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מועצת העיר אני שמח לפתוח את ישיבת . ברוכי� הבאי�, ערב טוב  :יהודה ב� חמו

  . בבקשה ,א של נפתלי גרוסעל סדר היו� שאילת. �מ� המניי

  

  . שאילתות  .1

  

ש "הקמת מתח� חלופי לתלמידי בית הספר ענפתלי גרוס בנושא שאילתא של   

  .%01/01/09הוגשה ב ,גולדה מאיר

  

ס על ש� גולדה "שאילתא של נפתלי גרוס בנושא הקמת לתלמידי בי  :אבי ב� חמו

01/01/09�הוגשה ב, מאיר.  

�כל פע� אתה מקריא את כל ה. תקרא רק את השאלות  :�אור� כה  

ואז תדעו אי) , תצא חוות דעת לישיבה הבאה כתובה, לא, לא, לא  :יהודה ב� חמו

אבל יש משהו במה . בדיוק מגישי� שאילתא ואי) מקריאי� שאילתא

  . אבל היו� אנחנו נקריא, שאתה אומר

הועלתה הצעה לסדר , 17/12/08בישיבת מועצת העיר שנערכה ביו� "  :אבי ב� חמו

מטע� סיעת הירוקי� בנושא אי מילוי התחייבות העירייה בנוגע 

במהל) הישיבה ובמענה לשאלת חברי . ר��בשכונת אל למפגע ריח

ס השרו� והקמת המתח� "המועצה אמרת כי הצבת הקרוואני� בבי

, )המתח� החלופי �להל�( ש גולדה מאיר "ס ע"החלופי לתלמידי בי

. י הוראת) ובהתא� לסמכות הנתונה ל)"העירייה עפ י"בוצעה ע

הוספת ואמרת כי אתה אישית בחרת את הקרוואני� שיוצבו במתח� 

  . החילופי ודאגת לכ) שיהיו איכותיי�

בהחלטת) להקי� את המתח� החילופי לא התייעצת ע� מועצת   

. וא$ לא ערכת מכרז לביצוע עבודה, העיר ולא ביקשת את אישורה

  :אבקש לשאול את השאלות הבאות, לעיל לאור האמור

להקמת המתח� , מבחינה תקציבית, מהו היק$ העבודה .1
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  ?החילופי

מהו המקור החוקי המעניק לראש העירייה את הסמכות לביצוע  .2

 ?פרויקט בסדר גודל כזה ללא עריכת מכרז

הקבלני� שביצעו את הקמת המתח� החילופי /מיהו הקבל� .3

 ?וכיצד נבחר או נבחרו

  :ש העירתשובת רא

 2ס) הכל התקציב להקמת המבנה הזמני לגולדה הוא על ס)  .1

  ./מיליו�  1.8מתוכ� בוצעו עד עתה עבודות בהיק$ של , /מיליו� 

ההתקשרות בוצעה באמצעות חברה למשק וכלכלה במסגרת  .2

 . פטור ממכרז

   :שמות הקבלני� לפי פירוט העבודה .3

  ל"חברת רול� באמצעות משכ �הצבת קרוואני�  . 1

  באר מאהר'ג �פיתוח  .2

  ארז אודי �עבודות שיפו" . 3

  ארז אודי � ביוב ואינסטלציה . 4

  ל חשמל.ק �חשמל . 5

  "טלרד תקשורת �העברת תשתית כיבוי אש . 6

  

למרות שזה לא , יש לי פה עוד תוספת לאמור בשאילתא באותו נושא  :אבי ב� חמו

  : כתוב בגו$

עותק ממכתב , רהתקבל בלשכת ראש העי 26/01/2009�ביו� ה" .1

ר "הד, י רופאת מחוז מרכז של משרד הבריאות"אשר נשלח ע

 . "למנהל אג$ מוכר שאינו רשמי במשרד הבריאות, עפרה חבקי�

  .לא הבנתי? מה זה הנייר  :גיא ב� גל

  . הוא מקריא אותו  :יהודה ב� חמו
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  . אני מקריא אותו  :אבי ב� חמו

  ? זה ההמש) של השאילתא  :גיא ב� גל

  . זה קשור לנושא  :ואבי ב� חמ

  ? זה מסמ) ששלח מי למי  :אהוד לוי יובל

  . אני בטוח שאתה תבי� את זה בסו$, אתה תבי� את זה בסו$. תקשיבו  :יהודה ב� חמו

  ?בסדר, אני מוסי$ מידע  :אבי ב� חמו

י� כי לאור בדיקות סביבתיות ראשוניות שער) משרד יבמכתב צו"

� נמדדו ערכי� גבוהי� בה, בכפר סבא 11הבריאות ברחוב השלו� 

ס "מורה משרד הבריאות לפנות את בי, של מזהמי� כימיי� באוויר

ל לא אמורה לגרו� "זאת על א$ שהחשיפה לגורמי� הנ. גולדה

 . לתוספת תחלואה משמעותית לאוכלוסייה

ועולות ממנו שאלות ותהיות , מכתב זה תמוה בלשו� המעטה .2

משרד  2009ינואר  הכיצד טוע� רק בסו$ חודש, ראשית. למכביר

 2007בו בזמ� שבספטמבר , הבריאות שער) בדיקות ראשוניות

ר סיוו� "הד, כשהתעוררה בעיית הריח קובע רופא נפת פתח תקוה

אי� , ס גולדה"כי אי� בעיה במתח� בי, במכתב שמוע� לראש העיר

ר "ראה מכתב ד, חשיפה לביוב גולמי ואי� שו� סיכו� בריאותי

 .2007סיוו� מספטמבר 

ער) המשרד , הא� רק זה עתה כשנה ומחצה לאחר מת� האישור

על סמ) מה קבע משרד הבריאות דאז , א� כ�? בדיקות ראשוניות

 ? שאי� סיכו� בריאותי

ס "על סמ) בדיקות מבסס המשרד את דרישתו לפנות בי �שנית 

בדיקות ראשוניות ללא ממצאי� העולי� בקנה , שפונה זה מכבר

מדוע לא חזרו מטע� המשרד על  ?אחד ע� תקני� מוכרי�

  ?הבדיקות לש� קבלת תוצאות ממצות

י אילו "עפ? על סמ) איזו שיטת מדידה מסתמ) המשרד �שלישית 
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מומחי� אחרי� , שכ�? תקני� ובהשוואה למה נקבעו ממצאיו

שבדקו את העניי� לפי תקני� מקובלי� של החוק למניעת 

  . לא מצאו כל פג�, מפגעי�

אלא , אי� בידיו מסקנות הבריאות כי עדיי�קובע משרד , למעשה

  .רק מעלה השערות ותהיות

העירייה תעקוב אחרי כל התפתחות וממצא שיעלה , בכל מקרה

שלקחו על עצמ� , משרד הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה

, לערו) בדיקות מקיפות וחוזרות להצלבת ואימות הבדיקות

  ".ותפעל על פיה� תו) עדכו� התושבי�

  . נפתלי  :חמו יהודה ב�

אולי תכ$ , אני לא כל כ) מבי� את הרלוונטיות לשאילתא, קוד� כל  :נפתלי גרוס

אני שאלתי מה . לא נענו פה כמה שאלות, לגבי השאילתא. תסביר לנו

ה� אומרי� במסגרת פטור . זאת אומרת מה הפטור, המקור החוקי

  . י�כיצד נקראו הקבלנ, דבר שני. זה דבר אחד? איפה הפטור, ממכרז

ל אז עובדי� מול "יש נוהל מאוד מסודר כשעובדי� מול המשכ  :יהודה ב� חמו

  , ל הוא זה שעושה את המכרזי�"והמשכ. ל"המשכ

  ? ל"מה זה משכ  :נפתלי גרוס

  . מרכז שלטו� מקומי  :יהודה ב� חמו

  . חברה למשק וכלכלה  :אבי ב� חמו

שה� , של משק וכלכלהרכז לשלטו� המקומי זו חברה של המ, סליחה  :יהודה ב� חמו

נגיד סת� . א� אתה רוצה להתחבר למכרזי� קיימי�, למעשה

אתה יכול לקחת , אתה רוצה לצאת עכשיו למכרז של אבטחה, דוגמא

. אתה לא חייב לפרס� מכרז, לעבוד דרכ�, ל"את המכרז של המשכ

  , ה� למעשה עשו כבר את המכרזי� עבור השלטו�

   .כ�, אני מכיר את זה  :נפתלי גרוס

  . זו כל רשות, זה לא רק כפר סבא .עבור כל הרשויות  :יהודה ב� חמו
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  . את הקבלני� שלנו פה באזור... אבל אני   :נפתלי גרוס

  , במקרה דנ�  :יהודה ב� חמו

  ? אבר'ה� מכירי� את ג  :נפתלי גרוס

  .לא יודע  :יהודה ב� חמו

  , ההוצאה לנושא הקרוואני� שזה עיקר ?אפשר. אז אני אענה, לא  :אבי ב� חמו

  . ל"עובדי� ע� משכ, חלק מהקבלני� דר) אגב  :יהודה ב� חמו

בחברה למשק וכלכלה . ההתקשרות בוצעה דר) חברה למשק וכלכלה  :אבי ב� חמו

ובנושא הספציפי המסוי� יש , הנוהל אומר שעושי� מכרז פר נושא

נוהל . יש נוהל הצעות מחיר, יש נוהל בנוס$ לנוהל זה. מספר זכייני�

ובאי�  ,מחיר חות� עליו הגור� הרלוונטי וגזבר הרשות הצעות

עושי� . לבקש עוד איזושהי הנחה, ומבקשי� למרות תוצאות המכרז

, וזה במסגרת, וביניה� בוחרי� את ההתקשרות, איזושהי התמחרות

  , לגבי הקבלני� המקומיי�. כל זה פטור ממכרז

  ? זה רק לגבי הקרוואני�, רגע  :אל%אתי ג�

  . אמרתי וזה ג� כתוב. אמרתי  :אבי ב� חמו

�  ? לא, בנושאי� כאלה, פטור ממכרז נוצר עקב לוח זמני�  :יאיר אברה

  .  לא, לא, לא  :אל%אתי ג�

י חוק של התקשרויות מסוימות שמקבלות אישור "עפ יש זכות  :אבי ב� חמו

. להתקשרות באמצעות חברה למשק וכלכלה, מקדי� משר הפני�

ברגע שהחברה הולכת . � לגודלהחברה בעצ� עובדת לפי יתרו

ומוציאה מכרז לביטחו� או מכרז לקרוואני� ויכולי� לקנות מזה כל 

הסבירות היא שהמחיר שה� יצליחו להשיג , הרשויות המקומיות

ה� כבר עושי�  �שתיי� . זה אחד �מהרשות המקומית יהיה זול יותר 

פע� אנחנו מדי . הלי) המכרז וזה בעצ� חוס) מרשות מקומיתאת כל 

  , זה לפי אילוצי� ג� של זמ�, עוד פע�, נעזרי� בה�

ל "הרי זה מפורס� בחוזרי מנכ, להפנות, אני הייתי מבקש בכל זאת  :נפתלי גרוס
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  , א� אני לא טועה

  . נכו�  :אבי ב� חמו

  , ל הספציפי שאומר"להפנות לחוזר המנכ  :נפתלי גרוס

  . אי� שו� בעיה  :אבי ב� חמו

תרשו� ל) את ? בסדר .שנשלח לו את זה מחר על הבוקר אני מבקש  :יהודה ב� חמו

  . תשלח, זה

  ) מדברי� ביחד(

בתיה תתייחס לנושא , אני אומר את זה בקצרה. 2סעי$ . תודה רבה  :יהודה ב� חמו

  . הזה בבקשה

ס גולדה למתק� "יתה בשאילתא היא לגבי העתקת ביהשאלה שה  :ד בתיה ברא("עו

התקבל מכתב בשבוע שעבר , מאוחר יותר וללא שו� קשר. אחר

משרד הבריאות , המכתב של משרד הבריאות. ממשרד הבריאות

הוא דורש את זה  .ס גולדה"דורש בשלב ביניי� זה להפסיק את בי

י משרד הבריאות בתקופה "לאור העובדה שנעשו בדיקות ע, בדיעבד

הממצאי� שלה� ה� לא מספיק ברורי� , ובדיקות האלה, האחרונה

כ) היה כתוב , כי נעשתה רק בדיקה ראשונית, י�ולא מספיק צולב

ה�  ,למע� הסדר הטוב עד שה� ימשיכו את הבדיקותולכ� . במכתב

חודשי� מבית המשפט לתת תשובה  3ג� ביקשו ארכה של עוד 

מפני שה� יצטרפו , מוסמכת וברורה ע� מסקנות לגבי העתירה

ובשלב . וג� משרד להגנת הסביבהג� משרד הבריאות , לעתירה

לכ� . ס גולדה"הביניי� ה� אלה שדרשו כרגע להעתיק את בי

  , ההשלמה הזאת חיונית מבחינת

  ? שה� ביקשו בדיעבד? מה זה  :אור� כה�

  .למרות שפינינו  :יהודה ב� חמו

ולכ� אני חושבת שזה מאוד  .ה� הוציאו הודעה כזאת עכשיו, לא  :ד בתיה ברא("עו

לתמונה וביצע את כי משרד הבריאות נכנס עכשיו , חשוב למידע
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  .הבדיקה הראשונה

  .לא לעכשיו, אבל השאילתא מתייחסת למועד שזה בוצע, בסדר  :נפתלי גרוס

  . אבל, אתה שאלת על משהו אחר. זה לא קשור, לא  :יהודה ב� חמו

  ?מה לגבי האוכלוסייה  :עמיר� מילר

  ) מדברי� ביחד(

  . לא רק  :יהודה ב� חמו

ה� ביקשו ארכה כדי לבצע עוד מספר . בחינת�אי� עוד מסקנות מ  :ד בתיה ברא("עו

אבל , בדיקות על מנת לעשות הצלבות של כל הבדיקות שה� עושי�

   .זאת היתה הדרישה כרגע מטע� משרד הבריאות

  ? העירייה קובעת? מי בעצ� קובע  :עמיר� מילר

  . כ�  :ד בתיה ברא("עו

  ? זה מכתב שהעירייה עונה למי  :עמיר� מילר

   .למשרד הבריאות  :ד בתיה ברא("עו

  . צריכי� לכתוב את זה  :עמיר� מילר

רק לאחרונה  .זו ג� אינפורמציה שמובאת אליכ� כחברי המועצה  :יהודה ב� חמו

  . אור�, בבקשה. המידע הזה התקבל

  , אני אומר שיאיר הציע, לא  :אור� כה�

  . אור� בזכות דיבור, אני מבקש, חברי�  :יהודה ב� חמו

עושה אז א� משרד הבריאות עכשיו . עשות סקר בריאותיאיר הציע ל  :אור� כה�

ותבקשו , אז שישלבו את זה ויעשו סקר בריאות, את הבדיקות האלה

שאות� תושבי� שיאיר . בצורה רשמית שיבדקו את אות� תושבי�

. שיבדקו אות�, שטועני� שיש בעיות, נמנה עליה� ואולי אחרי�

  . שתהיה אסמכתא לעניי� הזה

� כל אני רוצה לציי� שמשרד הבריאות באמת אכ� כרגע עור) קוד  :אבי ב� חמו

   .מספר בדיקות יחד ע� המשרד להגנת הסביבה

  ? הוא בודק? ג� תושבי�  :אור� כה�



  .י   04.02.2009  10  מועצה מ� המניי� 

. ר��ס גולדה ובכל שכונת אל"ובבי, הוא בודק מה שקורה בכל הקו  :אבי ב� חמו

ה� אמורי� להיות כא� בבוקר כסיור מקדי� של , מחר לדוגמא

אנחנו אמורי� להתלוות אליה� . סת המחוז ורופא המחוזמהנד

המטרה שלו זה בעצ� להכי� שתי בדיקות , הסיור הזה. לסיור הזה

. לפברואר 19�לפברואר ואחת ב 15�אחת ב, שעות 24שיתארכו במש) 

כרגע ה� מביני� שאי� לימודי� . ה� אמורי� לערו) מספר בדיקות

כרגע סוג של הנחיה שכרגע  כי ה� נתנו, מרוצי� על כ)ס וה� "בביה

  . ס"מאחר והילדי� לא נמצאי� בביה, היא לא רלוונטית

  . אז ה� נתנו את זה. היינו צריכי� חיזוקי� שפעלנו נכו�, לא  :איציק יואל

אבל יש ג� תוספת של משרד הבריאות שאנחנו חייבי� , יש ג� חיזוק  :יהודה ב� חמו

האינפורמציה  לתת לכ� את האינפורמציה וזו, להתייחס אליה

  . בבקשה, יובל.  שקיבלת�

 3בסעי$ , ל חל"אני הבנתי את התשובה של) שהפטור של המשכ, אבי  :אהוד לוי יובל

כתבת על הצבת קרוואני� פטור ממכרז כי זו חברה רול� באמצעות 

  . ל"משכ

  . נכו�  :אבי ב� חמו

  , 2,3לגבי , עכשיו  :אהוד לוי יובל

  . אני אענה, ענותאני באתי להמשי) ל  :אבי ב� חמו

שפחות או יותר נבי� על מה , א� תציי� ג� את הסכומי� של כל אחד  :אהוד לוי יובל

  . אולי זה זוטי דברי� ואי� מה לדבר עליה�, מדובר

, קוד� כל אני יכול להמציא את כל הסכומי�, לגבי שאר הקבלני�  :אבי ב� חמו

צעות שאר הקבלני� המקומיי� במסגרת ה ולגבי. אי� שו� בעיה

�מחיר שה�   

   ?עד איזה סכו�? מה זה הצעת המחיר  :יהודה ב� חמו

הכל כמוב� . מ"לפני מע/ אל$  120עד . מ"לפני מע/ אל$  118עד   :אבי ב� חמו

  , ואנחנו יכולי� להראות כל, בהתא� לדי� ובהתא� לחוק
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  , אנחנו עוברי�. חברי�, תודה  :יהודה ב� חמו

את� עושי� מפע� . שני� הבאות 5�ל. להמש) נדע, רק שאלה את אבי  :איציק יואל

�לפע� השוואה בי� מחירי המכרזי� שאנחנו מוציאי� לבי� מכרזי   

מאוד ע� כשנכנסנו לקדנציה הקודמת עבדו הרבה , אנחנו ממעטי�  :יהודה ב� חמו

לא , הפסקנו את זה קטגורית כי למדנו לעשות מכרזי� לבד, ל"המשכ

חלק , י� שמשתל� לנו עושי�חלק מהדבר. שילמנו לה� את העמלה

  . לא

ואנחנו לא בצורה אוטומטית עובדי� , כל הזמ� אנחנו עורכי� בדיקות  :אבי ב� חמו

�ל ולא ע�"לא ע� משכ   

  .ייצא לכ� פירוט. 2עוברי� לסעי$ . תודה רבה  :יהודה ב� חמו

  

  .מינוי ועדות העירייה  .2

  

  . מוועדות העיריות נוימי  :יהודה ב� חמו

  ? למה לא צור$ סעי$ של אישור פרוטוקול הישיבה הקודמת, הודהי  :גיא ב� גל

ג� היועצת  ,כי על פי דיני העיריות את� תקבלו את זה כתוב  :יהודה ב� חמו

תקבלו , ג� באשר לפרוטוקולי� וג� באשר לשאילתות ,המשפטית

מנומקת אי) כותבי� שאילתא ומה מקריאי� ואי) חוות דעת 

  . מקריאי�

  , לתילא שא  :גיא ב� גל

באשר לפרוטוקולי� יש . אני עונה מה שאני רוצה לענות. רגע שנייה  :יהודה ב� חמו

ימי� לפני  7שהערות שלא מתקבלות עד , מאוד סגור�חוק מאוד

  . ה� מתאשרי� אוטומטית, הישיבה

  , שני� 5אתה משנה את הנוהל שעבדת לפיו , כלומר  :גיא ב� גל

  . יריותאני פועל על פי דיני הע  :יהודה ב� חמו

אתה פועל קוד� כל בשונה ממה . אני שואל אות) שאלה פשוטה  :גיא ב� גל



  .י   04.02.2009  12  מועצה מ� המניי� 

  . שני� האחרונות 5�שפעלת ב

  . אני פועל על פי דיני העיריות  :יהודה ב� חמו

בקדנציה . אני רוצה להבהיר אי) אתה פועל, שני� האחרונות 5�ב  :גיא ב� גל

הפרוטוקול  נשלח, מדי ישיבת מועצה, הראשונה שכיהנת כראש עיר

הפרוטוקול המתומלל , המלא בי� א� בדואר רגיל ובי� א� באי מייל

ובכל ישיבת מועצה היה סעי$ בסדר , המלא לעיונ� של חברי המועצה

מה שאתה אומר זה ". אישור פרוטוקול ישיבות המועצה" היו�

 5שאתה מפסיק לפעול על פי הנוהג הזה שפעלת לפיו כראש עיר 

שא� , ההגדרה החוקית המצמצמת שאומרת ואתה הול) לפי, שני�

חברי מועצה לא העירו עד שבוע אחרי ישיבת המועצה א$ הערה 

  ,לפרוטוקול

  ?על מה להעיר א� אי� פרוטוקול  :ר אמיר גבע"ד

אי) אני אמור להעיר הערה על פרוטוקול . אז אתה לא מאשר אותו  :גיא ב� גל

  ? שלא קיבלתי אותו לעיוני

   .אתה תקבל  :???

אני צרי) באופ� יזו� צרי) לבקש לקבל עכשיו כל פע� באופ� יזו� את   :ב� גלגיא 

יתרה מכ) , עכשיו? הפרוטוקול ואז להעיר עליו הערות לפי תפיסת)

הובא , חברי�, לא סיימתי לדבר אני עדיי�, אדוני ראש העירייה

  ? לידיעתי שהדובר של) יוע" התקשורת של) הוא פה

  . לא  :???

בישיבת המועצה הקודמת הרי היו חילופי דברי� קשי� ביני , לגל סג  :גיא ב� גל

אני שמעתי ציטוט של עיתונאי . לבינ) ובי� חברי מועצה אחרי�

שמצטט לי מהפרוטוקול הרשמי שהיוע" תקשורת , מהפרוטוקול

כנראה , כלומר. מה אני אמרתי בישיבת המועצה הקודמת, העביר לו

מעביר , דעת עצמואו על  שיוע" התקשורת של) או במצוות)

. לעיתונאי� תמלילי� של פרוטוקול שאני עוד לא זכיתי לקבל אותו
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ת אני מנסה "ובי, $ הבהרה על העניי� הזה"אז אני מבקש לקבל אל

כי הוא שונה בתכלית ממה , להבי� בדיוק על פי איזה נוהל אתה עובד

  . שעשית עד כה

  ?טוקול שלא ראינו בכללאבל אי) אפשר להעיר תו) שבוע על פרו  :ר אמיר גבע"ד

  . אני אתייחס  :יהודה ב� חמו

  . אי� לנו פרוטוקול  :אל%אתי ג�

  ? רוצה לענות  :יהודה ב� חמו

  . כ�  :אל%אתי ג�

  . תעני. תעני, אתי  :יהודה ב� חמו

  . פרוטוקול של ישיבה קודמת... אבל אי אפשר לקיי� ישיבה  :ר אמיר גבע"ד

  . תעני. אמרת לי כ�, תשאלתי א� את רוצה לענו  :יהודה ב� חמו

  , חשבתי שא� אתה רוצה, לא  :אל%אתי ג�

  ? את רוצה לענות  :יהודה ב� חמו

  . במקומ) לא. לא  :אל%אתי ג�

בסו$ , אני אתייחס לכל מה שלא על סדר היו�. אז אני אתייחס, אוקי  :יהודה ב� חמו

  ? בסדר, ג� הצוות, לא הול), אני נשאר פה

  ... סעי$ למרות שלא היה  :ר אמיר גבע"ד

ועדות העירייה על סדר . מינוי ועדות העירייה: לסעי$ השניעוברי�   :יהודה ב� חמו

ועדה . ועדת איכות הסביבה: אני מציע את הוועדות הבאות. היו�

חברי מועצה ויש עוד חברי� נוספי�  4סטטוטורית שעל פי ההרכב 

 1: נציגי� אני מציע 4�כ. שמייצגי� ארגוני� ירוקי� וכ� הלאה

. צ"למר 1�לליכוד ו 1, לירוקי� 1 ,יש'ר בוקי צ"ר הוועדה ד"יו, למעו$

פה אחד . ירי� את ידו? מי בעד? הצעות אחרות? יש הערות? מי בעד

  .תודה רבה. של החברי�
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  :פה אחד את הרכב הוועדה לאיכות הסביבה כדלקמ�מאשרי�  :51 'מס החלטה

נציג אחד  –חברי הוועדה , סיעת מעו(יש מ'מ ראש העיר מר בוקי צ"סג� ומ, ר הוועדה"יו

�  .צ"מסיעת הליכוד ונציג אחד מסיעת מרנציג אחד , מסיעת הירוקי

  

  , הוועדה להנצחה  :יהודה ב� חמו

הא� יש ל) מניעה שיוכלו להגיע חברי ועדה שה� לא רשמית , בוקי  :גיא ב� גל

  ? חברי� כמשקיפי�

  . הוועדה פתוחה לכל חברי המועצה  :עמיר� מילר

   .אי� לי שו� בעיה, א� מודיעי� מראש  :יש'בוקי צ ר"ד

כל ועדה פתוחה לכל חברי המועצה שרוצי� , אני אומר על פי החוק  :עמיר� מילר

  . לבוא ולשמוע

  . אבל הוא מדבר על אנשי� אחרי�, למועצה  :יהודה ב� חמו

רק שיהיה , ג� מומחי� מבחו"... אבל .הוא מדבר על אנשי� מבחו"  :יש'ר בוקי צ"ד

  . ר"תיאו� איתי כיו

  , הוועדה להנצחת נפגעי  :יהודה ב� חמו

�על כ) שה� , ...ד אית� צנעני בכפר סבא "אני רוצה להודות לעו  :יאיר אברה

  . אפשרו לי לכה� בוועדה הזו

  ?למה לי אתה לא מודה, ג� אני אפשרתי ל)  :???

�  . ילראני ג� מודה לעמיר� מ, אפשר להגיד משהו חיובי, סליחה  :יאיר אברה

הוועדה . תודה. בבקשה? אני יכול להודות לרופא השיניי� שלי  :יהודה ב� חמו

נציג משפחות , חברי� 3על פי החוק . להנצחת נפגעי פעולות הטרור

שעוד בקדנציה הקודמת כיה� כנציג , השכולות מר ראוב� אביס$

ר "ל העירייה לשעבר ויו"מנכ, נציג ציבור מאיר אלוני�. המשפחות

ג� בקדנציה הקודמת . הוא צרי) להיות חבר מועצת העיר, הוועדה

� אני מציע את נורית חסו�. ר ועדת רווחה"פז כיו רינהמונתה , נהגנו

אושר . ירי� את ידו ?מי בעד. ר הוועדה לנפגעי פעולות הטרור"לוי כיו
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  . תודה רבה. פה אחד

טרור ה נפגעי פעולותפה אחד את הרכב הוועדה להנצחת  מאשרי� :52 'מס החלטה

  :כדלקמ�

ראוב� מר , מר מאיר אלוני� נציג הציבור ,נורית חסו� לוי מסיעת מעו(' ר הוועדה גב"יו

   .נציג המשפחות השכולות אביס(

  

  .שלא יהיה לה� עבודה  :עמיר� מילר

אנחנו כבר בקרוב עושי� אנדרטה לנפגעי . אבל יש עבודה. אמ�. אמ�  :יהודה ב� חמו

  .האזרחיפעולות הטרור בבית העלמי� 

  . נושא קליטת עלייה על פי חוק לא חייבי� למנות חברי מועצת עיר 

  . אישרנו את זה במועצה הקודמת  :גיא ב� גל

  ? לא, חברי� 19זו ועדת רשות ע�   :ר אמיר גבע"ד

  . אבל אתה ביקשת שנשלח נציגי� של ועדת רשות, ר"לא את היו  :גיא ב� גל

�אבניגוד למועצה הקודמת ל  :יהודה ב� חמו   

  ? חברי� 19זו לא ועדת רשות רגילה ע�   :ר אמיר גבע"ד

אתה הזכרת את הוועדה הזאת ביחד ע� ועדת . לא אישרנו כלו�  :גיא ב� גל

  , תרבות

  , אני מבקש, חברי�  :יהודה ב� חמו

  . ערי תאו�. לא קליטת עלייה, לא  :???

  , הייתי יכול להגיד ל)א� היה לנו פרוטוקול   :גיא ב� גל

   .לי היו� מותר להגיד בגיל). בגיל) זכרתי יותר טוב  :חמו יהודה ב�

  . בוא נעשה סרט עירייה בערפל. עירייה בערפל  :אהוד לוי יובל

אני מתכוו� להקי� צוות היגוי מקצועי , צוות היגוי קליטה. תודה  :יהודה ב� חמו

ואני מעדכ� את מועצת העיר על פי החוק אי� חובה . בתחו� הקליטה

אני מעדי$ שבצוות הזה  .ולכ� אני לא ממנה, ועצהלמנות חברי מ

ר הוועדות וצוותי ההיגוי "אנחנו נביא ג� את יו, יגבשו מעת לעת
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לתת דיווחי� מעת לעת לחברי מועצת העיר בישיבה , שאנחנו נקי�

ואני אתייע" ע� ראשי הסיעות באשר , פתוחה או בישיבה סגורה

שעוסקי� בתחו� לצוות על מנת לנסות לשלב גורמי� מקצועיי� 

  ?בסדר. הקליטה

   ?מה ע� הוועדה עצמה  :אהוד לוי יובל

  .אי� ועדה  :יהודה ב� חמו

  ? אי� כבר ועדת קליטה רגילה כפי שהיה בעבר  :ר אמיר גבע"ד

  , שמעו�. אי�  :יהודה ב� חמו

  . אני לא מבי� מה את� עושי� פה? ותראי� לכ� בחי  :שמעו� פר,

  . נא לשבת, ורההישיבה סג, חברי�  :יהודה ב� חמו

  . לפני שאתה סוגר את הישיבה, שאלה  :גיא ב� גל

  . אני מבקש לסגור את הישיבה  :יהודה ב� חמו

  . אני מבקש לשאול שאלה לפרוטוקול שקשורה לוועדות  :גיא ב� גל

  ? רצית לפרוטוקול. לא לסגור, סליחה  :יהודה ב� חמו

במקרה עוד לא  יש כמה וכמה ועדות חובה שא� במקרה או שלא  :גיא ב� גל

הוועדה למלחמה , למשל .ועדת חינו), למשל. הבאת לאישור המועצה

הוועדה לבטיחות , הוועדה לשימור אתרי� למשל, בנגע הסמי�

  .בדרכי�

  . ישיבה הבאה  :יהודה ב� חמו

  ... יש כוונה ל  :גיא ב� גל

  . השנה  :יהודה ב� חמו

  , לפרוטוקול, א� אפשר, ואני מבקש  :גיא ב� גל

  . השנה  :ב� חמויהודה 

  , אני מבקש א� אפשר  :גיא ב� גל

  , לא שבועות שנה הבאה, לא שבועות השנה? בסדר, שבועות 3עוד   :יהודה ב� חמו

לפרוטוקול  א� אפשר לקבל לענייני הפרוטוקול את התשובה של)  :גיא ב� גל



  .י   04.02.2009  17  מועצה מ� המניי� 

  . ולא לכבות אותו

  .עכשיו תנעלי. הישיבה נעולה. תודה רבה  :יהודה ב� חמו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 חמו%אבי ב�
 ל העירייה "מנכ

 חמו%יהודה ב� 
 ראש העיר 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  .י   04.02.2009  18  מועצה מ� המניי� 

 �  04/02/09ריכוז החלטות מישיבת מועצה מ� המניי� מיו
  
  156/0911%/' פרוטוקול מס

  
  

  

  :פה אחד את הרכב הוועדה לאיכות הסביבה כדלקמ�מאשרי�  :51 'מס החלטה

נציג אחד  –חברי הוועדה , יש מסיעת מעו('י צמ ראש העיר מר בוק"סג� ומ, ר הוועדה"יו

�  .צ"נציג אחד מסיעת הליכוד ונציג אחד מסיעת מר, מסיעת הירוקי

  

פה אחד את הרכב הוועדה להנצחת נפגעי פעולות הטרור  מאשרי� :52 'מס החלטה

  :כדלקמ�

ב� ראומר , מר מאיר אלוני� נציג הציבור ,נורית חסו� לוי מסיעת מעו(' ר הוועדה גב"יו

   .נציג המשפחות השכולות אביס(

  

  


