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  .שאילתות. 1

  

        הוגשה , סקר אנרגיה ברשות המקומיתבנושא גיא בן גל שאילתא של   

  .26/04/09- ב

  

בשנים האחרונות מרבית הרשויות המקומיות מקיימות בדומה "  :ש'ר בוקי צי"ד

לחברות ומפעלים פרטיים סקרי אנרגיה שמטרתם להביא 

ת ודפוסי חיסכון כתוצאה מאופן אחזקת מבנים ומערכול

חיסכון והתייעלות המצריכים במקרים רבים . השימוש בהם

. עשויות להחזיר את עצמן בזמן קצר, השקעות נמוכות יחסית

מתוך סקרי אנרגיה שבוצעו בשנים האחרונות בעיריות הגדולות 

, 55%-25%עולה שפוטנציאל החיסכון המחושב נע סביב 

  .םפעולות חיסכון שהוצעו בסקרייישום בהסתמך על 

  :לאור האמור לעיל רצוני לשאול

באילו מועדים בוצעו שלושת סקרי האנרגיה האחרונים  .1

  ?בעיריית כפר סבא

 ?מי ביצע את הסקרים ומי אחראי בעירייה על יישומם .2

אילו השקעות כספיות ובאיזה היקף בנושא חיסכון  .3

 ?באנרגיה ביצעה העירייה בחמש השנים האחרונות

 "?ת סקר האנרגיה הבאמתי בכוונת העירייה לפרסם א .4

 

  :תשובת ראש העיר

  וההשלמה לסקר 2003סקר האנרגיה בוצע באוקטובר    .1

  .2005בוצעה בינואר 



    04.05.2009  4  מועצה מן המניין 

  .י גד מהנדסים"הסקר בוצע ע .2

   מחלקת חשמל החלה בביצוע של חיסכון באנרגיה לפני שבוצע 

  .סקר

אחראי על ביצוע הסקרים ומימושם הינו אלכס גרשטיין   

  . של הרשותממונה האנרגיה

. תחומים' מחלקת חשמל ביצעה פרויקטים לחיסכון במס .3

ס היא העיר הראשונה והיחידה בארץ "יצויין כי כפ

 החוסכות - שהחליפה את כל נורות הרמזורים ונורות לד

  :כמו כן בוצעו הפרוייקטים הבאים. אנרגיה

  .התקנת דימרים במרכזיות תאורה .   א         

  .התקנת מזגניות .   ב

   .T- 5התקנת נורת  .  ג 

  .התקנת שעונים אסטרונומיים .   ד

  .התקנת נורות לד ברמזורים .   ה

התקנת משנקים אלקטרוניים לנורות פריקה באולמות  .   ו

  .ספורט ובתאורת רחוב

  .התקנה ניסיונית של חיישני תנועה .   ז

   ." שנים5במשך ₪  מיליון 4 - היקף ההשקעה כ       

  ,ביש לכם פה את תחשי

  .את הטבלה אנחנו מן הסתם לא מצפים שתקריא  :גיא בן גל

  :הנקודה האחרונה  :יש'ר בוקי צ"ד

בחודש הקרוב יחל ביצוע של סקר מקיף במסגרת תוכנית  .4"

   ."אב לעיר בת קיימהה

  . אני מסתפק בתשובה ולא מנצל את זכותי לשאלת המשך  :גיא בן גל
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          הוגשה , 7/2009 מכרז - ם מכרז הפרסו בנושא גיא בן גלשאילתא של   

  .26/04/09- ב

  

בקדנציה הקודמת בחרה עיריית כפר סבא באמצעות מכרז ספק ": ש'ר בוקי צי"ד 

תקשורת שיווקית שקיבל לידיו את הטיפול בכל נושאי הפרסום 

שבראשה , "פילבסקי אסטרטגיה"במכרז נבחרה חברת . העירוני

ל יהודה בן חמו עומד מי שהיה מנהל קמפיין הבחירות ש

בדיקה שנעשתה על ידי מבקר המדינה מצאה . 2003בבחירות 

פגמים לא מבוטלים בהליך בחינת והכנת המכרז שקיבלו ביטוי 

בימים אלה פרסמה עיריית כפר סבא מכרז . ח של המבקר"בדו

למכרז זה . שכן תוקף המכרז הקודם הסתיים, פרסום חדש

פילבסקי : "התמודדה משום מה רק חברה אחת בלבד

  ".אסטרטגיה

  :לאור האמור לעיל רצוני לשאול

ובאיזה תאריך , איזה תאריך הסתיים תוקף המכרז הקודם .1

 ?יצאה העירייה למכרז חדש

באילו עיתונים ארציים פרסמה עיריית כפר סבא את הודעת  .2

 ? הגשת ההצעות למכרז ובאילו תאריכים

מה היה גודל המודעות שפורסמו בעיתון והאם גודל  .3

 ?עות תאם את ההנחיות המקובלותהמוד

והיה בעבר , האם העובדה שהמתמודד היחיד שהגיש הצעה .4

אינה מחייבת יציאה למכרז , מנהל הקמפיין של ראש העיר

 "?חדש שכן בפעם שעברה כך פעלו
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  :תשובת ראש העיר"

המכרז החדש יצא ב , 31.12.08המכרז הקודם הסתיים ב  .1

17.3.09.  

בנוסף , עיתונים מעריב והארץ ב17.3.09המכרז התפרסם ב  .2

 .פורסם באתר האינטרנט העירוני

זהה לגודל המודעות בו ,  )אינץ וחצי(גודל המודעה  .3

 . מתפרסמים כל מכרזי העירייה

. אשר טרם הסתיים, מדובר בהליך בפני ועדת המכרזים .4

וטרם המליצה עליה , ועדת המכרזים טרם קיבלה החלטה

. )נוסח חדש(עיריות לראש העיר בהתאם להוראות פקודת ה

  .בנסיבות אלו לא ניתן להשיב על שאלה זו בנקודת זמן זו

כאן המקום לציין כי גיא בן גל נכח בישיבת פתיחת ההצעות 

 וקיבל את כל 08:45 שעה 26/04/09, שהתקיימה ביום ראשון

הנתונים אותם הוא מעלה בשאילתא שהוגשה על ידו מיד 

 .לאחר סיום הישיבה

ברים בועדת המכרזים מפירים בצורה בוטה את יש להצטער כי ח

 תו והפצ- חובת הסודיות הנדרשת בעיצומו של הליך מכרז

  .לתקשורת

  

ואתעלם מהניסיון הנואל , אני כן אנצל את זכותי לשאלת המשך  :גיא בן גל

לנזוף בי על מילוי חובתי כחבר אופוזיציה להתריע על מכרז 

ישמע , ומי שרוצה. תושאני מטיל דופי רציני מאוד בהליך תקינו

השאלה שלי היתה ממוענת לראש . ממני פרטים יותר בהמשך

אז אני אפנה אותה , לכבד אותנו בנוכחותושלא מצא לנכון , העיר

יותר נכון אולי אל בוקי בתור הגורם הפוליטי , אל בוקי, אל אבי
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 הסב את תשומת לבי באדיבותו 1994בשנת . הכי מקורב אליו

הוא ,  יהודה בן חמו היה חבר מועצת עיר,הרבה עמנואל חיים

הגיש הצעה לסדר כחבר אופוזיציה שקיבלה את רוב חברי 

לפרסם את המכרזים , שיש מקום להגיש, המועצה באותה שנה

אלא גם בעיתונות , לא רק בעיתונות הארצית כפי שהחוק מחייב

שהיו , הוא עשה את זה אז בהקשר של מכרז של דובר. המקומית

, אלה ואחרות של יהודה בן חמו האופוזיציונרשם טענות כ

אולי מצאה לנכון לפרסם בעיתונות ארצית כזו או שהעירייה 

אבל לא הביאה את זה לידיעת הציבור באמצעות , אחרת

, והשאלה שלי היא כזו, ואני פשוט תוהה. העיתונות המקומית

, רוני פילבסקי, הרי זו פעם שנייה שקמפיינר של ראש העיר

באורח פלא נמצא כמתמודד יחיד , לבסקי אסטרטגיהממשרד פי

אני לא מעלה על דעתי . במכרז פרסום בהיקף כספי מאוד גדול

שבתקופה כזאת של מיתון כלכלי הוא היחיד בישראל שמצא 

אבל . לנכון בנסיבות אובייקטיביות לגמרי להגיש את הצעותיו

ה פעם שעבר. זו פעם שנייה שהוא היחיד שהתמודד, ראה זה פלא

, הלכה למכרז נוסף, ועדת המכרזים שהיתה בסיטואציה הזאת

ובאמת אז היה מתמודד נוסף בשם יואב חביב והיו הרבה מאוד 

שאלה . ח מבקר מדינה בעניין הזה"ויש דו, ליקויים עם המכרז

ואולי אתה בוקי בתור סגנו וממלא , האם יהודה בן חמו, שלי

יישם את  מתכוון ל,מקומו או אבי בתור האיש הביצועי בעירייה

החלטה שהוא קיבל , קרי, 94- מה שהוא קידם כחבר מועצה ב

כדי , לפרסם את המכרזים גם בעיתונות המקומית, עבורה רוב

 ויתחיל חלילה להלעיז שאולי שאף אחד לא יבוא כמו גיא בן גל

ואולי היו פה ניסיונות לתפור חס וחלילה , יש פה כוונת מכוון

כי הרי .  מנהל הקמפיין של ראש העירמכרז למידותיו הנאות של
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ח "אבל דו. אולי היתה פה מקריותכל בר דעת אומר פעם אחת 

פעם . מפורט של מבקר המדינה שמבקר חריפות את הדבר הזה

והדרך למנוע את זה היא , שנייה אני אומר זה לא מקרי בכלל

השאלה אם בכוונת . י הצעתו של יהודה בן חמו עצמו"כנראה ע

ישם את הדבר הזה כדי אולי לתת סוף למכרזים שיש העירייה לי

  . במקרה קשורים פוליטית לראש העיר, בהם מתמודד יחיד

אנחנו , כמו שנאמר בתשובה, קודם כל,  גיא.אני אשיב לך  :אבי בן חמו

. עדיין לא הוחלט שום דבר, נמצאים כרגע בעיצומו של תהליך

ת בוועדת  כשאתה נכח26.4- כי ב, אתה יודע את זה טוב מאוד

כמה שעות לאחר מכן כתבת , המכרזים בעצם בפתיחת המעטפות

אנחנו לא . אז זה לא משהו שהוא זר לך, את השאילתא הזאת

, לא את העומד בראשה, ועדת מכרזיםמתכוונים להחליף לא את 

רק אחרי . בטח לא את היועצת המשפטית של ועדת המכרזים

  . שהסתיים התהליך אנחנו נוכל להתייחס לזה

מצוין לך פה שזה מצוין . להערה שהערת לגבי העיתונות, עכשיו  

' בגודל של אינץ, גם במעריב וגם בארץ, בשני עיתונים ארציים

אם יבואו חברי ועדת המכרזים ויחליטו שרוצים לפסול . וחצי

מחרתיים רוצים לעשות פרסומים בעוד - או יחליטו שמחר, את זה

אלא זה לכל , הפרסום הזהאז זה לאו דווקא למכרז ,  עיתונים4

אתה לא יכול לבוא ולקבל החלטה כזו או . מכרזי העירייה

כל , עם כל הכבוד להכל, אתם צריכים להבין, בואו. אחרת

גם ,  זאת אומרת.פרסום של מכרז בעיתונות גם עולה כסף

  . צריכים להיות באיזושהו משהו מידתי

  . פרסמנו באתר, וני גםבגלל זה יש את האתר העיר  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  , מעבר לזה שזה באתר העירוני  :אבי בן חמו

לא היה פרסום , 2009-  להבדיל מ2003- ב, סליחה, זה לא היה  :עמירם מילר
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גם ,  והיום יש נוסף לעיתונות הארצית.מכרזים באתר העירוני

  . באתר העירוני

ראשה אז למה נפתלי גרוס חבר הוועדה שמכרזים שאתה עומד ב  :גיא בן גל

והוא ? למרות שהוא ביקש, עד היום לא קיבל את תנאי המכרז

  ? חבר ועדת מכרזים

  . אנחנו לא נפתח כרגע דיון  :יש'ר בוקי צ"ד

תבוא לעירייה 'הוא אומר , ל לא מוכן לתת לו את החומר"המנכ  :גיא בן גל

  , אם אין מה להסתיר והכל תקין? למה. 'לראות אותו

  .זההוא לא אמר את   :נפתלי גרוס

, המכרז נגמר בדצמבר,  חודשים5, אבל יש משהו יותר גרוע  :אל- אתי גן

העירייה עובדת בלי ?  חודשים בלי מכרז5, אנחנו היום במאי

  ? למה לא עשיתם את המכרז בנובמבר? מה זה? מכרז

  . זו כבר שאילתא על שאילתא על שאילתא  :עמירם מילר

  ?בדצמבר  :אל- אתי גן

  

, הפעלת חניוני הפארק העירוני בתשלוםנושא  באל- אתי גןשאילתא של   

  .28/04/09- הוגשה ב

  

הפעלת חניוני , אל- אנחנו עוברים לשאילתא הבאה של אתי גן  :יש'ר בוקי צ"ד

  . 28/04/09- הפארק העירוני בתשלום שהוגש ב

ליד אצטדיון , ערב פסח האחרון נצבעו כל חניוני הפארק "

חניה , דהיינו . ל לבןבכחו, הכדורגל וליד הכניסה מרחוב ויצמן

. מצוין שהחניה הינה בתשלום גם בשבתות ובחגים.  בתשלום

ס "בכניסה מרחוב ויצמן הוצב תמרור האומר כי לתושבי כ

  .החניה חינם

הפקחים רשמו , 9.4.09בחג הראשון של פסח בתאריך , כבר
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, ס שלא הדביקו תווית תושב "תושבי כ.  ₪ 100חות בגובה "דו

  .חות" קיבלו אף הם דו,ני שנה שחולקה בינואר לפ

  : להבהרת הנושאישאלותי

האם הוספת חניות בתשלום אינה מצריכה אישור של ועדת  .1

 אבקש להציג את ,במידה וכן ? מועצת העיר,תנועה

  .האישורים

, האם לא צריך להודיע לציבור הרחב על נקיטת צעד שכזה .2

אבקש ? באמצעות מודעות בעיתונות או בכול דרך אחרת

 . את שנעשה בנידוןלהציג

האם הוצא אישור מיוחד ממשרד ! הפקחים עבדו בחג .3

אבקש להמציא ? ת לעבודה בשבתות ובחגים"התמ/העבודה

 .עותק מהאישור לתאריך הפעלת הפקחים

 ? כמה תושבים חדשים נוספו לעיר בשנה האחרונה  .4

 "? 2009מדוע לא חולקו תווי תושב לשנת  .5

  

  :תשובת ראש העיר"

ר " התקיימה ועדת תנועה מקומית כאשר יו2.4.09בתאריך . 1

 .בהשתתפות גורמים מקצועיים  הועדה הינו עמירם מילר 

בחניונים ) כחול לבן (20- עדה המליצה לאשר תמרורי דוהו

  .הקרובים לפארק

הודעות בדבר שינוי החניה יצאו בעיתונות המקומית כקול . 2

בכניסה כמו כן הוצבו שלטים ,  ירוק והיפוכה23/04 –הכפר ב 

הדוחות שניתנו בוטלו ופורסם בשלושת . לחניונים

         המקומונים על ביטול הדוחות והחזרת כספי הדוח עד 

  . 01/05 - ה
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בשבתות   פקחי רשות החנייה עובדים  ואילך 9.4.09- ה מהחל  .3

      .בהמשך לאישור שהתקבל  ובחגים וזאת 

  . תושבים1200 –על פי נתוני הארנונה כ   . 4

ג "תוקף המדבקות רשום ע(  תושב תקפים לשנתייםתווי. 5

לראשונה החל השימוש בתו תושב  .)מדבקת תו התושב

כאשר חולקו (   חודשים 16 לפני כשנה – 2008בחודש ינואר 

באמצעות מעטפת , ס"מדבקות תושב לכל בתי האב בכפ

למדבקות . 2009 יסתיים בסוף שנת תוקף התווים .)הארנונה

 צורף דף הסבר לעניין 2008נואר שנשלחו בי  תו התושב 

השימוש בתו התושב ובנוסף היו פרסומים ומודעות באמצעי 

נתבקשו    לצורך קבלת ההטבות ,בין יתר המידע. התקשורת 

התושבים להציג מדבקת תו התושב על השמשה בקדמת 

  ".רכבם

מן הראוי שאם ) 1. לא עניתם לי על כל השאילתא, קודם כל  :אל- אתי גן

מן הראוי . אז ביקשתי שתמציאו את המסמכים, היתה ישיבה

  , היה להמציא את הפרוטוקול

  ? למה  :עמירם מילר

  . כי אני חושבת שבשביל לעשות כזה דבר. ככה? מה זה למה. ככה  :אל- אתי גן

   . תקבלי, אז מוזמנת לבקש  :אבי בן חמו

  . אין בעיה  :אל- אתי גן

  . אז היא מבקשת  :גיא בן גל

כתוב שיצא , ההודעות בדבר השינוי לגבי החנייה, ניהדבר הש  :אל- אתי גן

אני לא . אולי אני לא שמתי לב? בעיתונות מקומית כמודעה

ראיתי שזו מודעה לתושבי כפר סבא שנא לשים לב שמתחילים 

אחרי שקמה . אין ספק, אחרי הביצוע זה נעשה, אחרי הביצוע

    אני ראיתי את זה, כשהתחילו להפעיל את זה. צעקה זה נעשה
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אני . לא היה מראש הודעות.  שזה יום פסח הראשון9.4- ב

כי בכל זאת אכפת לי גם , ביקשתי את האישור של העובדים

ולכן ביקשתי . וגם השיטה איך מפעילים אותם, עובדים

  , שתמציאו את האישור של משרד העבודה והרווחה

  . יש לנו חוות דעת משפטית שמאשרת לנו את זה  :אבי בן חמו

בלשון סגי ? אתם יודעים איך אומרים את זה, חוות דעת, ה'חבר  :אל- אתי גן

לא צריך חוות דעת , כשעושים הכל בסדר. ח"זה כסת, ורהנ

כשיש אישור של משרד . לא צריך של עורכי דין, משפטיות

ואני יודעת כי הוצאתי , העבודה והרווחה לעבוד בשבתות ובחגים

ז מציגים את א, אז כשיש אישור והוא תקף, כאלה דברים

זה , לא צריך כלום, לא צריך חוות דעת. זה פשוט מאוד. האישור

 אז אל תספרו לי .זה הכל. כתוב שחור על גבי לבן ונגמר הסיפור

  ', יש חוות דעת'

  . גם למהנדס יש להם חוות דעת  :נפתלי גרוס

  , 2009אני לא לחינם שאלתי כמה תושבים נוספו בשנת   :אל- אתי גן

זה לא . לפחות תכבדו את המהנדס שלא נמצא כאן.  לא הוגןזה  :אבי בן חמו

  . עם כל הכבוד לכם, אתם מדברים על בני אדם. הוגן

חולקו . וזה נכון. 2008- חולקו ב, כפי שאתם כותבים, המדבקות  :אל- אתי גן

 1,200- ה? הם לא קיבלו? מה עם התושבים החדשים. 2008- ב

  ,  אולי500לפחות , תושבים שזה אולי

וגם הוצאנו בהודעה , כל תושב חדש שנרשם בארנונה מקבל תו  :ן חמואבי ב

, ח והוא תושב והוא מגיע למחלקת החנייה"שכל מי שקיבל דו

וגם יצא , אמרנו את זה גם בתשובה. 1.5- ח עד ה"מתבטל לו הדו

  . פרסום על זה

, גם כשהוא טוב, כל מעשה טוב שלכם, אני אומרת. אין בעיה  :אל- אתי גן

מה היה קורה אם . שיטת העשייה היא עקומה, גדואני לא נ
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אם מראש הייתם מודיעים לכל , מראש הייתם מודיעים

אם הייתי רוצה אז גם הייתי , אתם יודעים מה. התושבים

להושיב , מבקשת מכם תגידו לי את העלויות של הטרדת תושבים

  . לבטל, טלפונים, פקידים

  ? מה עוד. אוקי  :יש'ר בוקי צ"ד

  . אם יורשה לי. דרך אגב, אני חושב שאת צודקת  :אורן כהן

  . תמיד מורשה, להסכים עם אתי. יורשה  :גיא בן גל

  . אתי, אני רוצה להעיר הערה בהמשך לשאלה שלך השנייה  :עמירם מילר

  ? איזה  :אל- אתי גן

. לשאלה על השאלה, זאת אומרת. בקשר להסדרי החנייה  :עמירם מילר

דינו של תמרור דינו כמו , יתרא. לתשובה על התשובה שקיבלת

צריך להופיע במקום המתאים וכל נהג , דהיינו. כל תמרור אחר

. צריך לדעת להסתכל על התמרורים ולנהוג לפיהםשנוסע בדרך 

זאת . כך שדין הפרסום הוא יותר צד הסברתי אבל לא צד חוקי

כל מי שנכנס למגרשי החנייה של הפארק ראה מול עיניו , אומרת

אותו דין יש לגבי . ך וכך בקשר להסדרי החנייהשלט שקובע כ

ואין . תמרורים שמשתנים מעת לעת בעקבות צרכים אחרים

  . זה רק שתדעי מבחינת החוק. חובה לפרסם ואין חובה להודיע

  , אני לא אמשיך את זה כי יתפתח דיון, טוב  :אל- אתי גן

  . זה גם לא דיון  :יש'ר בוקי צ"ד

  , בחנייה על יד האצטדיון לא היה. זה לא היה נכון  :אל- אתי גן

  ?למה את אומרת שלא. היה בכל החניות  :עמירם מילר

   - היה רק  :אל- אתי גן

  . אני בדקתי את זה אישית. היה  :עמירם מילר

ואפשר להודיע . היה רק של התשלום. בתיבה של התשלום  :אל- אתי גן

מה אתה . אנחנו מתעסקים עם בני אדם ?מה קרה, לתושבים
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  ? מה אתה מנסה להצדיק,  מה?עמירם, יקמנסה להצד

  . זה לא דיון, עמירם  :יש'ר בוקי צ"ד

  . שבעקבות זה ילמד לקח, המטרה שלי  :אל- אתי גן

  . תודה. תודה רבה  :יש'ר בוקי צ"ד

היא לא נדונה בישיבה הקודמת ואני לא מבין . יש לי שאילתא  : לויאהוד יובל

י אישור קבלה יש לי שאילתא שיש ל. למה היא לא תדון היום

  , עליה

  . שתי ישיבות מועצה היא לא נידונה  :גיא בן גל

  , והיא צריכה להיות  : לויאהוד יובל

  ? שאילתא או הצעה לסדר  :עמירם מילר

  . שאילתא  :גיא בן גל

 הגשתי שאילתא בנושא פטור מהיטל 31.3.2009- ב, סליחה  : לויאהוד יובל

. שת הימיםש- השבחה בפרויקט פינוי בינוי ברחוב גורדון

אני מבקש . 'התקבל'יש לי חותמת של , השאילתא התקבלה

אם השאילתא הזאת לא נענית . שהדיון יתחיל במענה לשאילתא

  . היא צריכה להיות נושא לסדר, במשך שתי ישיבות

 זו לא .אתה קיבלת תשובה למכתב ששלחת, עם כל הכבוד, יובל  :אבי בן חמו

  , תמול הייתא. זה היה מכתב ששלחת, היתה שאילתא

  . אני אקרא לזה שאילתא  : לויאהוד יובל

אתה ביקשת אחרי זה להגיע לעירייה . אני לא הפרעתי לך, תן לי  :אבי בן חמו

  , ולראות חומר

  . לא  : לויאהוד יובל

  , אתמול היית  :אבי בן חמו

כל מה שאתה אומר זה לא , אבי בן חמו, סליחה. זה לא אמת  : לויאהוד יובל

  . אתה הצעת, ביקשתיאני לא . אמת

  . תן לו לסיים את המשפט ואחר כך תגיד לו שזו לא אמת  :יש'ר בוקי צ"ד
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  . תגיד אמת  : לויאהוד יובל

  . אל תפריע לו לסיים את המשפט  :יש'ר בוקי צ"ד

  . אבל שיגיד אמת  : לויאהוד יובל

אבל תן לו לסיים , בסוף תגיד לו הכל מה שאמרת שקר, לא  :יש'ר בוקי צ"ד

  . אחר כך תקטול אותו.משפט

, וביקשת עוד השלמות, אתמול היית אצל מיכל טל וקיבלת חומר  :אבי בן חמו

אז אני , והיא הודיעה לך שהיא מזמינה את התיקים מההנדסה

  . חושב שזה קצת לא הוגן מה שאתה כרגע עושה כאן

. כל מה שאתה אומר לא מבטל את הוראות החוק, סליחה אדוני  : לויאהוד יובל

  . שאילתא תענה במועצת העיר' א

אנחנו נשמח לשמוע כולנו את מה שאת ? למה את לוחשת, קרן  :גיא בן גל

ל "או שהלחשוש שלך למנכ. אני מניח שזה רלוונטי לדיון. אומרת

  ? הוא לאוזניו בלבד

  . כל הזמן יש שם תקשורת  :נפתלי גרוס

  ?  לכולנול הוא רלוונטי"האם השיח שלך עם המנכ, ד קדמי"עו  :גיא בן גל

  , גיא, גיא  :יש'ר בוקי צ"ד

יש פה ויכוח בין חבר מועצה שטוען שהוא . יש פה עניין משפטי  :גיא בן גל

אז . ל עירייה שטוען שזו לא שאילתא"למנכ, הגיש שאילתא

אני צמא לשמוע את . השאלה אם זו שאילתא או לא שאילתא

 מה אתה נחרד מזה כל, דבריה המלומדים של היועצת המשפטית

  ? כך

  ? מה אתה רוצה, אנחנו רוצים לשמוע גם את ההנחיה  :???

  ? עכשיו אתה שומר על יובל, אני הפסקתי לשמור על יהודה  :צביקה צרפתי

  . כל אחד נותן גיבוי למי שהוא מוצא לנכון  :גיא בן גל

השאילתא הוגשה ונדחתה פעם ראשונה מכיוון שהיתה ארוכה   : לויאהוד יובל

ר עמרני שלא מונע "שאמר ד, שהוא פסולדבר , מדי לשיטתכם
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מאחר ולא , דבר שני. מכם לענות ולא פוטר אתכם מלענות

הכותרת מדברת על שאילתא ישירה , הגשתי אותה מחדש, עניתם

, A4פחות מחצי ,  סעיפים של שאלות9יש פה  ,' א36י סעיף "עפ

זכותכם לנהוג . אם עכשיו אתם לא תענו אז זו הפרה של החוק

אני אבקש , אבל אם אתם לא נוהגים לפי הדין,  תרצוכפי שאתם

ואולי תתמוך , אולי היועצת המשפטית תחווה את דעתה

אני רוצה לשמוע עכשיו לפרוטוקול שיאמר פה בצורה . בשיטתך

שאתה פטור מלענות לשאילתא מכיוון , הכי ברורה בעולם

מכיוון שתיקנתי את השאילתא וכתבתי . 'ג', ב', שטעמך הם א

מכיוון . אני חושב שמגיעה לי תשובה, בצורת שאלות בלבדאותה 

עכשיו זה צריך להיות או נושא , שזה לא נענה בשתי ישיבות

שלא מגובה , אבי בן חמו, כל טענה שלך. לקבל תשובהלסדר או 

  . לצערי היא לא מקובלת עליי, בסיכומין משפטיים

  , כתבשאתה קיבלת ממני תשובה ב, אז אני אמרתי לך  :אבי בן חמו

  . היא לא מבוססת משפטית, סליחה, התשובה שלך לא פוטרת  : לויאהוד יובל

  , ואתה קיבלת תשובה בכתב  :אבי בן חמו

  , והודעתי לך שאני לא מקבל אותה. לא מקבל אותה  : לויאהוד יובל

  , תכבד אותי, אני לא הפרעתי לך לפחות  :אבי בן חמו

אני מבקש טיעון , תה לא מקדםא, אתה חוזר על טענות, אבי  : לויאהוד יובל

  , או שהיועצת המשפטית תבסס את מה שאתה אומר, משפטי

במידה יש , אני מדווח שנענית על השאילתא. תודה רבה, חברים  :יהודה בן חמו

  , לך

  . לא נעניתי  : לויאהוד יובל

  . תקשיב לי אדוני  :יהודה בן חמו

  . לא נעניתי, סליחה  : לויאהוד יובל

  , אני אומר לפרוטוקול? יש לך השגות  :יהודה בן חמו
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  , אני אומר אותן לפרוטוקול, יש לי השגות  : לויאהוד יובל

  , אז אני אומר אותן לפרוטוקול  :יהודה בן חמו

  . אני רוצה שהיועצת המשפטית תענה  : לויאהוד יובל

  , קיבלת תשובה לשאילתא שלך  :יהודה בן חמו

  . לא  : לויאהוד יובל

  .תודה רבה, גיש השגותאז ת  :יהודה בן חמו

  , אבי בן חמו אומר בשקר  : לויאהוד יובל

  . שאילתא הבאה  :יהודה בן חמו

  , לא יהיה פה דיון לפני שאני אקרא לפרוטוקול. לא, לא, לא  : לויאהוד יובל

  . בבקשה, שאילתא הבאה. תודה רבה  :יהודה בן חמו

אתה אומר לא אני רוצה שהיועצת המשפטית תגיד ש. זה שקר  : לויאהוד יובל

  . אמת

  , יש לנו פה ויכוח  :גיא בן גל

לא פוטר אותך '  א140 לפי המכתב וזימון שלי לקבל מסמכים  : לויאהוד יובל

אני לא , זה לא במקום, שום זימון למסמכים, מלענות לשאילתא

אתה , אני לא ביקשתי, אתה הצעת במכתב, ביקשתי את זה

  , הצעת במכתב

  . תירגע, יובל  :גיא בן גל

  . אתה תתנצל עכשיו, מה שאמרת זה שקר  : לויאהוד יובל

  . תירגע רגע, יובל  :גיא בן גל

  ?את מי זה מצחיק. כל מה שאתה אומר זה שקר  : לויאהוד יובל

  , במידה ונמצא תקלה  :יהודה בן חמו

  , יש'ר צ"ד  : לויאהוד יובל

    .לישיבה הבאה תיענה השאילתא  :יהודה בן חמו

  . זה לא חוק. היועצת המשפטית תענה, ה אדוניסליח  : לויאהוד יובל

  . בבקשה, הצעות לסדר. תודה  :יהודה בן חמו



    04.05.2009  18  מועצה מן המניין 

אין לך . לא יהיה לך פה דיון, זה לא יעבור, סליחה. לא יעבור, לא  : לויאהוד יובל

עד שהיועצת המשפטית לא תגיד שזה חוקי מה שהוא . דיון

  . לא יהיה פה דיון, עושה

  . ת לסדרהצעו. תודה  :יהודה בן חמו

  . לא תהיה הצעה לסדר אחת  : לויאהוד יובל

לפקודת העיריות אומר כך לגבי '  א36סעיף , אדוני ראש העירייה  :גיא בן גל

למרות , אני לצערי נאלץ להחליף אותך, הגשת שאילתא בתשובה

ואת היועצת המשפטית , שאת כנראה לא רוצה לשעות לבקשתנו

ר אופוזיציה רוצה לשמוע וכשחב, לא של ראש העיר, של העירייה

, את יכולה להגיד שאת לא מעוניינת להשמיע אותה, את דעתך

בין אם את מנועה או לא , אבל את צריכה להשמיע איזושהי דעה

לפני ", יהודה, " ימים7- לא יאוחר מ: "החוק אומר. לדעתך

  , "תחילת ישיבה מן המניין הקרובה

  . יש שני יועצים משפטיים  :אל- אתי גן

רשאי חבר מועצה להגיש לראש העירייה שאילתא בכתב על "  : גלגיא בן

  , "עניין עובדתי

  , היא רוצה לענות  :אבי בן חמו

, לרבות בעניין תאגידים עירוניים, שבתחום תפקידי העירייה"  :גיא בן גל

ראש העיר או חבר מועצה . היא תנוסח בקצרה ובצורת שאלה

וראש העירייה , הממונה על העניין שלגביו נשאלה השאילתא

ישיב בכתב ובקצרה לשאילתא ויקרא את התשובה , הסמיכו לכך

ואולם הוא רשאי לדחות את תשובתו עד הישיבה . באותה ישיבה

ובלבד שלא ידחה את תשובתו , מן המניין שלאחר הישיבה הבאה

והשאילתא והתשובה , לגבי יותר משתי שאילתות בישיבה אחת

ולפי כל ,  תשובה לשאילתאלא נמסרה". יחולקו לחברי המועצה

בשתי ישיבות מן . "דין לא נמסרה תשובה לשאילתא שיובל הגיש
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יועמד נושא השאילתא לפי , המניין שהתקיימו לאחר הגשתה

הוא , הוא השואל". דרישת השואל כסעיף ראשון על סדר היום

הוא מבקש שזה יהיה נושא ראשון לסדר , אתה לא ענית, הגיש

   , את הבקשהאתם לא מכבדים , היום

  . קרן קדמי, בבקשה, יובל לוי. תודה  :יהודה בן חמו

   - נושא של  : לויאהוד יובל

  . לא אתה, בבקשה קרן קדמי  :יהודה בן חמו

  . אני לא אשיב לרישא של הדברים שלך, ברשותך  :ד קרן קדמי"עו

  . עזבי את הרקע. תתייחסי רק ליובל לוי  :יהודה בן חמו

שמדבר ',  א38לסעיף ',  א36צה להפנות במקום לסעיף אני רק רו  :ד קרן קדמי"עו

שהיא כלי דומה אך שונה , על מה שקוראים לו שאילתא ישירה

הוא הגיש שאילתא ,  יובל אמר בעצמו.מהשאילתא הרגילה

  , ישירה ולא שאילתא רגילה

  ',  א36כתבתי . אל תכניסי לי מילים. לא נכון  : לויאהוד יובל

  , סליחה  :ד קרן קדמי"עו

  . הנייר אצל ראש העיר',  א36גברתי כתוב סעיף , סליחה לא  : לויאהוד יובל

  . אין לך זכות דיבור בכלל  :יהודה בן חמו

  . אל תשבשו את המילים שלי  : לויאהוד יובל

  . בבקשה, היא כרגע מדברת. אין לך זכות דיבור כרגע  :יהודה בן חמו

  . היא לא תשבש את המילים שלי  : לויאהוד יובל

  .קרן קדמי, בבקשה  :דה בן חמויהו

  ? מה זה, תענו לשאילתא  :נפתלי גרוס

אני מדבר אליו ואני מנהל את , לא? אתה שאלת שאילתא  :יהודה בן חמו

  . הדלת פתוחה, לא מוצא חן בעיניך. הישיבה

 תוך 38לפי , קל וחומר, זה לא תלוי בך אם מוצא חן בעיניך, לא  : לויאהוד יובל

  .  יום20
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  .  לענותתן לה  :???

 דקות לא אתה ניהלת את הישיבה כי הגעת באיחור של 2עד לפני   :גיא בן גל

  ,  דקות20

  . קרן קדמי בזכות דיבור, בבקשה  :יהודה בן חמו

  . ברוך הבא, אז אנחנו שמחים לדעת שאתה מנהל את הישיבה  :גיא בן גל

  . תודה  :יהודה בן חמו

שיו אני משיבה אתה לא נותן לי עכ, לפני דקה רצית שאני אשיב  :ד קרן קדמי"עו

  . לסיים

אל תחמירי , אז חבל,  יום לשאילתא ישירה20לא עניתם לי תוך   : לויאהוד יובל

  . את זה

  . אבל אתה קיבלת תשובה, סליחה  :ד קרן קדמי"עו

  .התשובה היא עובדות. לא  : לויאהוד יובל

.  חן מלפניךייתכן והתשובה לא נשאה. אני לא סיימתי, סליחה  :ד קרן קדמי"עו

את השאילתא הישירה לשאילתא היתה בפניך אפשרות להפוך 

לא עשית . בתוספת השנייה'  ג38- ו'  ב38רגילה בהתאם לסעיף 

  , ככל שתעשה את זה. את זה

  , קיבלת שאילתא. גברתי אומרת לא אמת  : לויאהוד יובל

  , בוא יובל, צר לי, טוב  :ד קרן קדמי"עו

  ',  א36י סעיף "ילתא עפכי אושרה שא  : לויאהוד יובל

  . שקרנית אני לא, הרבה דברים אולי אומרים עליי  :ד קרן קדמי"עו

  , את יכולה להיתפס במילה  : לויאהוד יובל

  . שקרנית אני לא  :ד קרן קדמי"עו

  ',  א36י סעיף "כתוב פה עפ, את יכולה להיתפס במילה  : לויאהוד יובל

  ? איך הגעת למסקנה שהיא ישירה  :גיא בן גל

  ". שאילתא ישירה"כתבתם   :ד קרן קדמי"עו

  ',  א36כתוב פה , סליחה גברת, 36כתוב   : לויאהוד יובל
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  , אני מבקש. תודה רבה  :יהודה בן חמו

יש לנו הרבה בסיס להטיל ספק . מה שאת אומרת זה לא אמת  : לויאהוד יובל

כתוב פה שאילתא , לצערי. במה שאומרת המחלקה המשפטית

 20לא ענית לזה מקץ , סליחה',  א36י סעיף "פישירה כמתחייב ע

  . לא ענית בעובדות, יום

תגיש ? מה אתה רוצהנו , אז תגיש ערעור למשרד הפנים, טוב  :יהודה בן חמו

  . ערעור

  . אתה אל תנהל אותי, סליחה  : לויאהוד יובל

  . אני לא מנהל אותך  :יהודה בן חמו

  . אל תנהל אותי  : לויאהוד יובל

   - יש לך  :יהודה בן חמו

  . אתה תנהג לפי החוק, סליחה  : לויאהוד יובל

  . אני לא נוהג לפי החוק. תודה רבה  :יהודה בן חמו

  . אז אתה עבריין  : לויאהוד יובל

  ? מה אתה רוצה לעשות עכשיו, לא נהג לפי החוק  :יש'ר בוקי צ"ד

  . שוקרמן יעזור לך. תפנה למשרד הפנים, תנהג  :יהודה בן חמו

  . בניגוד לרצונך, וא לפעמים עוזר לנוה  :גיא בן גל

  . תפנה אליו  :יהודה בן חמו

לפעמים הוא מעביר לנו תוכן של מכתבים שאתה לא רוצה   :גיא בן גל

  . בניגוד לדעתך המפורשת, שהציבור יידע

  . בסדר  :יהודה בן חמו

  . לפעמים זה קורה  :גיא בן גל

  . הבנו, ן לעבוד לפי החוקאתה לא מוכ. זה שאתה עבריין לפעמים  : לויאהוד יובל

  . הצעה לסדר  :יהודה בן חמו

  ? אולי אנחנו נעבור על לדבר בשקט  :אל- אתי גן
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  .הצעות לסדר  .2

  

  .5.4.09- הוגשה ב, הפעלת מועדון גלר, אהוד יובל לויהצעה לסדר של : א  

  

  :רקע ודברי הסבר"

תמר , עובר לבחירות נודע דבר פיטוריה של רכזת המועדון  

הגברת . עקב הזדהותה עם רשימה של עולי רוסיה, גרינשפן

לקיו .  עבור זכויות ציבור העוליםגרינשפן נאבקה תקופה ארוכה

נגד איסור על דיבור השפה הרוסית , פעילות למבוגרים במועדון

. ומגבלות נוספות שצמצמו כמעט לחלוטין את פעילות המועדון

אם בנושא ביקשתי לדעת , בקדנציה זאת, בשאילתא שהגשתי

  . לטעמךבכוונתך להשאיר את המבוגרים בבית או למנות מנהל

שפעילות המועדון תישאר כפי , בקדנציה זאת, בתשובתך ענית  

כולנו הוטענו לחשוב שבכוונתך שהמועדון . שהיתה ללא שינוי

, לא הבנתי שכוונתך שהמועדון, יחזור לפעילות כפי שהיה קודם

  .יישאר סגור, ללא שינוי

 פוליטיזציה ברמת בורג גורמת עוול לציבור יש מצבים בהם  

שאינו יכול לעמוד מול כוחותיך ואנשים מבוגרים נאלצים לראות 

עקב הכרה בכוח זה בחרת . את זכויותיהם ככל הציבור נרמסות

  .לא לצאת אל התושבים כשבאו להפגין מול משרדך

  :הצעת ההחלטה  

מרה ת' תוחזר לניהול המועדון הגב, בחודש אפריל, מיידית .1

  .גרינשפן

ת לטעמו של ראש העיר היא /עד לכניסה לתפקיד של מנהל .2

 .תתפקד במעמדה הקודם
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לציבור העולים במועדון גלר יוחזרו כל הפעילויות ללא  .3

כפי שהיו גם לפני שנה ללא הגבלות שפה ושעות כדין : שינוי

  ". כל התושבים

. דיון בנושאל, נושאאני מבין שאין לאף אחד פה התנגדות ל  : לויאהוד יובל

  . שאלתי שאלה

  . תציע הצעה לסדר. לא יודע  :עמירם מילר

  . תציג  :יהודה בן חמו

  . הוא שאל שאלה פשוטה  :גיא בן גל

  . אני שואל אם יש התנגדות לדיון  : לויאהוד יובל

  . תציג אותה  :יהודה בן חמו

ן או כ, ואני מבין שאין פה התנגדות, אני שואל מראש, לא אדוני  : לויאהוד יובל

  . בוא נדבר בעברית פשוטה? לא

  . אין התנגדות לשמוע אות  :יהודה בן חמו

  ?אין התנגדות לדיון  : לויאהוד יובל

  . לשמוע  :יהודה בן חמו

  . נשאלתם שאלה בעברית שלדעתי היא נהירה לכל אוזן, ה'חבר  :גיא בן גל

  . מעכשיו הדיון אני אנהל,  דקות5.  דקות בבקשה5תיקח   :יהודה בן חמו

  ? יהודה, יש התנגדות לקיים דיון  :גיא בן גל

  .  דקות5  :יהודה בן חמו

  . אנחנו לא סתם שואלים את השאלה הזאת  :גיא בן גל

   - אחר כך, קודם משמיעים  :יש'ר בוקי צ"ד

  .  דקות5. סליחה,  דקות5התחיל כבר , יובל לוי בזכות דיבור  :יהודה בן חמו

באחת הישיבות , בה הקודמת ואמרישב פה ראש העיר בישי  : לויאהוד יובל

סברנו לתומנו שהוא . 'לא יפגעו העולים מרוסיה'הקודמות ואמר 

הרבה פעמים הוא אומר התרגלנו ש. מתכוון למה שהוא אומר

חשבנו שזה עניין של ימים ספורים שתיבחר . אחד ועושה אחרת
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או מישהי שהוא לא מתנגד , מנהלת חדשה ולו אחת מתומכותיו

הוא , ש העיר הבטיח שהפעילות תישאר ללא שינוייוצא שרא. לה

אנשים . כי בפועל לא קורה כלום. ללא פעילות, התכוון ללא שינוי

. מבוגרים התרגלו למנהלת אחת והם רוצים את הפעילות הזאת

 הם באו פה .אנחנו היום צריכים לראות שהם יושבים בבית

 אני'שיגיד , להפגנה וביקשו מראש העיר שייתן להם הסבר

אלא נבחר , לא נבחר פוליטית, הבאתי לכם מנהל לא פוליטיקאי

אבל זה לא , כי הוא מציין או מציינת בכישוריו, לפי כישורים

וראש העיר גם לא בא להגיד לאנשים האלה שבקושי . קורה

הדיון שאני . שיש להם זכויות של בני אדם, מדברים עברית

ו את מבקש היום הוא מתוך כוונה שהאנשים האלה יקבל

השירותים המינימאליים שאנשים מקבלים בעיר בתחום של 

שהם מוגבלים ביכולת שלהם לצרוך תרבות במקומות , תרבות

שאין להם פה לדבר בשפה העברית שמובנת לאחרים ויש . אחרים

, אני ביקשתי, משכך. זה מובן, אחרים שלא מבינים שפות אחרות

ועדון עד שתוחזר המנהלת שניהלה את המ, אני חוזר לבקש

מועמדת שמתאימה לשיקוליו השונים של ראש , שיימצא מועמד

במידה ומביאים אנשים . ועד אז הציבור הזה לא ייפגע, העיר

השיקול היחיד לקבלת התפקיד הוא היותם מקובלים פוליטית ש

ומדובר פה , ולא היותם בעלי יכולת לתת את הארגון החברתי

הציבור הזה הוא לא אז מקובל ומובן ש, באנשים לא במכונות

ציבור שכואב לו שבארגון חברתי . יכול להתנגד לאנשים כאלה

הגברת . פוגעים באחד מהאנשים שלו בגלל סיבה פוליטית

הם . שהזדהתה בצורה פוליטית ולא עם ראש העיר אז היא נפגעת

קשה להם לראות , אנשים שבאו מימי סטלין. לא מקבלים את זה

שהם הגיעו , בחינה פוליטיתהתנהגויות שהם לא סבלניות מ
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  . לארץ

  . יש לך עוד דקה  :אבי בן חמו

ממתי התחלת , 2.17הוא עומד על , אני ספרתי? איך הגעת, יש לו  :גיא בן גל

  ?  דקות לפני שהוא התחיל לדבר2? למדוד

  . בבקשה. אתה מבזבז לו את הזמן, בבקשה, הלו  :יהודה בן חמו

  ? ל זמן הדיבור פהאנחנו גם נתווכח ע, ה'חבר  :גיא בן גל

זה לא פלא שיושבים פה היום ודואגים שאנשים מבוגרים יעופו   : לויאהוד יובל

מהעיר כי הם מהווים נטל אולי על שירותי הרווחה או נטל על 

זה , ומה שאנחנו רואים פה זה המשך לאותו קו, התקציב העירוני

   .וזה הדיון שאני הייתי מבקש היום לקיים, זה לא מכובד, עצוב

, מכיוון שאין אנו נוהגים לעסוק בנושא של עובדים. תודה רבה  :יהודה בן חמו

, יש את הוועדות הרלוונטיות, בטח ובטח לא בישיבות פתוחות

תמרה גרישפן היה ' גם ועדות כוח אדם וגם ההליך שעברה הגב

  .אני מבקש להסיר את ההצעה מסדר היום. הליך חוקי

  הצבעה  

 בוקי,  צרפתיצביקה,  לויארנון,  צנעניאיתן,  אליאס מנשה:בעד   

,  מולהאברהם, בוזגלו-  עמרמישלי,  כהןאורן,  מילרם עמיר,ש'צי

  .  בן חמו ויהודה אברהםיאיר

  .גיא בן גל, אל-  גןגרוס ואתינפתלי  :נגד

   .מסדר היוםההצעה חליטים להסיר מ :81'  מסהחלטה
  

  

  

  

יובל אהוד , נפתלי גרוס, אל- אתי גן, גיא בן גל, הצעה לסדר של אמיר גבע: ב  

            הוגשה ,  בשבתותGבעניין מדיניות העירייה בנוגע לפעילות במרכז  לוי
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  .28/04/09- ב

  

  :רקע ודברי הסבר"

לאחרונה נחנך חלקו הראשון של מרכז הקניות של חברת גזית 

  ". כפר סבאGמרכז "גלוב באזור התעשייה בכפר סבא המכונה 

ו של מרכז קניות חדש המוסיף תעסוקה בצד הברכות על פתיחת

מרחף צל של אי בהירות , ומקומות בילוי לתושבי העיר והסביבה

בנוגע למדיניות הרשמית של עיריית כפר סבא ביחס לפתיחת 

  .חלק מבתי העסק של המתחם בשבתות

יש לציין כי עיריית כפר סבא נשענת על חוק עזר לכפר סבא 

  .1941נת מש, )פתיחתן וסגירתן של חנויות(

אוסר מסחר בשבת בחנויות שאינם , אמנם חוק העזר המקומי

אך יש לציין כי מדובר בחוק ישן למדי , "בתי עינוג"מוגדרות כ

שחלק לא מבוטל מסעיפיו אינם מקוימים אינם נאכפים ואינם 

מעודכנים ממילא למציאות האמיתית הנהוגה בעיר כפר סבא 

  .מזה שנים רבות

 קיימת המציאות שהשתרשה בעיר ,לעומת המסגרת החוקית

שהוכיחה כי היא בעלת אחיזה חזקה יותר מכל , לאורך השנים

המציאות הקיימת בכפר סבא לאורך השנים היא זו של . חוק

  .סטטוס קוו בין דתיים לחילוניים

לפיה התנהלו היחסים בין דתיים , לפי מסורת ארוכת שנים

הג כי בעיר כפר שכן השתרש הנו, וחילוניים בעיר בשלווה ובשקט

סבא עסקים מסוימים יפעלו בשבת בעוד עסקים אחרים יישארו 

  .סגורים

בתי קפה : כגון" בתי עינוג"בעוד עסקים העונים להגדרה של 

הרי שחנויות , ובתי קולנוע מאז ומעולם היו פתוחים בשבתות
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כל עוד איזון זה . מסחריות רגילות נותרו עד היום  סגורות בשבת

הובטח השקט שבין הדתיים , י מי מהצדדיםלא הופר על יד

  .לחילוניים בעיר

לפני מספר שנים נעשה ניסיון להביא לפתיחת המסחר של 

 שבתות פתח הקניון את 4במשך . החנויות בקניון ערים בשבת

עד שהתערבות של הציבור הדתי ובית המשפט הביאה , חנויותיו

  .את העירייה לסגור את המסחר של חנויות רגילות בשבת

שוב עולות שאלות בדבר ,  החדשGלאחרונה מאז נחנך מרכז 

בתי "פתיחתם של עסקים בשבת שאינם עונים להגדרה של 

  .או בתי קולנוע/עסקים שאינם בתי קפה ו, קרי, "עינוג

יש הטוענים כי המסחר במקום אינו מפריע לציבור הדתי שכן 

  .מדובר במתחם הממוקם באזור תעשייה רחוק מאזורי מגורים

לעומתם יש את אלה הטוענים כי מדובר בפגיעה בסטטוס קוו וכן 

פגיעה קשה ביותר בתנאי השוויון והמסחר של סוחרי מרכז 

שלהם אין את הפריבילגיה לפתוח את עסקיהם בשבת גם , העיר

  .אם היו מעוניינים בכך

לא ברור מהי העמדה החד משמעית של עיריית כפר , כך או כך

העירייה אוסרת בצורה ברורה וחד שכן לא ברור האם , סבא

משמעית את המסחר במתחם או מאפשרת אותו למעשה בעצימת 

  .עין

שאלות נוספות עולות בנוגע למדיניות עיריית כפר סבא בכל 

  :הקשור להפעלת חנויות בשבת במתחם

האם במסגרת המשא ומתן שהתנהל בין עיריית כפר סבא  .1

פורש לאפשר התירה העירייה לחברה במ, לחברת גזית גלוב

 ?מסחר בשבת של חנויות המתחם
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האם קיימים הסכמי שכירות וחכירה של חברת גזית גלוב  .2

מול רשתות מסחריות הפועלות במתחם לפיהם הן מחויבות 

 ?או יש להן היתר להפעיל את עסקיהם בשבתות

האם עיריית כפר סבא , במידה וקיימים היתרים כאלה .3

 ?פעולת לאסור אותם/פעלה

כפר סבא בשליחת פקחים עירוניים לרשום האם עיריית  .4

, קנסות הנרשמים לבעלי החנויות הפותחים בשבת במתחם

למעשה לא מאשרת בעצימת עין את המשך המסחר במתחם 

 ?המדובר

לאור האמור לעיל מוצע להביא בפני חברי המועצה את הצעת 

 :ההחלטה הבאה

עיריית כפר סבא תחשוף בפני חברי המועצה את ההבנות     •

סכמים אליה הגיע עם חברת גזית גלוב ביחס לסוגיית והה

 .Gמסחר בשבתות במתחם 

עיריית כפר סבא תחשוף בפני חברי המועצה את הסכמי     •

השכירות שעליהן חתמה חברת גזית גלוב עם הגורמים 

 .Gהמסחריים השונים במתחם 

עיריית כפר סבא תקבל החלטת מדיניות רשמית בנוגע לאופי     •

 באופן התואם את הסטטוס קוו G חם המסחר בשבת במת

 ".שהתקיים בכפר סבא לאורך שנים

  

ההצעה לסדר יום הבאה . התחלתי למדוד זמן מעכשיו, אבי  :גיא בן גל

 חברי סיעת הירוקים וחבר המועצה 4.  חברי מועצה5י "הוגשה ע

,  הדקות שיש לנו ביני לבין יובל לוי10- אני נתחלק ב. יובל לוי

   .והוא יתחיל ראשון
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  ? לא,  דקות יש5, סליחה  :יהודה בן חמו

  . 5אנחנו נדבר כל אחד ,  הדקות שיש לי ולמר לוי10- ב  :גיא בן גל

הצעה לסדר , אני רוצה לדעת, בבקשה. תעצור רגע גם את הזמן  :יהודה בן חמו

  ? דקות למגישים5האם זה , שמוגשת ביחד

  ? יש פה התנגדות לדיון  : לויאהוד יובל

  . בבקשה,  דקות10  :יהודה בן חמו

זה מסוג הדברים שאתה יכול לשאול את היועצת . תודה  :גיא בן גל

  . הבמה שלך, יובל. המשפטית שלך לפני הישיבה

מצד , זה לא סוד שאני שומר מסורת. יש רגעים נורא לא פשוטים  : לויאהוד יובל

ושמירת המסורת זה דבר , במשפחה שבאו מרוסיהשני אני חי 

בין מסורת לבין כיבוד , ול בין יראת שמייםכולל הגב. חדש להם

הרבה גם מכירים אותי בתור אחד . כיבוד שבת, כל המצוות

שהוא חי על הגבול בין ילדים שבאים , ס מיוחד"ר של בי"שיו

הגבול הזה משום מה . מסורתי- ממשפחות חילוניות לחינוך יהודי

ובמשך שנים שמרו פה . והיה מקובל, בכפר סבא עמד והיה בסדר

אופי של כבוד הדדי ולא , אופי סובלני, על אופי מסוים של עיר

 בחיים הפרטיים שלי אני מרגיש את הגבול הזה כמה .פגעו בו

יש מן , נכון להיום, לצערנו. כמה הוא נוח לי, הוא נחוץ לי

תחושה שבאופן זוחל פוגעים בשקט ביסודות של הקיום של העיר 

שוט באופן שקט בחדרי אני מתחיל להרגיש שפ. וזה עצוב, הזאת

רק , יש אנשים שמתכננים בשקט להפוך פה סדרי עולם, חדרים

או חושב שהוא מי שנבחר . שהם שכחו שהם צריכים להודיע לנו

 מנדטים האלה הם 7- שכח שה,  מנדטים7עצמו נבחר בכוח של 

 מנדטים של אנשים נוספים שמייצגים 12אבל יש עוד . אנשים

אבל , עצמו את הייצוג לכל העולםהוא עצמו לקח ל. קהל שונה

 הופך Gנושא של קניון . רהיגם יש להם אמ, הבובות שלידו כמוני
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מסתבר שלכאורה היו פה הסכמות , פתאום באופן מזדחל

שמשנות את אופי החיים בעיר בלי , שאנחנו לא ידענו עליהם

היא . ההצעה לסדר מבקשת לשמור על המצב הקיים. לדבר איתנו

היא לא באה לעצור אף אחד ,  ידיים לאף אחדלא נועדה לסגור

היא באה לחזק את העמידה של ראש העיר , מלהמשיך לדבר

ולהגיד , בניסיונות שלו להגיע להבנה עם קבוצות של סוחרים

במיוחד , שיש ציבור שמתנגד היום לשינוי של האופי של העיר

אם אני הבנתי , ואני רוצה לחזק את ראש העיר. בנקודה הזאת

אני רוצה . לו נכון היא לשמור על המצב הקיים שהעמידה ש,נכון

אלא ,  מנדטים7שלא רק הוא שנבחר אישית עם , לחזק אותו בזה

וגם חברים שלי עומדים לצדו ואנחנו רוצים , גם אני עומד לצדו

ואנחנו סומכים עליו שהוא יפעיל את , לשמור על האופי של העיר

  . של העירכל הסמכויות שלו כדי לשמור על האופי 

אנחנו כולנו . אני בדברים שלי רוצה להתייחס לפרמטר קצת אחר  :גיא בן גל

יש פה חברי מועצה . מייצגים אינטרסים אחרים וציבורים שונים

ולכן כנראה מה , שבהגדרה מגדירים את עצמם כיראי שמיים

שהכי מטריד אותם בכל מה שקשור לפתיחת חנויות בשבת 

דה שמתקיים מסחר ושבת שמהווה זה העוב, במרכז גזית גלוב

ובמקרה של עיריית כפר סבא גם עבירה על חוק . עבירה הלכתית

אני מניח שאיתן צנעני ומנשה . וזה ציפור נפשם. עזר עירוני

שהם בהגדרה חובשי הכיפה שיושבים סביב , אליאס וארנון לוי

זה מה שמניע , ושמעון פרץ שלא נמצא כאן, השולחן כאן כרגע

אבל אני , האוריינטציה שלי היא אחרת לגמרי. ןאותם בעניי

מניח שאני שותף במבחן התוצאה לאותו רצון שלא יתקיים שם 

. לא דתייםהם המניעים שלי הם לא הלכתיים ו. מסחר בשבת

המניע שלי לאסור את המסחר בשבת בראש ובראשונה נובע 
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מהעובדה שמדיניות עצימת העין של ראש העיר ועיריית כפר 

מביאה לכך , שר הלכה למעשה את המסחר שם היוםסבא שמאפ

שמתקיים סחר לא שוויוני בין סוחרים שמותר להם לפתוח 

או שהעירייה מתירה להם בהסכמה שבשתיקה לפתוח , בשבת

זה תנאי לא הוגן ולא , עכשיו. לבין סוחרים שאסור להם, בשבת

נציגים שלהם הפרנסה של סוחרי ויצמן ש. שוויוני של מסחר

נפגעה בצורה אקוטית כבר כשנפתח קניון , כאן מאחוריייושבים 

עכשיו כשכבר נפתח מרכז מסחרי נוסף במזרח . ערים כפר סבא

אבל כשיש שם . עתידה הפרנסה שלהם להיפגע עוד יותר, העיר

מתחם שהוא היחיד בעיר שמתירים לו למעשה מכוח המציאות 

ני אז א. אז הפרנסה שלהם נפגעת פי כמה וכמה, לפעול בשבת

לא במובן הדתי , בשם העיקרון הסוציאלי שקיים בשבת, אומר

להיות אדם מאמין  צריך אול, שאדם זכאי ליום מנוחה, הלכתי

למה , או ירא שמיים להבין ולהכיר ולהוקיר את העיקרון הזה

. אנחנו צריכים לקבוע פה נורמה שהיא שונה מהעניין הזה

לי אינטרס הדדי שיש , ובעניין הזה אני כחילוני מובהק מאמין

ושגר , ולא שבשולחן הזה, עם כל אדם ירא שמיים בשולחן הזה

ועכשיו . שלא יתקיים מסחר בשבת במרכז גזית גלוב, בעיר הזאת

מי שמקבל את . השאלה למה נקלענו למצב שאליו נקלענו

. הכוללת בעניין זה אתה יהודה בן חמוההחלטות ובעל האחריות 

הסיבה שלדעתך נקלענו למצב אני מאוד צמא יהיה לשמוע מה 

ל "האם נקלענו למצב הזה כי נציגי חברת גזית גלוב והמנכ. הזה

קיימו איתך באופן פורמלי או לא פורמלי משא ומתן והגיעו 

שאתה בעצם תתיר , איתך להבנות סמויות או נסתרות או גלויות

כי מה שקורה היום זה שהם מקבלים , להם בפועל לסחור בשבת

 מגוחכים שלא מהווים אפילו פרומיל מהרווח ,קנסות סמליים
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אנחנו מכירים את הדוגמאות של ? שהם עושים ביום שבת טיפוסי

פקחים שאלי ישי שולח להם גם בקנסות . מרכז שפיים ואחרות

ות ואלפי שקלים לא מרתיעים אותם כי הם עושים ביום של מא

 . מקנס בודד40-  ו30-  ו20אחד הרבה פדיון ממה שהם עושים פי 

וזה מה שמשמר את , עירייה שהיא נחושה לשמור על סטטוס קוו

לא יכולה לעצום עין , היחסים בין דתיים חילוניים בעיר הזאת

אני לא , לא יכולה להגיד אין לי עניין. לאור התופעה הזאת

אני לא יודעת איזה חוזים , אני לא יודעת מה קורה, אחראית

כשהתוצאה . רים שםנחתמו אולי בין הנהלת הקניון לבין הסוח

אני . בסוחרים של העיר שלהזה שהיא פוגעת , והתולדה של זה

כתוצאה מזה , בזהירות אומר שאם תהיה פגיעה קניינית

הבעלים של אותם חנויות לא יפתחו , שהסוחרים של גזית גלוב

 ארציות שהקשר בינן היא תפגע במקרה הטוב ברשתות, בשבת

הקיום של המסחר שם אבל המשך . לבין כפר סבא הוא שולי

שמשלמים ארנונה לעיר , בשבת יפגע בסוחרים שגרים בעיר הזאת

. הזאת במשך שנים ושבפירוש המסחר שלהם נפגע כתוצאה מזה

לא תשחק בטלפון בזמן אני אודה לך אם , הם אגב יהודה

או לפחות תכבד את הקהל שבא לשמוע , שתשמע אותי מדבר

ועצה לא נוהגת לאפשר ואמנם המ. הם רוצים לדבר כאן, אותך

, אבל מעת לעת היא שברה את הנורמה הזו, מהקהל לדבר

יש נציגים של ועד הסוחרים . והתירה בנסיבות כאלה ואחרות

אני חושב שכדאי לנו לאפשר להם להגיד . שרוצים להגיד מילה

. ושידברו מכאב ליבם על העניין הזה, דקה או שתיים את עניינם

. יכול להיגרר לעניין הזהטי שאולי הם לא חלק מהוויכוח הפולי

בשם הזכות , בשם הזכות לקניין שלהם שנפגעתהם מדברים 

ואני חושב שיש מקום להתיר להם , שלהם לשוויון הוגן שנפגעת
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  . אני מקווה שתאפשר להם, לדבר

אנחנו מבקשים דבר . לסיכום הדברים שלי אני רוצה להגיד ככה  

ייה תפסיק עם אנחנו מבקשים שהעיר. מאוד אלמנטארי

יק עם הדבר שאתה יהודה בן חמו תפס, המדיניות העמומה שלה

אני יודע שזה . לנסות לרצות את כולם, שאתה הכי אוהב לעשות

מכסימלי תמיד להגיע למכנה משותף , פיתוי שלך כראש עיר

אתה לא . אבל בעניין הזה אתה חייב להכריע, ולקונצנזוס רחב

אל תפתח , 'לוב בקריצת עיןל גזית ג"יכול להגיד לקצמן מנכ

ובקריצת עין לסוחרים ',  200₪אבל תקבל רק קנס של , בשבת

?', מה אתם רוצים ממני, הוא מקבל קנס, אני אוכף את החוק'

אי אפשר , החוק עזר הזה הוא מיושן? מה אתם רוצים'ולדתיים 

גם אסור יהיה למכור , אם נאכוף אותו באופן מלא, לאכוף אותו

  . 'חזיר בכפר סבא

  .  שניות20  :אבי בן חמו

. מעבר למסחר שם, בכלל, גם אסור יהיה לעשות דברים אחרים  :גיא בן גל

תעשה מה שקשה כשאתה בעמדת , תגלה אומץ לב, תנקוט עמדה

  . תקבל הכרעות, הנהגה

 ?מבין התושבים? מי מבין הנציגים רוצה לדבר. תודה רבה  :יהודה בן חמו

  . בבקשה

ובפעם הראשונה מי , נייה דרך אגב שאני מדבר פהזו פעם ש  ):תושב(דדי 

  , זה מר יהודה בן חמו דווקא, שאישר את זה

  . גם בפעם השנייה  :יהודה בן חמו

   .בפעם הראשונה הוא ביקש את זה בשבילי, לא  ):תושב(דדי 

  .זכרתי. בבקשה, כן  :יהודה בן חמו

,  בכפר סבאלי יש חנות. בזמנו עשינו מלחמה נגד קניון ערים  ):תושב(דדי 

אחד . עשינו מלחמה לסגירת הקניון בשבת. יהודה מכיר אותה
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העוזרים ואחד אלה שממש נרתמו נגד הקניון ובעדנו זה היה מר 

, אני לפני כחודש וחצי כתבתי מכתב למר יהודה. יהודה בן חמו

, לקחתי את המכתב אישית, ושלא יגידו שלא שלחתי אותו

חודש וחצי , באתי הביתה, קיבלתי חותמת, הבאתי פה למזכירות

  . אני לא יודע? למה. אין תשובה. אני מחכה לתשובה

לך אני אענה מכיוון שאנחנו מכירים יותר . אני אענה לך  :יהודה בן חמו

  . משעתיים

  . נכון  ):תושב(דדי 

כשאני מקבל את המכתב בעיתון קודם כל ואחרי . קיבלת תשובה  :יהודה בן חמו

  .העיתוןאתה מקבל דרך , זה בלשכה

  , אתה קיבלת קודם כל, לא, לא  ):תושב(דדי 

  .לא חשוב. זה היה בעיתון,  ימים אחרי זה3אבל , לא  :יהודה בן חמו

  . אבל קודם כל אליך  ):תושב(דדי 

  . זה בסדר, אבל לא נורא  :יהודה בן חמו

  . זה לא משנה  ):תושב(דדי 

  .זה בסדר  :יהודה בן חמו

  , שנידבר . קודם כל אליך  ):תושב(דדי 

  . על שאילתות אתה עונה דווקא  :גיא בן גל

  .אני עונה למי שאני רוצה לענות  :יהודה בן חמו

  . אז בחרת לא לענות לו. יפה  :גיא בן גל

  .נכון  :יהודה בן חמו

בזמנו באמת הצלחנו לסגור את הקניון בשבת בעזרת הרבה   ):תושב(דדי 

 הקימו פה .הפעם אני לא יודע מה קרה. אנשים ובזכות מר יהודה

. יהודה נבחר, יהודה לא צריך לספר, גם ככה העבודה, מרכז חדש

  . הכל טוב, יושב, וואללה

  . אהבתי את זה  :יהודה בן חמו
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  , בזמנו עשה מלחמה  ):תושב(דדי 

  . בוא תסיים אז אני אענה לך תשובה  :יהודה בן חמו

  . לא רואים משם, מה שרואים מפה  :אל- אתי גן

וזה טיפה אולי , אחד הדברים שיהודה אז אמר לי. הלא רק ז  ):תושב(דדי 

שלאבא שלו זה חורה לבוא ולראות את האנשים באים , אישי

  ? מה קרה היום. כשהוא הולך לבית הכנסת, קונים בשבת

  . לאדם דתי, לא לאבא שלי  :יהודה בן חמו

? אבל מה קורה היום. לא חשוב, במקרה זה היה לאבא שלך  ):תושב(דדי 

, זה כלום ₪ 260.  260₪אתם מחלקים קנסות של , יםאנחנו נפגע

אני לא מבין בחוקים של ,  תראה.אני לא צריך להגיד, זה אפס

תן להם . השאלה אם אפשר לשנות את החוק הזה. העירייה

5,000₪ .  

  ?סיימת  :יהודה בן חמו

  . מקווה אבל שייצא משהו מזה. בעיקרון סיימתי  ):תושב(דדי 

, קודם כל לגבי הסוחרים. אני רוצה לענות בשניים. התודה רב  :יהודה בן חמו

אני רוצה . אחת לטענות שנאמרו פה- אני רוצה להתייחס אחת

אני . כפי שהשמעתי אותה בעבר, להשמיע את דעתי בפניכם

חד . מתנגד לפתיחת עסקים בשבת, באופן אישי, וניבאופן עקר

אני מסתכל . לא בצביעות ולא בצורה כזו או אחרת, משמעית

אישית אני . לכולכם בלובן של העין ואומר לכם את האמת

אכן צדקת . בעיר הזאת... פועל ואפעל להמשיך ול, פעלתי, מתנגד

עמדתי בראש קבוצה של חברים ואנשי . בעבר התנגדתי, דדי

הבאנו את זה . ציבור שהבאנו לכך שקניון ערים לא ייפתח בשבת

 יום אני שמח ובסופו של, בהסכמה עם בעלי הקניון, בהדברות

, חברי המועצה. לכן אני אומר גם לחברי המועצה. שהצלחנו

ולא כל מי , לפחות אלה שדיברו איתי מתוך כוונה אמיתית
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 יש גם כאלה שהנושא ,שדיבר איתי היום הוא בא מהצד הדתי

מה ולא משנה , הזה חשוב להם מאוד ולא רק בשביל לקנטר

לכן התייחסתי . ניהעמדה של ראש העיר בזה שאני אהיה בצד הש

היום לכל החברים שדיברו איתי ואני מציע את ההצעה הזו 

מכיוון , אני אין לי מה להתייחס למציעים, לחברי המועצה

ברגע שיש התבטאויות מפי . שהצעתם היא הצעה קנטרנית

, לא מעניין אותנו הסוחרים, המגישים שאותנו לא מעניין השבת

  , דפוק את ראש העירל, סליחה על הביטוי, מעניין אותנו

  ? מאיפה הבאת את זה? - מי אמר, סליחה? זה אמרנו? זה אמרנו  :גיא בן גל

  . אל תשים לנו מילים בפה  : לויאהוד יובל

  . עם כל הכבוד, אבל אל תעליל עלילות  :גיא בן גל

אבל אל תכניס לנו מילים , לא לימדו לקרוא באורט' בכיתה ט...  : לויאהוד יובל

  .בפה

  , אני מציע שתחזור בך, יהודה  :גיא בן גל

  ! תתבייש לך. אתה צריך להתנצל  :אל- אתי גן

  . אני מציע שתחזור בך על מה שאמרת  :גיא בן גל

  . אל תכניס מילים לפה  : לויאהוד יובל

  , אני כבר מנהל נגדך תביעת דיבה אחת, מר בן חמו  :גיא בן גל

  . 'תה טכי, תלמד לקרוא, אל תכניס מילים לפה  : לויאהוד יובל

אבל אני מציע שתחזור . ואין לי בעיה לנהל נגדך עוד תביעת דיבה  :גיא בן גל

  , בך

  . תחזור בך  : לויאהוד יובל

  . על הדברים הקשים שאמרת  :גיא בן גל

  , אני מציע  :יהודה בן חמו

  . אתה חוצפן  : לויאהוד יובל

  , לייחס לנו דברים  :גיא בן גל
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  . מילים בפהאתה לא תשים לנו   : לויאהוד יובל

  , חמורים וקשים כאלה  :גיא בן גל

  . תלמד לקרוא עברית  : לויאהוד יובל

למה אתה מוסיף מתח לדיון שאנחנו רוצים לקיים בצורה   :גיא בן גל

  ? מתונה

  , אני מציע  :יהודה בן חמו

  ?- למה אתה מקנטר את אלה שלא  :גיא בן גל

אתה מכניס לנו מילים מה . 'כיתה ט. תלמד לקרוא, אל תציע  : לויאהוד יובל

  ?לפה

  . יהודה, באמת. בבקשה, אל תחזיר לו באותו מטבע  :גיא בן גל

  ? למה לרדת לרמה אישית  :ד איתן צנעני"עו

  . הוא הכניס לנו מילים בפה. רמה אישית הוא ירד ראשון, סליחה  : לויאהוד יובל

  .  לא עליך, הוא מדבר על יהודה  :???

  , חזור לטוניםבוא נ, יובל  :ד איתן צנעני"עו

  . אני מציע שתחזור בך מהדברים, לכן  :גיא בן גל

  . תלמד לקרוא  : לויאהוד יובל

  , לכן  :יהודה בן חמו

עם כל , אני לא אתן לו להמשיך לדבר, לא, כל הצעה לעניין? למה  :אל- אתי גן

לא יכול להיות שכל הצעה לסדר עניינית שאנחנו , הכבוד

  . מר לנו זה קנטרניכשאין לך תשובה אתה או, מוציאים

  . תודה. תודה  :יהודה בן חמו

  . אנחנו קצת אחרים, מה לעשות. אנחנו ענייניים. תרד. תרד מזה  :אל- אתי גן

אני אמשיך כפי , אני אומר לכם חברי המועצהלכן . תודה רבה  :יהודה בן חמו

: ואני מציע את הצעת ההחלטה הבאה, שאמרתי לסוחרים

ה ימשיכו לקיים את הסטטוס עיריית כפר סבא והעומד בראש

במשך שנים רבות נבנו . הקיים בעירקוו בין דתיים לחילוניים 
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, בעיר יחסים של כבוד הדדי ומרקם עדין של הבנות של כולם

 Gגם בנושא קניון . ובעיקר נבחרי העיר צריכים להתברך בו

, ימשיכו להתקיים שיחות עם כל הגורמים הנוגעים בדבר

אש העיר על מנת להגיע להבנות ברוח בתיאום ובתיווכו של ר

תוך שמירת , טובה ובדרכי נועם המקובלות על כל הצדדים

עיריית כפר סבא . הסטטוס קוו הקיים בעיר מזה שנים רבות

ואנוכי נמשיך בהידברות ובהסכמות מול כל הגורמים על מנת 

בכל הקשור למחלקות , להביא לפתרונות המניחים את הדעת

מי . זו הצעה שאני מציע. וס קוו בעירהקשורות בנושא הסטט

  ? בעד

המקורית ההצעה שלך היא נגדית להצעה , רגע מר בן חמו  :גיא בן גל

. עם כל הכבוד להצעה שהוגשה, ההצעה שלך היא נגדית. שהוגשה

כולנו שמענו אותה , אתה קורא אותה מהכתב פעם ראשונה

 שאם הגעת עם, מן הראוי.  זה דבר ראשון.לראשונה בעל פה

, שנית. תציג אותה כפי שאנחנו טרחנו לעשות' א, הצעה מוכנה

אתה משוכנע שההצעה . תרשה לנו להעביר מה אנחנו מציעים

  , שלנו שונה בתכלית משלנו

אני פניתי , מכיוון שאני לא מציע הצעה. אתה צודק, שנייה רגע  :יהודה בן חמו

ת קיבלנו א. קודם כל בשביל שתציעו את ההצעה, לחברי המועצה

? מי בעד לקיים את הדיון. בטרם הדיון, כולם, כל ההצעה שלכם

  . אתי וגרוס, איתן, יובל, יאיר. ירים את ידו

  . לא להסכים להצעה שלך, לקיים דיון  :גיא בן גל

  ? מה קרה...  :אל- אתי גן

  ? מי נגד  :יהודה בן חמו

  . תתבייש, איתן  : לויאהוד יובל

  , אאני מבין מצוין גי  :ד איתן צנעני"עו
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ירים את ? מי נגד לקיים את הדיון. אנחנו בהצבעות כרגע, סליחה  :יהודה בן חמו

  . ידו

  ? כמה היו בעד  :גיא בן גל

. ארנון ואיתן, צביקה, בוקי, יהודה, עמירם, אורן, שלי, אברהם  :יהודה בן חמו

  . תודה רבה. נמנעים אין. ירים את ידו? מי נמנע

   ?כמה היו בעד וכמה נגד  :גיא בן גל

  . תספור בבקשה  :יהודה בן חמו

בואו נספור . לדעתי ההצבעה היתה צמודה. בואו נספור בבקשה  :גיא בן גל

  . בבקשה

  , 4  :יהודה בן חמו

  . בואו נעשה הצבעה חוזרת  :גיא בן גל

  , 1,2,3,4  :יהודה בן חמו

אין בהירות לגבי הרוב . אני דורש הצבעה חוזרת, סליחה, לא  :גיא בן גל

  . אני דורש הצבעה חוזרת. לגבי דיון בהצעהשיש או אין 

   ?אתה הצבעת בעד או נגד. אני בהצבעה, סליחה  :יהודה בן חמו

  .אני רוצה להסביר. בעד דיון  :???

  . 6  : לויאהוד יובל

  ? מה הצבעת אורן  :יהודה בן חמו

  . נגד  :אורן כהן

  . ההצעה ירדה, תודה. 7  :יהודה בן חמו

  . ך אין דיוןבזכות, יופי איתן  :גיא בן גל

  . ההצעה לסדר הבאה  :יהודה בן חמו

  . איתן, שיחקת אותה  :גיא בן גל

  ? אתה לא מתבייש, איתן. לפחות תמנע, איתן  :אל- אתי גן

  . לפחות תמנע  :גיא בן גל

  ) מדברים ביחד(
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  .  סליחה, לא ספרת אותם, יהודה  :יאיר אברהם

  . גם שלי וגם אברהם  :יהודה בן חמו

  ) מדברים ביחד(

  .  אני לא עובד אצלך ואני לא מקבל ממך הכתבות, אתי  :איר אברהםי

  ) מדברים ביחד(

  ? אתה לא מתבייש, תמנע. אבל לפחות תמנע, מילא ארנון  :אל- אתי גן

עושה רושם שגם אחרי ההצבעה השנייה יש אי בהירות לגבי מי   :גיא בן גל

  . הצביע בעד ומי נגד

  . והיתה הצבעה וזה, סליחה  :יהודה בן חמו

  , אני במחילה מבקש ממך  :גיא בן גל

  . היתה הצבעה וזהו  :יהודה בן חמו

אני במחילה מבקש ממך שתקריא לפרוטוקול מי הצביע בעד   :גיא בן גל

  . כי יש אי בהירות לגבי מי עשה מה, שמית ומי הצביע נגד

  . ירים את ידו? מי בעד לקיים דיון  :יהודה בן חמו

  . השמותלהגיד את , שמית  :גיא בן גל

. ירים את ידו? מי נגד. אתי ונפתלי, יאיר, גיא, יובל, מנשה  :יהודה בן חמו

. אורן ואיתן, צביקה, בוקי, יהודה, עמירם, אורן, שלי, אברהם

  . תודה רבה

  הצבעה

- אתי גן, יאיר אברהם, יובל לוי, גיא בן גל ,מנשה אליאס: בעד  

  .אל ונפתלי גרוס

, יהודה בן חמו, עמירם מילר, הןאורן כ, בוזגלו-  שלי עמרמי:נגד  

  .איתן צנעני, אברהם מולה, צביקה צרפתי, יש'בוקי צ

  . אני רוצה הערה, יהודה  :יאיר אברהם

  , בסוף  :יהודה בן חמו

זה נושא שמטריד הרבה מאוד , זו הבמה הציבורית, תראו  :יאיר אברהם
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זאת . רק רגע, אני חושב שאני גם קולע לדעתך, מנשה. אנשים

 בין אם זה .זה נוגע להרבה מאוד ציבורים, יבוריתהבמה הצ

בין אם זה רצונו של ציבור , בין אם זה זכויות עובדים, הסוחרים

אני מבקש שיושג פה . חילוני לקנות ולעשות מסחר בשבת

כדי שגם אם , בהסכמה יום ופורום שבו יתקיים דיון בנושא הזה

קיים פה ית, ולא משנה כרגע של מי הרוב, תתקבל החלטה ברוב

  . דיון כדי שישמעו הדעות

  . תודה רבה  :יהודה בן חמו

  . הן דעות לגיטימיות, והדעות יהיו אשר יהיו  :יאיר אברהם

  מחליטים להסיר ההצעה מסדר היום :82 ' מסהחלטה
  

  . לא התרגלת, אין אליך כבוד, לא התרגלת, יהודה  : לויאהוד יובל

אתם לא בזכות ,  אני מאוד מבקש,מנשה, גיא בן גל, אני מבקש  :יהודה בן חמו

   - אתי ו, יאיר, גיא. הצעה לסדר, בבקשה. דיבור כרגע

שבת היא לא עניין של אינטרסים של אף . זה הדבר הגרוע ביותר :ד מנשה אליאס"עו

  , אחד

  . זה לא קשור לשבת  :יהודה בן חמו

זה . טיעם כל הכבוד לא יהפכו את זה לוויכוח פולי, סליחה, לא :ד מנשה אליאס"עו

  . אם זה מאיזה טעם הוא מגיש. מה שאתם עושים בעצם

  ) מדברים ביחד(

  . אני מאוד מבקש, מנשה  :יהודה בן חמו

היא , אם ההצעה שלך עלתה להצבעה. זה לא קיים סטטוס קוו  :יאיר אברהם

  , הצעת רק את זה לסדר. לא עלתה להצבעה

זה , יהודה, ת זה להצבעהתעלה א, - תעלה את זה להצבעה ונצביע  :ד איתן צנעני"עו

  .מה שברור

ההצעה שמספקת אותך זה שראש העיר יכול עכשיו לנהל , איתן  :אל- אתי גן



    04.05.2009  42  מועצה מן המניין 

. עובדים עליכם, אין כלום, אין מגבלה, שנתיים, משא ומתן שנה

  . עובדים עליכם בעיניים

את ההצעה , תעלה את זה להצבעה. זה לא מקובל עלינו, יהודה  :ד איתן צנעני"עו

  , אתם מעמידים אותנו במצב. בעהתעלה להצ

  . תודה רבה  :יהודה בן חמו

מה , תגביל את עצמך בזמן, אני אציע משהו, אם ראש העיר רוצה  : לויאהוד יובל

, אתה רוצה לנהל משא ומתן. אל- שאמרה החברה שלי אתי גן

ואחרי , תגביל את עצמך בזמן. באנו לתמוך בך. נתמוך בך, בכבוד

  .זה תפעיל אמצעי אכיפה

הקראת כאן שינהלו ? אפשר להעיר הערה אחת לתקן את העניין :ד מנשה אליאס"עו

צריך להוסיף אולי מה יקרה אם המשא ומתן לא . משא ומתן

  ? מה יהיה אז, יצלח

  ? שנה? לכמה זמן? אבל לכמה זמן  :אל- אתי גן

אז , אבל כשהוא סותם את הפה. יקירי, בגלל זה זה שווה דיון  :גיא בן גל

איך בנועם נתדיין בינינו כשסותמים לנו את ? ין בינינואיך נתדי

  ?הפה

  . גם אין דבר כזה סטטוס קוו  :יאיר אברהם

אני , אתה מלמד את זה בתור מורה לאזרחות את המושג הזה  :גיא בן גל

אתה רוצה ללמד אותי . מציע שתחזור למערך שיעור בעניין הזה

  . ה לא רעאני חושב שאני שולט במושג הז? מה זה סטטוס קוו

  . אני מאוד מבקש. חברים, סליחה  :יהודה בן חמו

  . אני הולך, יהודה  ):תושב(דדי 

  .לך לשלום  :יהודה בן חמו

  . אתה מה זה אכזבת  ):תושב(דדי 

  . תודה רבה  :יהודה בן חמו

  , אתה השתנית מקצה לקצה  ):תושב(דדי 
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  . זכותך, זה בסדר  :יהודה בן חמו

זו בושה וחרפה . היית אחר. יהודה, היית אחר. זה עבד כי ימלוך  ):תושב(דדי 

  . מה שעשית

  , אנחנו באמת מתביישים  :קהל

  .ממש מתביישים בעיר  :קהל

 הוא הבטיח איתודיברתי ,  בן חמואביביקשנו פגישה עם  ):תושבת(דינה אונרייך

לא , דיברנו על כל הבעיות שיש לנו ברחוב ויצמן, לחזור אלינו

גם להצעות , לא התייחסו אלינו, לא קיבלנו תשובה. נענינו

אנחנו הפכנו , - שום דבר לא. לא חזרת אלינו, אבי. שהעלינו

רק לדאוג למלא את קופת כפר סבא , להיות נתיני העיר הזאת

זה שאנחנו . אבל אנחנו לא נחשבים, שהגירעון שלכם יירד, בכסף

, התחנך פה, למד פה, שבעלי נולד פה, גרים פה כל כך הרבה שנים

משלמים , אנחנו משלמים ארנונה,  שנה פה42בעצמי כבר אני 

, ולא מתחשבים בנו, מגדלים את ילדינו פה, אנשי חוק, מיסים

אני , ולא לאיכות החיים שלנו, ולא דואגים לא לפרנסה שלנו

אני למודת ניסיון פה , ואני רוצה לומר. חושבת שזו בושה לכם

, על בתי ספראם זה , נאבקתי כבר על מאבקים רבים. בעירייה

מעולם לא נכחתי בישיבה  ,ואם זה בקניון ערים בפעם הקודמת

שאני אמנם מודה , ואני גם מתביישת בנציגים שלי, מבישה כל כך

יוצאת מפה אני . אני פשוט מתביישת. ל וצר לי"שאני חברת מפד

  . אין לי מה להוסיף. בבושת פנים

  . קודם, נו, שהוא לא יריב עם אלוהים, כפי שהוא אמר קודם  :קהל

  . בבקשה, אני מבקש איתן  :יהודה בן חמו

אין בינינו מחלוקת , יובל, גיא והירוקים ותפוח, ה'תראו חבר  :ד איתן צנעני"עו

גם אתם וגם אנחנו מעוניינים בסגירת הקניון . לגבי המטרה

מטעמים . זה שורה של טעמים. אין פה מחלוקת. בשבת
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 עובדים זכויות אליים וטעמים שלימשפטיים וטעמים סוצ

  , ומסחר הוגן וכל הדברים

  ? זה לא שווה דיון  :גיא בן גל

אנחנו , יחד עם זאת. תן לי לומר את דבריי. תן לי להתבטא  :ד איתן צנעני"עו

עדיין . מנסים להגיע לדברים מתוך הבנה והסכמה ודרכי נועם

ההצעה שיהודה העלה פה היא , עם כל הכבוד, אני בא ואומר גיא

  ? אתה מסכים איתי, בהצעה שלכם' מהותית מסעיף גלא שונה 

  . אני מסכים שהיא כמעט זהה  :גיא בן גל

  , יש בינינו  :ד איתן צנעני"עו

  . היא לא התקבלה, היא לא נדונה. איתן, אבל היא לא התקבלה  : לויאהוד יובל

אבל כל התכלית שלה היא להראות שראש העיר מציע משהו   :גיא בן גל

  . אבל שיקיים דיון. אין לי בעיה עם זה.  הכלזה, שונה מאיתנו

  . בוא נצביע על זה  : לויאהוד יובל

ם האגו של ראש העיר לא מאפשר לו ע, איתן, ם האגו שלוע  :גיא בן גל

  , להתכנס להצעה שהוא מסכים

  ?  למה לתת לו לדבר? דיון... למה   :אל- אתי גן

  . גיא, תן לי להתבטא  :ד איתן צנעני"עו

  .ירד? זה ירד, סליחה  :אל- אתי גן

אני לא מורגל שהמועצה מקיימת דיון אחרי החלטה שלא   :גיא בן גל

  . מתקיים דיון

  . אין דיון  :אל- אתי גן

  . זה מצב שאני לא מורגל אליו  :גיא בן גל

  . סליחה. אין דיון  :אל- אתי גן

לא , אין דיון'שדפקטו מתקיים דיון אחרי שיהודה בן חמו אמר   :גיא בן גל

  . ' פה דיוןיתקיים

  , אנחנו באנו לפה, גיא  :ד איתן צנעני"עו
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  . אין דיון בהצעה לסדר  :יש'ר בוקי צ"ד

  . אז עכשיו הבנתי, אה  :גיא בן גל

דין אחד .  לא נתתםנותואבל כשאני כמה פעמים רציתי משהו בש  :אל- אתי גן

  . לכולם

  . איתן, בבקשה  :יהודה בן חמו

בוא תשנה את ההצבעה שלך , אאם אתה רוצה להתבט, איתן  :גיא בן גל

  . אולי נוכל להתדיין, ותחליט שאתה בעדי

  , אתם הצעתם? באנו להתנצח או באנו למצוא פתרון, גיא  :ד איתן צנעני"עו

  . וכנראה שלא כולנו ניחנים בזה. באנו לגלות אומץ לב ציבורי  :גיא בן גל

  ...תרק במוצאי שב, סגור בשבתות... ? מה קרה? - למה זה  :אל- אתי גן

זה יותר משאתה מחפש , באמת, הרושם הלא נוח שנוצר אצלי  :גיא בן גל

  , פתרון בדרכי נועם

  ? - אתה רוצה  :ד איתן צנעני"עו

זה שאתה מחפש דרך להיות בעל תפקיד בקואליציה של ראש   :גיא בן גל

  . ולהשתדל מאוד לא לפגוע בציבור שבחר בך, העיר

  . כמה צפוי, כמה צפוי  :ד איתן צנעני"עו

  . מה לעשות. איתן, אבל זה כנראה לא הולך יחד  :גיא בן גל

  . איזו טענה צפויה  :ד איתן צנעני"עו

  . בבקשה, איתן בהערה לסדר, סליחה  :יהודה בן חמו

  ? לא דיון? זה נקרא הערה לסדר  :גיא בן גל

  . בבקשה, הערה לסדר  :יהודה בן חמו

אולי פעם תתני לי , אתי. המטרה שלנו היא משותפת, גיא  :ד איתן צנעני"עו

את לא , את כל הזמן מתבטאת ונותנים לך לדבר, להתבטא

  . מאפשרת לי לדבר מתחילת הניסיון שלי לדבר

  .תודה שאתה הפכת אותי למנהלת הישיבה  :אל- אתי גן

  . אבל את מתפרצת לדבריי ללא הפסקה, לא  :ד איתן צנעני"עו
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  .אני מבקשת דין אחד לכולם  :אל- אתי גן

אבל אתה מנעת מעצמך את הזכות לדבר כשהצבעת נגד דיון   :לגיא בן ג

  . בנושא הזה

  . דין אחד לכולם  :אל- אתי גן

  ? האם המועצה הזאת מקיימת דיון או לא, יהודה בן חמו  :גיא בן גל

  . לא  :יהודה בן חמו

 דקות על דבר שעונה להגדרה דפקטו של 10אנחנו השחתנו עכשיו   :גיא בן גל

אני לא מוכן לחיות ... רוצה להגיד שאין דיוןאתה , עכשיו. דיון

  . בסתירה כזאת

  ) מדברים ביחד(

  , אני מבקש, איתן בהערה לסדר  :יהודה בן חמו

אני .  סעיפים3כלומר בהצעה אחת ,  הצעות3אתם העלתם , גיא  :ד איתן צנעני"עו

אצלכם ' לא חושב שיש פער רציני או משמעותי בין סעיף ג

  . ודה העלהלבין ההצעה שיה, בהצעה

  . אבל היא לא הוצבעה  : לויאהוד יובל

  , שנייה  :ד איתן צנעני"עו

  . אני בעדה, אני אצביע עליה  : לויאהוד יובל

לגבי , מצד שני. תן לי, אני כבר צרוד. שנייה, שנייה, יובל  :ד איתן צנעני"עו

, לגבי המהות. הסעיפים הראשון והשני יש איתם יותר בעיה

יהודה יקריא אותה ,  פה הצעהיש, יהרלוונט, החלק החשוב

  . ובואו נצביע עליה

  ? איזה הצעה  :אל- אתי גן

  ?זה כזה סיפור לצלם את זה? אפשר לקבל העתק של ההצעה  :גיא בן גל

  . אתם עכשיו תשמעו את ההצעה  :ד איתן צנעני"עו

   ?- אפשר לצלם את זה שנראה מה  :גיא בן גל

  ? למה אתה קיבלת לפני זה  :אל- אתי גן
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  , הנה עכשיו אני רואה, קיבלתי את זה בדיוק  :ד איתן צנעני"עו

  . אנחנו לא קיבלנו  :אל- אתי גן

  ? יהודה, אפשר לקבל העתק של ההצעה שלך  :גיא בן גל

  . עכשיו יהודה העביר לי את זה  :ד איתן צנעני"עו

  ?זה כזה מסובך  :גיא בן גל

, תראה, לךאני מנסה להסביר , אני נורא מצטערת, תגיד לי  :אל- אתי גן

  , אני יכולה להגיד לך מהיום עד מחר... בדיבורים הכל

, יהודה בן חמומר , עיריית כפר סבא והעומד בראשה ראש העיר  :ארנון לוי

 בין חילונים ודתיים הקיים כו לקיים את הסטטוס קוויימש

במשך השנים נבנו בעיר יחסים של כבוד הדדי ומרקם עדין . בעיר

גם . יקר נבחרי העיר צריכים להתברך בווע, של הבנות של כולנו

 ימשיכו להתקיים שיחות עם כל G או מתחם Gבנושא קניון 

בתיאום ובתיווכו של ראש העיר על מנת , הגורמים הנוגעים בדבר

להגיע להבנות ברוח טובה ובדרכי נועם המקובלות על כל 

. תוך שמירת הסטטוס קוו הקיים בעיר מזה שנים רבות, הצדדים

, מר יהודה בן חמו ראש העיר, והעומד בראשהכפר סבא עיריית 

 בהידברות ובהסכמות מול כל הגורמים על מנת להביא כומשיי

בכל הקשור למחלקות הקשורות , לפתרונות המניחים את הדעת

  . זאת ההצעה שהעלה ראש העיר. בנושא הסטטוס קוו בעיר

  . בזה זה הסתיים. תודה רבה  :יהודה בן חמו

מפי ארנון ופעם , פעם מפי ראש העיר? ה קראנו אותה פעמייםלמ  :גיא בן גל

? - האם העובדה שהיא נקראה פעמיים נותן לה יתר תוקף. לוי

האם היא חקוקה בסלע יותר בגין העובדה שהיא נקראה 

  ? פעמיים

, מה שאני מציע. תן לי לדבר גם? מותר לי לדבר, אבל סליחה :ד מנשה אליאס"עו

, תיקון קטן לנוסח ההחלטה הזה. דשבאמת ההצעה תהיה פה אח
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ולציין גם מה יקרה אם המשא לקבוע זמן של ניהול משא ומתן 

הסיסמא לשמור על , אם נשאיר את הפתוח. ומתן לא יצלח

  ? מה התכלסאבל , זו סיסמא, בסדר, טוס קווטס

  ? ומה בינתיים  : לויאהוד יובל

  , אם ראש העיר... בשביל לצאת. כל ההצעה היא סיסמא,אליאס  :אל- אתי גן

  . שנייה אחת, אני מקריא לכם את ההחלטה שלכם :ד מנשה אליאס"עו

   - ראש העיר יכול  :אל- אתי גן

המדיניות , הנה. עיריית כפר סבא תקבל החלטת מדיניות רשמית :ד מנשה אליאס"עו

הרשמית היא לנהל משא ומתן ולקבוע מה יקרה אם המשא ומתן 

  . לא יצלח

  . תוב שםאז זה לא כ  :גיא בן גל

  . אז אני מציע להוסיף :ד מנשה אליאס"עו

  . תודה רבה  :יהודה בן חמו

  ? אבל מה יקרה בינתיים, אליאס  : לויאהוד יובל

אבל ראש העיר לא , אנחנו יכולים להתכנס למה שאתה אומר  :גיא בן גל

  . רוצה

  ? מה יקרה בינתיים? מה יקרה בינתיים  : לויאהוד יובל

אין לנו אובססיה שדווקא מילה במילה מה , ש העירבניגוד לרא  :גיא בן גל

הוא חייב כל מילה שהוא מציע תהיה אחד . שאנחנו הצענו יהיה

   .לאחד

  . הסעיף הראשון הוא בעייתי, כמו שאמר איתן :ד מנשה אליאס"עו

  . אנחנו מוכנים לחזור בנו מהדרישה הזאת  :גיא בן גל

   .אין לך בכלל אפשרות חוקית :ד מנשה אליאס"עו

  . מוכנים לחזור בנו מהדרישה הזאת  :גיא בן גל

  ,מה שאני מציע. אוקי :ד מנשה אליאס"עו

א אנחנו ל. ההערה לסדר הסתיימה, אני מאוד מצטער, מנשה  :יהודה בן חמו
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תעלו את זה , אתם רוצים. זה הוצבע קודם, עומדים בהצבעה

עם כל , איתן ומנשה.  עם כל הכבוד.להצעה לסדר בישיבה הבאה

  . בודהכ

  ? מה קורה בינתיים, איתן  : לויאהוד יובל

אנחנו , יש לי פגישה עם הרבנים, Gיש לי פגישה עם מנהל מתחם  :ד מנשה אליאס"עו

אנחנו לא הולכים . אבל עושים את זה בדרכי נועם, עושים את זה

  . אנחנו עושים את זה בדרכי נועם, ולא לצעקות, לא להפגנות

  ? היית בשבת האחרונה בגזית גלוב. ותיש תוצאות נהדר  :גיא בן גל

  . לא :ד מנשה אליאס"עו

  .כי היה פתוח שם בשבת, אה  :גיא בן גל

   - זה לא שונה מהותית מה, גיא? אז מה :ד מנשה אליאס"עו

  .שלך עובד יפה מאודאז המשא ומתן שבדרכי נועם , לא  :גיא בן גל

 ואנחנו עם Gחם אני יש לי שבוע הבא פגישה עם מנהל מת :ד מנשה אליאס"עו

  . הרבנים מטפלים בזה בצורה מסודרת

  . אני רוצה שתדבר עם בן חמו שידבר עם קצמן ישירות  :גיא בן גל

  . אנחנו יודעים מה לעשות, אם תהיה בעיה :ד מנשה אליאס"עו

  . איתן ומנשה, ארנון, סליחה  :יהודה בן חמו

, על תנאיםחותמים , אבל כשחותמים עם קניון מראש, סליחה  :אל- אתי גן

וכנראה ידע במה . ואת העיר מייצג ראש העיר, העיר מתנה

עיריית כפר סבא הפכה שהכל , רק לצערי הרב. דברים אמורים

  , אז נכון שאני. מסתכלים דרך החור של הגרוש

  ? איפה קראת את הסיפור הזה  :יש'ר בוקי צ"ד

ת ראש העיר לא מוכן לקיים דיון ואפילו להזים א, תראה  :גיא בן גל

אנחנו זורקים אותם לחלל ? אז מה לעשות, הדברים האלה

  .האוויר

  . אז בוא אני אגיד לך, תשמע  :אל- אתי גן
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  . אני רוצה לקרוא את הספר  :יש'ר בוקי צ"ד

  , בוקי, אני אגיד לך  :אל- אתי גן

   - אני רוצה לראות איפה  :יש'ר בוקי צ"ד

  ) מדברים ביחד(

  . אני מבקש  :יהודה בן חמו

  ?לבייב נתן לפתוח ברמת אביב? על מה את מדברת  :עמירם מילר

וראש , וראש העיר היה והוא יודע שיש אישורים... והוא הלך  :אל- אתי גן

  . העיר ידע

  ?הוא יחשוב לפתוח בשבת, לבייב עצמו איש דתי  :???

  . הוא לא הסכים בשום אופן  :עמירם מילר

  . ראש העיר לא עשה לו טובה  :???

  . קים בשבת זה מדהיםסגירת העס  :יאיר אברהם

אתם מגישים את ההצעה לסדר הבא או שאנחנו . תודה רבה  :יהודה בן חמו

  ? מורידים אותה מסדר היום

  . מגישים  :גיא בן גל

  . יהודה, להצביע, רגע  :יאיר אברהם

  . היינו כבר בהצבעה, אני לא מצביע  :יהודה בן חמו

  , אז אני חוזר בי  :יאיר אברהם

  . חודשים תגיש3עוד , ך מה לחזוראין ל  :יהודה בן חמו

  . ככה הוא התקדם גם במשא ומתן אתכם  :גיא בן גל

  . בפעם הקודמת זה היה שנה משא ומתן  :אל- אתי גן

  ?  ימים7אתה רוצה לזמן ישיבה לעוד , איתן  : לויאהוד יובל

  ) מדברים ביחד(

  ? כמה זמן אפשר לקרוא לרוח גשם  :גיא בן גל

  . ולםאל תטיף מוסר לכל הע  :???

   .אבל אני יודע מתי יורקים עליי ומתי זה גשם, לא מטיף מוסר  :גיא בן גל
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 בנושא נפתלי גרוס, אל- אתי גן ,גיא בן גל, הצעה לסדר של אמיר גבע: ג  

  .28/04/09- הוגשה ב, קידום דיור בר השגה בעיר כפר סבא

  

  :רקע ודברי הסבר"

ות  עוברת בשנים האחרונות תהליכי התחדש כפר סבאהעיר

 ההשקעות העירוניות גיןבין היתר ב,  מואצים ופיתוחצמיחה

וכן לאור פיתוח מתחמי מגורים , בפיתוח המרחב הציבורי

תהליכים אלו מובילים גם לעלייה בביקוש . חדשים ברחבי העיר

דבר המקשה על אוכלוסיות שונות את , ובמחירי הדיור בעיר

  . המשך המגורים בה

 מצד תושבי העיר  בעיקר לה דרישהובשנים האחרונות ע

לאור העלייה במחירי הדירות , לדאוג לדיור בר השגההצעירים 

מהלכים של פיתוח דיור בהישג יד ברמה . ובשכר הדירה בפרט

אולם , עיר כזו או אחרת בישראלהעירונית אינם ייחודיים ל

התהליך של יצירת תמריצים עירוניים לקידום דיור בר השגה 

  .בים מאד התחלתייםבערי ישראל מצוי בשל

ערים מרכזיות אחרות בעולם המערבי מתמודדות אף הן עם 

הנושא ובעשור האחרון פותחו כלים שונים לעידוד דיור בהישג יד 

עם  . לרוב תוך שיתוף פעולה עם המגזר הפרטי, ברמה העירונית

צריך לזכור כי בישראל לא קיימת חקיקה המאפשרת , זאת

 של קנייה ומכירה של דירות התערבות ממסדית בשוק הפרטי

ישנן סיבות נוספות מדוע , כמו כן. ובכל הקשור להשכרת דירות

לעירייה : אינו משימה פשוטהרי ישראל עבפיתוח דיור בהישג יד 

אין לה , יש סמכויות מוגבלות בתחום הדיור והמיסוי העירוני

שהוא שוק אזורי (היא שחקן אחד בשוק הדיור , עודף קרקעות
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ובנוסף לא קיים כיום סיוע ממשלתי לדיור בהישג יד ) יולא עירונ

  .בערים

הגם שבתחום מחירי הדיור סמכויות העירייה מצומצמות 

לא ניתן , ונדרשת חקיקה מתאימה מטעם משרדי הממשלה

 לתמוך באותן אוכלוסיות שחשוב ישלהתעלם ממציאות קיימת ו

בהן  פעולותכפר סבא שכן ישנן שתוכלנה למצוא את עתידן בעיר 

לעזור ולסייע ברכישת דירה יכולה רשות מקומית לנקוט על מנת 

  .משפחות עם ילדים, סטודנטים, לזוגות צעירים

  :מודל עיריית תל אביב

 למציאת פתרונות ה הקמת ועדעיריית תל אביב החליטה על

צוות יועצים , נציגי מועצת העירבה שותפים , לדיור בר השגה

ר אמילי זילברמן והכלכלן אהוד "כלל את החוקרת דשחיצוניים 

פסטרנק וכן בעלי תפקידים עירוניים כגון נציגי מהנדס העיר 

, מנהלת אגף התקציבים וכלכלה, והיחידה לתכנון אסטרטגי

היועצת , מנהל אגף הנכסים, מנהל אגף ההכנסות מבניה ופיתוח

הלת מנ, שמאי הועד, משפטית לוועדה המקומית לתכנון ובנייה

-  כלים תכנונייםהיבשגהועדה . לשכת התאגידים העירוניים ועוד

הצוות אסף מידע  .יפו- אביב- כלכליים לעידוד דיור בר השגה בתל

קיים ישיבות , אודות מתחמים מוצעים לדיור בהישג יד בעיר

 עבודה והתייעצות רבות עם כל צוותי התכנון במינהל ההנדסה

ה את הרעיון כי העירייה הועדה העלת. וספיםנבעלי תפקידים ו

תקדם פרויקטים של דיור בהישג יד בקרקע עירונית המיועדת 

. או קרקע בבעלות משותפת עם מינהל מקרקעי ישראל, למגורים

י או בבעלות " מתחמים בבעלות ממ2לאחר בדיקה נבחרו 

יפו לשילוב דיור בהישג - אביב- י עם עיריית תל"משותפת של ממ

 - י וכולל הקמת כ" על קרקע ממ ממוקם:ע"מתחם הגדנ ב:יד
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התכנית כוללת .  יחידות דיור במבנים נמוכים צמודי קרקע450

מתחם נס  וב.שחלקם כבר בוצעו וחלקם מתוכננים, פינויים

 הקרקע הינה ברובה בבעלות המנהל וחלקה הקטן :לגויים

 , בעיריית תל אביבלאור זאת המליצה הועדה. בבעלות פרטית

הל מקרקעי ישראל לקידום פרויקט לעודד מהלכים מול מינ

וכאמור ראש , המתחמים בבעלותה בדרום העיר ובמזרחה

    .העירייה קיבל את המלצתם והורה על קידום הפרויקטים

  :המצב בכפר סבא

בצד תהליכי בניה רבים שנעשו בעיר בשנים האחרונות ניתן 

להצביע בקדנציה האחרונה על פרויקט כפר סבא הצעירה 

- סבא והחברה הכלכלית לפיתוח כפר- ירית כפרעשהוקם ביוזמת 

כפרויקט העיקרי שנבנה בשנים האחרונות בדגש על דיור בר סבא 

תו של פרויקט זה מטר. השגה המכוון לזוגות צעירים בני העיר

 מתן מענה הולם ואיכותי לזוגות הייתה באופן מוצהר לתת

העיר אשר אין בבעלותם דירה ומעוניינים  צעירים תושבי

שיווק הפרויקט  במהלך .סבא- ך ולהתגורר בעיר כפרלהמשי

  . יחידות הדיור שבמתחם272נמכרו כל 

  ?מה הלאה

לא ברור מה מתכננת הלאה עיריית כפר סבא והאם יש בקנה 

 נוספים המכוונים עבור דיור בר השגה עם דגש על פרויקטים

כך או כך מן הראוי והרצוי שבצד קצב הפיתוח של . זוגות צעירים

ת הירוקות המהוות את עיקר עתודות השטח שנותרו השכונו

לא נפסח על המחויבות של העירייה באיתור מתחמי בניה , בעיר

  .נוספים בעיר הנועדים לדיור בר השגה

לאור האמור לעיל מוצע להביא בפני מועצת העיר את הצעת 

  :ההחלטה הבאה
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עיריית כפר סבא תקים צוות עירוני שמטרתו יהיה לאתר  •

  .מים של דיור בר השגה בעיר כפר סבאולקדם מיז

אגף , החברה הכלכלית, צוות זה יכלול את נציגי מועצת העיר •

 .ההנדסה וכן גורמי מקצוע חוץ עירוניים ונציגי ציבור

הצוות יציג תוך חצי שנה ממועד ישיבתו הראשונה המלצות  •

קונקרטיות בדבר מיזמים בעלי פוטנציאל של דיור בר השגה 

  ". סבאבתחומי העיר כפר

  

. זה היה הדיון הכי ארוך של לא דיון שנתקלתי בחיים שלי  :גיא בן גל

שלדעתי אנחנו יכולים להתאחד , ההצעה הבאה היא בנושא אחר

לא שהיתה איזו מחלוקת . בו ברמה קונסנסואלית יותר גבוהה

אבל פה אין אולי איזה מטען , אידיאולוגית בהצעה הקודמת

אני אולי אפתיע ,  הזה מר בן חמווגם בעניין, פוליטי או מדנים

לא יודע . ההצעה עוסקת בנושא שנקרא דיור בר השגה. גם אותך

. כמה מכם הואילו בטובם הרב לקרוא את נוסח ההצעה לסדר

אני . היה שם רקע על מה זה בכלל הקונספט של דיור בר השגה

הם , אני לפחות מקווה, כאןלחן ומניח שרוב היושבים סביב הש

אני עדיין בססטוס . בעלי דירות ולא שוכרי דירותבסטטוס של 

  . של שוכר דירה

  . ב יש לך"אתה בארה  :קהל

  . אני לא אמרתי שאני מסכן. כן, ב גם נכסים"יש להוריי בארה  :גיא בן גל

  . זו הערה מהקהל  :יאיר אברהם

  . אני אמרתי שאני שוכר דירה  :גיא בן גל

  .כי אתה לא רוצה לקנות  :???

  ? יש לך הצהרה על ניגוד עניינים  :עמירם מילר
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אני לא , עמירם, ניגוד עניינים זה נושא רגיש במקרה שלך, תראה  :גיא בן גל

אם אתה רוצה שאני אתבדח ,  עמירם.בטוח שכדאי שתעלה אותו

 .על ניגודי עניינים נעשה את זה בשמחה אחרי ישיבת המועצה

ל יהיה הרבה יותר ק, במיוחד אחרי שתגיש את ההצהרה שלך

ואני מקווה שהמתח .  הנושא הוא נושא רציני.לצחוק על זה

שהיה כאן בעקבות ההצעה הקודמת לא יגרום לראש העיר שוב 

להתייחס בביטול ובחוסר סבלנות כפי שמאפיינים אותו לא אחת 

אז בוא נסיר רגע . אלא להתייחס באמת לגופו של עניין, לעניין

מעים אחד את השני ונדמיין שאני ואתה שו, את המחיצות יהודה

ואנחנו באים עם ראש , פעם ראשונה ואין לנו בעיה אחד עם השני

הסיבה שאני מציין את זה כי זה נושא שאתה . פתוח לדיון הזה

דיור בר . היית מזוהה איתו כחבר מועצה לפני שהיית ראש עיר

הוא אומר צריך לראות מה רשות , השגה אומר דבר נורא בסיסי

כדי , כדי לעודד, יכולה לעשות כדי לאפשרמקומית בהקשר שלנו 

 כלכליים לזה שמחיר םקטליזאטוריכדי ליצור , ליצור מוטיבציה

 יהיה .יהיה דבר שאפשר לעמוד בו. קניית דירה יהיה בר השגה

אתה ? מה זה הפופוליזם הזה'יהיו כאלה שישר יגידו . דבר ישים

וך אתה מציע שהעירייה תחת? שיחלקו דירות בחינם, מציע מה

לעירייה הרי אין שליטה על הדברים האלה ? 'דירות בחצי מחיר

  . המדיניות הזאת נתונה לגורמים החוץ עירוניים, כמעט

  .  דקות2.5  :אבי בן חמו

אז אני . 'השיכון וכוהדברים האלה נתונים לגופים כמו משרד   :גיא בן גל

. שיש מנגנונים שניתן לפעול על פיהם, ומי שקרא מבין. אומר לא

יריית תל אביב היא מודל לכך שהיא הקימה צוות שקידם את ע

ועשה מיפוי מסודר עם אנשי מקצוע במטרה לאתר , הדבר הזה

עיריית כפר סבא בעצמה . להגדרה הזאתשטחים ונכסים שונים 
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יהודה . קידמה מודל של דיור בר השגה בפרויקט האוניברסיטה

 חבר כי הוא בעצמו בתור, מזוהה עם הנושאבן חמו עצמו 

, הקים אפילו ועד פעולה בנושא הזה, עוד פעם, 94שנת , מועצה

 3המטה דורש לעודד בניית דירות . מטה למען זכאי דיור צעירים

אז . תמונות של בן חמו מזוהה עם הנושא הזה, חדרים ולהקצות

ויהיה לי עוד יותר קל , יהיה לי קל לשכנע אותך שזה נושא חשוב

, כי אתה דיברת על זה, הו בנידוןלשכנע אותך שצריך לעשות מש

. והתפרסמת אפילו על העניין הזה ציבורית כחבר מועצת עיר

? השאלה מה אתה כראש עיר עשית לקדם דיור בר השגה

שצריך ,  שנות הכהונה שלך5- הפרויקט היחיד שקידמת ביותר מ

אני לא יודע על אף פרויקט . היה בכפר סבא הצעירה, לברך עליו

אני מציע יחד עם חבריי .  או נמצא בקנהאחר שכרגע מבשיל

י המודל המקצועי "להקים צוות עפ, בסיעת הירוקים דבר פשוט

שהמשימה שלו תהיה איתור של אותם , של עיריית תל אביב

  , נכסים

  . יש לך דקה  :אבי בן חמו

אין כאן זוג צעיר שהדבר הזה . כדי לקדם את הדבר החשוב הזה  :גיא בן גל

פה מאוד זוגות צעירים שרוצים להישאר בעיר יש , לא מדבר אליו

 מיליון 1.3תג המחיר הממוצע לדירה הוא , אבל שהמחיר, הזאת

אני .  אין להם סיכוי לעמוד בזה- ₪  מיליון 1.5, ₪ מיליון 1.4, ₪

יש את אותו אינטרס שהעיר הזאת לא , מניח שלי ולך יהודה

 חטיבת ועוד, שלא נצטרך לסגור עוד בתי ספר יסודיים, תזדקן

ויש לעירייה , יש אינטרס שהזוגות הצעירים יישארו פה. ביניים

  , בלי פופוליזם זול, כלים

  .  שניות40  :אבי בן חמו

, אנחנו הצענו פה משהו מאוד קונקרטי. לקדם את הדבר הזה  :גיא בן גל
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  . אני מציע שהצעת ההחלטה הזאת תובא להצבעה. להקים צוות

אני עדיין חושב , כל הכבוד הראוי למר בן גלעם , אני קודם כל  :עמירם מילר

אני עדיין . שיש בהצעה הזאת משום פופוליזם ולא דבר ענייני

למרות שהיא , וגם שמעתי את ההערה שאמרת לאתי, חושד בכך

לאחר הדיון או באמצע הדיון של הסעיף , לא נועדה לאוזניי

', את רואה כמה טוב שהבאנו את זה למועצת העירייה'ש, הקודם

הזוגות הצעירים או , לא כל כך. ואני מניח שאותן כוונות ישנן פה

קורא להם היום במונחים מודרניים של דירות ברות כפי שאתה 

למי זה בר , כאשר אף אחד לא יודע מה זה בר השגה, השגה

ועוד כולל את , לאיזו אוכלוסייה זה בר השגה בכלל, השגה

הבאת , תל אביבמתחם הגדנע בתוך הסיפור הזה של בר השגה ב

  , דוגמאות מעיריית תל אביב בהצעה שלך לסדר

  . לא אני, עיריית תל אביב היא הדוגמא, נכון  :גיא בן גל

אני שתקתי והיו לי כמה הערות לדברים , מר בן גל. שנייה אחת  :עמירם מילר

  . אבל נמנעתי מלהפריע לך, שלך

לפחות . דיברתידיברת ניגודי עניינים בזמן שאני . לא שתקת  :גיא בן גל

  . לא שתקת. תדייק

  , זה לגבי ההערה של חברך עמנואל  :עמירם מילר

  . אז לא שתקת. לא שתקת  :גיא בן גל

  . ב"שמאוד הפתיע אותי לגבי ארה  :עמירם מילר

  . אני מרשה לעצמי לקטוע אותך, כפי שקטעת אותי  :גיא בן גל

  ? או שאני יכול להמשיך? גמרת לקטוע. תקטע  :עמירם מילר

  . שאפשר לעשות את זה מתי שאתה חפץ, היופי שלקטוע  :גיא בן גל

  . זה נכון אבל זה דו צדדי  :עמירם מילר

  . נו באמת, כמה אפשר. די  :???

  . מאשים אותי בפופוליזם מהמשפט הראשון  :גיא בן גל
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  . בוודאי. בוודאי  :עמירם מילר

  ?  נדיבה... אז שאני אכבד אותו ב  :גיא בן גל

ואכן בן , אני רוצה לומר שהזכרת את בן חמו, בכל אופן. בוודאי  :עמירם מילר

חמו היה שותף לפחות לשני פרויקטים גדולים לזוגות צעירים 

ובביצוע , ביוזמה של העירייה, בעזרת משרד השיכון. שנבנו פה

סיימו את הפרויקט , וגם לפני זמן קצר. של החברה הכלכלית

ברה הכלכלית בשכונת י הח"השלישי של זוגות צעירים שנבנה ע

שמדבר בעד , מונח לפנינו מכתבו של יאיר גרול. האוניברסיטה

בקשר לתכנון מתחמי מגורים ופתרונות לזוגות צעירים , עצמו

  , וזכאים אחרים

  . בפניך? איפה המכתב של יאיר גרול  :גיא בן גל

  . חולק לכל חברי המועצה, לפי מה שאני ראיתי, הוא חולק  :עמירם מילר

אל הוא לא - לגברת גן, למר לוי הוא לא חולק, לי הוא לא חולק  :ן גלגיא ב

לסגן ראש העיר עמירם מילר הוא , הוא לא חולק... למר, חולק

  .חולק

. אני אקרא אותו כלשונו וככתבו בסוף דבריי, אז אני שמח מאוד  :עמירם מילר

 יודעת שהחברה הכלכלית, אל חתומה על ההצהרה- וגם אתי גן

  , קדנציה הקודמתלפחות בסוף ה

  . היא ידעה. היא ידעה  :יהודה בן חמו

עם , אינני יודע איפה זה עומד היום בדיוק, ניהלה משא ומתן  :עמירם מילר

תכנית בניין , ע"והעירייה הזאת הכינה תב, מנהל מקרקעי ישראל

עיר לגבי בנייה לזוגות צעירים בתחום שנקרא אצלנו בית 

  .  פינת רחוב ששת הימים,החולים ליולדות הישן ברחוב גלר

  . הוא נפל  :אל- אתי גן

  ? מי אמר לך  :יהודה בן חמו

  . אני יודע שזה תקוע. לא יודע אם זה נפל  :עמירם מילר
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  . לדאבון לבך זה לא נפל  :יהודה בן חמו

  .  חס וחלילה  :גיא בן גל

  . סגנך אומר שהוא יודע שזה תקוע  : לויאהוד יובל

  . ילא אותי תאשים בזהמ. זה נמוך, יהודה  :גיא בן גל

  .עמירם, בבקשה  :יהודה בן חמו

  . סגנך אומר שזה תקוע  : לויאהוד יובל

  . האמת שביניכם יש הבדל תהומי  :יהודה בן חמו

   - יש פה הצלחות ש  :גיא בן גל

  .אתה אפילו לא יודע, איזה הבדל יש ביניכם  :יהודה בן חמו

  . עיה להגיד את זהאין לנו ב... יש פה הצלחות בעיר הזאת  :גיא בן גל

שאני לא יכול להזכיר אתכם , ההבדל ביניכם הוא כזה תהומי  :יהודה בן חמו

  . באותו שבוע

 לך היא לא כזאת קיצונית כמו שאתה מייחסיםשאנחנו ... ה  :גיא בן גל

   .חושב

הוא הבדל בין , אל- ההבדל בינך לבין אתי גן, אז אני אומר לך  :יהודה בן חמו

  . שמיים וארץ

  ? אז למה אתה אומר לה את זה  :ן גלגיא ב

  . עמירם, בבקשה  :יהודה בן חמו

  ? אז מגיע לה לשמוע ממך  :גיא בן גל

  . אני מצטער לשמוע את זה ממך, כי אם את אומרת שזה נפל  :יהודה בן חמו

  . זה מה ששמעתי  :אל- אתי גן

  . לא אותי, שמעת את חברך לסיעה'? שמעת'את יודעת מה זה   :יהודה בן חמו

   - לא שמעת את הסגן שלך אומר שהוא יודע שזה   : לויהוד יובלא

  .... גם בזה אתה לא נותן לי, יהודה  :אל- אתי גן

  . אני אתן לך  :יהודה בן חמו

  . לא על שמועות, אני בדרך כלל בודקת  :אל- אתי גן
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  .טעית מאוד  :יהודה בן חמו

 שעכשיו ,גם בשיחתי עם חבר המועצה איציק יואל, בכל אופן  :עמירם מילר

, ר החברה הכלכלית"התמנה לאחרונה להיות ממלא מקום יו

כפי שראוי לקדם , ביקשתי ממנו לקדם את הפרויקט הזה

  . פרויקטים אחרים בתחום הדיור

  . אסים- אמ- תגיד לו שיקרא אס, אסים- אמ- שיקרא אס  :יהודה בן חמו

י עסקת, גם בתפקידי בעבר במשרד השיכוןש, אני רוצה לומר  :עמירם מילר

, בנושא של דיור לזכאים ברמות שונות של תמיכה בשכר דירה

. הנושא כבד מאוד, אני אומר לכם. והנושא הזה כבד מאוד

זו ,  דירות מסוג זה200-250וכשמצליחים בקדנציה לבנות 

, שראש העיר, אני מקווה ובטוח שהנהלת העיר. הצלחה כבירה

הן , דסההן מחלקת ההנ, שהגופים השונים שעוסקים בנושא הזה

ימשיכו במאמציהם , הוועדה לתכנון ובנייה והן החברה הכלכלית

ואני לא . כדי להשיג פתרונות לזוגות צעירים וזכאים אחרים

אלא להשתמש במונחים , רוצה לקרוא לזה דירות ברות השגה

אדריכל , ולאחר שאקרא את מכתבו של יאיר גרול. הישנים

כותב יאיר גרול . האני אציע גם את הצעתי בעניין הז, הרשות

) בשם זה או אחר(נושא הדיור בר השגה : "ל העירייה"לכבוד מנכ

בכל . עולה בכל תכנון מתחמי למגורים שנעשה בעבר ועכשיו

, שכונת מגורים בה מתאפשרת הקצאת קרקע שאינה בהפקעה

עית למגורים "היא משמשת בדרך זו או אחרת להכנת תשתית תב

כנון לזוגות צעירים הן על אדמות בעבר נעשה הת. לזוגות צעירים

דיור , והן על אדמות המדינה) חלקת האוניברסיטה(פרטיות 

בכל . בשיתוף פעולה מלא אם מינהל מקרקעי ישראל, למשתכן

נעשו מאמצים לקבלת מגרשים שכירים , תכנית שהוכנה בעבר

מתחם . ליצירת פתרונות דיור ברי השגה, לעיריית כפר סבא
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 ייתן פתרונות 71/1/תכנית כס , ן בן יהודההמגורים הגדול בצפו

כפי שהעלה בוועדת ההיגוי של , חדשים למגורים בהישג יד

, אלדור ממשרד השיכון' הוועדה המחוזית ובעזרתה של הגב

בנושא זה עוסק צוות . שעזרתה בנושא זה הובטחה זה מכבר

ל "התכנון העירוני בראשות מהנדס העיר ובשיתוף מלא של מנכ

וכל זאת על , הפועלים בה בתחומים הכלכליים, הגזברהעירייה ו

נושא דיור בר השגה . מנת לגבש מנגנון מתאים להפעלת הפרויקט

הוא אחד הנושאים שהוכנסו לתכנית אב אסטרטגית לקביעת 

פרויקטים של פינוי בינוי . מדיניות כתובה לתכנון עירוני עתידי

צפיפות רבה שכן נעשית בהן הגדלת , אינם מתאימים לרעיון זה

ואין אפשרות להוסיף , י נתוני המוצא"ועפ, להשגת איזון כלכלי

, יאיר גרול, בברכה. עוד פיצוי כמותי עבור דיור בר השגה

ולאור האמור במכתבו של יאיר , לאור דבריי". אדריכל הרשות

  . להציע להוריד את ההצעה מסדר היוםאני מבקש , גרול

. ירים את ידו? הסיר את ההצעה מסדר היוםמי בעד ל. תודה רבה  :יהודה בן חמו

, ארנון, צביקה, בוקי, יהודה, עמירם, אורן, שלי, אברהם. תודה

. אתי וגיא, נפתלי. ירים את ידו? מי נגד. איתן ומנשה ויאיר

  . תודה? יובל גם. תודה

  הצבעה      

, יהודה בן חמו, עמירם מילר, אורן כהן, בוזגלו-  שלי עמרמי:בעד  

, ארנון לוי, איתן צנעני, אברהם מולה, יקה צרפתיצב, יש'בוקי צ

  .יאיר אברהם, מנשה אליאס

  .אל ונפתלי גרוס- אתי גן, יובל לוי, גיא בן גל: נגד  
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  .מחליטים להסיר ההצעה מסדר היום :83 ' מסהחלטה
  

 בנושאנפתלי גרוס , אל- אתי גן, גיא בן גל, צעה לסדר של אמיר גבעה: ד  

  .30/04/09- הוגשה ב,  קריית ספיר שדרוג ושיפוץ1566ר "תב

  

  :רקע ודברי הסבר"

ר " אישרה מועצת עיריית כפר סבא את תב25.9.2006בתאריך 

 15,747,000ואישרה סכום של , 330 במסגרת החלטה מספר 1566

  .₪מיליון 

ומבנה " יד לבנים"מבנה היכל התרבות את ר נועד לשדרוג "התב

 30 –ייה למעלה מ מבנים אלה משמשים את העיר". בית ספיר"

  . מוזיקה וספורט, שנה לפעילויות תרבות

ר הראשוני אושר על ידי משרד הפנים באוקטובר "תקציב התב

2006 .  

ר ספיר שנערך על ידי האגף "האומדן הראשוני לעבודות תב

, לתרבות נוער וספורט ומחלקת תחזוקת מבנים באגף ההנדסה

עם .  המקורי ולפיו אושר התקציב₪ מיליון 15 –עמד על כ 

ר עודכנו האומדנים והורחבו "ההתקדמות בעבודות בתב

ר לסך של "העבודות לשיפוץ וחידוש המבנים והוגדל תקציב התב

  .₪ מיליון 33,998,000

, מיזוג אויר, העבודות במתכונתן המורחבת כללו עבודות בטיחות

, רכישת ציוד ושיפוצים כלליים לצורך בניית ספרייה, חשמל

  .ואולמות עבור סדנאות מחול, ד"מרפ, ןקונסרבטוריו

תכנון ופיקוח על הפרויקט מתבצע על ידי שני נותני שירותים 

כמו כן נחתם חוזה עם מהנדס לתכנון . בהתאם לחוזים שנחתמו

  .התאורה והתקשרות, עבודות החשמל
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 הוגדל בפעם השלישית 2008במסגרת תוכנית הפיתוח לשנת 

 2008נים אישר בחודש יוני משרד הפ. ר שיפוץ קריית ספיר"תב

  .₪ מיליון 48,168,000ר לסכום של "להגדיל את תקציב התב

 אמור היה הקבלן 2008בהתאם לצו התחלת עבודה שניתן בינואר 

בהתאם . 2008לסיים את העבודות של השיפוץ באוקטובר 

לתוכנית הפיתוח של עיריית כפר סבא הפרויקט צפוי להמשך 

  .2009לאורך שנת 

ח ביקורת מפורט שנערך על ידי משרד הפנים "ם לקוחים מדוהנתוני    •

  . 2007לגבי עיריית כפר סבא לשנת 

  : שיפוץ קיריית ספיר– 1566ר "הליקויים שעלו כתוצאה מתב

 ועומד כיום על ₪ מיליון 16 –ר התחיל בסכום של כ "התב •

מדובר בחריגה . ₪ מיליון 48 –תקצוב בהיקף של למעלה מ 

 .₪ מיליון 32של 

לאומדנים הבאים בלתי סביר , הפער בין האומדן הראשוני    •

 .ומעיד על אזלת יד תכנונית

העובדה כי נוצרו פערים כה גדולים מעידים על חוסר יכולת     •

של אגף ההנדסה לבקר בזמן אמת את עבודת התכנון של 

 .הפרוייקט

 והיה צפוי להסתיים 2006הביצוע של העבודות החל בשנת     •

 2009אנו מתקרבים לאמצע שנת . 2008בחודש אוקטובור 

 . וביצוע העבודות עדיין בעיצומן ורחוקות מלהסתיים

,  ולא כך2008היות והתכנון היה שהעבודות תסתיימנה ב     •

הפסדים כספיים ) בעקיפין לעירייה(נגרמים לחברת ספיר

ההפסדים הינם קיטון בהכנסות . נוספים המגדילים את הנזק

פעילויות באולם : כגון, נה מהפעילויות שהתבצעו במב
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מופעים שהתקיימו , פעילויות של גני הילדים, הספורט

ס "ואפילו ילדים שלא נרשמים לקונסרבטוריון ולביה, באולם

היות והם פזורים בכול העיר באולמות שאינם , למחול 

 .מתאימים לפעילויות

המתכננים החדשים של הפרויקט לא טרחו ליידע את     •

הדבר עומד בסתירה חמורה .  המבנההמתכנן המקורי של

לנורמות התכנוניות הנהוגות ולא ברור מדוע לא מצאו לנכון 

למרבה המבוכה . לאתר את המתכנן המקורי של המבנה

הסתבר כי היו סבורים כי האדריכל המקורי אינו עוד בחיים 

 .ולכן לא טרחו לאתרו

 יש להניח כי העובדה שהמתכננים החדשים לא טרחו להיוועץ    •

הביאה לפערים אדירים שנוצרו בין , במתכנן המקורי

 .האומדנים המקוריים לעומת הביצוע של העבודות בפועל

  ?מה נעשה מאז

הואיל ומימדי הכשל התכנוני שהוביל לחריגה כה משמעותית 

הצהירה העירייה כי  , ר קיבלו ביטוי תקשורתי"בהיקף התב

מאז . ליםהקימה צוות בדיקה חיצוני שמטרתו לבדוק את הכש

האם הגיש את ממצאיו , לא ברור מי נבחר לעמוד באותו צוות

וכיצד ואם בכלל הצליח צוות חיצוני זה לעצור את החריגות של 

  .הפרויקט המתמשך

לאור האמור לעיל מוצע להביא בפני מועצת העיר את הצעת 

  :ההחלטה הבאה

דיון , מועצת העיר מבקשת לקיים בועדת הכספים העירונית    •

בכל מערכת קבלת ההחלטות שהובילה להוצאה מקיף 

 . לשיפוץ קריית ספיר1566ר "התקציבית של תב
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בדיון יוצגו ממצאי צוות הבדיקה החיצוני אותו שכרה     •

עיריית כפר סבא וכן הערכות בדבר סיום העבודות במתחם 

 .קריית ספיר

בדיון יוצגו מקורות התקציב האמורים לממן את יתרת     •

 .יפוץ קריית ספירהעבודות להשלמת ש

לדיון זה בועדת הכספים יוזמנו כלל , מפאת חשיבות הנושא    •

  ".חברי המועצה וכן הוא יהיה פתוח לציבור

  

כשמתחילים , לי אישית מאוד מפריע. יש לי איזו בקשה  :אל- אתי גן

  , מסמסמים

  . אסים- אמ- לך אס. חס וחלילה, לא  :יהודה בן חמו

  . רת שזה לא מכבדאני גם אומ, מפריעזה   :אל- אתי גן

  . אני לא אקרא אותו, אס- אמ- גם אם יהיה אס, איתך אני מבטיח  :יהודה בן חמו

  . צריך לכבד את האנשים  :אל- אתי גן

   - כל אחד מכבדים אותו במידת ה  :יהודה בן חמו

  . שיפוץ קריית ספירהסיפור של   :אל- אתי גן

  .כן? צהאז מה אתה רו. גם שיחקתי וגם ניצחתי אתכם  :יהודה בן חמו

  . עכשיו תתחיל לקחת את הזמן  :אל- אתי גן

  .  דקות5עכשיו   :יהודה בן חמו

  ? אתה מודה ששיחקת סנייק בפני חבר מועצה  :גיא בן גל

  . על רגל אחת ניצחתי. שיחקתי וניצחתי אתכם  :יהודה בן חמו

  '? אתכם'מה זה   :גיא בן גל

  . תאר לך אם לא הייתי משחק  :יהודה בן חמו

  . הוא משחק שח עם עצמו  :גיא בן גל

להגיד לכם שזה התחיל בספטמבר . הנושא של שיפוץ קריית ספיר  :אל- אתי גן
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בכל תכנית שאנחנו . ₪ מיליון 16-  כ15,700ואושר אז , 2006

-10ששמים בעיקרון , את הבלתי צפוי מראשתמיד יש , יודעים

לאחר , מה שקרה פה. 20%יש מקרים מסוימים ששמים גם . 15

ואז עברנו . ₪ מיליון 34- ר הוגדל ל"התב, את הבנייהשהתחילו 

אני מסתכלת . ₪ מיליון 48- והוא הוגדל ל, 2008-  ל2006משנת 

 16- איך יכול להיות שמ. על זה ואני אומרת איך זה יכול להיות

   - בקטע הזה זה גדל פי, זה גדל₪ מיליון 

  . 3.5  :אבי בן חמו

  . 'די נגמר'תגיד לי . געאל תגיד לי כל ר.  דקות3.5, אה  :אל- אתי גן

  ? מתי התחלת למדוד, רגע  :גיא בן גל

אבל זה היה אמור להיגמר       , זה משהו, זה לא הגיוני, זה גדל  :אל- אתי גן

אני לא אגיד לכם למה זה צריך כל כך הרבה , עכשיו. 2008- ב

אבל אנחנו היום במאי . כי כבר בונים בזמן הזה בניין חדש, זמן

וכשאני שומעת שמועות , השמועה אומרת.  גמורהבניין לא, 2009

 כשמתחילה 1.9.2009- שגם ב, אני אומרת שזו השמועה אומרת

שאולי גם , אבל היותר גרוע. זה לא יהיה מוכן, שנת הלימודים

  -  וצריך48- נגמר הכסף של ה

  . תגידי אתי? ממי את שומעת?  עוד פעם את שומעת שמועות  :יהודה בן חמו

אנחנו חשבנו שצריך . שמועה אני אומרת שזה שמועהכשזה   :אל- אתי גן

שיביאו את כל , להעלות את זה ולדון בזה בוועדת הכספים

, כדי שלא יחזור לנו המקרה שהיה השיפוץ שלנו החאן, הנתונים

שלא תבואו ותגידו . שאחרי שנה וחצי באים אלינו וחותמת גומי

שאנחנו , ולכן פה באה ההצעה שלנו. 'זה קרה, מה לעשות, תראו'

, לקיים על זה דיון בוועדת הכספים עם כל הנתונים) 1. מבקשים

באמצע שכחתי . אני לא רואה שום בעיה, שוב, ואם הכל בסדר

אני לא זוכרת מי , נדמה לי הדובר, כשהעירייה יצאה, משהו
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, נאמר, איתן, אותו הדבר. שהוקמה ועדת בדיקה חיצונית, בדיוק

ים מי היו חברי הוועדה ומה אנחנו מבקש. אנחנו לא יודעים

ולראות את . כי זה כבר היה עוד לפני הקדנציה, המסקנות שלהם

שכל חברי ועדת הכספים ישמעו , שאנשים יראו, זה כדבר פתוח

  . את זה גם אם המספרים הם קצת מסובכים

הנושא ' א. ברשותכם אני רוצה לומר כמה משפטים. תודה רבה  :יהודה בן חמו

' את יודעת מה זה א. 'א', א', אמרו פה הרבה אנ, של קריית ספיר

  '? א', א

  . The best of the best. הכי טוב  :אל- אתי גן

אבל אין ספק שפרויקט . זה אמרת פה הרבה. איש אחד אמר  :יהודה בן חמו

קריית ספיר זה לא מהפרויקטים שגרעו ממני לא מעט שעות 

פרויקט כך שה, שיערות לבנות כמעט ולא נשאר שחורות. שינה

גם נושא הגדלת . הזה גרם ללא מעט שקט ונחת בהנהלת העיר

גם אם לא , צריך לבוא ולומר, אם נדייק למען האמת, המכרזים

ובודקים את , עמדו באומדן וגם אם היו טעויות כאלה ואחרות

בואו תסתכלו על עצמכם פעם אחת ותגידו , הדברים האלה

הראשוני היה התכנון . לא לאף אחד אחר. לעצמכם את האמת

הרי ישבנו פה בשולחן הזה וכולנו ידענו את . בלי קומה שלישית

  . זה

  . אנחנו לא ידענו  :אל- אתי גן

באים עם , יש לך חברים שהם מדקדקים, סליחה. שתיים  :יהודה בן חמו

  . לפטופים ויודעים את כל הדברים האלה

  ? אתה מתכוון למישהו מסוים  :גיא בן גל

   .ליובל  :יהודה בן חמו

  . כי יש פה המון לפטופים, לא  :גיא בן גל

  . ליובל. ליובל, לא  :יהודה בן חמו
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  , יהודה תקשיב  :גיא בן גל

   - שתיים   :יהודה בן חמו

 היחידה עוד כמה ימים האופוזיציה, אתה תהיה בסין עוד מעט  :גיא בן גל

  , אז קח אוויר. זה חדר טיבטי בכלא סיני, שתראה

  . חברה שלךאני מדבר ל  :יהודה בן חמו

אתה , בגלל שאתה עונה לה. אז תענה לה עניינית פעם אחת  :גיא בן גל

  . אז תירגע. מתייחס אליי

  . אליה. לא אליך, אני מדבר אליה  :יהודה בן חמו

  . זה טיבטים בכלא סיני, אופוזיציה יחידה שתראה, עוד יומיים  :גיא בן גל

  . י מדבראליה אנ. אליך אני לא מתייחס בכלל  :יהודה בן חמו

  . אתה ועוד איך מתייחס  :גיא בן גל

  .היא ראויה להתייחסות. אני מתייחס אליה  :יהודה בן חמו

  . כולנו ראויים, לא, לא  :אל- אתי גן

  .על חשבון הציבור, בסין תירגע  :גיא בן גל

מן ,  אני אומר לך חד משמעית שהנושא של קריית ספיר- שתיים   :יהודה בן חמו

העברתי את זה , שהנושא צריך להיבדקהרגע הראשון שסברתי 

אני מקווה מאוד שמבקר העירייה . לטיפולו של מבקר העירייה

  - ולא יבוא ל, בהקדם יסיים את עבודתו

  ? אני או ראש העיר  :גיא בן גל

  . לא ידעתי שאתה ביקשת אפילו. גם אני ביקשתי  :יהודה בן חמו

  . יהודה, אנחנו לא מתואמים. שנינו ביקשנו  :גיא בן גל

דיון , זה יבוא לדיון כאן, לכן אני לא אומר לא לוועדת כספים  :יהודה בן חמו

אכלו לא , לא את אתי במקרה הזה, כשם שאכלתם, ציבורי פתוח

גם בנושאים שהעבירו לאגף , מעט מחבריך לא מעט כובעים

ולאחרונה הגיעו התשובות שמוכיחות , לביקורת במשרד הפנים

ולכן גם בנושא .  עבודה מעמיקהעד כמה הם לא יודעים לעשות
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ומבטיח , אני מבטיח לכם. הזה אנחנו נחכה לתוצאות הביקורת

בפני שהמסקנות יוסקו ויובאו ויונחו פה לדיון , לעצמי קודם כל

  , אי לכך. חברי המועצה על מנת שכולנו נדע את האמת

   ?זמן ?כמה זמן  :אל- אתי גן

  ?שנה  :גיא בן גל

  ?מתי  :אל- אתי גן

? למה. אני לא מאיץ אף פעם בעבודת ביקורת ולא בעבודת בנייה  :חמויהודה בן 

יש לו תכנית . 'בגלל שהאצת'כי תמיד יכולים לבוא להגיד 

הוא , הוא מדי פעם, ר ועדת ביקורת בסיעה שלך"יש לך יו, עבודה

  , גם פוגש אותם

  . קוראים לו גיא בן גל  :גיא בן גל

  . הוא כבר יקבל הוראה  :אל- אתי גן

, יש לי לפטופ. נראה לי, אתה לא מכיר אותי. אני אציג את עצמי  :ן גלגיא ב

  . חברים

שההצעה הזו היא תעלה לדיון מחדש במועצת לכן אני חושב   :יהודה בן חמו

ולאחר שאליעזר יציג את המסקנות , העיר ולא בוועדת הכספים

תודה . אני מבחינתי מקווה שזה יהיה כמה שיותר מהר, שלו

  . סעיף הבא. רבה

אני נורא , אבל אם אין תאריך. אני מקבלת, הכל בסדר, יהודה  :אל- אתי גן

  . מצטערת

  . אני לא קובע תאריך  :יהודה בן חמו

  , גם למבקר, תראה  :אל- אתי גן

  . ר ועדת הביקורת יסבר לך את האוזן קצת"אז אולי יו  :גיא בן גל

  ? אתה יכול להעריך, אליעזר  :יהודה בן חמו

אבל כיוון שאנחנו בקשר עם גיא . אני לא יכול להעריך, לא  :פיירשטייןאליעזר 

  , בנושא הזה מאז ומתמיד
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   - הוא כתב הצעה לסדר והוא לא ידע שהוא. הוא לא ידע את זה  :יהודה בן חמו

  .עם כל הכבוד, אתה לא תציג אותי פה כמו אדיוט. לא, לא, לא  :גיא בן גל

אז . אבל הוא פנה לפניך, הוא פנהגם את פנית וגם . לא משנה  :פיירשטייןאליעזר 

נביא , ח ביניים"ואם יהיה דו. מה שקורה זה שנהיה בקשר איתו

  . ויחליטו אם לפרסם את זה לפני הזמן או לא, לוועדת הביקורת

   ?ר הוועדה לענייני ביקורת יכול להגיד מילה בעניין הזה"האם יו  :גיא בן גל

  . אנחנו סיימנו, סליחה  :יהודה בן חמו

  . אתה מציע משהו שהוא לא סביר, עם כל הכבוד, בן חמו, רגע  :ן גלגיא ב

  . הסמכות לפרסם נטולה בידי הוועדה בלבד  :עמירם מילר

. יש תכנית עבודה שנתית, בכל מקום יש לכל ועדת ביקורת  :אל- אתי גן

בתכנית העבודה השנתית גם במקומות אחרים אנחנו מגבילים 

  , בשעות, בזמן

  . שמעת אותו עכשיו, קרהמב  :יהודה בן חמו

אני אפילו לא שמעתי שזה בתכנית העבודה . אבל אני לא שמעתי  :אל- אתי גן

  . 2009שאני אדע שזה ייגמר בדצמבר , 2009של 

מעניין שאת שומעת הרבה דברים ולא שמעת עכשיו שזה   :פיירשטייןאליעזר 

   - זה בתכנית עבודה, הרי אמרתי. בתכנית העבודה

  . רת שאתה לא יודע מתיאבל אמ  :אל- אתי גן

  , אליעזר, סליחה, רגע  :יהודה בן חמו

  .2010- אולי ב  :אל- אתי גן

 ?מי אמר שהבדיקה של המבקר סותרת את מה שאנחנו מציעים  :גיא בן גל

  . עם כל הכבוד, מר בן חמו

  . שמעתי אותך, סליחה  :יהודה בן חמו

  , אתה יכול להתנגד לה, אז הגשנו הצעה  :גיא בן גל

  . תודה, תקשיב  :ן חמויהודה ב

  , שזה מה שאתה עושה  :גיא בן גל
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  . תודה  :יהודה בן חמו

  . אבל אתה חייב להעלות אותה להצבעה  :גיא בן גל

לאור הדברים שאמרתי אני מבקש להוריד את , אני מציע  :יהודה בן חמו

  , ההצעה

אני מבקש לנמק למה אנחנו רוצים להציע את מה שאנחנו   :גיא בן גל

  . מציעים

  . אנחנו בהצבעה כרגע ואין זכות דיבור, שנייה  :יהודה בן חמו

  . אבל אתה מטעה את חברי המועצה  :גיא בן גל

   ?מי בעד להוריד את ההצעה מסדר היום  :יהודה בן חמו

ר הוועדה לענייני "ואני יו, אתה מתייחס לוועדת הביקורת  :גיא בן גל

  , כבודאז עם כל ה. ואתה לא נותן לי להגיד מילה, ביקורת

  , איתן ?מי בעד להוריד את ההצעה מסדר היום  :יהודה בן חמו

  . אני אבהיר למה כוונתי  :גיא בן גל

   ?מי בעד להוריד את ההצעה מסדר היום  :יהודה בן חמו

הדיון המעשי בנושא , אם אנחנו ניתן למבקר לדון בנושא הזה  :גיא בן גל

 שהוא ח"לא שהוא מסיים את כתיבת הדו, הזה יהיה רק אחרי

ואני מעריך שזה יהיה , אפילו לא מסוגל להתנבא מתי זה יהיה

ח "רק אחרי שוועדת הביקורת תדון בדו. לא פחות משנה מהיום

  , ח שלו"ורק אחרי שוועדת הביקורת מסיימת לדון בדו, שלו

  . ח ביניים"תגישו דו  :יהודה בן חמו

  . אז יכולה מועצת העיר לדון  :גיא בן גל

  . ח ביניים"ישו דותג  :יהודה בן חמו

  . אז תגיד לו  :אל- אתי גן

אז זו , שהוא שונה ממה שאתה מציע, אני מציע דבר אחר   :גיא בן גל

שללא . מר בן חמו, אתה יכול להתנגד לה. מה לעשות, ההצעה

וטוב שהוא מבצע , קשר להליך הבדיקה שמבצע מבקר העירייה
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, ורתר הוועדה לביק"לבקשתך כראש העיר ולבקשתי כיו, אותה

יקבלו חברי במקביל . כי המחדל הוא חמור והוא צריך להיבדק

שאינן מבוססות על , ועדת הכספים הבהרות למצב נכון להיום

אלא תיעוד מצב של היום על מה גובה . ח מקיף של המבקר"דו

, איפה קצב העבודות עובד, מדוע יש חריגה נכון להיום, ההוצאה

אתה חושב שזה , האתה לא רוצה לעשות את ז. ושאר ירקות

  , סותר בצורה

  . לוועדת הכספים... ז "כרטיס חו. ז"יש כרטיס חו  :אל- אתי גן

  . אני דורש שזה יעלה להצבעה? מה הבעיה לעשות את זה  :גיא בן גל

  . ז"כרטיס חו  :אל- אתי גן

מי בעד להוריד את ההצעה מסדר . זה עולה להצבעה עכשיו  :יהודה בן חמו

, בוקי, יהודה, עמירם, אורן, שלי, הםאבר. ירים את ידו? היום

, מי בעד לדון, ירים את ידו? מי נגד. ויאיר, ארנון, צביקה

? מי נמנע. אתי וגרוס, גיא, מחייך כמו תיבת דואר, יובל? סליחה

  . תודה. איתן ומנשה

  הצבעה

, יהודה בן חמו, עמירם מילר, אורן כהן, בוזגלו-  שלי עמרמי:בעד  

יאיר , ארנון לוי, אברהם מולה, צביקה צרפתי, יש'בוקי צ

  .אברהם

  .אל ונפתלי גרוס- אתי גן, יובל לוי, גיא בן גל: נגד  

  .מנשה אליאס, איתן צנעני: נמנע  

  .מחליטים להסיר ההצעה מסדר היום :84'  מסהחלטה
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  .כפר סבא" צמרת הכפר" פרויקט - אישרור המועצה להסכמי מכר   .3

  

  . ם בסדר היו3סעיף   :יש'ר בוקי צ"ד

  . נורמן דבר, בבקשה. ד של החברה הכלכלית"נורמן פלאט עו  :יהודה בן חמו

 עשתה מאמץ החברה הכלכליתשזה אחד הפרויקטים הוותיקים   :ד נורמן פלאט"עו

, ים'על מנת להעמיד לרשות אלה שלא יכולים פנטהאוזים וקוטג

 אנחנו הגענו למצב ...זה ,שוקדירות במחיר אולי פחות מה

אחרי רישום של בית משותף ים לרשום את הזכויות שאנחנו רוצ

בפגישת משרד הפנים אנחנו חייבים , לצורך כך. על שם הדיירים

מפני שבהחלטה אחת , לאשרר החלטות קודמות של המועצה

ששתי דירות נרשמו כאילו נמכרו בשוק במועצה נפלה טעות בכך 

 על נוסף. ומשרד הפנים דורש תיקון, אכן נמכרו במכרז, החופשי

עקב כך שבמכרזים , דירות שנמכרו שלא באמצעות מכרז, כך

  , שהיו לא כל הזכויות נמכרו

  ...  להגיד לך אתה יכול ל.אס- אמ- עכשיו אני יודעת למי עבר האס  :אל- אתי גן

והיה מספר רב של דירות שנמכרו שלא , בקשר לדירות שנמכרו  :ד נורמן פלאט"עו

מועצה אישרה . כשלומפני שמכרזים קודמים , באמצעות מכרז

אבל בדיעבד לא , דהיינו להעמיד הדירות למכירה, את המכירות

משרד הפנים מבקש לאשר . אישרה את המכירות עצמן שבוצעו

י כך שמאשרים את המכירות שבוצעו בפועל לפי "את ההחלטה ע

 מה .זהו. רשימה הונחה על שולחן המועצה, שאני מניח, הרשימה

   .שצריכים לעשות זה לאשרר

  . ירים את ידו? 3מי בעד לאשרר את סעיף   :יהודה בן חמו

  . לפי הרשימה, את הרשימה, לא  :ד נורמן פלאט"עו

  ? צריכים לקרוא אותה. לפי הרשימה  :עמירם מילר
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  ? שם- לקרוא שם  :יהודה בן חמו

שברשימה יש שמית הדיירים שעליהם ימכרו את , יש רשימה, לא  :ד נורמן פלאט"עו

אחת הטבלאות כתוב מי שנמכר עם מכרז ומה וגם ב, זכויות

  . ללכת לפי הרשימה, המועצה מתבקשת לאשר. שנמכר ללא מכרז

  . אני בעצם מתקנים פה עוול היסטורי מסוים  :גיא בן גל

. 4סעיף . תודה, פה אחד של החברים ?אפשר להגיע לפה אחד  :יהודה בן חמו

  . אבי, הלאה

  . א את השמותתקר, זו עסקת מקרקעין  :ד קרן קדמי"עו

  ? 3מי בעד לאשר את סעיף   :יהודה בן חמו

  הצבעה

 אתי,  בן גלגיא,  לוייובל, בוזגלו-  עמרמישלי, מולה אברהם: בעד

 בוקי,  בן חמויהודה,  מילרעמירם,  כהןאורן, גרוסנפתלי , אל- גן

יאיר , מנשה אליאס, איתן צנעני,  צרפתיצביקה,  לויארנון, ש'צי

  .אברהם

ד נורמן פלאט מיום " של עואת חוות הדעתפה אחד מאשרים  :85 ' מסהחלטה

צמרת "ב וכן את ההתקשרויות והסכמי המכר בפרוייקט " המצ3.9.08

 הרוכשים םוהן ע, הן עם הרוכשים שזכו במכרזים,  כפר סבא"הכפר

הכל כמפורט בחוות הדעת וברשימה , שהתקשרו בהסכמי מכר ללא מכרז

  .'שצורפה לה כנספח א
  

  . הנוער העובד והלומד-  קרקע הקצאת  .4

  

אישור .  זה חלק מהפרוצדורה של הוועדה להקצאת קרקע4סעיף   :אבי בן חמו

. 6435 בגוש 280 דונם מחלקה 1- ב, של הנוער העובד והלומד

לא , ההקצאה פורסמה בעיתונות וגם על גבי לוחות מודעות

אנחנו מביאים את זה כרגע , חלק מהנוהל. התקבלו התנגדויות
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וכמובן לאחר אישור מועצת העיר אנחנו , במועצת העירשור לאי

  . וההסכם יובא לאישור עם שר הפנים, נחתום הסכם עם העמותה

אחר כך , גיא ברשות דיבור, סליחה? - מי בעד לאשר את סעיף  :יהודה בן חמו

  . אתה

אני רק רוצה להזכיר לחברי . אני מוכן שהיא תשאל קודם  :גיא בן גל

כי המתחם , נדרשת מטבע הדבריםהזאת המועצה שההקצאה 

והסיבה שנדרשים לפנות את המתחם . הקיים נדרש לפנות אותו

שהיא הבעלים , הקיים זה כי ההסתדרות לפני כמה וכמה שנים

מכרה אותו במכירת החיסול ההמונית שהיא , של הקרקע שם

אלא בהרבה מאוד , לא רק בכפר סבא, עשתה לפני כמה שנים

מעציבה פחות מלתאר את , לצערירך אחרת אין ד. ערים בארץ

וכפר סבא במובן הזה . מה שההסתדרות עשתה באותם ימים

גם במתחמים , לא רק במתחם הזה, אגב. שילמה את המחיר שלה

גם הוא שייך , קולנוע עמל אם תהיתם, למשל. נוספים

ואנשים שקנו את הנכסים האלה לא . להסתדרות ונמכר לצערנו

או את הצביון , את הערך ההיסטורי שלהםקנו אותם כדי לשמר 

לא יודע אם . ולכן קודמה שם תכנית בנייה, המורשתי שלהם

מקודמת , הקן הישן איפה שהוא כרגע עומד, אתם מודעים לזה

, נית מאוד מסיבית"תכנית נדל, 484/שם תכנית שנקראת כס

אני גם . שהעירייה לצערי לא עשתה מאמץ לבלום או לצמצם

את הזכות שלי כחבר ועדת תכנון להגיש ערר אפילו מימשתי 

היו דיונים לגבי סטטוס השימור . התקיימו דיונים בנושא, בעניין

אבל של מבנה בית , לא של מבנה הנוער העובד, הפוטנציאלי

שאגב אנחנו כנראה נידרש כמועצת עיר לייעד להם , ההסתדרות

 הם כי גם, בקרוב מבנה חלופי או קרקע חלופית או מתחם חלופי

שאני , ואני בצער גדול אומר. לא יוכלו להישאר איפה שהם
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כמובן שכולנו חפצים בפתרון אצביע בעד הקצאת הקרקע כי 

, ומציאת אלטרנטיבה ראויה לכל קן של תנועת נוער בעיר, הולם

וטוב שהעירייה מקצה שטח ועושה את . וקל וחומר לנוער העובד

ומה , יים מסמלאבל בל נשכח מה המתחם הק, מה שנדרש ממנה

אם מכירת , ולצערי. המתחם הקיים הולך להיהפך להיות

לעיריית כפר סבא יש גם , 100%- ההסתדרות אשמה ב, החיסול

, ויותר מזה. כי היא לא עשתה די כדי למנוע את הדבר, חלק בזה

כי אני למשל למד , היא אפילו לפעמים מוסיפה חטא על פשע

גע הוא בסטטוס של שהסטטוס שלו כר, שבמתחם קולנוע עמל

י אנשים "נקנה שוב ע, קיבל בעיקרון אישור עקרוני לשימור

ואני הבנתי שיש בעיה עם . ן אותו"פרטיים שרוצים כמובן לנדל

כל הסיפור הזה , בקיצור. תשלום הארנונה של המתחם הזה

אנחנו נדרשים לחלק . מכניס את העירייה למורכבות לא פשוטה

שהוא לאשרר את הקצאת , תרוהקל יו, הפשוט והנעים אולי

אני , ובהקשר הזה אגב. אבל יש רקע מאחורי העניין. הקרקע

שהבעלים של קולנוע עמל לא , אשמח אם תזים את השמועות

  . משלמים ארנונה כבר תקופה ארוכה על הנכס שם

  . תודה רבה  :יהודה בן חמו

  . זה מה שאני הבנתי  :גיא בן גל

 שנים 8- שהמתחם הזה נמכר לפני יותר מ, רק להזכיר דבר אחד  :יהודה בן חמו

חוץ מעמירם ואני כשהיינו חברי , לא אף אחד. ולא היינו פה

  . פרט שוליאבל זה . מועצה ולא היתה לנו אחריות ישירה לזה

  . גם זה לא בשליטתנו, לא  :עמירם מילר

  . זה פרט שולי, לא  :יהודה בן חמו

לא היה לך שום עניין . עיראת התכנית הסופית לא אישרת כראש   :גיא בן גל

היא לא עברה בוועדת תכנון ובנייה שאתה היית . 484/בתכנית כס
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  . ר שלה"יו

  , מנשה, שמעון. ירים את ידו? 4מי בעד לאשר את סעיף . תודה  :יהודה בן חמו

  . פה אחד  :עמירם מילר

  .תודה, פה אחד  :יהודה בן חמו

 280 דונם בחלק מחלקה 1 הקצאת קרקע בגודלפה אחד מאשרים  :86 ' מסהחלטה

" הסתדרות הנוער העובד והלומד" לעמותת 36רופין ' רח, 6435בגוש 

  .למטרת הקמת קן חדש לנוער העובד והלומד
  

  .2009 - ט "התשס, )רוכלות(אישור חוק עזר לכפר סבא   .5

  

  . 5סעיף   :יהודה בן חמו

חוקי העזר אני רק מציין פה ש. 2009 - ט "חוק עזר רוכלות התשס  :אבי בן חמו

 ועד היום לא התקבלה כל שאלה או 21/04- מ. הופצו לחברים

  . הערה על החוק הזה

   ?קודם נשמע דברי הסבר  : לויאהוד יובל

  . קיבלתם את הכל כתוב  :יהודה בן חמו

קח את , שאלתי אם נקבל. אל תצעק עליי, הלו, רגע, סליחה  : לויאהוד יובל

הרי אני לא , צהוב, ירוק. אל תצעק עליי יותר, הכדור הכחול

  . רוצה להזכיר אותו

  . בבקשה מנשה  :יהודה בן חמו

ולצערי לא , 1963- הצעת החוק הנוכחית מבטלת את החוק מ :ד מנשה אליאס"עו

אין איסור של רוכלות . ראיתי בהצעה התייחסות לימי מנוחה

  , בחוק הקודם. חהובימי מנ

  ,מוחלט על רוכלות  :עמירם מילר

אתה ? אתה רוצה כל יום? שיהיה גם לכל יום, אתה רוצהמה   :יהודה בן חמו

  ? רוצה שנצביע על כל יום
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  . לא בכדי זה צוין שם  :גיא בן גל

  ? זה היה בחוק הקודם ועכשיו זה לא קיים, רגע  : לויאהוד יובל

בחוק הקודם המחוקק או חוק העזר טרחו לציין במפורש איסור  :ד מנשה אליאס"עו

  , רוכלות

  - ימי הרוכלות " אמר 11יף סע  :גיא בן גל

  . בוודאי, יש הגדרה :ד מנשה אליאס"עו

  . צודק, "לא יעסוק הרוכל בעסקו בימי מנוחה"  :גיא בן גל

  ,  אם רוצים לתקן את חוק העזר, אז אני מבקש :ד מנשה אליאס"עו

  . צריך להוסיף את זה  :גיא בן גל

   - להוסיף :ד מנשה אליאס"עו

  . בסדר, כן. בבקשהתציין את זה   :יהודה בן חמו

  ? למה זה לא בדברי ההסבר  : לויאהוד יובל

. תודה רבה, קיבלנו, מנשה. בבקשה, יאיר. תודה. תודה מנשה  :יהודה בן חמו

  . בבקשה, יאיר

  ?מוסיפים או מציינים  :גיא בן גל

  . מוסיפים  :יהודה בן חמו

רק אם להוסיף או , אני רק מבהיר למה מתכוון ראש העיר, לא  :גיא בן גל

  .  לציין את זה

כאשר בעצם אם ,  לחוק העזר איסור לעסוק ברוכלות2יש בסעיף   :יאיר אברהם

החוק בעצם לא קובע שיש , זה לאאז , אני מפרש אותו נכון

אלא מבהיר ומנחה איך כן לבצע , איסור מוחלט לעסוק ברוכלות

  . רוכלות

. חוק עזרשזה יוסף ל, תרשמו בבקשה את ההערות של מנשה  :יהודה בן חמו

  . תודה

הכוונה במסגרת , כאשר מתבצעת רוכלות בעיר, לפי מיטב ידיעתי  :יאיר אברהם

אני , במסגרת מה שהעירייה וראש העיר מתיר לעשות, אירועים
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, איך נקרא לזה, בצורהלא יודע עד כמה זה מוגדר ומנוהל 

  . ברורה

  ". תוקף של רישיון רוכלות "3כתוב לך בסעיף   :אבי בן חמו

אני מעיר . אלא ברמת הנוהל, אני מדבר לא רק ברמת החוק. כן  : אברהםיאיר

יכול להיות שאני , לפי מיטב ידיעתי, משום שעוד פעם, פה הערה

מאחר והנושא הזה עולה וזה אולי איזשהו נוהל שצריך , טועה

  , להתלוות לחוק העזר

ת לעשושאסור . זה בא להסדיר בדיוק את נושא הרוכלות, לא  :אבי בן חמו

וכשנותנים רישיון יש כללים איך , רוכלות אלא אם ניתן רישיון

  . נותנים רישיון

  . אז זה מה שאני אומר. בדיוק  :יאיר אברהם

  . זה בדיוק מה שכתוב  :אבי בן חמו

הכללים האלה לא מספיק מפורטים ולא מספיק מבהירים מה   :יאיר אברהם

ר אני אומר את זה בידיעה ולאח, המחויבות של העירייה

  ,  שבדקתי

  . קרן, בבקשה. תכף תקבל תשובה, הערתך נרשמה, יאיר  :יהודה בן חמו

  ? אפשר לשאול. יש לי שאלה גם  :גיא בן גל

  . קרן, בבקשה  :יהודה בן חמו

  .סבב שאלות נוסף ברשותך אחר כך  :גיא בן גל

האיסור על רוכלות הוא איסור כל עוד אין היתר , יאיר, קודם כל  :ד קרן קדמי"עו

כשיש הבחנה בחוק העזר בין רוכלות , ציפי לעסוק ברוכלותספ

ההיתר לעסוק ברוכלות הוא ממילא . קבועה לרוכלות זמנית

י אגף איכות "שיקבעו ע, יכלול כבר תנאים כאלה ואחרים

הסביבה שאחראי על כל נושא רישוי עסקים וגם על נושא 

ששם אנחנו , 8אני מפנה אותך גם לסעיף , בנוסף. הרוכלות

להגביל אותה בחלק , נסנו סמכות להגביל את הרוכלות בכללהכ
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אנחנו . להגביל סוגים מסוימים של רוכלות, מהמתחמים בעיר

מאוד גדול כדי להתיר לכם - בסך הכל הכנסנו כאן סעיף סל מאוד

  . איזשהו מרווח פעולה

  .  בבקשהיובל. תודה  :יהודה בן חמו

. 2009זר לכפר סבא רוכלות קראתי את דברי ההסבר לחוק ע  : לויאהוד יובל

,  הוא חוק עזר ישן1963- החוק הישן הקודם מ, י ההסבר"עפ

הם מציעים , לפיכך. בלבד ₪ 290הקנסות עומדים על סכום של 

לא הייתי חד . לעדכן את הוראות החוק על חקיקת חוק עזר חדש

 עודכן הקנס      88בשנת , אבל לפי מה שידוע לי, עין כמו מנשה

 מופיע לפי מידע שקיבלתי באתר שתחילה תכולתו זה.  600₪- ל

   - 391מ .ש.ח, 8.12.88של הקנס החדש 

  ? אתה קורא מהחוק של כפר סבא  :יהודה בן חמו

- פורסם ב, 1963ג "תשכ, אני קורא מחוק עזר לכפר סבא רוכלים  : לויאהוד יובל

  .ג" תשכ1402/קת

  . היו אחריו  :יהודה בן חמו

 על 24סעיף , נאמר פה שהתכולה של העונשים. 782עמוד , 1963  : לויאהוד יובל

אז הייתי מציע שקודם כל . 1988חדש היא מדצמבר  ₪ 600

אז אולי בואו רק נעדכן ,  600₪או  ₪ 290ואם הקנס הוא . נדייק

זה גם צריך לעבור , חבל.  ולא נשנה את החוק660- את הקנס ל

. וחהושר הפנים לא ייתן לכם למחוק את ימי המנ, משרד הפנים

חבל שלא ציינתם בפנינו סתם כדי , דבר שני. אני לא מניח

 שהשינוי הוא גם ,להגביר את האמון שלנו במחלקה המשפטית

אלא השינוי הוא קודם כל שנשמט מפה ,  60₪לא רק עניין של 

  . כי זו בטח טעות דפוס. חבל. עניין של ימי מנוחה

  . זה השתנה  :אורן כהן

, יובל בזכות דיבור. בבקשה. ואל תפריע לו, מן שלותן לו את הז  :יהודה בן חמו
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  . תנו לו

שאין להם תואר , כשכותבים דברי הסבר לאנשים כמוני  : לויאהוד יובל

  , אתה יודע, בקושי גמרתי תואר ראשון, במשפטים

  . אתה מצטנע קצת עכשיו  :גיא בן גל

תבים אז כו. מותר לי שקר אחד בישיבה. אבל זה שקר, קצת  : לויאהוד יובל

החוק השינוי שמוצע פה הוא , קודם כל. דברי הסבר שהם אמת

רק , היה פה ויכוח ער למדי, דבר שני. שינוי שחורג מעצם הקנס

  - בנושא, לפני שעה קלה

  . עוד דקה יובל. עוד דקה  :אבי בן חמו

אני , בסוף הזמן, תגיד את זה בלב, אל תקטע לי את קו המחשבה  : לויאהוד יובל

, אתה קוטע לי את קו המחשבה. הזמן מההתחלהעכשיו אקח את 

  . אני לא מוכן לזה

  . יש לך דקה, סליחה, לא  :אבי בן חמו

אני , עכשיו. תסתכל על המים תרגיש בבית. ר לחינוך"תצחק ד  : לויאהוד יובל

מבקש שכשהמחלקה המשפטית רוצה להגדיל את האמון של 

אור טענות במיוחד ל, במיוחד מהאופוזיציה כמוני, חברי המועצה

   - מועצה משפטיתשל חברי שאומר שיש תחושה ש

  .  שניות30יש לך עוד   :אבי בן חמו

מחלקה משפטית הפכה להיות מעין יועצת לראש העיר ולא   : לויאהוד יובל

. שההסבר שיינתן לחברי המועצה יהיה מדויק ואמיתי, למועצה

השמטתם פה דבר שהוא אבן ' א. אז בוא נעמיד דברים על דיוקם

  , בוחן

  . יהודה, נגמר לו הזמן  :אבי בן חמו

  , בנושא השבת  : לויאהוד יובל

  . אני מבקש להתכנס. גיא, תודה רבה  :יהודה בן חמו

אני מבקש שנושא מהותי לציבור מסוים של חברים . אני אתכנס  : לויאהוד יובל
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  , לא יישמט בטעות בחוק עזר, שהוא נושא השבת, שלי

  . הוא עלה על זה? אתה רוצה לקחת לו את הקרדיט, אבל מנשה  :יהודה בן חמו

  , נתתי לו את הקרדיט ואני אשאיר לו את הקרדיט  : לויאהוד יובל

  . גיא. תודה  :יהודה בן חמו

כדי שלא נקרא לאנשים מחלקה משפטית , אני מבקש שלהבא  : לויאהוד יובל

  , ומאחזי עיניים, מתעתעים

  , סליחה  :ד קרן קדמי"עו

  . שההסברים שלכם יהיו מדויקים  : לויאהוד יובל

  . תודה רבה  :יהודה בן חמו

  . ולא יהיו רחוקים מהאמת  : לויאהוד יובל

  ? אני צריך לרדוף אחריכם. תודה רבה  :יהודה בן חמו

לא נעים לי כחבר , אני אומר לך את זה באמת בידידות רבה, יובל  :יאיר אברהם

  , י מועצהלשמוע מילים שמטילות דופי לא בחבר, באמת, מועצה

  , מילא בפני חברי מועצה  :יהודה בן חמו

  , ואם יש לך איזושהי ביקורת  :יאיר אברהם

  . אמת דיברתי  : לויאהוד יובל

אין צורך לפגוע . תעלה אותה באופן מהותי, אני בעד ביקורת  :יאיר אברהם

  . באנשים

  . תודה, יאיר  :יהודה בן חמו

  .קה של המועצהר ועדת האתי"אני מציע שתהיה יו  :גיא בן גל

  . תמשיך, הוא מתלוצץ  :יש'ר בוקי צ"ד

שנאמרים , אני חושב שדין הדברים פה הוא כזה. אני לא צוחק  :גיא בן גל

, י ראש העיר"י האופוזיציה והן ע"דברים מאוד בעייתיים הן ע

  . אני לא צוחק, יהודה. יך לשים סוף לדבר הזהוצר

   .יש צורת דיבור ותרבות דיבור  :צביקה צרפתי

  , בבקשה לא לקטוע מישהו, דבריםיש   :גיא בן גל
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  . גיא, דבר בבקשה, אתה בזכות דיבור  :יהודה בן חמו

אבל . זה חומר למחשבה. יש ערים שפועלת בהם ועדת אתיקה  :גיא בן גל

אז אתה לא מסוגל . יהודה, אולי אתה לא יודע מה זו אתיקה

  . להתחבר לזה

  , אתה פוגע? ...למה להגיד לו :ד מנשה אליאס"עו

  ,  אני מנסה להציע הצעה אתית. כי אי אפשר לדבר איתו על כלום  :גיא בן גל

אתה יודע , גם אתה פוגע. אל תפגע באנשים. אל תפגע באנשים :ד מנשה אליאס"עו

   - אבל אל תגיד לו, אני אגן על זכותך לדבר, מה

  .אני לוקח זמן  :אבי בן חמו

  . ל שאין לי זמן"מנכאחרי זה יגיד מר בן חמו ה  :גיא בן גל

  .אני לוקח זמן, הוא אמר לך שאתה בזכות דיבור. אני לוקח זמן  :אבי בן חמו

  . בוא, מנשה. זמן פציעות. אני בעשרים שניות כבר  :גיא בן גל

  . זה הסגנון שלו, תן לו  :יהודה בן חמו

, המשימה הזו שחברי הקואליציה המתהווים ואלה שכבר כאלה  :גיא בן גל

עם כל הכבוד הפוסל במומו , עצמם להטיף מוסר לנולוקחים על 

  . פוסל

  . אבל אל תפסול בו, אני לא פוסל :ד מנשה אליאס"עו

  . אז תהיה בריא ותן לי לדבר. אז תהיה בריא  :גיא בן גל

  ? זה יפה לקרוא לו מר אגד? מה אתה קורא לו מר אגד :ד מנשה אליאס"עו

שיקרא לי מר ? מה לעשות, דהוא עובד באג.  שניות42- אני ב  :גיא בן גל

  . ס"אני עובד בבי, מורה

  ? אבל למה בכלל לדבר בצורה כזאת? למה  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

 כי בזבזתי לי  דקות שנותרו לי4- אני מציע שתאפשר לי לדבר ב  :גיא בן גל

. ברשותך אדבר לגופו של עניין עכשיואני . את הדקה הראשונה

אני , קודם כל. לחוק העזר הזהיש לי הערה ושתי שאלות ביחס 

, וטוב שכך, מברך שהוא הוגש לנו מבעוד מועד ולא עם סדר היום
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אני רק תוהה מה הבעיה . כי הדברים האלה יש להם יותר תוקף

אני , אני לא מתלונן. לשלוח גם את חוקי העזר הבטלים בעקבו

שכל חוק עזר מהיום שבא לבטל , רק אומר בוא נעשה לנו נוהג

לא רק נסתפק בדברי ההסבר בלרשום מה היו , קודםחוק עזר 

שהרי מצא מר אליאס . אלא גם נצרף אותם, חוקי העזר שבוטלו

ואם הוא לא היה נמרץ . הבדל מעניין בין חוק העזר הישן לקיים

אולי הוא לא היה , וחרוץ וקורא אותו מבעוד מועד ביוזמתו הוא

  . עולה על זה

  . אתה יודע את זה, אבל זה באתר העירוני  :אבי בן חמו

  , אתה יודע, אז אבי  :גיא בן גל

  . אתה יודע שזה באתר  :אבי בן חמו

  . כי שולחים חומר סרוק, הרי לא חוסכים בנייר כבר  :גיא בן גל

  . כי זה מה שביקשתם  :אבי בן חמו

  . סרוק את החוקים הישנים  :גיא בן גל

  . תרזה בא? מה לסרוק לך, אבל זה באתר העירוני  :אבי בן חמו

  , שתי השאלות. עכשיו אתה מבזבז את הזמן שלי, שתי השאלות  :גיא בן גל

  .  דקות3  :אבי בן חמו

זו הערה פשוט לסדר שכדאי , שתי השאלות שיש לי בהקשר הזה  :גיא בן גל

. אנחנו גם קוראים אותם בלי קשר. זה הכל. לצרף חוקים בטלים

  ? אני מפריע לך לדבר עם העוזר שלך

  . דבר, בבקשה  :יהודה בן חמו

יש התייחסות מפורשת , החוק הישן. שתי השאלות שלי הן ככה  :גיא בן גל

יש פשוט התייחסות ספציפית ליכולת . לעניין החרמת סחורה

, ואולי אני טועה, בחוק החדש למיטב קריאתי. להחרים סחורה

אפשר להתווכח ולהגיד , עכשיו. יש התייחסות רק לסילוק

כי יכול לסלק ובן אדם יגיד . לא בהכרחאבל , שסילוק זו החרמה
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המשמעות של . וקח את זה עוד חצי שעה, אוקי אני מסלק לך

,  החמרת ציוד והעונש הוא בזה כפול.להחרים היא ברורה מאוד

וגם סחורתו , גם הבן אדם הפסיק את הרוכלות באותו רגע

אז אני לא יודע אם . נלקחה ממנו ולא תוחזר לו לצורך העניין

אבל המילה החרמה מופיעה בחוק ,  דעתכם לענייןנתתם את

היא מופיעה במתכונת של ביטוי סילוק ולא , הישן ואינה מופיעה

אז אולי ,  ואם לא.האם זה מקרי או לא. זו שאלה אחת. החרמה

  . יש מקום לתקן את זה

  .  דקות2  :אבי בן חמו

  . עם סטופר בעצמי, אני תאמין לי, אבי  :גיא בן גל

  . גם אני  :אבי בן חמו

, בוא נעשה לנו נוהג שאתה אומר לי דקה לפני הסוף ולא כל דקה  :גיא בן גל

השאלה .  שניות על להגיד לך את זה10ואז אני לא אבזבז ? בסדר

בחוק העזר הישן אין התייחסות לסמכויות , השנייה שלי היא

בחוק החדש . ספציפיות שנגזרות לראש העיר מתוקף אותו חוק

שכל ,  סעיפי משנה3 יש בו לא פחות מאשר 8סעיף , לעומת זאת

שראש העיר . כראש עיר, כולם מוקדשים לסמכויות שלך יהודה

להתנות בו , לסרב לתת אותו, מוסמך לתת רישיון לרוכלות

שמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל , תנאים ולהגביל אותו

מוסמך ראש העיר באופן קבוע ומזמן לזמן לאסור רוכלות באזור 

להגביל .  ברחבי העיר או לאסור רוכלות בכל רחבי העיר,מסוים

לאסור , הרישיונות בכלל או לסוג מסוים של רוכלותאת מספר 

מוסמך , ועוד מבלי לגרוע. ועוד כהנה וכהנה, סוגים מסוימים

ולהגביל את , ראש העיר גם להגביל את שעות העיסוק ברוכלות

  , אופן השימוש בדוכן

  . םלא של כול  :יהודה בן חמו
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אתה , תשמע, ...אם מבחינת , אם מבחינת טיב, אם מבחינת גודל  :גיא בן גל

, יש לך כבר סמכויות של מנהיג קומוניסטי, לא צריך לנסוע לסין

. אתה לא חייב ללמוד שם. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה

גם לך אני אודה אם לא תקטע אותי באמצע , מר פיירשטיין, רגע

  . דבריי

  . אבל תדבר לעניין  :טייןפיירשאליעזר 

  . גם לך אני אודה אדוני המבקר אם לא תקטע אותי  :גיא בן גל

  . לא מחוסר ידע  :פיירשטייןאליעזר 

  .אתה לא תקבע אם אני מדבר לעניין או לא  :גיא בן גל

  . אבל זה חוסר ידע  :פיירשטייןאליעזר 

   .אתה לא תקבע אם אני מדבר לעניין או לא  :גיא בן גל

  ... הוא החליט לדבר  : חמויהודה בן

 סעיפי משנה 3- מה הסיבה שבחוק החדש הקדשתם סעיף שלם ו  :גיא בן גל

האם יש , ולכל הפחות? האם יש טעם לזה, לסמכויות ראש העיר

אני לא סבור ? מקום שהדברים יעשו גם בצורה כזאת קטגורית

  . אני אשמח לשמוע מדוע, אם אתם סבורים שכן. יש צורך בזה

  ? יש מישהו עוד. תודה רבה  : חמויהודה בן

  . לא בזמן הדיון. ותחלק לי ציונים בהפסקה אליעזר  :גיא בן גל

  . יאיר, בבקשה. תודה רבה  :יהודה בן חמו

, אני גם אתחיל לחלק לך ציונים על תפקוד באמצע ישיבה  :גיא בן גל

  . אליעזר

  .אתה לא תיכנס לקואליציה ככה  : לויאהוד יובל

מה שאני מבקש שבנושאים שאני , - אבל לא, תי תשובהקיבל  :יאיר אברהם

את החוק לא מספיק מפרט , אין פה מספיק פירוט, שאלתי

גם כאשר ניתן להם , המחויבות של העירייה כלפי הרוכלים

כשניתן להם רישיון וברור , זאת אומרת. רישיון לעסוק ברוכלות
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לא ברור מה המחויבות , באיזה תנאים או מה המגבלות שלהם

אני אתן . מה העירייה נותנת, מה העירייה מקצה. ל העירייהש

, היה באירוע הנושפים? בסדר, לך דוגמא ממה שהיה אך שלשום

ובצמוד אליהם , י החוק מה שנקרא"היו שם דוכנים באישור עפ

 .קמו לפתע דוכנים ללא אישור שהוציאו החנויות במדרחוב

ה לאירועים האיסור והכללים והתחולה של החוק לא נותנת מענ

יש להם בלעדיות באזור הזה אם האם כתוצאה מזה . מהסוג הזה

האם חייב , האם העירייה חייבת לספק להם חשמל אם לא, לא

יש שאלות שאילו הייתי . להיות מפקח מתחילת הערב ועד סופו

אז לא הייתי מוצא את זה בחוק , רוכל פה והייתי מחפש סעד

  .  שם כמעט קטטההיתה,  במדרחוב ירושלים?בסדר. הזה

  . זה לא בסדר  :עמירם מילר

  , אז בגלל זה אני חושב שזה הזמן  :יאיר אברהם

  . קרן תשובות, התשובות של קרן  :עמירם מילר

בואו נשמע את התשובות של קרן ואחר כך נעמיד את זה , חברים  :יש'ר בוקי צ"ד

  . בבקשה.להצבעה

שבה אתה מטיל , שיבה אחתזאת פעם שנייה בי, יובל, קודם כל  :ד קרן קדמי"עו

עכשיו בבקשה אני , סליחה. אז חבל, דופי בלשכה המשפטית

הייתי מצפה ממי שמתכבד , אבל בכל מקרה. אז חבל. מדברת

. לפחות את המטריה המשפטית, טוב- שיבדוק טוב, לעשות את זה

  ,אתה כנראה לא יודע, אף אחד כאן לא הוליך שולל אף אחד

הזמן של כולם יותר מדי . קש לא לפתוח פה ויכוחאני מב, קרן  :יהודה בן חמו

רק שאלות . בבקשה. יקר בשביל ההערות הפחות חכמות האלה

  . ענייניות

  , היא מרגישה שפגעו בכבודה  :גיא בן גל

  . אני מאוד מבקש, קרן, בבקשה  :יהודה בן חמו
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אני עכשיו אגן על זכותה של היועצת המשפטית להגן על , יהודה  :גיא בן גל

מה אתה , זכותה לבטא זה, אם היא נפגעה ממר לוי, עצמה

  ?  אתה תקבע אם היא יכולה להגן על עצמה או לא?מצנזר אותה

  . קרן, בבקשה  :יהודה בן חמו

בטא את ואני מגן על זכותך ל, יש לה זכות מלאה להרגיש פגועה  :גיא בן גל

   - הנישום או. לצורך העניין, גם אם אני חבר של הנילון, דבריך

אבל בתקופה האחרונה וזה לא מעט , אתה כנראה לא יודע יובל  :ד קרן קדמי"עו

כל הוראות העונשין בחוקי עזר אינן הוראות העונשין , שנים

אילו היית . שמכוחן משיתים קנסות על אנשים כאלה ואחרים

היית רואה גם שהעירייה , פותח ומעלעל בכל החומר ששלחנו לך

מבקשת גם לתקן דבר , חלטהאו יותר נכון ככל שאתם תקבלו ה

צו העיריות . חקיקה שקוראים לו צו העיריות ברירות קנס

הוא דבר החקיקה המסמיך דהיום את עיריית - ברירות קנס הוא

י "כפר סבא כמו גם רשויות מקומיות אחרות להשית כנסות עפ

הוראות החוק העונשיות שעדיין קיימות , דפקטו. חוקי העזר

, ולא תמצא אותם בחוקי עזר חדשים, בחוקי עזר ישנים יותר

לא בתי המשפט . כבר אינן הוראות שמכוחן משיתים קנסות

אז בוא . ובוודאי לא פקחים שבאים ורושמים את הקנסות

  . נדקדק באמת דבר ראשון בעניין הזה

אני יכול לבקש ממך , קרן, בבקשה? - את רוצה לתת לנו, קרן  :יהודה בן חמו

את חושבת . בזמן קצובאנחנו , עם כל הכבוד, באמת? משהו

  .בבקשה? שמעניין אותם עכשיו השאלות האלה

ועכשיו ,  290₪היתה , דרגת הקנס לפי חוק העזר רוכלות עד כה  :ד קרן קדמי"עו

  .  660₪מבקשים לעדכן אותה על 

  .אז אפשר לעשות רק עדכון  : לויאהוד יובל

  , בנוגע לשבת  :ד קרן קדמי"עו
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  .  את החוקבלי לשנות  : לויאהוד יובל

מכיוון שזה חוק עזר ישן והוא לא יעבור לא את משרד . לא  :ד קרן קדמי"עו

  . המשפטים ולא את משרד הפנים

  , ההערה של מנשה  :יהודה בן חמו

  . רשמתי  :ד קרן קדמי"עו

  ? מי בעד לאשר את חוק העזר. תודה רבה  :יהודה בן חמו

  . היא לא ענתה על כל השאלות  :גיא בן גל

אז זאת אומרת , אז זה היה הקצב, זה שימי המנוחה נשמטו  : לויאהוד יובל

נשמטו ימי המנוחה וזה לא הופיע ? שהנושא הזה נכון או לא נכון

  ? כן או לא? בדברי ההסבר

  . אבל היא מוסיפה את זה עכשיו  :שמעון פרץ

  .לא הוסיפה לדברי ההסבר  : לויאהוד יובל

   -  לבנוגע, עניין החרמת סחורה  :ד קרן קדמי"עו

קשה לי ואני בכלל הבטחתי לה שאני לא אכעס , ...קרן קדמי  : לויאהוד יובל

נשמט . בנושא הזה קשה לי במיוחד, ואני. עליה ולא אריב איתה

לא לקרוא לי בשמות לפני שאני ? או לא נשמט מדברי ההסבר

 היום Gקניון , נושא מהותי, בדברי ההסבר. מקבל תשובה ברורה

  , א של ימי המנוחההנוש, דיברנו על שבת

  . שמענו אותך, שמענו אותך, שמענו אותך  :יש'ר בוקי צ"ד

אני אפנה , שמענו אותך. אתה אידיוט ואתה לא תפנה אליי ככה  : לויאהוד יובל

  . כל פעם שאתה תרצה לפתוח את הפה, אליך באותה צורה

  ? אתה מוכן לחזור בך על המילה שקראת לי  :יש'ר בוקי צ"ד

אתה , לפרוטוקול אני חוזר בי. ... אני חושב שאתה אידיוט, לא  : לויאהוד יובל

ההשכלה . אני חוזר בי. אתה לא אידיוט. ר"אתה ד, לא אידיוט

  . שלך הוכחה

כנראה היחיד פה שלא התנצל על דברים . חזרת בך ותשתוק  :גיא בן גל
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אבל אולי הוא , מאוד קשים שהוא אמר עד היום זה ראש העיר

  . ילמד מאחרים

  . אני מבקש שתתנצל. אני מבקש שתתנצל  :יש' בוקי צר"ד

  . אתה לא אידיוט, אני מתנצל ואני חוזר בי  : לויאהוד יובל

  . תודה  :יש'ר בוקי צ"ד

כל נושא החרמת , נכון להיום. החרמת סחורה נשאלתיבנוגע ל  :ד קרן קדמי"עו

מוסדר בדבר חקיקה ראשית בחוק , סחורה מעסקים של רוכלים

אין שום סיבה להכניס את זה לדבר ,  ואשר על כן.רישוי עסקים

, ויתרה מכך. שהוא דבר חקיקת משנה, חקיקה שהוא חוק עזר

בנוגע לסמכויות ראש . יש גם פסיקות שבאות ומדברות על זה

. י הגדרת חוק העזר הוא רשות הרישוי"ראש העיר עפ, העיר

בנוגע למחויבות , יאיר. הסמכויותניתנו לו , ואשר על כן

חוק העזר . כמו שהגדרת את זה אתה סעד לרוכלים, רייההעי

הזה בא להסדיר את דרכי ההעסקה או דרכי הפעילות של 

הוא לא בא להיות הדדי במובן זה שהוא מסדיר גם את . רוכלים

ההיתר שיקבלו הרוכלים . הזכויות של רוכלים אל מול העירייה

שרוכל ככל , יקבע תנאים כאלה ואחרים מעבר לזה, ככל שיקבלו

י אגף איכות הסביבה "עזה יקבע , יהיה זכאי לדבר כזה או אחר

  . בחוק עזראבל לא , שבעצם אמון על כל נושא הרוכלות

  ? באמצעות נוהל  :יאיר אברהם

אבל לא בדרך של חוק , באמצעות החלטה שלהם, באמצעות נוהל  :ד קרן קדמי"עו

  . עזר

שייקבע בנוהל באגף , עזראז אני מבקש כפעולה משלימה לחוק ה  :יאיר אברהם

  . איכות הסביבה מה החובות והזכויות של רוכל

  . אתה מאשר את החוק. אבל זה אתה לא מאשר  :יהודה בן חמו

  . אני מבין  :יאיר אברהם
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מי בעד לאשר את חוק העזר , לאור הדברים שנאמרו פה. תודה  :יהודה בן חמו

  ? 5העירוני שמצורף אליכם בסעיף 

אני רוצה לדעת ? מה יהיה הנוסח כביכול שמצביעים עליו, יחהסל  : לויאהוד יובל

  . לגבי הרוכלות

  . אנחנו בהצבעה כרגע. תודה  :יהודה בן חמו

  ? אמרת כולל תוספת או לא כולל תוספת  : לויאהוד יובל

  .של שבת  :יהודה בן חמו

  . אמרו, כולל  :שמעון פרץ

  ? מי בעד  :יהודה בן חמו

  . ול בבקשה ברורתאמר לפרוטוק  : לויאהוד יובל

אני גם אבקש להוסיף סעיף שמדבר . עוד דבר אחד, סליחה שנייה  :ד קרן קדמי"עו

שהיא תוצמד פעם בשנה למדד , על הצמדה למדד של האגרה

  . המחירים לצרכן

  , לאור ההערות שנאמרו פה. תודה רבה  :יהודה בן חמו

ללת את החזרת אני מבקש להגיד לפרוטוקול שההצבעה עכשיו כו  : לויאהוד יובל

לא , 11וכולל מה שנאמר בסעיף , הסעיף שנקרא ימי מנוחה

  . יעסוק רוכל בעסקו בימי מנוחה

  .  בסדר.גם בהגדרה וגם בחוק, בסדר :ד מנשה אליאס"עו

  . נאמר. נאמר  :שמעון פרץ

  . או שמוסיפים את הסעיף או שלא  :גיא בן גל

  . אמרו שמוסיפים  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  ? מי אמר? אמרו  :לגיא בן ג

  . אמרו עכשיו  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  ? מי אמר  :גיא בן גל

אני לא ? מה הסיפור?  פעמים10צריך להגיד את זה . שיתקנו  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  . מבינה
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  ? לקנס יש עבירת משפט, קרן  :עמירם מילר

  . כן  :ד קרן קדמי"עו

  ? 5מי בעד לאשר את סעיף   :יהודה בן חמו

  . פה אחד. פה אחד  :עון פרץשמ

  . יש פה אחד  :אל- אתי גן

  הצבעה

אתי , גיא בן גל, יובל לוי, בוזגלו- שלי עמרמי, אברהם מולה: בעד

בוקי , יהודה בן חמו, עמירם מילר, אורן כהן, נפתלי גרוס, אל- גן

יאיר , מנשה אליאס, איתן צנעני, צביקה צרפתי, ארנון לוי, ש'צי

  .אברהם

  

- ט"התשס, )רוכלות(סבא - פה אחד את חוק העזר לכפרמאשרים  :87 ' מסהחלטה

  .בתוספת סעיף האוסר על רוכלות בימי מנוחה, ב"מצה 2009
  

  .2009 - ט "התשס, )מפוחי עלים(אישור חוק עזר לכפר סבא   .6

  

  . בבקשה, 6סעיף   :יהודה בן חמו

  , אישור חוק עזר לכפר סבא  :אבי בן חמו

  . יש לי אירוע, אני מתנצל, לצאתאני צריך , יהודה  :יאיר אברהם

  . למה אנחנו לא מוזמנים  :עמירם מילר

   - אני מצביע בעד המינוי שלך לממלא מקום בתקופה  :יאיר אברהם

  . אני הייתי מודאג  :עמירם מילר

  . 6סעיף . תודה  :יהודה בן חמו

  , אתה תבהיר אדוני מה אתה מתכוון לעשות, סליחה אדוני  : לויאהוד יובל

  . 6התייחסויות ושאלות לגבי סעיף   : חמויהודה בן

  . אישור חוק עזר לכפר סבא מפוחי עלים  :אבי בן חמו
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  . גיא והצבעה, אם אין. מי רוצה להתייחס ירים את ידו, בבקשה  :יהודה בן חמו

אני מברך את עיריית כפר סבא שאמנם לקח לה קצת , קודם כל  :גיא בן גל

ה להסדיר את נושא אבל היא הגיעה למסקנה שהיא צריכ, זמן

  , לצערי לא התקבלה. מפוחי העלים

  . היא הראשונה   :גל סגל

 העובדה שלא .זה תוציא בהודעה לתקשורת שלך אחרי העירייה  :גיא בן גל

, התקבלה עמדת סיעת הירוקים לפני כחצי שנה או קצת פחות

ואז גל , שצריך לאסור באופן גורף את השימוש במפוחי העלים

אר שכפר סבא העיר הראשונה שאוסרת סגל אם היית מתפ

, הייתי אומר גל, בצורה קטגורית את השימוש במפוחי עלים

זה שאנחנו העירייה הראשונה שעושה . שווה הודעה לעיתונות

ל אני עדיין לא מחלק אב, זה יפה, חוק עזר בנושא מפוחי עלים

, ועדיין. מדליה על זה כמו שאתה אולי רוצה בעיריית כפר סבא

. 'ושא הזה יוסדר טוב שיהיו כלים שיגבילו ויחמירו וכוטוב שהנ

למה , קודם כל. יש לי שאלה אינפורמטיבית אחת בעניין הזה

אבל , גם אפשר לשאול,  חודשים לנסח חקיקת חוק עזר5נדרשו 

,  בחוק העזר3כתוב שלא יופעל בסעיף . לא נהיה קטנוניים, בסדר

שורו של ראש רחוב אלא באיון ילא יופעל מפוח עלים בניק"

שאת תגידי שראש העיר הוא , אז אני מניח שוב קרן". העיר

  ? איך קראת לזה, הרשות

  . רשות הרישוי  :שמעון פרץ

עובדים לא מעט מפוחי , אתה יודע, אז אני מניח, סמכות הרישוי  :גיא בן גל

, אם אתה הולך להסמיך כל מפוח עלים פה. עלים בעיר הזאת

אני חושב שכדאי .  חתימותתתכונן לחתום על הרבה מאוד

  . 'או מי שהוא הסמיך לכך'להוסיף 

  . זה רשום  :ד קרן קדמי"עו
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  ? איפה  :גיא בן גל

  . 1סעיף . בהגדרות  :ד קרן קדמי"עו

חשבתי , רגעתיאז הנה נ. מצוין, אוקי? 3בהגדרה עצמה של סעיף   :גיא בן גל

ע עכשיו אני רגו, מפוחי עלים... שאתה כל היום תבלה לחתום על 

ואני יודע שבן חמו כנראה גם כנראה לא ירדוף אחרי כל רוכל 

  . וגם לא אחרי כל מפוח בעיר, בעיר

  . אבל על כל כלב וכל חמור הוא עדיין צריך לרוץ  :פיירשטייןאליעזר 

ה את הגרסה בחראלא להגיד שחבל שהעירייה , לא נותר לי  :גיא בן גל

, הקטגוריבמפוח ולא את האיסור המצמצמת שמגבילה שימוש 

  . תפרודוקטיביאבל אני מברך גם על הגישה הזו שהיא 

  . בבקשה, עמירם מילר. תודה  :יהודה בן חמו

אני מקווה שהחוק מבדיל בין מפוח עלים לבין . לי יש שאלה  :עמירם מילר

  . שואב עלים

  . הוא לא מתייחס לשואב  :נפתלי גרוס

  . יש שואב  :עמירם מילר

  . שואבהוא לא מתייחס ל  :אל- אתי גן

  ? שואבים מותר  :עמירם מילר

  . לא מותר, שואב עדיף  :נפתלי גרוס

  , מה שאני רוצה. לי יש בבית שואב וגם מפוח  :עמירם מילר

  . בבית אתה יכול להפעיל  :שמעון פרץ

  ? נכון, מפוח זה לא שואב  :עמירם מילר

  . לא  :???

 השואב שואב .ואמרנו שהמפוח מפזר את זה, אנחנו העלינו בזמנו  :נפתלי גרוס

  . את זה

  ...תראה מה שואב אחד  :גיא בן גל

, מספיק עם זה. ירים את ידו? 6מי בעד לאשר את סעיף . תודה  :יהודה בן חמו
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  . שמעון

  . פה אחד  :יש'ר בוקי צ"ד

  הצבעה

אתי , גיא בן גל, יובל לוי, בוזגלו- שלי עמרמי, אברהם מולה: בעד

בוקי , יהודה בן חמו, רעמירם מיל, אורן כהן, נפתלי גרוס, אל- גן

יאיר , מנשה אליאס, איתן צנעני, צביקה צרפתי, ארנון לוי, ש'צי

  .אברהם

  . תודה  :יהודה בן חמו

 –ט "התשס, )מפוחי עלים(סבא - פה אחד חוק עזר לכפרמאשרים  :88'  מסהחלטה

  .ב" המצ2009
  

  .7-11/5/09מ של ראש העיר בין התאריכים "מינוי עמירם מילר כמ  .7

  

  . מ" מינוי עמירם מילר כמ-  7  :ה בן חמויהוד

  . חבל על הזמן, פה אחד  :שמעון פרץ

מ ראש העיר " כמ,ראש העיר/ס, את מינוי עמירם מילרמאשרים  :89'  מסהחלטה

  .11/05 – 07/05בין התאריכים 
  

 על נס את עבודתם אני רוצה להעלות,  האחרון8לפני סעיף   :יהודה בן חמו

במיוחד של האגפים הרלוונטיים , ההברוכה של עובדי העיריי

אם זה אגף , אם זה אגף איכות הסביבה, להכנת האירועים

, בהחלט קרן המוסיקה. מדור האירועים, תרבות

וכל העובדים אשר נרתמו לעשות את האירוע , ןהקונסרבטוריו

ששמחתי לראות חלק נכבד מחברי המועצה , המיוחד במינו

 העבודה הברוכה שנעשתה אני רוצה להעלות על נס את. החשכהב

, זכתה במקום הראשון בהחשכהוכפר סבא , במערכת החינוך
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אתה הדלקת את האור . למרות שראיתי שהדלקת את האור

  .  אני שמתי לב.בשעה הזאת

  . אתה עכשיו עושה לי שם רע  : לויאהוד יובל

  . אני שמתי לב לזה  :יהודה בן חמו

  , אפילו שיש לי חבר הזוי  : לויאהוד יובל

של אתה גם הדלקת את הפנסים , אני שמתי לב שאתה הדלקת  :יהודה בן חמו

  . האוטו

  . תיזהר, יש לי חברים הזויים, יהודה  : לויאהוד יובל

ומודה לעובדים , אבל אני בהחלט מעלה על נס את העבודה. תודה  :יהודה בן חמו

  .שעשו את מלאכתם נאמנה

  

  ".כיכר השוטר"קריאת כיכר   .8

  

הוא הפנה את תשומת לבית , לבקשתו של מפקד המחוז, 8סעיף   :יהודה בן חמו

לא , לא לכיכר, המשפט שאין בכפר סבא התייחסות לא לרחוב

לשום איזשהו מונומנט שיכול לבוא ולהביע את ההערכה שלנו 

ולכן אני מציע לקרוא לאחת מכיכרות העיר . למשטרת ישראל

מתחנת כפר שבו גם ננציח את שלושת השוטרים , "כיכר השוטר"

מי בעד לאשר את , ועל כן אני מציע לאשר. סבא שנהרגו בפעילות

  ?8סעיף 

  ? איפה אבל  :עמירם מילר

  ? - כמה המשטרה נותנת תמורת  :אל- אתי גן

  ? חות בשנה"כמה דו  :יהודה בן חמו

  ? כמה היא נותנת כמו כל האחרים  :אל- אתי גן

  .יש לי שאלה בהקשר הזה  :גיא בן גל

  . עמירם בבקשה, נייה רגעש  :יהודה בן חמו
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  . אני רק שאלתי איפה הכיכר  :עמירם מילר

  . בבקשה, אתי. אני אענה. תודה  :יהודה בן חמו

  ? - שאלתי כמה המשטרה תורמת גם כן בשביל לעשות  :אל- אתי גן

  . בבקשה, גיא  :יהודה בן חמו

דברים מהסוג הזה בדרך כלל מסורים לידה של ועדת השמות   :גיא בן גל

ועדת הילד , ה לא הקמת עד היום יחד עם ועדת החינוךשמשום מ

כולם ועדות סטטוטוריות שכבר יותר , ועדת הסמים, והנוער

, שבחלקן בראשן עמדת אפילו בקדנציה הקודמת, מחצי שנה

, גם נושא כמו כיכר שוטרים. כולם לא עברו עדיין לאישור

שנשמע כמו משהו ככה מתיש שאפשר לאשר אותו בהינף , לדעתי

. זה תפקידה. ראוי שיתקיים בו דיון מקדים בוועדת השמות, די

, כיכר יכולה להיות דבר מהותי לאחרים וזניח בעיני אחרים

ומן . יש לה חשיבות, והייתי בוועדה הזאת בקדנציה הקודמת

אבל לא הקמת אותה . דברים כאלה ידונו בה לפני כןהראוי ש

   .עדיין

עדיין , עמירם, לגבי איפה הכיכר?  נוסףמי מבין החברים. תודה  :יהודה בן חמו

ילים על ירדנה שהיא בצוות ההיגוי של שימור אנחנו מט. לא ידוע

שימור אתרים וגם בצוות , לא הנצחה סליחה, אתרים והנצחה

נטיל עליה אנחנו . היגוי של שמות של רחובות ומוסדות ציבור

   .אנחנו לא גובים כסף מהמשטרה? כמה. למצוא לנו איפה

ולא כיכר " כיכר המשטרה"אני בכל זאת מציע לקרוא לכיכר   :ם מילרעמיר

  . השוטר

  . אוקי, משטרה  :יהודה בן חמו

חס וחלילה כי יש גם שוטרות , שלא יהיה בזה אופי שוביניסטי  :עמירם מילר

  ,רבות

ל "אני אגיד לצה, נו באמת,  אתי.כיכר השוטרות. כיכר השוטרים  :יהודה בן חמו
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  .  באמת, נו ?אעשה כיכר החיילשישלם לי אם אני 

זה גם . כיכר המחקר והאזהרה? מה דעתך על שם אחר, יהודה  :גיא בן גל

אם אנחנו מעלים על נס את נושא , יהודה? לא, קשור למשטרה

בוא נקרא לזה כיכר המורשע , אכיפת החוק ושלטון החוק

זכותך לומר את כל מה 'כיכר ה, כיכר הנחשד באזהרה, בפלילים

הדיון הזה עם כל , שוב. 'צה אבל זה עשוי להפליל אותךשאתה רו

הכבוד אני מגחיך אותו כי הוא צריך להתקיים בוועדת השמות 

  . קודם

  . תודה רבה  :יהודה בן חמו

  , ואתה משטרה, ואתה שוטרים, ואז לא אתה תציע שוטרת  :גיא בן גל

  . ירים את ידו? 8מי בעד לאשר את סעיף . תודה רבה  :יהודה בן חמו

  הצבעה  

 מנשה, בוזגלו-  עמרמישלי,  מולהאברהם , פרץשמעון: בעד

 יהודה, ש' ציבוקי,  צרפתיצביקה,  לויארנון,  צנעניאיתן, אליאס

  .  לוי ויובל כהןאורן, בן חמו

  .נפתלי גרוס, אל- אתי גן, גיא בן גל: נמנעים  

  

  ".כיכר השוטר"קריאת כיכר מאשרים  :90'  מסהחלטה
  

  . הישיבה נעולה. ה רבהתוד  :יהודה בן חמו

  ... יש , הישיבה לא ננעלה, לא  :גיא בן גל

  ? מה עם המינוי של עמירם  : לויאהוד יובל

הישיבה לא , יהודה. הישיבה לא נגמרה, יהודה, מר בן חמו  :גיא בן גל

 כדאי לך לשמוע מה ...יש , הישיבה לא נגמרה, יהודה. נגמרה

  . זה נוגע אליך, שאני רוצה להגיד

  . הישיבה לא הסתיימה. אני מנהל את הישיבה  :יש'וקי צר ב"ד
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  . הישיבה לא נגמרה. מי שרוצה שילך  :גיא בן גל

  . יותר מדקה, אני אשאר אם תרצה  :אורן כהן

זה מה שאני הולך . דקה. כדאי לך לשמוע מה שאני רוצה להגיד  :גיא בן גל

 ?מנשה, אתה יודע למה זה נקרא ככה. זה נאומים בני דקה. לדבר

אני נרשמתי לפניך עם . זה נקרא נאום בן דקה כי מדברים דקה

  .כל הכבוד

  . דבר, גיא   :יש'ר בוקי צ"ד

כי חוק ראש הרשות , חבל לי שראש העיר לא פה. יש לי דקה  :גיא בן גל

אומר שראש עיר צריך , 1993המקומית וסגניו הצהרת הון משנת 

הון יהודה בן חמו הגיש את הצהרת ה. להגיש הצהרת הון

 בחוק הזה אומר 3סעיף . 7.6.2004- בהראשונה שלו והיחידה שלו 

כל ', שראש רשות יחזיר ויגיש הצהרת הון כאמור בסעיף קטן א

 24.3.2008- ב. אימת שחל לדעתו שינוי משמעותי בתוכן הצהרתו

הוא ,  שנים אחרי הצהרת ההון המקורית של מר בן חמו4- כ

בשכונת הוא רכש מגרש הודיע לחברי הוועדה לתכנון ובנייה ש

שזה עונה להגדרה של , לכל בר דעת יהיה ברור ומובן. הפארק

זה עונה , כי אם הוא רכש שטח. שינוי משמעותי בהצהרת ההון

ובעת הגשת ההצהרה הוא לא היה הבעלים של , להגדרה הזאת

אני קיבלתי מסמך רשמי ממשרד הפנים              . אותו שטח

שאומר שראש עיריית כפר סבא , א פההוא נמצ, 19.3.2009- מה

אם הוא היה , רציתי. עדיין לא הגיש תיקון להצהרת ההון שלו

לשאול אותו למה הוא לא הגיש את , מכבד אותו ונמצא פה כרגע

סוף - והאם כשהוא סוף. מתי בכוונתו להגיש את התיקון, התיקון

למרות שהחוק לא מחייב , אולי הוא יהיה מוכן, יגיש את התיקון

  . עברה דקה בדיוק.  הצהרת ההון שלולחשוף את תוכן, ותוא

  . תשובה קצרה  :יש'ר בוקי צ"ד
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  . תשובה ראש העיר צריך להשיב  :גיא בן גל

  , אני לא אענה בשמו של ראש העיר  :יש'ר בוקי צ"ד

  . כי הוא לא פה  :גיא בן גל

ת אנחנו קיבלנו ממשרד הפנים היום טפסים למילוי של הצהר  :יש'ר בוקי צ"ד

אני כסגן ראש העיר . ראש העיר וסגניו מגישים הצהרת הון. הון

קיבלנו משך זמן . שמקבל שכר וראש העיר מגישים הצהרת הון

  , להגיש אותה

  .  יום מיום הבחירה60  :עמירם מילר

    ?כמה ימים עברו  : לויאהוד יובל

  . אני רוצה לומר משהו  :עמירם מילר

  .  הפיננסי שלואו אחרי שחל שינוי במצב  :גיא בן גל

  .זה היה לפני שנה ומשהו  :גיא בן גל

 יום 60יש לי , אם אני לא טועה,  למרץ25- נבחרתי נדמה לי באני   :עמירם מילר

והצהרת ההון מוגשת למשרד הפנים דרך , להגיש הצהרת הון

  . בכלל לא לעירייה, אגב

  . אם אתה זוכר, הנאום שלי לא התייחס אליך  :גיא בן גל

  . אני מניח שכל דין חל על כולם. לא חשוב. בסדר, לא  :עמירם מילר

  ? זהו, עמירם  :יש'ר בוקי צ"ד

את , יש'אני רוצה בשם חברי מועצת העירייה לברך את בוקי צ  :עמירם מילר

את , ל החברה הכלכלית ואת ראש העיר יהודה בן חמו"מנכ

  , תחזרו בשלום, סעו בשלום. לנסיעה טובה לסין, הגזבר רוכל

  . הישיבה נעולה. תודה רבה  :יש'י צר בוק"ד

  

  

  

 חמו- אבי בן
 ל העירייה "מנכ

 חמו- יהודה בן 
 ראש העיר 
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  09/0504/ מיום  מן המניין ריכוז החלטות מועצה
  

  

  . חליטים להסיר ההצעה בנושא הפעלת מרכז גלר מסדר היוםמ :81'  מסהחלטה
  

ייה לפעילות מרכז מחליטים להסיר ההצעה בנושא מדיניות העיר :82 ' מסהחלטה

G מסדר היום .  

  

ס "מחליטים להסיר ההצעה בנושא קידום דיור בר השגה בכ :83 ' מסהחלטה

  .מסדר היום
  

מחליטים להסיר ההצעה בנושא שדרוג ושיפוץ קרית ספיר מסדר  :84'  מסהחלטה

  .היום

  

ד נורמן פלאט מיום "פה אחד את חוות דעתו של עומאשרים  :85 ' מסהחלטה

צמרת "ב וכן את ההתקשרויות והסכמי המכר בפרוייקט "מצ ה3.9.08

י הרוכשים "והן ע, הן עם הרוכשים שזכו במכרזים, הכפר כפר סבא

הכל כמפורט בחוות הדעת וברשימה , שהתקשרו בהסכמי מכר ללא מכרז

  .'שצורפה לה כנספח א

  

 280 דונם בחלק מחלקה 1פה אחד הקצאת קרקע בגודל מאשרים  :86 ' מסהחלטה

" הסתדרות הנוער העובד והלומד" לעמותת 36רופין ' רח, 6435גוש ב

  .למטרת הקמת קן חדש לנוער העובד והלומד
  

- ט" התשס,)רוכלות(סבא - פה אחד את חוק העזר לכפרמאשרים  :87 ' מסהחלטה

  .בתוספת סעיף האוסר רוכלות בימי מנוחה, ב" המצ2009
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 –ט "התשס, )מפוחי עלים(סבא - פה אחד חוק עזר לכפרמאשרים  :88'  מסהחלטה

  .ב" המצ2009
  

מ ראש העיר "כמ, ראש העיר/ס, את מינוי עמירם מילרמאשרים  :89'  מסהחלטה

  .11/05 – 07/05בין התאריכים 
  

  ".כיכר השוטר"קריאת כיכר מאשרים  :90'  מסהחלטה
  

  


