פורסם הנוהל 2006באוגוסט . חברי ועדת התמיכות היו מנבחרי הציבור

  .  נעשתה ריביזיה בכל העניין של התמיכות2006שכבר במהלך , החדש

  ?יש לו מעמד של חקיקה? טוריהנוהל הזה הוא סטטו, סליחה קרן  :אהוד לוי יובל

הוא מחייב אותנו כרשות , הנוהל הזה הוא נוהל של משרד הפנים  :ד קרן קדמי"עו

  , מהבחינה הזו הם סטוטוריים. מקומית

ויש להם . ל של משרד הפנים למיטב זיכרוני"אלה היו תקנות של המנכ  :גיא בן גל

  . תוקף של חוק

  . תודה  :יהודה בן חמו

הנוהל החדש . זו התשובה שלי. ל משרד הפנים"ה מתוך חוזר מנכז  :ד קרן קדמי"עו

מצר את הידיים של , כפי שאתה אמרתלשיטתך במידה רבה מאוד גם 

שקודם כל קובעים קריטריונים לפני שאתה הוא קובע מראש . כולם

האם ,  שתגישXהאם תהיה עמותה . בכלל יודע מי יגיש בקשה לתמיכה

ם כל קובעים קריטריונים לפני שיודעים קוד, יותר מזה. Yתהיה עמותה 

אחר כך קובעים את עוגת התקציב . כמה עמותות תגשנה את התמיכה

. החלוקה של הכספים. ורק לאחר כל אלה מתחילים במלאכת החילוק

הם , כשאתה בא וקובע את כל הדברים האלה מראש, מטבע הדברים

שאני מנסה מה . אני מסכימה איתך, הופכים להיות הרבה יותר קשיחים

הם , הם מכוונים. לומר במילים אחרות זה שהדברים האלה מכוונים

משרד הפנים ואלה כללי המשחק ל "הם נכפו עלינו בחוזר מנכ, נקבעו

  . נכון להיום
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לצורך ?  פה אחד חברים.בבקשה? 7 את סעיף מי בעד לאשר. תודה רבה  :יהודה בן חמו

האם אפשר לאשר את זה . אורן כל הזמן משתתף בדיון הזה, הפרוטוקול

  ? פה אחד

  .אני נמנע  :נפתלי גרוס

  . מי בעד ירים את ידו  :יהודה בן חמו

  הצבעה  

,  צנעניאיתן,  לויארנון,  צרפתיצביקה,  פרץשמעון, ש" ציוקיב: בעד

 שלי,  בן גלגיא,  גבעאמיר, לוי- חסוןנורית,  מילרעמירם,  אליאסמנשה

.  בן חמו ויהודה אברהםיאיר, אל- גןאתי,  לוייובלאהוד , בוזגלו-עמרמי

  . אין:מתנגדים

  . גרוס נפתלי נמנע

 קריטריונים – 08/0826/ פרוטוקול ועדת תמיכות מיום מאשרים :15 ' מסהחלטה

   ).ב"מצ (2009לתמיכות לשנת 
  

  .16/09/08אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום   .8

  

אחד סביב הנושא הזה פה יש למישהו הערות או שאפשר להת, 8סעיף   :יהודה בן חמו

  .תודה. פה אחד, תודה רבה,  פרוטוקול ועדת תמיכות?אחד

  הצבעה

, איתן צנעני, ארנון לוי, צביקה צרפתי, שמעון פרץ, ש"בוקי צי: בעד

שלי , גיא בן גל, אמיר גבע, לוי-נורית חסון, עמירם מילר, מנשה אליאס

, יהודה בן חמו,םיאיר אברה, אל-אתי גן, אהוד יובל לוי, בוזגלו-עמרמי

  .נפתלי גרוס

  

  ).ב"מצ (08/0916/פה אחדפרוטוקול ועדת תמיכות מיום מאשרים  :16 ' מסהחלטה
  

  .אישור חוזים פרויקט מפעלות כפר סבא  .9
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   . בתיה בבקשה, אישור חוזים פרויקט, 9סעיף   :יהודה בן חמו

  . אנשי התמיכות שלנו משוחררים, רגע  :אבי בן חמו

  .בראףבתיה , בבקשה, 9סעיף . תודה. ודה רבה לכולם ולילה טובת  :יהודה בן חמו

הועבר אליכם חומר אני מבינה בדיסק של כל החוזים שמובאים , ראשית  :ד בתיה בראף"עו

וחשוב לציין שהנושא הזה מועבר כהמשך של ,  לדיון ואישור במועצהכאן

ורק כדי , ישיבת מועצה שהיתה כאן בקדנציה הקודמת בחודש יולי

אז הועבר הסכם , שות את הקשר בין מה שהיה לבין מה שמובא כאןלע

אחד בדומה להסכמים שהועברו כאן שלא זכה קודם לכן לאישור מועצה 

שהתנהל כאן במועצה בדברי ובמסגרת הדיון , ולא הועבר למשרד הפנים

שהיא חושבת שיש , אז רינה פז המליצה ואני פורטת לכם כאן, החברים

ל מה שאני כן מבקשת זה לבדוק בחברה הכלכלית אב. לאשר את החוזה

אני לא ,  אמיר גבע הוסיף לדברים האלה.אם אין עוד מקרים דומים

רוצה לצטט אבל למעשה מה שאנחנו נתבקשנו לעשות עבורכם בהתאם 

זה לעבור בחברה הכלכלית על כל , לבקשתה של המועצה היוצאת

 כך אנחנו ,םשתכניחרתו בעבר בין העירייה לבין מכההסכמים שנ

ולראות אם יש בעיות נוספות כגון אותה , תאיםלבעלי ה, קוראים להם

ואכן ערכנו בדיקה מאוד . בעיה שהועלתה בישיבת המועצה בחודש יולי

שלגביהם ,  במספר5מקיפה ונותרו מספר חוזים שכאן הועברו לפניכם 

מצאנו שלמרות שהיו רכישות ונרכשו התאים האלה זה מכבר ומלוא 

וניתנה האפשרות , ה הועברה לחשבונה של עיריית כפר סבאהתמור

, להחזיק בתאים האלה ואנשים נוהגים בתאים האלה כמנהג בעלים

עדיין האישורים של ההסכמים האלה לא קיבלו גושפנקא פורמלית 

 שקובע 188סעיף , יש סעיף בפקודת העיריות. ורשמית של מועצת העיר

צם אתם הדירקטוריון של שבערי ה, שמעבר לעובדה שנחתם חוזה

זו הוראת , האישור צריך להיות ברוב חברים, העירייה צריכים לאשר

אלא שהנושא , ולא זו בלבד שאתם אלה שצריכים לאשר את זה. חוק
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ומשרד הפנים אמור לבדוק מחדש , צריך לעבור לפתחו של משרד הפנים

 ללא .והוא צריך לתת את אישורו, אם הדברים נעשו כדין בהתאם לנוהל

אישור של משרד הפנים שצריך לבוא לאחר האישור במועצת העיר עם ה

רשם , הרי שבמסגרת הטאבו, בדיקה של משרד הפנים בנושא הזה

המקרקעין לא יכול לרשום את העסקה הזאת על שם הרוכש למרות 

מבחינת המשפט הפרטי בניגוד למשפט הציבורי נעשתה , שלכאורה

  . פטיתאז זאת המסגרת המש. עסקה כדין

אני רציתי בעיקר לחברי המועצה החדשים קצת לעשות סקירה , עכשיו  

 היתה 90-בתחילת שנות ה, למעשה. במה מדובר, על החוזים האלה

עמירם מבין חברי המועצה , הענות של משרד המסחר והתעשייה

להעתיק את כל המטרדים של , הוותיקים שהיה שותף למהלך הזה

ל זאת היתה תעשייה כבדה שהיתה אב, התעשייה המזהמת במרכאות

ולהעתיק אותה , יותר נכון לומר במערב העיר, ממוקמת במרכז העיר

ולכן .  ולא בכפייהלאזור התעשייה של העיר כפר סבא בצורה מובנית

העירייה התחייבה , המינהל רתם לטובת העניין ללא מכרז קרקעות

זה , סבאלבנות שם את אותם תאים שאנחנו מכנים אותם מפעלות כפר 

זה בניינים שנמצאים בצד אחד של הכביש ומצדו השני , 26ברחוב התעש 

אני מתכוונת לבניינים שנמצאים בסמוך לחניון הרכב הכבד . של הכביש

התאים האלה ניבנו וכל אותם מטרדים שהיו במרכז העיר . של העיר

הפריבילגיה של , זאת אומרת. אבל ללא מכרז, הועתקו שם בתמורה

שהם יכולים לרכוש שם תאים ללא ,  תאי תעשייה היתהאותם בעלי

הרי , רו כמטרדים והועתקוכוה שאלא שבנוסף לאותם אלה. מכרז

שנותרו עוד תאים רבים מאוד שהעירייה יכלה לעשות בהם שימוש 

 העירייה מינתה את החברה .ובעצם למכור אותם למרבה במחיר

בורה את העבודה הכלכלית כזרוע ארוכה של עיריית כפר סבא לעשות ע

ונעשו יותר , ולכן הדברים לא היו ישירים כאן על שולחן המועצה. הזאת

אחרי שנעשתה שם פרצלציה , ורק לאחרונה. י החברה הכלכלית"נכון ע
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בכל השטחים האלה ומשרדי נתבקש לרשום על אותם בעלי תאים את 

להצמיד אותם , להצמיד אותם אחרי שכבר נרשם בית משותף, התאים

הסתבר שלמעשה יש חלק מהתאים שאין בהם את האישורים , שיםלרוכ

מחובתי בעצם לומר לכם . הנדרשים על מנת לבצע את הרישום הזה

 תאים שלגביהם 30-במבנה השני כ,  תאים88-שדובר שם במבנה אחד בכ

אכן הדברים נעשו כדין ולפי המינהל התקין ובמסגרת מכרזים ובמסגרת 

ואחרי . צת העיר והן של משרד הפניםהן של מוע, אישורים נדרשים

  ,מצאנו את אותם תאים שכרגע באים לפניכם, עבודה מאומצת שנברנו

  . בבקשה, תקרא בבקשה לשמעון פרץ, סליחה  :יהודה בן חמו

 במספר ועוד תא אחד שהובא לישיבת המועצה הקודמת 5שהם   :ד בתיה בראף"עו

הפנים לצורך  יושב על שולחנו של משרד שכרגע, בקדנציה הקודמת

י מכרזים "רוב התאים נמכרו ע, מה שנעשה כאן, למעשה. קבלת אישורו

שהעירייה היא , י החברה הכלכלית"שפורסמו עבור עיריית כפר סבא ע

אלא שהיתה תקופה שהעירייה . מוכרת והמרבה במחיר הוא הרוכש

אבל לא הגישו למכרזים , ית מכרזיםטמתפרסמה בצורה מאוד סיס

 כשקראו לזה 99 עד 97בשנת , 90ה היה במהלך סוף שנת ז, האלה הצעות

הואיל והעירייה פרסמה מכרזים . ענויותלא היו הי, אז תקופת המיתון

ולא היה דורש או שההצעות שהוגשו היו הצעות יחיד ומבחינת דיני 

ברגע שיש הצעת יחיד אז ועדת המכרזים , המכרזים שחלים על העיריות

היא צריכה נימוקים מאוד מיוחדים כדי מורה לקבל את האישור ולא א

 שעל חלק היה מצב, במקרה הזה כפי שאמרתי לכם. לאשר את המכרז

על חלק אחר היו הצעות יחיד ואז , מהמכרזים בכלל לא היו היענויות

, הגיעו לשולחן מועצת העיר בדרישה שהיתה דרך החברה הכלכלית

לא רק , יו ריקיםהתאים ה, הואיל ונוצר מין פיל לבן שלא היו רוכשים

, שהעירייה לא זכתה לקבל את התמורה הכספית בגין התאים האלה

ולכן הביאו למועצת .  עירוניאפילו לא היה מי שישלם בגינם ארנונה

במסגרת ההחלטה הזאת קיבלו מנדט החברה הכלכלית . העיר החלטה
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לנהל משא ומתן ולמכור את התאים לא במסגרת מכרז אלא במסגרת 

. פוף לכך שהרכישה תעשה בהתאם לשמאות שתוצעכ, משא ומתן

 .שמחיר המינימום של מכירת התאים לא ייפול ממחיר השמאות, דהיינו

כל הרשימה שאני הבאתי לפניכם של , למעשה. זאת היתה ההחלטה

לגבי כולם יש לנו שמאות שעוקבת לתקופה ,  במספר5אותם תאים שהם 

כם כאן שמאות אני לא מביאה ל, זאת אומרת. שנעשתה העסקה

 אלא שנעשתה מבלי ,זו שמאות שהיתה דאז, שנעשתה היום בדיעבד

 עיריותהפקודת להביא שההסכמים באו בצורה פרטנית כפי שצריך 

חשוב מאוד . ולכן זה מובא עכשיו בצורה מוסדרת. לשולחן המועצה

הדברים לא נעשו בהתאם למה שהמינהל התקין מחייב , להבין שנכון

חד עם זאת מבחינת המשפט הפרטי נעשו כאן הדברים י, רשות כעירייה

חלק מהתאים האלה כבר . י תקנת השוק"בצורה שיש לנו כאן רוכש עפ

המנהג שעושים האנשים בתאים .  אותםהועברו לצדדים שלישיים שקנו

ולכן מבחינת הרציפות השלטונית ומבחינת , האלה הם כמנהג בעלים

תפעילו את שיקול , קלוהמשך העסקה זה מובא אליכם על מנת שתש

כל , וההמלצה היא שתאשרו את מכירת התאים בהתאם כמובן. הדעת

תא למחיר שמאות שניתן באותה עת שלפי ההנחיה הזאת מכרה אותה 

  . החברה הכלכלית עבור עיריית כפר סבא

  . נפתלי, בבקשה. בתיהתודה   :יהודה בן חמו

עכשיו , היות מאושרים בעבראת אומרת שהחוזים האלה היו צריכים ל  :נפתלי גרוס

השאלה אם הליקוי הזה לא . אנחנו מתבקשים לאשר אותם בדיעבד

כי הרי את אומרת שצריך לעבור ? יפריע למשרד הפנים לאשר את ההליך

  . אישור של משרד הפנים

אין שום סיכוי קל שבקלים שמשרד , אם אנחנו לא נאשר כרגע. אוקי  :ד בתיה בראף"עו

. זאת אומרת זה נדבך על גבי נדבך, כי התנאי הוא. הפנים יאשר את זה

משרד הפנים יכול לאשר ויכול שלא לאשר לאחר שמועצת העיר דנה 

יש , יחד עם זאת. אם אנחנו לא נאשר אנחנו אף פעם לא נדע. ואישרה
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  . סמכות למשרד הפנים המסרב לכך

  . בבקשה, אמיר? הערות? עוד שאלות  :יהודה בן חמו

אני חושב ,  אומר בשתי מילים את מה שאמרתי גם בישיבה הקודמתאני  :ר אמיר גבע"ד

, אבל זה הרע במיעוטו לאשר את זה, שדעתנו לא נוחה מאיך זה התנהל

  , הנזק שעלול להיגרם לנו כתוצאה מאי אישור הוא הרבה יותר גדול

  , לפעמים גם אנחנו מסוגלים, אני אפתיע אותך, יהודה  :גיא בן גל

  .  לנו ברירה אלא לאשר את הדברים האלהואין  :ר אמיר גבע"ד

  . בבקשה, אתי. תודה אמיר  :יהודה בן חמו

 שנים הקרובות שאנחנו בקדנציה 5-לפחות ב, אני רק מבקשת להבא  :אל-אתי גן

  ,  ומאשרים דבריםשלא יקרה יותר שאנחנו באים

  .רטרואקטיבית  :???

  . תודה  :יהודה בן חמו

  . צודק, חןלכן הרכיבו את השול  :ר אמיר גבע"ד

  , כי יש שני חוזים שאני? ההצבעה היא פר חוזה :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  . ההצבעה היא פר תקבול  :יהודה בן חמו

  . לא כמכלול  :ד בתיה בראף"עו

עוד . הם שאלות חכמות, אתם לא מקשיבים פה לשאלות, חברים  :יהודה בן חמו

  . בבקשה, מנשה? שאלות

יש עוד שטחים נוספים שהעירייה מחזיקה כחוכרת ,  הללוחוץ מהתאים  :ד מנשה אליאס"עו

  . ועד היום זה לא קיבל את אישור שר הפנים

  , זה לא במפעלות כפר סבא  :ד בתיה בראף"עו

  , בכפר סבא, אנשים שילמו, לא  :ד מנשה אליאס"עו

  . לא במפעלות כפר סבא בבניינים האלה, לא  :ד בתיה בראף"עו

  ,  דונם50 כל אזור התעשייה יש שם שטחים גדולים כמעט .בסדר, לא  :ד מנשה אליאס"עו

  ,  אנחנו מדברים פה על  :יהודה בן חמו

 רק לגבי התאים הללו יש בעיה נוספת שהבנקים למשכנתאות, סליחה  :ד מנשה אליאס"עו

השאלה אם הרישום . לא מוכנים עדיין לתת הלוואות בגלל העניין הזה
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  , בטאבו

  , יתנו הלוואות. ןזה לא נכו  :ד בתיה בראף"עו

פשוט אבל , זה עניינים אישיים, לא משנה, קיבלו הלוואות עם התראות  :ד מנשה אליאס"עו

  ,  כיוון שיש הרבה תאים שהםהשאלה מתי הרישום בטאבו יסתיים

יש לכל בעלי התאים האלה הערות , כרגע כבר נרשם הבית המשותף  :ד בתיה בראף"עו

  ...אזהרה ופועלים גם 

 אני מבקש להעמיד להצבעה, אם אין? עוד הערות או שאלות. תודה  :מויהודה בן ח

  . חוזה שמית-חוזה

  . הנה הוא מאשר את דברייך, אתי  :עמירם מילר

  ... חוץ מהתאים יש בעיה של  :ד מנשה אליאס"עו

  , אבל אנחנו דנים עכשיו  :אל-אתי גן

  , אבל הוא שאל על משהו אחר  :עמירם מילר

  , מכיוון, זו בעיה רציניתאבל   :ד מנשה אליאס"עו

  ?1,2,3,4לפי ? איזה הסכם מאשרים עכשיו  :יהודה בן חמו

  . 5תא ,  זה זר אביב1הסכם מספר . כן  :ד בתיה בראף"עו

  . אני נמנעת מההצבעה, אני לא :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  . ד שלי עמרמי לא משתתפת בהצבעה"עו, לצורך הפרוטוקול  :יהודה בן חמו

  .  חברים10אתם . וצריך מי בעד שמית  :ףד בתיה ברא"עו

  ? חברים, אפשר להתאחד פה אחד  :יהודה בן חמו

  .  חברים10אבל צריכים   :ד בתיה בראף"עו

  ? גיא ונפתלי, אפשר להתאחד פה אחד. אבל לדעת אם יש פה אחד, שנייה  :יהודה בן חמו

  . בהחלט כן  :גיא בן גל

 מי 1חוזה מספר . ו נקריא את זה שמיתלצורך הפרוטוקול אנחנ. תודה  :יהודה בן חמו

  ? בעד לאשר

  , עמירם, מנשה, איתן, ארנון, צביקה, בוקי, יהודה  :אבי בן חמו

  

  הצבעה          
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, איתן צנעני, ארנון לוי, צביקה צרפתי, שמעון פרץ, ש"בוקי צי: בעד

אהוד , גיא בן גל, אמיר גבע, לוי-נורית חסון, עמירם מילר, מנשה אליאס

  .אורן כהן, נפתלי גרוס, יהודה בן חמו,יאיר אברהם, אל-אתי גן, ייובל לו

  

   ר" מ81חנות בשטח , מ" חוזה עם זר אביב בעמאשרים :17 ' מסהחלטה
  

  . 7תא , גבאי... חוזה   :ד בתיה בראף"עו

   .ירים את ידו? מי בעד, בבקשה  :יהודה בן חמו

  הצבעה                           

, איתן צנעני, ארנון לוי, צביקה צרפתי, ון פרץשמע, ש"בוקי צי: בעד

אתי , אהוד יובל לוי, גיא בן גל, אמיר גבע, לוי-נורית חסון, עמירם מילר

  .מנשה, אורן כהן, נפתלי גרוס, יהודה בן חמו,יאיר אברהם, אל-גן

  

   .ר" מ33חצר בשטח +ר" מ93תא בשטח ,  חוזה עם נתן גבאימאשרים :18 ' מסהחלטה
  

  . 4תא , אופקים נסיעות ותיירות  :בראףד בתיה "עו

  הצבעה         

, איתן צנעני, ארנון לוי, צביקה צרפתי, שמעון פרץ, ש"בוקי צי: בעד

אתי , אהוד יובל לוי, גיא בן גל, אמיר גבע, לוי-נורית חסון, עמירם מילר

  .מנשה, אורן כהן, נפתלי גרוס, יהודה בן חמו,יאיר אברהם, אל-גן

  

משרד בשטח , מ"בע) 1979( חוזה עם אופקים נסיעות ותיירות אשריםמ :19 ' מסהחלטה

   .ר" מ186.5כולל של 
  

   .11' תא מס, רחל מלמד  :ד בתיה בראף"עו

  

  הצבעה
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, איתן צנעני, ארנון לוי, צביקה צרפתי, שמעון פרץ, ש"בוקי צי: בעד

אתי , אהוד יובל לוי, גיא בן גל, אמיר גבע, לוי-נורית חסון, עמירם מילר

שלי , מנשה, אורן כהן, נפתלי גרוס, יהודה בן חמו,יאיר אברהם, אל-גן

  .בוזגלו-עמרמע

   .לצורך הפרוטוקול, שלי כבר יכולה להשתתף בהצבעות האלה  :יהודה בן חמו

   .ר" מ83חניות +ר " מ200תא בשטח ,  חוזה עם רחל מלמדמאשרים :20 ' מסהחלטה
  

  .67' תא מס, ומיכל טיומקין  :ד בתיה בראף"עו

  . לגבי אופקים לא הייתי מציע לה להשתתף  :עמירם מילר

  . אמרתי שניים אני לא משתתפת. לא השתתפתי :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  הצבעה

, איתן צנעני, ארנון לוי, צביקה צרפתי, שמעון פרץ, ש"בוקי צי: בעד

אתי , אהוד יובל לוי, גיא בן גל, אמיר גבע, לוי-נורית חסון, עמירם מילר

שלי , מנשה, אורן כהן, נפתלי גרוס, יהודה בן חמו,יאיר אברהם, אל-גן

  .בוזגלו-עמרמי

  

   .ר" מ20-תא בשטח של כ,  חוזה עם מיכל טיומקיןמאשרים :21 ' מסהחלטה
  

לצורך רכישת מחשבים ממפעל , דקסיה-אישור פתיחת חשבון בבנק אוצר השלטון  .10

  . הפיס

  

  . סליחה. גיא, רגע? שר אותו פה אחד אפשר לא.10 סעיף מספר  :יהודה בן חמו

כהרגלי בקודש וכל פעם שעיריית כפר סבא מבקשת לפתוח חשבון בנק   :גיא בן גל

 כי זו ,ייעודי ולא סתם מפעל הפיס מתעקש שהחשבון יהיה חשבון ייעודי

הדרך היחידה של מפעל הפיס לוודא שאותו כסף שהוא מעביר משרת אך 

 .שזה כרגע לצורך רכישת מחשבים, ורק לצורך ההוצאה שהם רוצים

עיריית כפר סבא בניגוד להנחיות משרד הפנים לא פותחת חשבון בנק 
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נפרד שבו היא אמורה להפקיד את כספי אגרת השמירה שבהצעת 

והסיבה שמשרד הפנים , ₪ מיליון 4.5- עומדים על כ2009התקציב של 

 סבא לא זה כי זו הדרך היחידה שהוא יידע שעיריית כפר, דורש את זה

זו , אז למה עיריית כפר סבא. עושה שום דבר אחר עם הכספים האלה

לא עושה את מה , כפי שמשרד הפנים דורש ממנה לפתוח חשבון, שאלתי

  ? שמשרד הפנים דורש ממנה בהקשר אחר

  . בבקשה אתי. שאלה טובה. תודה  :יהודה בן חמו

  . זהו, לא  :אל-אתי גן

  .זה לא נושא לסדר היום?  בעדמי. תודה רבה? זהו  :יהודה בן חמו

זו ההזדמנות שלי להציף . תמשיכו לעבור על ההנחיות של משרד הפנים  :גיא בן גל

שאתם עוברים על ההנחיות של משרד הפנים פעם אחר פעם אחר פעם 

  .ולא בכדי. אחר פעם

  ? אפשר לאשר פה אחד10סעיף . תודה. תודה  :יהודה בן חמו

  . לא  :גיא בן גל

  . ירים את ידו? מי בעד  :יהודה בן חמו

  ... אני נמנע באופן מחאתי על העובדה שזה לא  :גיא בן גל

  הצבעה

, איתן צנעני, ארנון לוי, צביקה צרפתי, שמעון פרץ, ש"בוקי צי: בעד

, אל-אתי גן, אהוד יובל לוי, אמיר גבע, לוי-נורית חסון, עמירם מילר

-שלי עמרמי,  מנשה,אורן כהן, נפתלי גרוס, יהודה בן חמו,יאיר אברהם

  .בוזגלו

  גיא בן גל: נמנע

לצורך רכישת , דקסיה- פתיחת חשבון בבנק אוצר השלטוןמאשרים :22 ' מסהחלטה

   .מחשבים ממפעל הפיס
  

  

גבי : אישור לביצוע פעולות וצפייה בחשבונות בנק באינטרנט למורשים הבאים  .11
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אילנה בן , צפייה בלבד ל-אילן לוין ,  צפייה והכנת פעולות לקראת ביצוע-תמיר 

  .  לגבייה וצפייה בלבד-אמו 

  

  ?  פה אחד אפשר לאשר11סעיף . תודה  :יהודה בן חמו

  . כן, כן, כן  :אבי בן חמו

  ? אפשר לדעת רק באמת מה הפונקציה המקצועית של כל אחד מהשמות  :גיא בן גל

 על אילן לוין הוא יושב בהנהלת החשבונות והוא אחראי. בטח, כן  :אבי בן חמו

מחלקת , אילנה בן אמו יושבת במחלקת הגבייה. התאמות הבנקים

גבי ? נכון,  ונמצאת פה גם גבי תמיר.עושה את כל ההתאמות, ההכנסות

  . תמיר היא זאת שמכינה את השיקים שמשרדו של הגזבר

  ? כולם עובדי עירייה  :גיא בן גל

  . כולם עובדי עירייה וכולם עובדי הגזברות  :אבי בן חמו

  ההצבע

, איתן צנעני, ארנון לוי, צביקה צרפתי, שמעון פרץ, ש"בוקי צי: בעד

אתי , אהוד יובל לוי, גיא בן גל, אמיר גבע, לוי-נורית חסון, עמירם מילר

  .מנשה, אורן כהן, נפתלי גרוס, יהודה בן חמו,יאיר אברהם, אל-גן

  .  תודה רבה.פה אחד  :יהודה בן חמו

לות וצפייה בחשבונות בנק באינטרנט למורשים  ביצוע פעומאשרים :23 ' מסהחלטה

 לצפייה –אילן לוין ,  צפייה והכנת פעולות לקראת ביצוע–גבי תמיר : הבאים

  . לגביה וצפייה בלבד–אילנה בן אמו , בלבד
  

, בטרם סגירת הישיבה. שני דברים, סליחה חברים. הישיבה נעולה  :יהודה בן חמו

 לאלומר דברים אנשים  ...ראשית כל אני רוצה להבהיר ושמא לא

 האצלנו סמכויות עוד בישיבה הקודמת יש היות ולא'בוקי צ, מדויקים

הוא מתחיל לקבל , מחר בבוקר, החל מהיום, והאצלנו רק מהערב הזה

אני רוצה בהרבה , דבר שני. ולכן מהיום הוא מתחיל, טעות שלי. שכר

אני באתי , ומודה לעמירם שהזכיר לי להזכיר לו, מאוד הערכה ובאהבה
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שם היה טכס רב רושם ,  בירושליםלישיבה הזו הישר מבית מורשת בגין

בו זכתה אחת הנשים היותר מוכרות בתחום , במעמד שר הבריאות

חנה אברוצקי אשר קיבלה את מגן שר ' הגב. ארגוני המתנדבים שלנו

עמותת . הבריאות על התנדבותה ועל פעילותה למען תשושי הנפש בעיר

ובהחלט ,  הקהילה העמותות שבאמת פועלת רבות למעןאנוש היא אחת

אני מרשה לעצמי בשמי ובשם כל חברי המועצה לברך את חנה על 

, בריאות טובה ואיתנה, ולאחל לה עוד שנים רבות וטובות, הזכייה במגן

  .שתמשיך לפעול בקרבתנו

  .תודה רבה ולילה טוב, הישיבה נעולה  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 חמו-אבי בן

 ייה ל העיר"מנכ
 חמו-יהודה בן 

 ראש העיר 

  

  


