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 .הצעות לסדר .2

 לחוק 15לפי סעיף , ד איתן צנעני לסגן ראש העיר בתואר וללא שכר"מינוי עו .3

 .1975 –ה "תשל, )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(הרשויות המקומיות 
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 .בשכונות הירוקות

ועדה לקידום , ועדה למאבק בסמים, ועדת ביטחון, ועדת חינוך: מינוי ועדות עירייה .7

 .מעמד הילד וועדת שמות

 לחוק 11אשרור המשך אכיפה לפי חוקי העזר העירוניים בהתאם להוראות סעיף  .8

   .אכיפה סביבתית
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לפתוח את ישיבת מועצת אני שמח . כים הבאיםברו, ערב טוב  :יהודה בן חמו

בטרם נתחיל .  מונחים בפנינו לא מעט סעיפיםעל סדר היום. העיר

  . אבי תיקון מסוים בבקשה, בסדר היום

החלטת לגבי , יש תיקון לפרוטוקול שביקש חבר המועצה גיא בן גל  :אבי בן חמו

 יובהר כי יום המנוחה השביעי"התוספת היא , 87' המועצה מס

מדובר על חוק העזר לכפר סבא , מגולם בנוסח חוק העזר החדש

  . זה נכנס לפרוטוקול, זה מקובל". ט"התשס, רוכלות

  .  בבקשה, עמירם  :יהודה בן חמו

יר ניגוד האינטרסים שלי ני לחברי המועצה שהודיעאני מבקש ל  :עמירם מילר

נמסר ,  לאפריל שנה זו17- שהוצא לגורמים המתאימים ביום ה

יכול , כל אחד יבוא. ל"נם של חברי המועצה ולשכת המנכלעיו

אלא לכבד את , אני מבקש לא לכבד את פרטיותי. לראות, לעיין

  . איתם אני נמצא בקשרים עסקייםפרטיותם של הגורמים 

  . בבקשה, שאילתות. תודה  :יהודה בן חמו

  . גה הזאתשמברכים אותך על ה  :גיא בן גל

  

  . שאילתות  .1

  

        הוגשה , רכב ספורט לסגן ראש העירבנושא  אהוד יובל לויל שאילתא ש: א  

  .11/05/09- ב

  

  ?מהי עלות הליסינג של הרכב שמגיע לסגן ראש העיר"   .1

   ?י איזה קריטריונים וסעיפי חוק נקבעת הזכאות והסוג"עפ   .2

   ?מהו סיווג רכב הספורט שביקש סגן ראש העיר    .3

   ?לטעמםצד זכאים לרכב לבקש רכב או נוהג מהאם יש סמכות    .4



    10.06.2009  4  מועצה מן המניין 

  ל העירייה "מהי עלות הליסינג של רכבים שקבלו מנכ    .5

   ?ופקידים זוטרים ובכירים אחרים

מיהו ספק הליסינג היום והאם יש כוונה להחליפו במכרז    .6

   ?חדש

אם כן מהן הצעות ? האם הוגשו הצעות חדשות במיכרז חדש   .7

  ב המחיר במכרז החדש לקבוצות הרכ

זאת שלה זכאי סגן ראש העיר וזאת שבה , נטיותוהרלו   

   ?נמצאת מכונית הספורט

₪ כיצד חישב וקבע סגן ראש העיר את ההפרש של עשר אלף      .8

   ?בין הרכב לו הוא זכאי לרכב הספורט

למה לא יוחלפו כל , אם אכן נכון חישובו של סגן ראש העיר      .9

   ?לשנה₪ המכוניות ברכב זול בעשר אלף 

מי אחראי לרכישת הרכבים היקרים , אם אכן נכון חישובו   .10

  "? יותר מההצעה הזולה שהציע סגן ראש העיר

  

 הנושא של ההצעה שהיא כוללת את השינוי - אחד , היו שני דברים  : לויאהוד יובל

הוויכוח שהיה ביני לבין  לגבי - והשני .  הרוכלותחוק, לגבי השבת

   . אליך והתקבלהנשלחה... אני העליתי . בוקי

  , זה לא  :יש'ר בוקי צ"ד

לגבי הצורה שאני פניתי אליו היא , אמרת לי שהתקבלה, סליחה  : לויאהוד יובל

ף דבר "אל, א"ף או בה"במילה שאני לא אחזור עליה אם היא באל

ברישום , המהותי היתה שבהחלטה שלי אליו, והשני. ראשון

  , לכאורה, ההחלטה שהתקבלה

  . ודה רבהת  :יהודה בן חמו

  , קיבלתי רשות, יהודה  : לויאהוד יובל

ואני , אני מאמין ששלחת, מכיוון שהיא לא נמצאת. אני אעזור לך  :יהודה בן חמו
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היות . מאמין אפילו שזה הגיע ואני מאמין שאמרו לך שזה הגיע

אנחנו נצרף אותו , אנחנו מקבלים את התיקון, וזה לא נמצא פה

  ...הלפרוטוקול 

  .אני העליתי שני תיקונים? איזה מהם  :וי לאהוד יובל

 אני לא ...כל היחס שלך לוגם התיקון של , גם התיקון של שבת  :יהודה בן חמו

   ...נביא את זה ל אבל אנחנו, ראיתי את זה

  ? שזה מקובל על כולם, זאת אומרת  : לויאהוד יובל

  - אמרתי ש, לא אמרתי שזה מקובל  :יהודה בן חמו

  ... הפרוטוקול לא משקף בצורה נכונהאבל   : לויאהוד יובל

  ? ...ביקשת, ...ביקשת לצרף. בבקשה  :יהודה בן חמו

אני מבקש שראש העיר יגיד בצורה מפורשת שנושא חוק העזר . כן  : לויאהוד יובל

  . יתוקן בנושא השבת

שזה , אני אמרתי בצורה מאוד מפורשת שכל ילד יוכל להבין אותי  :יהודה בן חמו

  . בבקשה. ליצורף לפרוטוקו

  . ולחוק העזר  : לויאהוד יובל

הוגשה , שאילתא של יובל לוי בנושא רכב ספורט לסגן ראש העיר  :יש'ר בוקי צ"ד

  :להלן התשובות,  שאלות10. 5-  ל11- ב

  תשובת ראש העיר"  

 . כן לחודש, מ"כולל מע ₪ 3,601 –הונדה סיויק    .1

הקריטריונים לבחירת הרכב לראש הרשות וסגניו הינם    .2

 הדן 2004ל משרד הפנים משנת "בהתאם לאמור בחוזר מנכ

 פרק ,בשכר ותנאים נלווים לראשי רשויות וסגניהם בשכר

 אלף 100- הואיל ואוכלוסיית כפר סבא מונה פחות מ. 'ב

התקבל אישור מיוחד ממשרד הפנים למתן רכב , תושבים

 .צמוד לסגן משיקולי חיסכון בכסף ציבורי

 .3קבוצה    .3



    10.06.2009  6  מועצה מן המניין 

 .פי נוהל  הקצאת רכביםרק על , לא   .4

מחירי רכבי הליסינג משתנים מעת לעת בכפוף למכרז    .5

 .שאושר בוועדת מכרזים

ממש , לאחרונה, העירייה, עד היום החברה למשק וכלכלה    .6

לפני שבועות ספורים יצאה למכרז חדש בה זכו שלוש 

 .הילוך שישי ומשקי ליסינג, SIXשלמה : חברות

לחודש עבור סוגי רכבים  ₪ 3631 – 3129הצעות המחיר בין    .7

 .שונים ובדרגות שונות

י תחשיב שנערך "אלא עפ, סגן ראש העיר לא קבע את ההפרש   .8

 הראנו 17.12.08בגזברות העירייה והוצג במועצת עיר מיום 

כי יש חסכון בליסינג לעומת אחזקת רכב ואף הנושא אושר 

א ושכר רשויות "מנהל אגף כ, ישראל שפיצר' י מר"ע

 .מיות במשרד הפניםמקו

ובמובן ,  להוזיל–מטרת המכרז , בין השאר, זו בדיוק היתה   .9

 .זה הצלחנו לקבל מחירים יותר זולים לרבות הונדה סיוויק

  ". אף אחד לא לקח ליסינג של רכב יקר יותר .10

  

י המכסימום "נערך חישוב עפ,  שהוצגו למועצת העירלפי הנתונים  : לויאהוד יובל

, שזה מושווה לסגן ראש העיר', לבכיר בדרג ד שמותר' קילומטראז

יגות שלי היתה ההסתי. ללא הגבלות שבפועל חלות פה

לפי ' קילומטראז ש להשוואה היהששימ' שהקילומטראז

, שאלת ההמשך שלי לכם תהיה כזאת. המכסימום שמותר בפועל

ר "שבפועל נוסע ד' האם נערכה השוואה לעומת הקילומטראז

 לא משווים - ' א. ת חשובה בכמה היבטיםהשאלה הזא? יש'בוקי צ

ואומרים שמותר , מ" ק2,000אם הוא לא נוסע . דבר בשאינו דבר
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היעדרות מהארץ , והוא נוסע בפועל מסיבות שונות, מ" ק2,000לו 

הוא נוסע ,  בתוקף עשייתו בתוך משרדי העירייהאו פשוט, לדוגמא

ו להשוות אז לא יכולים להשוות ליסינג א, מ בחודש" ק1,500רק 

. מ" ק2,000מ אם הוא לא נוסע " ק2,000החזר הוצאות רכב של 

  . יש בעיה

  . 2,000הוא ישתדל לנסוע   :עמירם מילר

לפי מיטב , יש'ר בוקי צ"ד, הבעיה היא שסגן ראש העיר. יש בעיה  : לויאהוד יובל

, ל העירייה"לפי מידע שביררתי עם גזבר העירייה ועם מנכ, ידיעתי

  . ת לגבי היקף הנסיעה שלוחו"לא הגיש דו

  . לא קיבלת מידע כזה, לא  :יש'ר בוקי צ"ד

  . וזה לא רלוונטי, לא קיבלת מידע כזה  : לויאהוד יובל

  . בבקשה, שאלה קצרה, הוא בזכות דיבור כרגע, סליחה  :יהודה בן חמו

  . אבל הוא לא קיבל מידע כזה  :אבי בן חמו

  . ובלי, שאלת המשך. הבנתי, סליחה  :יהודה בן חמו

 ל העירייה"אני ישבתי ודיברתי גם עם מנכ. זכותכם להכחיש  : לויאהוד יובל

אני אשמח . חות"הוא אמר שסגן ראש העיר לא מגיש דו. במשרדו

חות "אני אשמח לדעת לפי הדו, חות"לדעת היום שהוא כן מגיש דו

  . הוא כן עשה' האלה איזה קילומטראז

  . שאילתא הבאה, תודה יובל  :יהודה בן חמו

אם אתם עורכים השוואות שמבוססות על , השאלה היא, סליחה  : לויאהוד יובל

, שכחתי להוסיף דבר קטן, שמציגים למועצת העיר נתוניםנתונים 

שלמועצת העיר לא הציגו את העובדה שעיר של פחות       

סגן ראש עיר .  איש סגן ראש העיר לא זכאי לרכב בשכר100,000- מ

כשאתם מציגים לנו את כל , ז אני אומרא. בשכר לא זכאי לרכב

שכחתם להציג לנו את העובדה שסגן ראש העיר לא זכאי , הנתונים

בואו תגידו לנו מה . כשביקשתם את ההסכמה שלנו, לרכב
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אני . ח שלו החודשי"מה הדו. הנסיעות בפועל שעורך ראש העיר

, לא כל כך שמח לשמוע שבניגוד למה שאמרו לי פנים מול פנים

אני מבקש לדעת מה . חות"אומרים לי שהוא כן מגיש דוהיום 

   .חות"הנסיעות שלו והאם הוא הגיש דו

  . קצר, אבי  :יהודה בן חמו

סגן ראש העיר לא מגיש , גם מה שאני אמרתי לך, עם כל הכבוד  :אבי בן חמו

י התקשיר "יש תקשיר שעפ. חות"חות ולא אמור להגיש דו"דו

  ,מתחשיב כלכלי

  ? חות"אתה אומר שהוא לא מגיש דו, סליחה אבי  : לויאהוד יובל

  . יובל, לא קטעתי אותך  :אבי בן חמו

   - כרגע אמרתם שזה לא  : לויאהוד יובל

אנחנו בדקנו במה הוא זכאי י התקשיר "עפ. לא קטעתי אותך יובל  :אבי בן חמו

שהראינו אותו גם למר , ומתחשיב כלכלי שעשינו. י חוק"עפ

 הוא אישר אותו ואנחנו הלכנו אך ,במשרד הפניםישראל שפיצר 

אנחנו , ואני עדיין אומר, בסיס הוזלה של כסף ציבוריורק על 

  . קצת מזה, זה יותר חשוב לנו, בשנה ₪  12,000 חוסכים

  . חות"אני מבקש שתחזור שהוא לא מגיש דו, אבי  : לויאהוד יובל

  , שאילתא של גיא בן גל  :יש'ר בוקי צ"ד

  . אהשאילתא הב  :יהודה בן חמו

אני רוצה לברר את , אמרת שאמרתי דבר שהוא לא אמת, סליחה  : לויאהוד יובל

חות "יש לא מגיש דו'ר בוקי צ"ד, תגיד בבקשה לפרוטוקול. זה

  . בזה הסתיימו הוויכוחים איתך, אם תגיד את זה. רכב

  .תודה רבה  :יהודה בן חמו
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חבורה בכפר סבא קידום פתרונות ת הוגשה, בנושאגיא בן גל שאילתא של : ב  

  .17/05/09- בהוגשה , ועידוד השימוש בתחבורה ציבורית

  

 צוטט ראש העיר באומרו בראיון לעיתון דה 25.9.08בתאריך "

  :מרקר

אנחנו מתכוונים להטיל אגרת גודש על כל המכוניות שנכנסות "

אבל אין לי ספק , מחוץ לעיר כדי להפחית את עומסי התנועה

יהודה ,  כך אומר ראש עיריית כפר סבא- " שנדרש כאן פתרון ארצי

  ".על בעיית התנועה בעיר, בן חמו

  :לאור האמור לעיל רצוני לשאול

 כדי לצקת 2008מה עשתה עיריית כפר סבא מאז ספטמבר . 1

תוכן ממשי וביצועי בהכרזתו של ראש העיר כי תוטל אגרת 

  ?גודש על כל המכוניות שנכנסות מחוץ לעיר

תחבורה נותנת מענה לשימוש הגובר כיצד תוכנית האב ל. 2

 ? בכלי רכב בכפר סבא

באיזה פעולות נוקטת עיריית כפר סבא כדי להפחית את  .3

 ?עומסי התנועה של כלי רכב פרטיים

אילו צעדים נוקטת העירייה לעודד את השימוש בתחבורה ב .4

 ?ציבורית

ו היקף ההשקעה התקציבי של עיריית כפר סבא בקידום מה .5

מהו ? רוניים בחמש השנים האחרונותפתרונות תחבורה עי

 "?הצפוי לחמש השנים הבאותההיקף 

  

  :תשובת ראש העיר

הצהרתו של ראש העיר המוזכרת בשאילתה מתבססת בין  .1



    10.06.2009  10  מועצה מן המניין 

היתר על תכנית האב לעיר ירוקה שהגישה ועדת 

 נושא אגרת הגודש היא המלצה חשובה בה שטרם   .המומחים

  . בדיקהוטעונה ,  יושמה בערים אחרות צפופות יותר

הנושא נמצא בבדיקות ובדיונים הן במסגרת תכנון תכנית    .2

האב הכוללת לתחבורה והן דיוניים אחרים של העירייה מול 

 . משרד התחבורה

בקרוב תוגש לעיון מליאת הועדה לתכנון ובניה תכנית אב  .3

. לתחבורה הכוללת גם התייחסות לנושא התחבורה הציבורית

יהיה להתייחס לכל נקודה  ניתן –משתובא התכנית לאישור 

 . ונקודה

מפלסי - מציעה את קידום המעבר הדו  תכנית האב לתחבורה    .4

הרחבת מספר רחובות בעיר , טשרניחובסקי–בצומת בן יהודה 

התכנית התחשבה במערכת עתידית של תחבורה . 'וכד

כמפחית מקצת התנועות של הרכב ) BRT(נוסעים - עתירת

יגוי ונמצאת בשלבי אישור י ועדת ה"התכנית נבחנה ע. הפרטי

כמו כן במסגרת הפרטת . י משרד התחבורה"סופיים ע

י העירייה תוכנית לשינוי קוים "התחבורה הציבורית הוגשה ע

 .ולהוספת קוי תחבורה ציבורית

במסגרת תכנית האב האסטרטגית בוחנת אפשרויות , העירייה

  .י יצירת טבעות תחבורתיות"להפחתת התנועה במרכז העיר ע

וסף שותפה עיריית כפר סבא בפרויקט פיתוח מערכת הסעה בנ

   .BRT - המונית 

הפרויקט המתבצע בשיתוף גופים ממשלתיים במטרה להניח 

  . תשתית להסעה המונית

הפרויקט יוצג בימים הקרובים להנהלת העירייה במטרה 
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 .לקדמו לשלב תכנון מפורט

היקף ההשקעה בקידום פתרונות תחבורה עירוניים בחמש  .5

ובחמש שנים  ₪ 2,500,000שנים האחרונות היה בסך ה

 . 16,334,000₪הקרובות מתוכננת השקעה בסך 

סבא מעמידה לציבור מגרשי חניה בסמוך לתחנת - עיריית כפר .6

 ".הרכבת וכן יזמה השקה בין התחנות לקוי האוטובוס

  

... מבין שהעניין שלאני . אני מודה על התשובה המפורטת, טוב  :גיא בן גל

, ובאמת מצריך בדיקה יותר מעמיקה, ש נשאר בגדר הצהרההגוד

אני שמח שזה עולה לוועדה לתכנון . ככה עולה מתשובת ראש העיר

מאחר והדיונים שלה בכל . ובנייה במסגרת תכנית האב לתחבורה

זאת סגורים בפני הציבור ולנושא הזה יש משמעות ציבורית 

ת עדכון גם לכל אני חושב שיש מקום גם להביא לכל הפחו, רווחה

לעצם . הגם שהם כולם חברי מליאת הוועדה. חברי מועצת העיר

 שנים האחרונות בתשובה 5- ב, שאלת ההמשך שלי היא כזו, העניין

 פרויקטים תחבורתיים בהיקף כולל של שהושקעוציינתם , 5' מס

 שנים הקרובות 5- אני שמח לגלות שיש כוונה ב, ₪ מיליון 2.5

₪  מיליון 2.5- מתוך ה, השאלה. אפילו מזה 6-  ו5להשקיע פי 

  , שהעירייה השקיעה בפרויקטים תחבורתיים

  . 7פי  :ד מנשה אליאס"עו

 של אותי מעניין כמה היה המרכיב ההשתתפותי.  מדייקים פה7פי   :גיא בן גל

, שכידוע נוטה להשתתף בפרויקטים תחבורתיים, משרד התחבורה

רייה השקיעה כמה העי, כלומר. ₪ מיליון 2.5מבין אותם 

האלה זה נטו עירייה או ₪  מיליון 2.5- האם ה. מתקציבה שלה

  ?- שזה תקציב

  . תודה רבה, ...תרשום בבקשה את השאלה ומחר  :יהודה בן חמו
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  . אין לי פה תשובה  :אבי בן חמו

אפשר . אתם משלימים יום אחרי, כפי שאתם עושים מעת לעת  :גיא בן גל

    ?יהודה, לקבל את הנתון הזה

  . בבקשה. שאילתא הבאה  :דה בן חמויהו

  

, קבלת חסויות עבור אירועים עירונייםבנושא גיא בן גל שאילתא של  :ג  

  .17/05/09- ב  הוגשה

  

מעת לעת מקיימת עיריית כפר סבא אירועים עירוניים שזוכים "

תרומות של חברת מסחריות /למימון חיצוני באמצעות חסויות

  . או גופים חוץ עירוניים אחרים/ו

  :לאור האמור לעיל רצוני לשאול

מספקים לעיריית /גורמים סיפקו/תאגידים/גופים/איזה חברות  .1

 ?2009 – 2005כפר סבא חסויות עבור אירועים עירוניים בשנים 

מה גובה הסכום של החסות שניתן על ידי כל אחת מהחברות   .2

 ?ולאילו אירועים עירוניים

קבלת החסות /מי ניהל את המגעים מטעם העירייה על מתן  .3

והאם הובטחו לנותני החסות תמורות כלשהן מטעם עיריית 

 ?כפר סבא

למען הסר ספק יובהר כי יש להתייחס לכל אירוע עירוני שעבורו   •

חניכת הפארק : התקבלה חסות בשנים המדוברות לרבות

יום , )החשכת העיר(יום כדור הארץ , אירועי המימונה, העירוני

אירוע , שבוע כדור הארץ, פסטיבל הנושפים, העצמאות

ארועי תרבות אחרים , אירועי ספורט, שבוע  הנוער, מתגייסים

  .  "'וכ
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  :תשובת ראש העיר"

לא תוקרא תשובת , מאחר ומתבקש בשאילתה פרוט רב של מידע

,  כפי שאתה רואה".ראש העיר והמידע מצורף כנספח לפרוטוקול

לויות רבות על פעי, בפרוטוקול יש פירוטים רבים על שנים רבות

  . 'וכו

ואני מאוד שמח שנמסר מידע מפורט , תשובה לגיטימית בהחלט  :גיא בן גל

ומלא שמקיף באמת את כל המחלקות והגופים העירוניים שקיבלו 

אני מניח שגם זה היה כרוך . ואני באמת מודה לכם, חסויות

שתי השאלות האחרות , רק לעצם העניין. באיסוף מידע לא מבוטל

אני , קשו לדעת מי ניהל את המגעים מטעם העירייהבשאילתא בי

  . מניח שאין מניעה להזכיר את זה

  . כתוב לך  :אבי בן חמו

  ?כל אחד מהם  :גיא בן גל

  . כן  :אבי בן חמו

היה , ואני מודה ומתוודה שהתמריץ להגשת השאילתא. אוקי  :גיא בן גל

שכשלעצמו כמובן היה מבורך , של החשכת העיראותו אירוע 

אבל אני גם רואה פה בפירוט ,  הירוקים בירכה עצם קיומווסיעת

שנתנו את חסותם שהיזמים , וזה גם היה כתוב אותו אירוע

אני גם . היו למעשה קבלנים ורובם של השכונה הירוקה, לאירוע

על הקורלציה .  30,000₪שחברת גזית גלוב תרמה למד פה עכשיו 

אני , הצביעפה בשאלת ההמשך שלי אני בדיוק מנסה ל, הזאת

שקבלנים , רואה פגם מסוים שיכול להיות שלא תסכימו איתי

שהם , ויזמים שהעירייה מנהלת איתם דין ודברים עסקי לכל דבר

של חריגות , של תכנון ובנייהנמצאים בתהליך של הגשת בקשות 

של דין ודברים עם חברת גזית גלוב , של תוספות בנייה, בנייה
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אני רואה פגם מסוים שבה , ריםבנושא מאוד רגיש שכולכם מכי

אני לא נגד הקונספט של . בעת הם נותנים חסויות לעירייה

 מהחסויות 98%אני מברך על בטח . אני חושב שהוא נכון, חסויות

יכה לתת את דעתה אני חושב שהעירייה כן צר, שניתנו פה

  . לרגישויות האלה וזה חומר למחשבה

  . שאילתא הבאהתודה   :יהודה בן חמו

  

, הגדלת חוזה של גרי פילוס לשיפוץ החאןבנושא  יובל לוישאילתא של : ד  

  .02/06/09- הוגשה ב

  

בישיבת וועדת הכספים שדנה בהגדלת החוזה לא פורטו מכלול "

הנסיבות שהביאו להגדלת החוזה למעט תוספת משגיח לשיחזור 

   . וטענת ראש העיר כי אישר אישית הגדלות19וטיח מהמאה ה

לא הוסבר מדוע יש צורך לאשר בדיעבד מקץ שנה ויותר את 

  . כדין, הגדלתו של התקציב ולא במועד ומראש

עד היום לא התקבלה חוות דעתה בכתב של היועצת המשפטית 

למועצה לגבי ההליך של הגדלת החוזה ואישורו בדיעבד וכן לגבי 

   .הסיכוי לתביעה הצפויה לעירייה בגין אי אישור חלקי החשבון

   :שאלותי על כן

מהו פרוט הסעיפים שבהם הוגדל החוזה עם גרי פילוס    .1

 36%והתשלום אושר במועצת העיר לסכום המצטבר ל 

   :מגודל החוזה

   ?בכמה ומתי הוגדל, מהו הגידול בכל סעיף    .1.1

   ?  מי דרש ומי אישר כל הגדלה       .1.2

  ? מה אושר בכתב ומה לא       .1.3

ידוע למועצה מהם הסעיפים שנדרשו על ידי עד היום לא    .2
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הקבלן ולא אושרו לתשלום ולטענת ראש העיר יתכן שהם 

 .  עומדים בכל זאת לפני תביעה

כמה כסף סך הכל ביקש הקבלן גרי פילוס ולא אושר לו    .2.1

   ?בחשבון שהוגש למועצה

   ?בכמה ומתי הוגדל, מהו הגידול בכל סעיף    .2.2

   ?   ר כל הגדלהמי דרש ומי איש    .2.3

   ?מה אושר בכתב ומה לא    .2.4

  ? מה סך החלקים שלא נדרשו בחשבון שהגיש הקבלן    .2.5

מאיזה סכום הגדלת חוזה  ומתי חייבים המנהלים לפנות      .3

  ? לאישור ועדת פטור 

מהכן נובעת  סמכותה של המועצה לאשר בדיעבד הגדלת      .4

  ? חוזה 

של היועצת המשפטית בכתב נא צרף לתשובתך את חוות דעתה 

  ."לכל  האמור לעיל בשאילתה זאת

  

  :תשובת ראש העיר"

 28/01/09נושא השאילתה נדון ארוכות בישיבת מועצה מיום 

  .  ואין בכוונתנו לשוב ולפתוח נושא זה

במהלך הישיבה ניתנה חוות דעת משפטית שהוקלטה ותומללה 

ר נוסף חומ, יחד עם זאת. והיא חוות דעת לכל דבר ועניין

   ".שהתבקש בישיבה וטרם ניתן מצורף בזה

  . שאילתא הבאה. תודה  :יהודה בן חמו

  . יש לו רק שאלת המשך. אין שאילתא  :יש'ר בוקי צ"ד

זה שאין לכם כוונה לשוב , אני רוצה להגיד שהשאילתא, קודם כל  : לויאהוד יובל

יש פה שאלות שצריך לענות , לפתוח את הנושא זה לא מעניין אותי

מי דרש ומי אישר "שאלה מאוד מהותית מבחינתי היתה . עליהם
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  . אף אחד מזה לא נענה פה". מה לא, מה אושר בכתב, כל הגדלה

, שהוא היה המפקח, יש לך חשבון מצורף של מריו גולדשטיין  :אבי בן חמו

י מהנדס העיר ומנהל "וכמובן שכל תשלום וכל דבר אושר ע

   .הפרויקטים דאז

  , כשתכתוב את זה ותצרף דוגמא, סליחה אבי  :יהודה בן חמו

וזה , הופיע מהנדס העיר הקודם,  בישיבת המועצה28.1- אבל ב  :אבי בן חמו

. והוא הסביר כל דבר שם, בהחלט מה שהוא פירט ומה שהוא אמר

החשבון הסופי של . זה הפירוט שלך להגדלות, ומה שהתבקש אז

דרך . גדלותמראה בדיוק את הה, שטיין שמצורף פהמריו גולד

את , מופיע לך פה אפילו את התוספות, גם אם אז אושר, אגב

, מופיע לך בדיוק לפי פרק, את החשבון הראשון, אישורי החריגה

  . בדיוק מה שביקשת

ומה מתוך הדברים , מה לא, מה אושר בכתב" שאלתי 2.4בסעיף   : לויאהוד יובל

סים אני מבין מפה שאתם מייח, עכשיו". של הקבלן לא אושר

השאלות שהיו נורא . לחשבון הסופי את הדברים שכן אושרו

  , פשוטות

  . מבחינתנו החשבון הסופי הוא החשבון הסופי  :אבי בן חמו

, ר שהוא עבר על החשבון באופן אישיאבל ראש העיר אמ, לא  : לויאהוד יובל

אני רוצה לדעת מה הוא לא . שהרבה דברים בחשבון הוא לא אישר

אני רוצה לדעת על , מר שיש סכנת תביעהראש העיר א. אישר

, עכשיו. על מה ועל איזה סכומים ועל איזה סעיפים, סכנת תביעה

מכיוון שפה נמצא מסמך חלקי ואתה , מכיוון שאתם לא עונים לי

  , לא ענית על השאלה שלי מה לא אושר

מציין כי אתה , הייתי בטוח שאתה בא לברך אותנו, האמת  :אבי בן חמו

 ובפועל אתה רואה 36%ועצה אושרה הגדלה של שבישיבת המ

אז לא מצליח להבין . 28%חשבון מצורף שאושרה הגדלה רק של 
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  .אותך כל כך

ראש העיר אמר בישיבה בוועדת כספים , בוא אני אתן לך דוגמא  : לויאהוד יובל

נעשה לפי דרישת הגברת , השימורואמר אחר כך שהפיקוח של 

,  אני לא יודע לשייך אותו כאן.שמנהלת את המוזיאון בכפר סבא

  , אני לא רואה אותו כאן באיזה סעיף הוא מופיע

  .סליחה, זה לא מה שראש העיר אמר  :אבי בן חמו

הוא . אני רוצה לראות את זה כאן, אתה יכול להגיד מה הוא אמר  : לויאהוד יובל

אמר שהבסיס להגדלת המחיר עם גרי פילוס היה גם עקב נוכחות 

, הפינה הזאת, ארכיאולוגי על כל השיפוץ, משביח היסטורי

אולי לא מופיע בפרוטוקולים אין . זה מופיע בפרוטוקולים, הקונגו

איפה הסעיפים שלא , אז אני שואל שאלה נורא פשוטה. תמליל

כמה הסכום שלהם ולמה אתם לא רוצים לענות ? אושרו לתשלום

  ? לי

ר תעביר את הדברים מח, בהמשך לשאלת ההבהרה, אני מבקש  :יהודה בן חמו

  , במידה ולא יספק אותך, ל העירייה"האלה למנכ

  , כתוב פה יהודה  : לויאהוד יובל

אתה . כרגע אין לי תשובה לתת לשאלות שלך כי הכל נמצא בפנים  :יהודה בן חמו

, הצעות לסדר. ל העירייה"תקבל תשובה יותר מפורטת ממנכ

  . בבקשה

שאני לא מבינה משהו עם , לת הבהרהרגע יש לי לפני זה שא, לא  :אל- אתי גן

  , אני העברתי שאילתא. השאילתות

  ? איזה נושאב  :יהודה בן חמו

, בקרית ספיר של האודיטוריום, בנושא של השיפוץ ספיר  :אל- אתי גן

  , השאילתא הועברה בזמן

  ? מתי  :יהודה בן חמו

י אנ, מה שהסתבר. לפני שבוע,  ליוני3-  ל2- בין ה,  לחודש2- ב  :אל- אתי גן
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הסתבר שבאותו היום אריאלה שהיא . עשיתי כבר בדיקה

ולכן זה הועבר , היתה עם הבן שלה בבית חולים, המזכירה שלנו

  . אז כאילו למחרת זה כבר קיבל חותמת של הרביעי. רק למחרת

  .  ימים6שזה   :גיא בן גל

מחר או עד יום ראשון תקבלי תשובה , אם זה יספק אותך אתי  :יהודה בן חמו

  , אם לא. ונעביר אותה לחברי המועצהבכתב 

אני רוצה שפשוט תהיה הבהרה של מה אנחנו . זה בסדר, לא, לא  :אל- אתי גן

נגיד אפשר , עושים כשבאמת עובד זכותו לחלות או לא להיות נוכח

   - למצוא

תשלחי עותק , היות ואת שולחת את זה גם במייל, אני מציע  :יהודה בן חמו

  . ל העירייה"למנכ

  . שאז אנחנו פותרים את זה, זה מה שרציתי לדעת. אוקי  :אל- אתי גן

  ? את מדפיסה את זה בעצמך או שאריאלה מדפיסה את זה  :יהודה בן חמו

  . אני מדפיסה  :אל- אתי גן

  . אז שלחי העתק  :יהודה בן חמו

  . שלא יהיו חילוקי דעות, זה מה שרציתי להבהיר. כן, כן  :אל- אתי גן

תכינו . מחר או עד יום ראשון תקבלי תשובה, תרציאם . בבקשה  :יהודה בן חמו

. אבל תכינו, אני לא יודע על מה. תשובה בבקשה לשאילתא

  .הצעות לסדר, בבקשה

  

  

  

  

  

  

  



    10.06.2009  19  מועצה מן המניין 

  . הצעות לסדר  .2

  

קיום  בנושא ,אתי גן אל ונפתלי גרוס, אמיר גבע, גיא בן גלהצעה לסדר של : א  

  .18/05/09- הוגשה ב, סקר בריאות

  

  :בררקע ודברי הס"  

, סבא- במרכז כפר, רם- כבר שנתיים וחצי סובלת שכונת גני אל

 נרשמו תלונות 2003- החל מ. ממפגע תברואתי ובריאותי חמור

תלמידים על ריחות עזים ותופעות בריאותיות קשות בבית הספר 

המנהלת רנה רשף איימה בסגירת (היסודי גולדה שבלב השכונה 

  .השכונה כולה הסירחון שטף את 2007ובתחילת , )המוסד

התבצעו מאז , סמוך לבתי התושבים, ס גולדה ובגן חרצית"בביה

שאיתרו כמויות חריגות ,  בדיקות5 לפחות 2007אוקטובר 

, ומדאיגות של מימן גפריתי ומספר סוגים של מזהמים מסרטנים

בריכוזים ,  וכלורופורםמתילן כלוריד, פחמן טטראכלורידביניהם 

  .זים מהערכים שקבעה ועדת אלמוגהגבוהים במאות עד אלפי אחו

במהלך התקופה הגיעו לידי ועד הפעולה של השכונה דיווחים 

, הורים לתלמידים בבית הספר גולדה, מדאיגים מתושבי השכונה

ס גולדה על "הורים לילדים הלומדים בגן חרצית ומורות מביה

, צריבות בעיניים, כאבי ראש: כגון, בעיות בריאותיות חמורות

, )אסתמה, קוצר נשימה(מחלות בדרכי הנשימה , כרונייםשיעולים 

  .בחילות ועוד, הקאות

ועקב סירוב הרשויות , בעקבות הדיווחים הרבים שהתקבלו

לקיים בשכונה סקר ) סבא- משרד הבריאות ועיריית כפר(השונות 

החליט ועד הפעולה של השכונה לבצע באופן עצמאי סקר , בריאות

, מדלת לדלת,  תושבים7י "וצע עסקר הבריאות ב. מקיף בשכונה
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 משפחות המתגוררות 350-  מתוך כ95ודגם ,  חודשים3במשך 

  ).כרבע מבתי האב בגני אל רם(בשכונה 

להלן תקציר התוצאות החמורות והמדאיגות שעלו מהסקר 

  :2009שהוגש באמצע חודש מאי 

דיווחו על בעיות ,  מבתי האב בשכונה שמילאו את הסקר78* 

 . לפחות אחד מבני המשפחה המתגוררים בביתבריאותיות אצל

   -  294 מתוך 153 - ) מבוגרים וילדים( מהתושבים שנסקרו 52%* 

 .דיווחו על בעיות בריאותיות

    בעיות בריאותיות 2 מבתי האב בשכונה מדווחים על עד 41%* 

 5 על -  8% - ו,  בעיות בריאות3-4 מדווחים על 28%, במשפחה

  .בעיות בריאות ומעלה

  התושבים מתלוננים באופן שיטתי על בעיות בריאות המאפיינות  *

קוצר נשימה , )23%(כאבי ראש : חשיפה להרעלת גזים כגון

, )10%(סחרחורות , )15%(צריבות בעיניים , )18%(ואסתמה 

 ).9%(בחילות 

  .רםריאות שבוצע על ידי ועד שכונת אלהנתונים לקוחים מסקר הב

 ותחלואה על ידי המשרדים להגנת תקדימים לקיום סקרי בריאות

  :הסביבה והבריאות

 . נערך סקר בריאות בקרב תלמידים בעיר תל אביב1991בשנת  •

 . נערך סקר בריאות בקרב ילדים תושבי חבל יבנה1992בשנת  •

 נערך סקר בריאות בקרב ילדי בית ספר בבית 1994בשנת  •

 .שמש

בה  נערך סקר בריאות על ידי המשרד להגנת הסבי1994בשנת  •

 .בקרב ילדי בתי ספר באזור חיפה

 נערך סקר בריאות בקרב תלמידים מבית ספר 1995בשנת  •
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 .בעכו

הנתונים בדבר הסקרים השונים לקוחים מתוך סקר בריאות בקרב 

 תלמידים מבית ספר עכו שנעשה ביוזמת המשרד לאיכות הסביבה

ר עינה "י ד"א שנעשה ע"ובית הספר לרפואה של אוניברסיטת ת

 .ר שמואל ברנר"דוגורן 

העמדה הרשמית של משרדי הממשלה באשר לקיומו של סקר  •

  : בריאות בשכונת אל רם

  :עמדת משרד הבריאות

הביעה לא , הנציגה הרשמית של משרד הבריאות בועדת מרינוב

אחת את עמדתה המשקפת את עמדת משרד הבריאות כי אין 

מקום לבצע סקר בריאות וכי יש להתמקד בטיפול באיתור 

  .חומרים המסוכניםה

  :עמדת המשרד להגנת הסביבה

. לאחרונה נעשתה פניה של ועד הפעולה לשר החדש להגנת הסביבה

  .התגובה הרשמית של המשרד להגנת הסביבה טרם התקבלה

לאור האמור לעיל מוצע להביא בפני מועצת העיר את הצעת  

  :ההחלטה הבאה

שיקיף תחלואה /עיריית כפר סבא תפעל לביצוע סקר בריאות •

ס גולדה וצוות "תלמידי ביה, את כלל תושבי שכונת אל רם

 .ההוראה והעובדים של בית הספר

עיריית כפר סבא תפנה באופן רשמי למשרד הבריאות והמשרד  •

להגנת הסביבה בדרישה לביצוע סקר בריאות בקרב תושבי 

 .שכונת אל רם

, במידה ומשרדי הממשלה יסרבו לקחת חלק בביצוע סקר זה •

 .עירייה את ביצוע הסקר מתקציבהתממן ה
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ממצאי הסקר המלאים יוצגו בפני תושבי השכונה והציבור  •

. באופן שקוף תוך שלושה חודשים ממועד התחלת ביצוע הסקר

  ".התחלת הסקר תבוצע חודש ימים החל מקבלת החלטה זו

  

אנחנו מבקשים להתחיל עם ההצעות לפי הסדר הכרונולוגי שהם   :גיא בן גל

 היא הצעה בנושא 18/05 בתאריך ה ראשונה שהוגשההצע. הוגשו

יש לי .  אני אציג אותה מטעם סיעת הירוקים.קיום סקר בריאות

כי הנושא הוא ,  דקות ואני מתכוון להשתמש כמעט בכולן10

יש כאן העתקים . היו סבלניים, אז אנא מכם, מורכב והוא בעייתי

ר לאחרים תעבי, שמעון בטובך. שאני מעביר משני צידי השולחן

  . גם

  ,אין לי זמן  :שמעון פרץ

מהווים בעצם סיכום של אותו סקר , ממצאים שרשומים שם  :גיא בן גל

למרות ההערה , חברים. י תושבי שכונת אלרם"בריאות שבוצע ע

,  רגעאני מבקש מכולכם לעשות סוויטש, הקומית של שמעון

 הסיבה שבעצם סיעת הירוקים העלתה. נושא רציני מאודמדובר ב

אני יכול להגיד אפילו אכזבה , נובע בעצם, את ההצעה היום

ותקווה וציפייה של התושבים שלא הם היו אלה שנדרשו בעל 

למעשה הובילו אותם . כורחם למעשה לעשות את סקר הבריאות

גורם אחר היה , כפי שאנחנו רואים את הדברים, במצב תקין. לשם

קר בריאות ומטבע הדברים ס. צריך לעשות את סקר הבריאות

הוא לא סקר בריאות שיש לו נפקות מדעית , י תושבים"שבוצע ע

י "י משרד הבריאות או שנניח ע"ע, כמו סקר בריאות שמבוצע נניח

י חברה "או נניח אפילו ביוזמת העירייה ע, המשרד להגנת הסביבה

אז ברור שאפשר להטיל דופי מדעי . פרטית שמבצעת את זה עבורם

ואני פה , אבל חשוב לי להבהיר. שנעשואחר בממצאים כזה או 
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הם , מדבר בשם יותר מתושב אחד ויותר משניים שדיברתי איתם

וגם מרגישים שלמעשה חוסר הנכונות והרצון של עיריית כפר סבא 

שתכף אני אצטט שתיים מהפקידות , לצערי של משרד הבריאות

לקדם מהלך , לא מוכנים משום מה, הרלוונטיות שלו בהקשר הזה

 .זה למה, ואחד הדברים שאנחנו תוהים. ביצוע סקר בריאותשל 

שהיא נציגת משרד הבריאות , מאוד הפתיע אותנו שאתי בורלא

בפנייה , ציינה את העמדה שלה בצורה מפורשת, בוועדת מרינוב

אני , היא אומרת.  באפריל21- בכתב לפרופסור אורי מרינוב ב

חוץ סקר היא שלא נ, עמדת משרד הבריאות: "מצטט ממכתבה

יש לפעול : "טוענת גברת בורלא, "בריאות בקרב התושבים

להורדת החשיפה ומניעת סיכון הציבור ללא תלות בהוכחת 

כלומר עמדת , עמדתנו". ההשפעות הבריאותיות באוכלוסייה

כי אין להוכיח השפעות בריאותיות : "משרד הבריאות היא

י "עשות עכפי שהן נ, בציבור כדי להצדיק פעולות מניעת סיכון

בהמשך היא אפילו מרמזת שמאוד יכול להיות ". העירייה

הם , שקורות לתושבים, שההשפעות הבריאותיות שנובעות

. זה דבר שהוא לא מתקבל על הדעת. תופעות פסיכוסומטיות בכלל

וגם אם אתה לא איש , גם אם אתה לא טוקסיקולוג. הוא לא סביר

זו לא בעיה נת אלרם אתה מבין שמה שקורא בשכו, כימיה

בכירה , שהרי פקידה אחרת במשרד הבריאות. פסיכוסומטית

הורתה באופן מפורש , ר חבקין"ד, רופאת המחוז, מאתי בורלא

 היא לא עשתה את זה כי .לפנות את בית ספר גולדה מכל פעילות

הן כאלה , היא חשבה שהממצאים שהיו בבדיקות השונות שנעשו

היא עשתה את זה כי היה . שמעידות על השפעות פסיכוסומטיות

השפעה , שיש כנראה בסביבת בית הספרלה חשש ויסוד להאמין 

. בריאותית עם פוטנציאל מזיק שיכול לפגוע בבריאות התלמידים
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אחרת היא לא היתה ממליצה להורות לעירייה לפנות את בית 

  . ואחרת עיריית כפר סבא לא היתה מפנה את בית הספר, הספר

פונו שני גנים בקרבת , נה בית הספר גולדהאחרי שפו, יתרה מכך  

והגורם . באזור פריפריאלי חיצוני לבית הספר, כלומר. בית הספר

הבא שאנחנו תוהים על מה קורה איתו מבחינת ההשפעות 

 היחיד שלכאורה הם הגורם. אלא תושבי השכונה, הבריאותיות

לאותן השפעות , ממשיך להיות חשוף באופן רציף לאותם גזים

. ואותם כמובן שלא מפנים כי הם גרים שם, ת פוטנציאליותרעילו

, רבותיי'הם אומרים , ואותם תושבים יש להם דרישה לגיטימית

הם ', שהן רחוקות מלהיות פסיכוסומטיות, י התחושות שלנו"עפ

, מקבלות ביטוי בסקר שהקיף הרבה מאוד בתי אב שאנחנו עשינו

יות שהדברים יש עדו, יש בעיה. הממצאים האלה הם חמורים

יש כל בניין בכל . האלה הם חורגים מנורמה של שכונה רגילה

חלק מההשפעות יותר , דירה שיש פה לפחות אדם חולה אחד

וחלק יותר חמורות כמו השפעות , חמורות כמו צריבות בעיניים

יש פה חבר מועצה שבעצמו אומר שיש לו החמרה . תואסטמתי

הוא הולך עם משאף ו, אסטמתית מאז שקרה מה שקרה בשכונה

נכון , עד כמה שאני יודע לא היית אסטמתי כשהיית ילד. מאז

יש לנו נציג במועצה שמהווה הוכחה .  אז הוא הוכחה ניצחת?יאיר

בין מה שקורה בשכונה לבין המצב ' שיש כנראה איזה לינקג

  . הוא זה שיעיד על זה על בשרו אפילו. הבריאותי

, ות שביותר מבדיקה אחתלמה עיריית כפר סבא מתעקשת למר  

בין , ל.ה.י חברת ת"בין אם ע, י המשרד להגנת הסביבה"בין אם ע

שהצביעו על זה שיש נוכחות מדאיגה , י גורמים אחרים"אם ע

למה עיריית כפר סבא במקום לאמץ את , וברורה של מימן גופרי

אם יש שם , לא'העמדה התמוהה של משרד הבריאות שאומר 
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. 'סקר בריאות הוא לא רלוונטי לעניין. אותהאנחנו פותרים , בעיה

עירייה . היא מוטעית מיסודה. אני לא מבין את ההנחה הזאת

אומרת , יאות של תושביה עומדת לנגד עיניהנורמטיבית שהבר

, עם כל הכבוד לעמדת משרד הבריאות זה לא מקובל עלינו, אוקי'

', הבריאות של התושבים שלנו זה הדבר הראשון שמעניין אותנו

כדי להזים או להפריך מצד אחד את העובדה שאין שם סכנה 

ואם . סקר בריאות יכול להוכיח את ההפך, בריאותית ממשית

י גורם מקצועי "יעלה בסקר בריאות בלתי תלוי שיעשה עחלילה 

אז חלילה , ותפקידה של העירייה לדרבן שזה יקרה, שזה תפקידו

בפעולות יותר ואז צריך לנקוט , אולי יתברר שכן יש בעיה

  . מחמירות אפילו מפינוי בית הספר והגנים

מה עיריית כפר סבא לצערי באמצעות ועדת מרינוב , עכשיו  

כי , אין לי בעיה כאן. היא מובילה בדיוק לכיוון ההפוך, מובילה

ר "שהכיוון שהיו, נכחתי ברוב הישיבות של ועדת מרינוב להגיד

הייתי אומר , שכונהמוביל אליו הוא דווקא לנורמליזציה של ה

אותה , ר חבקין"אותה פגישה עם ד, זאת אומרת. כמעט בכל מחיר

לא היא . אני קראתי סיכום של הפגישה, רופאת מחוז השבוע

 ורואים שמרינוב .חתומה עליו אלא הפרופסור שנפגש איתה

להביא , הייתי אומר שיטתית, ועיריית כפר סבא מנסים בצורה

כשעדיין יש ספקות מאוד גדולים , לפתיחה מחודשת של בית הספר

אתם כבר בשלב הזה . בריאותיתאם הדבר הזה הוא נכון מבחינה 

זה .  של עיקרון ההיזהרות המונעתכולכם מכירים את המושג

עד שלא נעשה . העיקרון בריאותי רפואי וזה עיקרון סביבתי

אמינה ומדעית שבודקת את תושבי , בדיקה טוקסיקולוגית מקיפה

את ,  תלמידי גולדה שלמדו שם לאורך השניםאת, השכונה

ומפריכה בצורה אמפירית , העובדים שעבדו שם לאורך השנים
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קשר בין נוכחות הגזים שיש בשכונה לבין המצב הרפואי שאין 

ואני בטוח שלגברת חבקין תרעד , אף אחד לא יכול, הנתון שלהם

היד בהחלטה אם לחדש או לא לחדש את פעילות בית הספר ביחס 

זה יהיה חוסר אחריות מקצועי שלה ממדרגה . עניין הזהל

  . אם היא תעשה את זה, ראשונה

משרד הבריאות רק לפני כמה חודשים נכווה כוויה קשה בפרשת   

והיה , כשעובדת בכירה של המשרד נמצאה שם אשמה, רמדיה

ברור לאוזלת היד שמשרד הבריאות גילה בכל תהליך ' לינקג

 אני רואה אנלוגיה .יו של חברת רמדיההפיקוח על אי הסדרים שה

אם משרד הבריאות ייתן יד לניסיון . מאוד ברורה בעניין הזה

אני מרשה , י כפר סבא"שבעיניי הוא ניסיון אינטרסנטי של ע

שחוששת שאם , לעצמי להגיד אולי אפילו ממניעים כלכליים

אם אני טועה שיפריכו ויעשו סקר בריאות מחר , ושוב, חלילה

אם .  דקות7.55- אני ב, אבל כנראה שעיריית כפר סבא. בבוקר

שיש בעיה עיריית כפר סבא חוששת שחלילה סקר בריאות יוכיח 

רפואית חמורה ושאנשים שם כן חשופים למחלות קשות וחמורות 

ברור שעיריית כפר סבא , הרבה מעבר לאיזו בעיה פסיכוסומטית

אולי ש,  מאודעשויה להיות חשופה לתביעות נזיקיות קשות

מחייבות אותה לשים כבר היום כמה מיליונים בצד כדי לפצות 

  . כספית את אותם תושבים שאולי ניזוקו רפואית מהדברים שם

אני רוצה להאמין שאין כאן . אני רוצה להאמין שזה לא נכון  

אני רוצה . שזה מה שמנחה את העירייה, קונספירציה כלכלית

ושבים של שכונת אלרם שבריאות הת, להאמין ואני מאמין יהודה

אני אומר לך שהמהלכים של פרופסור . כן עומדת לנגד עיניך

מובילים לחידוש הפעילות בבית הספר בכל , מרינוב שאתה מינית

אין מילה , תוך הפקרות, תוך עשיית פשרות מקצועיות, מחיר
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וסיכון המצב הבריאותי הקיים של תושבי , אחרת להגדיר את זה

. ההצעה שלנו היא מאוד ברורה. תושביםהשכונה והעתידי של ה

ואנחנו פה . אני אסכם מה אנחנו רוצים להשיג, יש לי עוד דקה

התושבים שגם האינטרסים שלהם , מדברים בשם התושבים

אם אין שום דבר בעייתי . אמורים לעמוד לנגד העיניים שלכם

 ולדברים אחרים שנמצאו BOC- בחשיפה רבת זמן למימן גופרי ול

אורה אם יהיה סקר בריאות הוא יראה שכל התושבים אז לכ, שם

באותה שכונה היא לא גדולה או גבוהה ושרמת התחלואה , בסדר

הדרך היחידה , אבל אם חלילה יתברר שכן. יותר משכונה רגילה

שעיריית כפר לא יכול להיות . י סקר בריאות"זה ע, להוכיח את זה

ת העובדה ולהוכח, סבא נותנת יד לטיוח ולהסתרת הדבר הזה

זה מקבל ביטוי בהרבה מאוד . החד משמעית שיש שם כנראה בעיה

בוועדת מרינוב יש נטייה להבליט את אותן בדיקות . בדיקות

ולהסתיר מעין הציבור את , שאולי מראות שהתוצאות טובות יותר

, ל.ה.ח של חברת ת"יש לי פה דו. הבדיקות היותר בעייתיות

שונים על ריכוזים שונים של  ימים 10- מעיד ב, פברואר- מינואר

אני ,  שניות10יש לי עוד . שיראה את זה, מי שרוצה. מימן גופרי

ואם אתם בקואליציה או באופוזיציה , תשקלו מחדש, מבקש מכם

זה בכלל לא משנה את העמדה המוזרה והתמוהה של העירייה לא 

, לתת גיבוי לקיומו של סקר בריאות בקרב תושבי שכונת אלרם

  . לדה ועובדי בית הספר גולדהתלמידי גו

  ? אפשר להתייחס  :אבי בן חמו

    .אני מבקש שהנייר הזה רק יחזור אליי. אני סיימתי להציג  :גיא בן גל

,  מנהלת המחוז חבקיןעופרהר "מאחר והזכרת את הפגישה אצל ד  :אבי בן חמו

איך שקיבלנו את , גם ראיתי את המסמך, אני במקרה הייתי שם

קודם .  עלה לאתר העירוני וגם הופץ לכם היוםהמסמך הוא בעצם
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הסיכום הוא , זה לא רלוונטי, זה שפרופסור חבקין לא חתומה, כל

מה שהיה שם זה דבר . אתה יכול לצטט אותי, על דעתה של חבקין

ואני דווקא , פרופסור מרינוב, אנחנו בעצם. מאוד פשוט- מאוד

חבר אמנם לא כ, מתפלא שאתה אומר את זה כי אתה משתתף

מרינוב . אבל בכל הוועדות שמרינוב מכנסת, ועדה אלא כצופה

אלא הוא אמר , מעולם לא דוחף ולא מאיץ ולא עושה שום דבר

יש לו מגמה לפתוח את בית , נכון. מאוד פשוט- דבר אחד מאוד

ואני חושב , כמה שיותר מהר. הספר והגנים כמה שיותר מהר

וא לא יפתח את זה אבל חס וחלילה ה. שזאת המגמה גם של כולנו

,  ולא שנייה לפני שהוא יהיה סבור ובטוח שכל הבדיקות נעשודקה

ברוך השם עד היום כל . וכל התוצאות יצאו תקינות, וכל הדברים

כל . יצאו תקינות, התוצאות החדשות וכל הבדיקות שנעשו

  , הבדיקות שנעשו

  . זה עובדתית לא נכון  :???

  . אבל לא נקטע אותו  :גיא בן גל

  . אבל לא הפרעתי לכם  :י בן חמואב

  . אל תגיד דברים שהם לא אמת  : לויאהוד יובל

  . אבל לא הפרעתי לכם  :אבי בן חמו

  , אתה לא יכול להגיד דברים, אבל אבי  : לויאהוד יובל

  . רק אל תפריע לי, אל תפריע לי  :אבי בן חמו

  , אני אפריע לך  : לויאהוד יובל

  .  אתה לא תפריע לי,תגיד מה שאתה רוצה  :אבי בן חמו

  ? אז מה, גם גיא אמר דברים שלא מקובלים עלינו  :יש'ר בוקי צ"ד

  . אתה לא תפריע לי, עם כל הכבוד לך, יובל  :אבי בן חמו

  - רק תרשה לנו ל, אנחנו לא נקטע אותך  :גיא בן גל

  . אתה לא תפריע לי, יובל  :אבי בן חמו
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  ? למה אתה מפריע  :יש'ר בוקי צ"ד

  . תה לא תפריע ליא  :אבי בן חמו

  . בבקשה. אתה לא יכול להפריע, נמצאים פה בהצעה לסדר  :יהודה בן חמו

  . הפקיד שלך צריך להגיד דברים שהם אמת  : לויאהוד יובל

  . אל תפריע  :יש'ר בוקי צ"ד

, והוא לא מתבייש בזה שהוא פקיד, הפקיד הזה הוא פקיד בכיר  :יהודה בן חמו

אני מבקש ,  להמשיך לעלובאם אתה מתכוון, ואני מבקש ממך

  . ממך לא לעשות את זה כאן

  , אני אומר שהוא פקיד  : לויאהוד יובל

  , לכן אני מבקש ממך לא להפריע  :יהודה בן חמו

  ... העלבון הוא , סליחה  : לויאהוד יובל

  . לא להפריע באמצע ישיבה  :יהודה בן חמו

  , אני מבקש  : לויאהוד יובל

  . אבי, בבקשה  :יהודה בן חמו

  , הוא פקיד בכיר. דברים שהם אמת, מחזיק תפקיד סטטוטורי  : לויאהוד יובל

  . אני מבקש ממך לא להפריע, יובל  :יהודה בן חמו

  , אז אני רוצה שיגיד שלבד מגזים  : לויאהוד יובל

  ? אתה אומר לו מה לומר  :יש'ר בוקי צ"ד

  , אני מבקש ממך כרגע  :יהודה בן חמו

  ... רגנייםגזים או...  : לויאהוד יובל

  ? אתה אומר לו מה לומר  :יש'ר בוקי צ"ד

  .אני לא יכול להגיד דבר שמטעה את המועצה  : לויאהוד יובל

  . הוא לא מטעה את המועצה  :יש'ר בוקי צ"ד

  , אני מבקש ממך לא להפריע  :יהודה בן חמו

  . הוא מטעה את המועצה בפירוש  : לויאהוד יובל

. אבל אף אחד לא הפריע לגיא,  לדעתיגם גיא הטעה את המועצה  :אבי בן חמו
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  . גם אם לא הסכמנו עם מה שהוא אמר, אף אחד לא הפריע לו

  . תמשיך בבקשה, תודה אבי  :יהודה בן חמו

שזה יורשה לנו , אני רק מבקש שאם רוצים להפריך את דבריו, אבי  :גיא בן גל

  . בסוף דבריו

  . אבי בבקשה, תודה  :יהודה בן חמו

ואני , ור מרינוב מוביל קו שאנחנו נמשיך ונממן כעירייהפרופס  :אבי בן חמו

 כל הבדיקות .נמשיך לממן כעירייה את כל הבדיקות, חושב באומץ

שנעשות שם הן בדיקות שנעשות בהתאם ובכפוף להמלצות וחוות 

אנשי המקצוע בסיפור הזה זה . דעת מקצועיות של אנשי המקצוע

עופרה . ריאותמשרד הבגם המשרד להגנת הסביבה וגם אנשי 

בשם אתי בורלא והיועצת המשפטית של משרד הבריאות , חבקין

  , שישבו איתנו, מיכל שמו

  . אני רוצה שתתנצל מיד. אתה מעליב פקידה בכירה, יהודה  : לויאהוד יובל

והם ראו את מה שהתושבים הגישו , באותה ישיבה באו ואמרו  :אבי בן חמו

הם לא .  שחולק פה היוםאני מניח שזה הטופס, לפרופסור מרינוב

מצב שתושבים עברו הם רואים בזה בעצם . רואים בזה סקר

משרד . בית ובעצם הלכו ושאלו מי חולה או מי חלה בעבר- בית

שמבחינתם יש להם נתונים , הבריאות בא והסביר לנו

חות "דו, של נפה, של בתי החולים, סטטיסטיים של קופות החולים

ת האלה בעצם הם אמורים חו"בדו. שהם מקבלים מדי שבוע

האם יש איזושהי תופעה . לראות האם יש חריגות של מחלות

, דרך אגב. היא הסבירה לנו שאין שום מידע כזה או אחר. מסוימת

אין שום , אלא בכל כפר סבא לשמחתנו, לא רק בשכונת אלרם

מידע על איזושהי תחלואה כזו או אחרת או על איזשהו אחוז 

אני לא מצאתי לנכון בנתונים הקיימים  'היא באה ואומרת. שעלה

מי שעושה סקר , אני מזכיר לכם', של משרד הבריאות, שלי
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אם מחליטים . זה לא עירייה, בריאות זה לא עיריית כפר סבא

האינסטנציה המקצועית זה משרד , לעשות סקר בריאות

  , משרד הבריאות בא ואומר. הבריאות

  ? שדיברת עליהחות "תציג לנו את הדו  : לויאהוד יובל

לפי המידע שלי , לפי הנתונים שלי יש'משרד הבריאות בא ואומר   :אבי בן חמו

מהרופאים , המידע הסטטיסטי שהוא מקבל מהרופאים', יש

  , אין שום מקום, בקופות החולים ומהרופאים באזור

  . תציג לנו את המסקנות ואת הנתונים. תציג לנו את זה עכשיו  : לויאהוד יובל

  , אין שום. תן לי שנייה להשלים, אבל דקה, שנייה  :חמואבי בן 

לאחר מכן אם . כרגע הם עונים לתשובה. זו לא הצעה לסדר שלך  :יהודה בן חמו

אז אני מבקש ממך לא , כן אם כן יתקיים דיון או לא יתקיים דיון

  . באמת, מספיק יובל. להפריע

  . אני לא אפריע, תודיע שאתה מקיים דיון  : לויאהוד יובל

  , אין שום מקום  :אבי בן חמו

, באמת, תכבד את עצמך אם אתה לא רוצה לכבד את השולחן הזה  :יהודה בן חמו

  .עם כל הכבוד

, אני אומר עוד פעם. אין שום מקום לעשות את הסקר הזה  :אבי בן חמו

חבקין וגם י "י מרינוב אושר גם ע"הסיכום הזה שנכתב והופץ ע

אנחנו .  שישבה באותה הישיבה,י אתי בורלא מהנדסת המחוז"ע

הבדיקות האלה הן . השבוע עושים בעצם את הבדיקות האחרונות

 של פרופסור בהתאם לחוות הדעת ובעצם להנחיות המקצועיות

פרופסור אלמוג בעצם הוא האיש שהקים את ועדת אלמוג . אלמוג

אני מזכיר לכם שבארץ אין . על בדיקות ייחוס שנעשו בארץ

יש ערכי ייחוס שקבע אותם פרופסור , מקובלקריטריון איזשהו 

  . ועל הבסיס הזה עושים עוד בדיקות, אלמוג

  .  הכי בכיר בארץטוקסיקולוגהוא נחשב ה  :גיא בן גל
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ר חבקין באו ואמרו לפרופסור " פרופסור אלמוג וגם ד.נכון. נכון  :אבי בן חמו

 רק, מרינוב שהם יהיו מוכנים לעמוד בפני התושבים ובפני הוועדה

זו , הם לא רוצים להגיע לפני כן. אחרי שתסתיימנה כל הבדיקות

פרופסור מרינוב . אנחנו מכבדים אותם, הם אנשי מקצוע, זכותם

  . מכבד אותם

  . לאחר מכן נעלה את הנושא להצבעה, יאיר, בבקשה  :יהודה בן חמו

, מר בן חמו, לא שאני רוצה למנוע מיאיר את היכולת לדבר, שנייה  :גיא בן גל

ויש לנו נטייה להיות , עם כל הכבוד באמת, בל הנוהל אבל יאירא

דיון , אבל עם כל הכבוד אדוני ראש העירייה, פורמליסטים

ואחרי שמישהו , מתקיים אחרי שהמציעים הציעו את הצעה

אם אתה . ל המכובד מציע"שאת זה עשה המנכ, מטעם העירייה

נותן ליאיר אם אתה . זה השלב שצריך להצביע, רוצה לקיים דיון

  . זה חורג מהנוהל, אברהם גם את זכות הדיבור

. י גורמים מקצועיים" תשובה מקצועית ניתנת ע.אני אתייחס  :יהודה בן חמו

מכיוון שיאיר השתתף , התייחסות לנושא אני נותן הפעם ליאיר

גם בישיבות גם במשרד הבריאות ולכן אני מבקש שיאיר יתייחס 

  . לנושא הזה

  - לא תואם את מהזה   :גיא בן גל

   .ותבדוק, זה תואם בדיוק  :יהודה בן חמו

  .אני רוצה שתדבר אבל במסגרת דיון  :גיא בן גל

  ? אתה במסגרת חבר קואליציה או אופוזיציה, יאיר  : לויאהוד יובל

  .אני מבקש, יאיר בזכות דיבור, בבקשה  :יהודה בן חמו

, אנא גם לאוזנייך, ןקר,  בפקודת העיריות28סעיף , ברשותך, יאיר  :גיא בן גל

הצעה לסדר היום תובא לפני המועצה בידי חבר המועצה : "אומר

אני לצורך העניין הגשתי אותה , "המגיש אותה או מי מטעמו

היתה התנגדות לדון ", ברשותך יהודה. מטעם סיעת הירוקים
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ישמעו דברי המציע ודברי מתנגד אחד להצעה במשך זמן , בהצעה

היו יותר ממציע אחד או יותר .  לכל אחד דקות10שאינו עולה על 

לחלק , רשאים המציעים או המתנגדים לפי העניין, ממתנגד אחד

רשאית המועצה , את הזמן האמור ביניהם בתום ההתנגדות

או לא לכלול את הנושא .  אפשרויות4יש ". להחליט על אחד מאלה

, בסדר היום או להוסיף את הנושא לסדר היום ולקיים לגביו דיון

או , או לכלול את הנושא בסדר היום של ישיבת מועצה אחרת

או שאנחנו . אז עם כל הכבוד. להעביר את ההצעה לדיון בוועדה

אני מאוד רוצה לשמוע את . שנצפצף עליואו , ניצמד לנוהל הדיון

הוא תרם זמן ומרץ , הוא גר בשכונה, יש לו עניין, יאיר אברהם

אנחנו הצגנו את , ל הכבודאבל עם כ, ואנרגיה לוועדה בפעילותו

בוא נקיים דיון או , אנא ממך יהודה, ל הגיב"המנכ, הנושא

  . שנחליט לא לקיים דיון

אני מבקש את יאיר , במסגרת השלמת התשובה שלי. שמעתי  :יהודה בן חמו

  . תודה, תשלים

  ? בתור מה הוא משלים את התשובה  : לויאהוד יובל

  . בבקשה. תודה  :יהודה בן חמו

  , אני אין לי עניין, גיא ידידי ויובל, רבותיי  :ברהםיאיר א

  )מדברים ביחד(

אם אתם , אני רוצה להציע משהו ברשותכם, יובל, גיא, אתי  :יאיר אברהם

אני מחזיר את המנדט ואני לא , תפסלו את האופציה הזאת

אני מתייחס לנושא הזה במלוא . מתכוון לדבר בישיבה הזאת

מאחר . שא חשוב כמו שגיא פתח בוואני חושב שהוא נו, הרצינות

לא נותן מענה מדויק , לצורך העניין שגם גיא הקריא כרגע, והנוהל

לניואנסים שאנחנו נמצאים בהם בדיוק עכשיו ואני רוצה לעשות 

הוא , מכיוון שהנושא עוד פעם, איזו השלמה לדברים שאבי אמר
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  ,ציבורי וחשוב

  .  כסאתביאו בבקשה עוד. שנייה יאיר  :יהודה בן חמו

  ? אפשר להמשיך  :יאיר אברהם

  . בבקשה יאיר, כן  :גיא בן גל

לדחות את , מה שאני ביקשתי בעצם מראש העיר שלא מה שנקרא  :יאיר אברהם

, מכיוון שהדברים כן צריכים להיאמר, ההצעה הזאת על הסף

ואני רוצה להוסיף אספקט , ונדמה לי שאבי נתן תשובה מפורטת

  . מאוד חשוב- אחד שהוא מאוד

  , ר חבקין"אתה גם העלית עד כמה שאני יודע בפגישה עם ד  :גיא בן גל

  . בוודאי  :יאיר אברהם

  . אני מחדד, לא  :גיא בן גל

אחת שאני . שתי אפשרויות, לא בפניי, יש בפניכם, ולכן אני אומר  :יאיר אברהם

מוותר על זכות הדיבור וראש העיר אולי מוריד את ההצעה הזאת 

שאני אתן איזושהי התייחסות לכל , השניהדבר . מסדר היום

מכיוון , עכשיו. הפחות לדברים ולהערות הרציניות שאתה העלית

אני תושב ומאחר ו, שנכחתי גם בכל ישיבות הצוות של מרינוב

ומאחר וכמו שציינת אני סובל מקוצר נשימה כבר , המקום

ר חבקין "אז אני העליתי גם בוועדה וגם בפגישה עם ד, ממושך

השתמשתי אפילו במידע שוועד . מאוד נוקבות-  מאודשאלות

הפעולה העביר כדי להגיד לה ולשאול אותה האם זה סביר שיש 

שהוא סותר במידה רבה את מה שהיא , אוסף כזה של נתונים

כנתונים שמגיעים מקופות החולים או מבית החולים או מצביעה 

של אם יש אוסף כזה , תראי'ואמרתי לה . מהמרפאות האזוריות

אתם מקבלים דיווח על ולעומת זאת את באה וטוענת ש, עדויות

בסיס שבועי מקופות החולים ומהדיווח הזה לא עולה שום ממצא 

, ולכן. 'איך זה קורה, אז אני רוצה שתבואי ותסבירי את זה, חריג
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כי היא לא , מה שהיא אמרה והיא אמרה את זה במשנה זהירות

, ת שמבצע משרד הבריאותאת הבדיקומוכנה לקחת על אחריותה 

צריכה להיות זו , היא בסופו של דבר. שזו זרוע אחרת ממשלתית

הגוף .  בית הספר והגנים חוזרים לפעילות או לאשמחליטה האם

שמבצע את הבדיקות ואחראי על הבדיקות זה המשרד להגנת 

ולכן . ומשרד הבריאות צריך לקבל את ההחלטה, הסביבה

, תשמעי'ואני אמרתי לה . צת עליהרוב, האחריות בסופו של דבר

 - אחד . יש שתי אופציות או שני צעדים שאני מבקש ממך לעשות

זה לקבל את מכלול הנתונים והבדיקות שבוצעו במשך כל 

והדבר השני . לרבות הבדיקות שהצביעו על חריגות, התקופה

או בנוסף לטוקסיקולוג /ו, שאנחנו מבקשים זה שתגיעי בכבודך

, תבואו בפני הציבור, תגיעו לוועדה, ר אלמוגלפרופסו, הראשי

ואז תקבלו , שלכםאת סיכום המסקנות , תגישו את הנתונים

כי אני משרת ציבור . 'לא מולי, לא אליי, החלטה אל מול הציבור

תבואו אל מול הציבור ותודיעו האם '. אבל לא מקבל ההחלטה

 אפשר לחדש את הפעילות השגרתית בתנאים ובנסיבות האלה

ואני רוצה רק , בסיכום הדיון שמונח לפניכם. 'ית הספר ובגניםבב

ר "ד" :כדי שגם הציבור ישמע, להקריא את מה שמצוטט מפיה

 מרוכז ומסכם מאת היא מבקשת לקבל מסמך, חבקין אומרת

לרבות מסקנות צוות העבודה המסכם , המשרד להגנת הסביבה

 זה - את ממצאי כל הבדיקות שנערכו ואת המסקנות שהופקו 

 ובאם הבדיקות  מודיעה כי לאחר קבלת המסמך- שתיים . אחד

באולם הספורט ובגן חרצית יראו כי לא , שיערכו השבוע בכיתות

ניתן יהיה מבחינתה לפתוח , קיימת סכנה לבריאות השוהים בהם

הודעה על כך . את בית הספר לקראת שנת הלימודים הקרובה

בסיכום של הדיון . "תינתן לאחר קבלת ובחינת תוצאות הבדיקות



    10.06.2009  36  מועצה מן המניין 

משום שהיא , ר חבקין תשקול האם להגיע באמת לצוות"נכתב שד

שמצד אחד הוא העתירה ומצד אחד , נמצאת בלחץ לא קטן

שיצרנו דו אבל אני חושב . אפשר להבין לליבה, הפרסום הציבורי

שקודם כל היא , ובמידה רבה אחראי לזה פרופסור מרינוב, שיח

.  היא קיבלה את הבקשות שהעלינו,קיבלה את הדברים שהעלינו

היא תגיע לציבור ותגיד את . אני מאמין גם שהיא תגיע, דבר שני

  . דברה

, שמשרד הבריאות לא מעוניין לקיים כרגע סקר בריאותהעמדה   :גיא בן גל

  ? מקובלת עליך

לאור העובדה שסקר בריאות הוא תהליך . אני אגיד לך גם למה  :יאיר אברהם

מוק והרבה יותר מקיף ממה שאני חשבתי הרבה יותר ע- הרבה

שכתוב שמבצע , אני גם הקראתי לה מהמלצות אלמוג, בכלל

זה לא ... אז היא אומרת לי שמה שאנחנו חושבים סקר , ...סקר

אלא בדיקות הרבה יותר מעמיקות ומתמשכות לאורך . הכוונה

 שכל הנתונים שקיימים כרגע בידה אם היא אומרת, עכשיו. זמן

נניח שיש , זאת אומרת. מעידים שאין שום חריגה, קופהלאורך הת

  , שסובלים מקוצר נשימה כמוני בסביבת השכונה 10%

  . זה לא קשור, כשזה מקרי  :ר אמיר גבע"ד

ואני שאלתי אותה את השאלה הפשוטה . כשזה לא חורג מהנורמה  :יאיר אברהם

  '? מתי יצאתם לבדיקה כזאת'

  ? נורמה של מי  : לויאהוד יובל

אני , תשמעי, 'אם אני מתלונן ואני אומר לה, עכשיו. יש נורמה  :יר אברהםיא

אני סובל , תשמע'ואמרתי לו ', באתי לרופא בבית חולים מאיר

אז , אין הצטברות של עדויות כאלה', אבל יש עוד כאלה שסובלים

ואנחנו נבקש שהיא . הנתונים הכמותיים האלה נמצאים אצלה

  . תציג אותם
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  . ביקשנו  : לויאהוד יובל

ולכן חובת . אני מדבר על משרד הבריאות לא הבדיקות. שנייה  :יאיר אברהם

ואני אולי רוצה אבל אני לא ממש , ההוכחה בעניין הזה היא עליה

ואתם . לקשור בין קוצר נשימה שלי באופן אישי לבין המפגע, יכול

לכן . יודעים יפה מאוד שאני לא עושה מזה חוכא והיטלולא

אני אומר לך את זה בגילוי לב ואני גם אדבר , גיא, להבנסיבות הא

אני לא מוצא שום סיבה לפתוח את זה לדיון . איתך על זה לא אחת

אני חושב . אני חושב שהתשובות שקיבלנו הן מספקות. ציבורי

אני אומר לך . שהמתווה שאנחנו נמצאים בו הוא מקצועי ונכון

ל שהם " וגם המנכואני גם בטוח שגם ראש העיר, באחריות מלאה

  , אם יש ספק, לצורך העניין לא מקבלי החלטות בצוות

  . ל כן"המנכ  :גיא בן גל

הגורמים . הם לא מקבלי ההחלטות. הוא לא ממקבלי ההחלטות  :יאיר אברהם

ולכן אני .  גם אני לא.שמקבלים החלטות זה הגורמים המקצועיים

. ייפתחואז המוסדות לא . אין ספק, אם יש ספק, אומר עוד פעם

  .אני לא אהיה בוועדה הזאת אם יש ספק. אם יש ספק קל שבקלים

  , לא נראה לך קצת מוזר שאם הכל ברור, אבל יאיר  :אל- אתי גן

  .אין דיון עכשיו, סליחה  :יש'ר בוקי צ"ד

למה הדוקטור לא , ואם הכל חד משמעי ויש נתונים חד משמעיים  :אל- אתי גן

  ? למה היא לא באה ?כונהבא בשביל לפחות להרגיע את תושבי ש

  . אתי, תביאי אותה  :יהודה בן חמו

  , אני אומר לך, אתי. ציינתי  :יאיר אברהם

  . בלשון כל השולחן הזה שהיא תבוא  :יהודה בן חמו

  .וזה נראה קצת משהו שהוא מתנגש. נכון  :אל- אתי גן

  . יש בקשה של הוועדה שהיא תגיע לכאן  :יהודה בן חמו

  , איר יסביר לנואז שי  : לויאהוד יובל
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  . אבל משהו פה מתנגש עם ההיגיון  :אל- אתי גן

  . יאיר, תודה  :יהודה בן חמו

  , אלה הנתונים, מה  :אל- אתי גן

  . סליחה, גיא, אתי  :יהודה בן חמו

  . זה צריך חד משמעי? אתה מבין  :אל- אתי גן

  ? אולי יש מקום שמזכיר הוועדה יעדכן גם  :גיא בן גל

. שיסבירו לך מה זה לבד מהבדיקות לגזים אורגניים וכלרים, יאיר  : לויאהוד יובל

למה החריגו . אתה ישבת בישיבה'? לבד מהבדיקות'למה כתוב 

   - בדיקות לגזים

  . עם כל הכבוד, יובל סליחה. אתה לא בזכות דיבור, יובל  :יהודה בן חמו

  , אבל מנהל את הדיון לבקשתך יאיר  : לויאהוד יובל

  . כם את דבריך בבקשהתס, יאיר  :יהודה בן חמו

הייתי יותר סקפטי לפני הפגישה , כמו שאמרתי. אני רוצה לסכם  :יאיר אברהם

מאחר והיא הביעה נכונות לבוא ולעמוד בפני הציבור , איתה

: אז אני מציע את ההצעה הבאה. ולהגיד את הדברים האלה

ה את תמיכתה בפתרון כל הבעיות עמועצת העיר שבה ומבי"

עות מהן באמצעות הצוות המשותף בראשות הסביבתיות והנוב

מימנה המועצה מציינת את העובדה שלראשונה . פסור מרינובופר

י משרדים "רשות מקומית בדיקות שהיו צריכות להיעשות ע

, "וכל בדיקה שהוחלט עליה, בכל הקשור בנושא זה, ממשלתיים

  ,  כל בדיקה שהצוות ביקש, ואני מעיד

  ... הלבד מהגזים   : לויאהוד יובל

אני הייתי . כל בדיקה. כל בדיקה שהצוות ביקש בוצעה ומומנה  :יאיר אברהם

  . בכל הדיונים

  ? איפה התוצאות של הגזים המוכלרים  : לויאהוד יובל

  .יובל. תמשיך, תמשיך יאיר  :יהודה בן חמו
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  ".י העירייה בלא כל מניעה וכך גם יעשה בעתיד"ע"  :יאיר אברהם

  . אתה מפריע לדיון, מספיק באמת  :יהודה בן חמו

אתה מקיים , אבל תקיים דיון. נגד רצונך תקיים דיון. תקיים דיון  : לויאהוד יובל

  .במקום לעשות את זה בצורה מכובדת. דיון בצורה ההפוכה

אני רוצה לקיים פה . אני באמת לא רוצה להוציא אותך, יובל  :יהודה בן חמו

  . אתה מפריע מתחילת הישיבה, ישיבה מסודרת

  .תיתן זכות דיון לאנשים, סליחה. אז תיתן זכות דיון  : לויוד יובלאה

, תן לו להשלים את התשובה, אני אקיים את הזכות עד הסוף  :יהודה בן חמו

  .באמת

  . אבל אתה לא נותן לנו לדבר  : לויאהוד יובל

  . תשלים, בבקשה  :יהודה בן חמו

  . נשתוק, תגיד שאתה נותן לנו לדבר  : לויאהוד יובל

  . די. יאיר כרגע בזכות דיבור אתה מפריע קבוע לישיבה  :דה בן חמויהו

  . אולי תתחיל מההתחלה כי זה מנוסח מאוד לא חד וחלק, רגע  :אל- אתי גן

מועצת העיר מביעה תמיכה בפתרון כל הבעיות  ":אני חוזר שוב  :יאיר אברהם

הסביבתיות והנובעות מהן באמצעות הצוות המשותף בראשות 

המועצה מציינת את העובדה שלראשונה ) 1. ובפרופסור מרינ

י "מימנה הרשות מקומית את הבדיקות שהיו צריכות להיעשות ע

וכי כל בדיקה , בכל הקשור לנושא זה, משרדים ממשלתיים

י העירייה בלא "שהוחלט עליה בוועדת מרינוב נעשתה ומומנה ע

כל . זה דבר לא פחות חשוב". וכך גם יעשה בעתיד, כל מניעה

גם אם יש אנשים שלא . י העירייה"קה שתידרש תמומן עבדי

חברים בוועדה וחושבים שצריכה להתבצע בדיקה נוספת שלא 

בפגישה . "היא תמומן, אם הגורמים המקצועיים יחליטו, בוצעה

הודיעה רופאת המחוז כי אין , עם פרופסור מרינוב ורופאת המחוז

העומד י המידע "וכי עפ, בכוונתם לממן סקר בריאות כזה
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  , זאת ההצהרה או זאת ההצעה". בראשותה אין שום צורך בכך

  . ההצעה  :אל- אתי גן

  , נקרא לזה ככה, זאת ההצעה או זאת ההצהרה, אני אומר  :יאיר אברהם

  . זו הצהרה  :גיא בן גל

  . זו הצהרה.  זו לא הצעה, זו הצהרה  :אל- אתי גן

  , שאם המועצה תתמוך בהצהרה הזאת, מבחינתי  :יאיר אברהם

  ? ותכלס  :אל- אתי גן

  , אם מבחינתי, אז אני אומר  :יאיר אברהם

  . אתה מעמיד אותה כנגד הצעת ההחלטה שלנו  :גיא בן גל

  . זאת ההצעה שלי. ומאפשרת לוועדה להמשיך ולעבודה  :יאיר אברהם

  , לא דיברנו שאנחנו לא  :אל- אתי גן

  . זכותו  :גיא בן גל

בטרם נחליט אם אנחנו מקיימים . איראני מודה לי. תודה רבה  :יהודה בן חמו

מי בעד לקיים את הדיון או להסתפק בהצהרתו , דיון או לא

  ? והצעתו של יאיר אברהם

  . המועצה תאמץ את הצהרתו של יאיר  :עמירם מילר

  , אפשר בטרם לאמץ את החלטתו  :גיא בן גל

יהיה והיה ו, ברגע שתיגמר ההצבעה, אנחנו כרגע בהצבעה, סליחה  :יהודה בן חמו

  . כן, דיון

  ? אתה כרגע מקיים הצבעה אם לקיים דיון או לא  :גיא בן גל

  ? שלכם או שלך, אני מעמיד מול ההצעה שלך, אני אומר  :יהודה בן חמו

  . שלנו  :אל- אתי גן

  . של הסיעה  :גיא בן גל

  , ולכן אני אומר, אני מעמיד את הצעתו של יאיר, של הסיעה  :יהודה בן חמו

  . א הצעהזו ל  :אל- אתי גן

  . זה לא אחד לאחד  : לויאהוד יובל
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  .זו הצהרה  :אל- אתי גן

  , אבל אני באמצע הצבעה ואי אפשר, סליחה רגע  :יהודה בן חמו

אתה לא יכול לקבל החלטה אם אתה לא . אבל אתה לא יכול, לא  : לויאהוד יובל

  . ההצעה של יאיר לא תיכנס אם אין דיון. סליחה, פותח את הדיון

  . הצעה מול הצעה  :אל- אתי גן

  . תודה, אתי  :יהודה בן חמו

  . זו הצהרה  :אל- אתי גן

  , אני אגיד לך, אתי, לא  :יאיר אברהם

אבל , אני מאוד ברור בעניין הזה,  לקיים דיוןמי בעד. תודה. תודה  :יהודה בן חמו

  , תני לי להשחיל משפט

  ? הבהרה אפשר לפני ההצבעה. אני רוצה שאלת הבהרה  :איציק יואל

  . בבקשה, אז אולי נעצור את זה, אתה בדרך לאופוזיציה  :ודה בן חמויה

  . תשתדל לא להיות ציני איתי  :איציק יואל

 כולם .ורצוי לא לעשות את מה שהקואליציה לא מדברת, לא  :אל- אתי גן

  . מדברים עבור התושבים

תנסה להסביר לי מה הרציונאל לא . אני שואל מה הרציונאל  :איציק יואל

  . אני מנסה להבין, באמת. יוןלקיים ד

  ? זה לא מספיק חשוב  :גיא בן גל

  . בחייך. תן לי  :איציק יואל

  . תודה רבה  :יהודה בן חמו

יש איזה רציונאל שאומר העירייה לא רוצה ? מה הרציונאל  :איציק יואל

יש איזה רציונאל שאומר העירייה כבר . להיכנס לתהליך כספי

   - עשתה

  ,  שאם היית פה מתחילת הדיוןאני חושב  :יהודה בן חמו

  ? אני יכול לענות  :יאיר אברהם

גם של , אם היית פה מתחילת הדיון יכולת לשמוע את כל התשובה  :יהודה בן חמו
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והתשובה היא , אני חושב שבחלק של יאיר היית. אבי וגם של יאיר

  . שהרצון להביא לכאן את הרופאה הוא הכי ראשוני שלה, מיצתה

זה , ההבדל בין דיון לבין להוריד את ההצעה. עזוב רופאה, רגע  :איציק יואל

  . זה ההבדל. אומר עוד כמה אנשים ידברו

  . נכון  :גיא בן גל

  . זה לא, לא  :יהודה בן חמו

  . מה, זה כל ההבדל  :איציק יואל

  - מי בעד לקיים דיון בנושא או. באמת, יהיה דיון, אם יהיה דיון  :יהודה בן חמו

  . אין או. לא או  :גיא בן גל

  . אין או  :אל- אתי גן

  . מי בעד לקיים דיון  : לויאהוד יובל

  . תקריא שמות בבקשה. שירים את ידו? מי בעד לקיים דיון בנושא  :יהודה בן חמו

  . אמיר ונפתלי, איציק, אתי, גיא, יובל  :אבי בן חמו

  .תקריא, איתן, ארנון, מנשה. ירים את ידו? מי נגד. תודה  :יהודה בן חמו

  . שמעון ויאיר, עמירם, שלי, יהודה, בוקי, אורן, צביקה, איתן  :בן חמואבי 

  הצבעה  

, אמיר גבע, איציק יואל, אתי גן אל, גיא בן גל, יובל לוי: בעד  

  .נפתלי גרוס

אורן , צביקה צרפתי, איתן צנעני, ארנון לוי,  מנשה אליאס:נגד  

, ם מילרעמיר, בוזגלו- שלי עמרמי, יהודה בן חמו, ש'בוקי צי, כהן

  .שמעון פרץ ויאיר אברהם

  ? יאיר, לא שווה דיון  :גיא בן גל

  .הצעה לסדר הבאה, בבקשה. תודה  :יהודה בן חמו

  ...גם אם האופוזיציה לא שבעת רצון מה, צריך לקבל  :גיא בן גל

  . אנשים רציניים יבואו לדיון בוועדה, גיא  :יאיר אברהם

  ...  אני מכבדאבל, אורן מצביע לא לקיים דיון  :גיא בן גל
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   )מדברים ביחד(

  מחליטים להסיר ההצעה לסדר מסדר היום :91 ' מסהחלטה
  

בנושא , אל ונפתלי גרוס- אתי גן, אמיר גבע, גיא בן גלהצעה לסדר של : ב  

  .27/05/09- הוגשה ב, חידוש הרכב מועצה דתית

  

  :רקע ודברי הסבר"

ל ראש כ יעקב מרגי א"ח,  פנה השר לשירותי דת3.5.2009בתאריך 

עיריית כפר סבא במטרה שזה האחרון יביא לאישור מועצת העיר 

את חידוש הרכב המועצה הדתית כמתחייב על פי חוק שירותי הדת 

השר ביקש להביא לאישור מועצת העיר את תשעת . היהודיים

  .נציגי המועצה הדתית החדשה

,   מסיבות השמורות עימו מקדם בימים אלה ראש העיר כפר סבא

שיחליף את הרכב , בר מינוי ממונה למועצה הדתיתמהלך בד

יוזמה זו של ראש העיר נעשית עוד  בטרם . המועצה הדתית החדשה

. מוצה או נעשה ניסיון להביא להרכבתה של מועצה דתית חדשה

יובהר כי התנאים הבסיסיים המצדיקים מינוי ממונה למועצה 

יימים מתק אינם בהכרח, אשר יחליף את המועצה הדתית, הדתית

יש לציין כי במידה ופועל ראש העיר למינויו של . בעיר כפר סבא

מונעים שיקוליו ככל הנראה ממניעים זרים , ממונה למועצה הדתית

  .שכל מטרתם שליטה בלעדית של ראש העיר במועצה הדתית

מ לפנות ישירות אל השר לשירותי דת "אשר על כן מצאו לנכון הח

מטעמם במועצה הדתית כפר בכל הקשור להבטחת מינוי נציג 

  . כמתחייב על פי דין, סבא

נבהיר מראש כי גם אם ישנם שיקולים ענייניים לפיהם יש לשקול 

 9את מינויו של ממונה למועצה הדתית כתחליף למועצה המונה 
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הרי שאלה בדרך כלל נעשים כשהמועצה הדתית אינה , חברים

  .למעשהמתנהלת היטב מבחינה כלכלית או אינה מתפקדת הלכה 

אין זה סוד שבין ראש העירייה להנהלת המועצה הדתית , אמנם

אולם . היוצאת היה נתק שהזיק לאיכות שירותי הדת בכפר סבא

מבטיח ייצוג הולם וברור , הקמת הרכב חדש למועצה הדתית

ועל כן מובטח לו רוב שיביא , לראש העיר ולסיעות הקואליציה

 יהיה בדרך זו או אחרת ,ר המועצה הדתית שייבחר"בנקל לכך שיו

  .או לכל הפחות על ימונה על דעתו, איש אמונו של ראש העיר

מדוע אצה הדרך לחלופה השנייה בדבר מינוי , לפיכך לא ברור

 9ממונה שיחליף הלכה למעשה את הקמת מועצה דתית בת 

המעניקה מענה לכל הזרמים והסיעות הפוליטיות במועצה , חברים

רובה במרבית הערים והיישובים ופועלת בהצלחה מ, ובעיר

  .בישראל

לאור האמור לעיל מוצע להביא בפני מועצת העיר את הצעת 

  :ההחלטה הבאה

מועצת העיר תקבל החלטה בדרך של הצבעה מקדימה  •

 החלופות 2 –בדבר בחירת ניהול ענייני הדת בעיר באחת מ 

 :הבאות

 . חברים9באמצעות מועצה דתית בת . א

בע על ידי השר לשירותי דת באמצעות ממונה שיק. ב

 .בתיאום עם ראש העיר

יוצגו בפני חברי , במידה ותאומץ האפשרות למינוי ממונה •

מועצת העיר הנימוקים המשפטיים והציבוריים בדבר 

 .הנחיצות להחלפת ממונה במועצה הדתית

יובאו פרטיו , במידה ותאומץ האפשרות למינוי ממונה •
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ם לבחירתו לעיונם לרבות קורות חיים והשיקולי, המלאים

של חברי המועצה בטרם אישור מינויו על ידי מועצת 

 ".העיר

 
  .  מועצה דתיתהרכבחידוש : הצעה לסדר הבאה  :אבי בן חמו

  . טוב. כן  :גיא בן גל

  . אני מודה לתושבים שהגיעו  :???

  , אנחנו מודים לכם. ששוב ירקו לנו בפרצוףהמועצה לחברי תודה   :קהל

  .  צא,צא  :יש'ר בוקי צ"ד

  . פ שנקרא יאיר"במיוחד למשת  :קהל

  ? עוד פעם תצא? מה זה הזלזול הזה? מה אתה עונה על זה  :אל- אתי גן

  . תתנצל  : לויאהוד יובל

  . באמת תתנצל  :אל- אתי גן

זה מה . זה הורדה של ערך הדירות, הדבר היחיד שהאיש הזה עשה  :יאיר אברהם

  . שהוא עשה

  . את זה את לא שומעת? הם ל"ירקנו"מה זה   :יש'ר בוקי צ"ד

  )מדברים ביחד(

  .ירקנו לו בפרצוף  :יש'ר בוקי צ"ד

זה , שעה בשביל השכונה הזאת- שעה, יום- יום, אני עובד בשקט  :יאיר אברהם

  . רק הורדת ערך הדירות. זה מה שהאיש הזה עשה. בסדר

  . הלאה בבקשה, סליחה  :יהודה בן חמו

ור לנושא הבא בצורה מנומסת לעב, אני מבקש מכולנו בבקשה  :גיא בן גל

  , גם הנושא הבא. ומתורבתת

  ? אני יכול לחסוך לך זמן ולקבל את ההצעה  :יהודה בן חמו

  ? תחסוך לי זמן בלקבל את ההצעה  :גיא בן גל

  ? אפשר. בבקשה, אני מקבל את ההצעה, הנה. לחסוך לכולנו זמן  :יהודה בן חמו
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  , תאתה תאלץ בכל זאת להתאזר בסבלנו  :גיא בן גל

  . מילה שאמרת- אני מצטרף למילה  :יהודה בן חמו

אני מאוד . ולאפשר לי בכל זאת להציג, לגלות מעט אורך רוח  :גיא בן גל

  . את מה שאני מביא...  תקבל אשמח אם בסיום דבריי

חס ושלום שתהיה לנו שעה . אוי ואבוי ותתפנה פה שעה פנויה  :יהודה בן חמו

  . פנויה לנצל תחביבים

  , תאמין לי שאני לא עושה את זה כדי לבזבז זמן לאף אחד, יהודה  :לגיא בן ג

תתחיל לשיר , זכותך. אתה בזמן שלך. אתה בזמן, בבקשה, הלאה  :יהודה בן חמו

  .גם

  ,נושא המועצה הדתית, תראו  :גיא בן גל

  . כאוב  :שמעון פרץ

אני אומר הוא נושא רלוונטי לכל , שמעון מגדיר אותו ככאוב  :גיא בן גל

יש לי עניין בזה שהמועצה , אומר לכם כחילוני גמוראני . חותהפ

לא כי אני . הדתית בכפר סבא כמו בכל עיר תתפקד כמו שצריך

בעלי עסקים שאני , אבל אני אומר לכם. צרכן גדול של שירותי דת

בין , אומרים לי שלהם זה מאוד קריטי, למשל בקשר ומדבר איתם

ודת הכשרות שלהם תוסדר שתע, אם מאמינים בבורא עולם או לא

ומה , כי במידה והיא לא תוסדר. בצורה נורמטיבית ומסודרת

אחד מתפקידי המועצה הדתית זה להסדיר תעודות , לעשות

 ל לגבי אנשים"וכנ. אז זה פוגע בעסקים שלהם, כשרות

ואנחנו כולנו יודעים , שמתחתנים ומזמינים רישום ברבנות

רחוק מלהיות , ת זה בעדינותאם נגדיר א, שהמצב נכון להיום הוא

  . משביע רצון

  ? יש בעיות בגלל כשרות וזה  :עמירם מילר

בין המועצה , יש בעיות בהתנהלות ובממשק היחסים עמירם  :גיא בן גל

אני אודה לך אם , אבל יהודה. הדתית לעיריית כפר סבא זמן רב
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השר לשירותי דת יעקב מרגי , אבל פנה שר הדתות. תכבד אותי

מאחר ועברה חצי שנה מאז , בפנייה בכתב, ודה בן חמויה, אליך

  , וחוק שירותי הדת קובע. שהיו בחירות מוניציפאליות

  . עוד לא  :יהודה בן חמו

  ? אוקי, אנחנו לקראת חצי שנה  :גיא בן גל

  . עוד לא  :יהודה בן חמו

  . אנחנו מתקרבים. כי אנחנו לקראת  :גיא בן גל

  . תדייק בבקשה. יהיהמחר . מחר. עוד לא  :יהודה בן חמו

  . נכון  :אל- אתי גן

אבל , אתה צודק? נכון, אבל המכתב נשלח, מחר תחלוף חצי שנה  :גיא בן גל

  ? נכון יהודה, המכתב נשלח אליך

  . אתה יודע יותר טוב ממני. לא יודע  :יהודה בן חמו

, והמכתב של השר לשירותי דת ביקש ממך במחילה מכבודך. נשלח  :גיא בן גל

טובך הרבה להקים מחדש את המועצה הדתית כפי שתואיל ב

 9מונה והרכב המועצה הדתית בכפר סבא . י חוק"שמתחייב עפ

י קביעת " עפ1- י השר ו" עפ4, י מפתח מועצת העיר" עפ4, חברים

לסיעת הירוקים כסיעה השנייה , י כל דין"עפ. הרבנות המקומית

 נציג מגיע,  וסיעת האופוזיציה המובילהבגודלה במועצת העיר

ואני מודה שזה העניין הפוליטי שיש לנו בהרכב . בדין במועצה הזו

 קולות 5,415אנחנו זכאים כמי שקיבלו פה  .חידוש המועצה

ואתה יהודה בן חמו יודע . לנציג במועצה הדתית, מתושבי העיר

בית משפט כחבר מועצת עיר כי אתה עתרת ל, כמה זה חשוב

. ציג במועצה הדתית וזכיתמהאופוזיציה לממש את זכותך לקבל נ

קבע בית משפט בישראל שלסיעה שלך כנציג אופוזיציה מגיע בדין 

אז מי כמוך יכול לגלות סימפטיה עם . נציג במועצה הדתית

, וזה לא משום מה, משום מה, עכשיו. הבקשה הלגיטימית שלנו
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זה לא סוד . אני מדבר בצורה גלויה וברורה, אתם מכירים אותי

. ר המועצה הדתית המכהן"ביחסים טובים עם יושאתה לא נמצא 

יש בכוחך לקבוע חלק לא מבוטל . יש בכוחך להביא להרכב חדש

מסיבות ששמורות . מכמות הנציגים שיהיו באותו הרכב חדש

אבל , ואני אשמח אם תאשר או תכחיש את מה שאני אומר, עמך

אתה עושה ימים כלילות ומשקיע , למיטב ידיעתי הבדוקה

לרבות פגישה עם רבני העיר ועם השר , א מבוטליםמאמצים ל

ולהקים , לעקוף את המנגנון של הרכב המועצה הדתית, עצמו

זה מנגנון שנדרשים תנאים מאוד מסוימים כדי . במקומם ממונה

 בין היתר משרד הדתות והשר עצמו צריכים לאשר .לממש אותו

אם .  זה צריך לקרות במידה ומתקיימים כמה תנאים.אותו

אם יש חוסר , ועצה הדתית אינה מתפקדת מבחינה כספיתהמ

אתה אפילו לא . תפקוד מבחינת ההתכנסות הפורמלית שלה

לא העמדת , התחלת לממש תהליך של הקמת מועצה דתית חדשה

ואתה אץ ורץ למהלך עוקף , את תהליך ההקמה המחודשת למבחן

וג ייצ. זה פוגע בעיקרון של ייצוג, אז קודם כל. המועצה הדתית

זה פוגע . י דין מגיע להם ייצוג"שעפ, ייצוג של סיעות אחרות, שלנו

בכלל שיש נחיצות שלא הוכח , בעיקרון יותר בעייתי מבחינתי

אם יהיה , תבינו את המשמעות, ממונה רבותיי. לקיום של ממונה

הוא .  חברים ועל פיו יישק דבר9- הוא פשוט מחליף את ה, ממונה

מאוד - בצורה מאוד, רגילותמרכז בידיו סמכויות בלתי 

י "וכנראה שראש העיר רוצה שייקבע הממונה עפ, דומיננטית

  , שהוא יהיה המוציא והמביא במועצה הדתית, רצונו

  ...   :ד איתן צנעני"עו

אני , אני מקווה מאוד, אולי זה לא נכון. לא סיימתי לדבר, איתן  :גיא בן גל

 מה שאני אומר זה אולי כל, יהודה, אומר עוד לפני שבכלל בוחנים
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  , באמת תיאורטי

כי זה נכון מה , זה מצב טוב... אתה כבר מציג  אם , תאמין לי  :יהודה בן חמו

  . אולי זה לא נכון, שאתה אומר

  , אז אם זה לא נכון. אוקי  :גיא בן גל

   - אולי תשים סימני. אולי  :יהודה בן חמו

  , אם זה לא נכון יהודה  :גיא בן גל

   - תשיםאל   :יהודה בן חמו

  . אני לא סיימתי לדבר, יהודה  :גיא בן גל

  , חבר הסיעה של, אני ההפך, לא  :יהודה בן חמו

  , אם זה לא נכון  :גיא בן גל

שום דבר לא ? אתה חושב שזה נכון, חוץ ממה שגיא בן גל מדבר  :יהודה בן חמו

  . נכון

  , אם זה לא נכון יהודה  :גיא בן גל

יש הצעה ,  דקות10אבל יש לו ? אגיד לךמה אתה רוצה שאני   :יהודה בן חמו

  , שמונחת לפתרון הבעיה

  . שאתה מבזבז אותם כרגע  :גיא בן גל

 דקות לפני 10חס ושלום שלא תלך , נו אז מה,  דקות10אבל יש   :יהודה בן חמו

  . חס ושלום. הזמן הביתה

  ,  דקות12עכשיו זה   : לויאהוד יובל

 18:00הקדמת את הישיבה לשעה שגם אם , אני מאוד מבקש ממך  :גיא בן גל

ובדרך כלל הישיבות הן , כי יש לך היום אולי איזה אירוע חשוב

  ,19:30- ב

  .לא הקדמתי  :יהודה בן חמו

  . מונדיאל היום. מונדיאל  :שמעון פרץ

ואתה עזרת לי לבזבז כמעט ,  דקות מהזמן שיש לי5אני ניצלתי   :גיא בן גל

  . דקה מתוכם
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  . רתיאני ספ. 2  : לויאהוד יובל

אני אנצל את הזמן שלי ואדבר בצורה , אז אני אומר לך עוד פעם  :גיא בן גל

אני מקבל ? אתה מוכן להמשיך להקשיב לי. עניינית על מה שקורה

  . את השתיקה שלך כהסכמה

  . אתה יכול לראות כדורגל? משעמם לך  : לויאהוד יובל

עם השר אני אשמח אם אתה תכחיש את העובדה שלא נפגשת   :גיא בן גל

, ושלא דיברת על האפשרות של מינוי ממונה, לשירותי דת

אי , יהודה. ושאפילו לא נזרק לחלל האוויר שם של מועמד מסוים

אני מבין שאתה . אפשר להפריד את הפוליטיקה מהעניין הזה

שהוא , אני מבין שמצד אחד איתן צנעני. נמצא בבעיה פוליטית

ואני ,  לאינטרסים שלונציג של סיעה דתית חשובה במועצה לוחץ

לוחץ , מבין ששמעון פרץ שהוא נציג של סיעה חשובה לא פחות

ואני מבין שכל אחד מהם גם מנסה לקדם מועמד . לכיוון אחר

ואני מבין שגם לך כראש עיר יש , שמשרת את האינטרסים שלו

  . אינטרס פוליטי שיהיה מועמד אולי שלישי מטעמך

  . לגיטימי  :שמעון פרץ

למרות שאתה פוליטיקאי מאוד מוכשר , והיכולת שלך כנראה  :גיא בן גל

ס לבין האינטרסים של " בין האינטרסים הפוליטיים של שטלהלט

הם לא , לבין האינטרסים האישיים שלך, ל"איתן צנעני מהמפד

  . מבוטלים

  ...אני לא יודע מאיפה אתה, גיא  :ד איתן צנעני"עו

אבל לדעתי לא יהיה דיון . ת זהאני אשמח גם אם אתה תפריך א  :גיא בן גל

אם . תוכל לדבר איתן,  אבל אם יהיה דיון.כמו בנושא הקודםגם 

  , יהודה, אני טועה

  .אל תפריע לו. אני שומר על זכותו של גיא בן גל לדבר, איתן  :יהודה בן חמו

אני רק רוצה שתענה לי על כמה שאלות עובדתיות , אם אני טועה  :גיא בן גל
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למה לא חלק רשמי מסדר היום של המועצה ) 1. פשוטות יהודה

 חברי מועצה כפי ששר 9אנחנו מביאים לאישור מינוי של , הזו

למה אתה נפגש עם השר ) 2? הדתות ביקש ממך בכתב לעשות

  , לשירותי דת

  . בלי אישור שלך  :יהודה בן חמו

  .ממני אתה לא מקבל אישור לכלום. לא  :גיא בן גל

  . אני יודע, וליחשבתי א, לא  :יהודה בן חמו

  . אתה אפילו יכול לנשום בלי אישור שלי  :גיא בן גל

  . מה אתה אומר  :יהודה בן חמו

יכול להיות שיש ? אבל למה אתה לא עושה את זה בצורה שקופה  :גיא בן גל

שנותן לגיטימציה ויש , רציונאל שמניח את הדעת מבחינתך

, עצהלמה לא לבוא עם זה למו. אינטרס חיובי במינוי ממונה

שיש , אולי תצליח לשכנע אותנו אפילו? להסביר את הרציונאל

אתה עוקף , אבל על פניו מה שנראה פה. היגיון מאחורי הדבר הזה

אתה פועל . אתה לא מנסה להקים אותה, את המועצה הדתית

ואתה כנראה מנסה , בניגוד לבקשה של השר להקים מועצה ממונה

כדאי , ר של הממוניםהסיפו, עכשיו. להקים ממונה בכל מחיר

הוא נולד בעידן . שתבינו את הרקע הפוליטי של איך הוא נולד

שניצח על התזמורת של מינוי הממונים לא אחר , ממשלת שרון

שהשתמש בנושא , מאשר עומרי שרון בנו של ראש הממשלה

ובים של הליכוד ושל 'המימונים במועצה הדתית כמסלקת ג

הזאת היא קונייקטורה קטורה יכל הקוני. המפלגות הדתיות

זה למצוא עם שר , וכל מה שכנראה צריך לעשות. תפוליטי

כדי , לשירותי הדת את הפרסונה שמקובלת על כל הצדדים

תעשה את מה , אומר לךאז אני . להשלים את העניין הפוליטי הזה

תקים מועצה . שחוק שירותי דת היהודים מחייב אותך לעשות
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סיעת הירוקים גם אם ,  לך חגיגיתאני מודיע, ואנחנו. דתית חדשה

היא כבר . תעמוד על זכותה להקמת המועצה, תפעל למינוי ממונה

שהוא ,  זה הרב גרגורי קוטלרפנתה לשר ואמרה שהמועמד מטעמה

זרם דתי חשוב מאוד שחשוב שמבחינתנו נותן מענה ל, רב רפורמי

  . שיהיה לו ייצוג וביטוי במועצה הדתית

  . יש לךדקה וחצי   :אבי בן חמו

  .  לפני הזמן.סיימתי  :גיא בן גל

אני מבקש להעמיד להצבעה האם אני מקבל את אישור . תודה רבה  :יהודה בן חמו

אני , אם לא. אז אני אפגש, אם כן.  עם השריםגיא בן גל להיפגש

למעט זה , לא בציניות,  לשאלתך אמיר- שתיים .  אחד- לא אפגש 

   - שלוש . השאר לא היה אמתכל , שגיא בן גל דיבר עכשיו שזה אמת

  . ולעצם העניין  :גיא בן גל

 כל מה שקשור לנושא שירותי - שלוש . אני מתייחס לאמיר כרגע  :יהודה בן חמו

היחידי כי אכן הדבר , מאוד רציני ומעמיק- הדת נבחן באופן מאוד

המצב של שירותי הדת בעיר הוא בכי רע בלשון , שגיא בן גל אמר

ולכן אני בא . רף לדבר היחידי שהוא אמרועל זה אני מצט, המעטה

מי שרוצה לדקדק ומי שעומד , מי שמכיר קצת את החוזה, ואומר

 יום אתה היית צריך להחזיר לי מכתב 14- על הדקויות של כל ב

 יום וטרם 15עברו 'ובשתיים עשרה בלילה ודקה שולחים לי 

חצי שנה אחרי , עד מחר יש זמן. אני מציע לדקדק', השיבות לי

אני בהחלט חושב שאם . לבקש לקיים את ההרכב, בחירות לשרה

היה צריך להיות מאושר הרבה , ההרכב הזה אם היה תלוי בי

בטח ובטח לא עומד , כי אני לא פורמליסט, בטרם הזמן הפורמלי

  . עם הסטופר על היד

זה .  אכן הוא נושא פוליטינושא הרכב המועצה הדתית, דבר נוסף  

יו מכפיפים את זה לדרגים המקצועיים והיו הלוואי וה, לא שנתנו
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באים ואומרים לוקחים איזשהו מנהל מקצועי או הייתי אומר 

, לפרוטוקול קבל עם ועדה פה אני מצהיר את זה, יותר מזה

אילולא היתה לי סמכות לשאוב את הנושא של שירותי הדת 

 - אחד . שני מינוסים יש לזה. הייתי עושה זאת, כמחלקה בעירייה

הייתי שוקל מכיוון שאז , גם אם היתה לי סמכות. לי סמכותאין 

  . היית מבטל את ההשתתפות הכספית של משרד הדתות

לצערי , מכיוון שצריך לקדם את הנושא הזה, לעצם העניין  

איתן צנעני ומנשה . סובלהציבור הדתי פחות , במועצה הדתית

הם פחות סובלים כי הם יש ל. סובליםאליאס ושמעון פרץ פחות 

איפה , הם יודעים לאן ללכת, הם יודעים לשאול שאלת רב, רבנים

  . הכל הם יודעים, לאכול ואיפה להתחתן

  )מדברים ביחד(

אלמלא . צריך לקדם את הנושא הזה, לעצם העניין, לכן אני אומר  :יהודה בן חמו 

כי . זה היה על סדר היום, היתה מוגשת הצעה לסדר בעניין הזה

אני ניסיתי . יינו צריכים לקיים על זה דיוןלכן עברה התקופה שה

בשבועות האחרונים מספר דיונים ושיחות טלפוניות , בחודשים

זה דבר . מה זה ממונים, בנושא הזה על מנת לראות איך באים

אני חושב שצריך ללכת ולכן . חדש שאנחנו עוד לא יודעים אותו

  . להצעה הבאה

  . לא הבנתי את המשפט שלך  :גיא בן גל

  ?השיקול הוא הקמה  : אמיר גבער"ד

  ? אתה בעד הקמת מועצה? אתה בעד הקמת ממונה  :גיא בן גל

  .של גיא... אתה אמרת שאתה   : לויאהוד יובל

  ,  בעיתוןהרי אפילו הצהרתי  :יהודה בן חמו

  . על ההצעה של גיא... הוא אמר שהוא רוצה ל  : לויאהוד יובל

  .תה תקשיב עד הסוףא. אני מעריך את ההבנה שלך  :יהודה בן חמו
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  . הבאהלסדרחשבנו שהתכוונת להצעה   :גיא בן גל

   - אמרת, הרע במיעוט  :ר אמיר גבע"ד

תקשיב עד , ולכן אני בא ואומר לך. אמרתי שאני מעריך אותך, לא  :יהודה בן חמו

אני מציע על מנת שאנחנו צריכים להגיע להבנה סביב . הסוף ותבין

ה צריך להגיע להבנה עם ולאחר מכן השולחן הז, השולחן הזה

כי ההרכבים באים , ולאחר מכן גם לצרף להבנה גם את הרב, השר

  ,  של הרב1-  של השר ו4,  שלנו4

  . דרושה הסכמה משולבת  :גיא בן גל

אני מציע שתוקם ועדה , לכךאי . ולכן רצוי שתהיה הסכמה  :יהודה בן חמו

 של לא משנה מה הגודל, נציג לכל סיעה, בראשות ראשי הסיעות

והיה . על מנת שנראה איך אנחנו מגיעים להסכמות, הסיעות

. נגיד לשר לא הגענו, והיה ולא. הנה מה טוב, והגענו להסכמה פה

אנא תדסקסו , כי הוא מבקש מאיתנו, נגיד לו את מהלך הדיון

  , תביאו אליי הצעה, ביניכם

  ? אפשר רק לקבוע לוחות זמנים לוועדה הזאת  :גיא בן גל

  ? למה לא  :מויהודה בן ח

ד הרעיון המבורך אנחנו בע. יהודה, אנחנו בעד הרעיון המבורך  :גיא בן גל

  .שלך

כל סיעה תשלח נציג לוועדה , לכן אני מציע להקים ועדה. תודה  :יהודה בן חמו

הוועדה הזו תתכנס לפחות עד ישיבת מועצת העיר הבאה על . הזו

צריך , ן אחדזה לא אומר שצריך לקיים רק דיו. מנת לקיים דיון

אני מבקש מעמירם מילר כסגן . תתי דיונים, שיהיו דיונים, למצות

  . ראש העיר לרכז את הדיונים של הוועדה

  . אמרו רב אז רב  :אל- אתי גן

  . הרב עמירם מילר  :יש'ר בוקי צ"ד

   .תודה. אז הוא, הרי שואלים שאלת רב את עמירם  :יהודה בן חמו
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אנחנו בעד , יהודה? עיון המבורך שלךאפשר רק להצביע על הר  :גיא בן גל

  .ההצעה

אנחנו ? מי בעד. תודה. ירים את ידו? מי בעד ההצעה הזו. תודה  :יהודה בן חמו

  . תקריא שמות בבקשה. בהצבעה כרגע

  . עד ישיבת המועצה הבאה, רק בוא נבהיר  :גיא בן גל

  )מדברים ביחד(

  .את ההצעהתקריא עוד פעם   :יש'ר בוקי צ"ד

  ? עד ישיבת המועצה הבאה, יהודה  :אל- אתי גן

 של נציג לכל סיעה שתידון באפשרות להגיע להסכמה הקמת ועדה  :יהודה בן חמו

  .  הנציגים של המועצה הדתית4- ו, להרכב המועצה הדתית

  . מצוין  :גיא בן גל

אני , אתה לא רוצה. אני רוצה?  של השר4- אתה רוצה גם את ה  :יהודה בן חמו

  . ירים את ידו? מי בעד. תודה. רוצה

  . אנחנו בעד ואפילו מברכים  :גיא בן גל

  . תקריא שמות. אנחנו בהצבעה, מנשה ואיתן  :יהודה בן חמו

  , ארנון, מנשה  :אבי בן חמו

  . פה אחד  :אל- אתי גן

  . פה אחד. תודה  :יהודה בן חמו

 –חברי הוועדה .  פה אחד הקמת ועדה להרכב המועצה הדתיתמאשרים :92 ' מסהחלטה

   .מכל סיעהנציג 
  

בנושא , אל ונפתלי גרוס- אתי גן, אמיר גבע, גיא בן גלהצעה לסדר של : ג  

  .27/05/09-  הוגשה ב,כתיבת קוד אתי עירוני והקמת ועדת אתיקה

  

  :רקע ודברי הסבר"

ל העירייה ואשר ניתן "בשונה מעובדי עירייה הכפופים למנכ
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רי ה, להעלותם לשימוע משמעתי בגין התנהגות שאינה הולמת

שחברי המועצה אינם נתונים למרות המנהלית של הנהלת 

ועל כן אינם סרים משמעתית להנהלת העירייה ולעומד , העירייה

  .בראשה

ויכוחים ועימותים קולניים מציאות זו הובילה לא אחת ל

וגלשו לא פעם , מועצת העירבישיבות שהתרחשו מספר פעמים 

היו , קדנציה מתחילת ה.בהתבטאויות שאינן הולמות לשימוש

העיר בהם נשמעו התבטאויות חמורות של  מספר אירועים במועצת

שראוי היה שלא  ,וחברי מועצה שגררו השתלחויות של איש ברעה

ה  סיבה טובמהווים , דומה שאירועים אלה לבדם.היו מתרחשות

כפר ל מנת להצדיק את הצורך בהקמת ועדת אתיקה לעיריית ע

  .סבא

 של ראש העירייה בחלק ו במיוחד על אופן התנהגותים מצרמ"הח

בישיבות ' הכוכב הראשי'במקרים רבים , שכן, מהישיבות

לבקרים  שנוהג חדשות, א דווקא ראש העירייהוהסוערות ה

 אינווללא ספק מתנהג באופן ש, להתפרץ בגסות כלפי חברי מועצה

למען ההגינות והאיזון צריך . כראש עירייה והולם את תפקיד

ומר שמקומם של חברי המועצה בכלל ואלה של האופוזיציה ל

קיבל גם הוא ביטוי , בפרט בכל הקשור להתנהגות בלתי הולמת

שלילי וחרג מהנורמה התקינה של ניהול ישיבות בצורה תרבותית 

לא התנהלות ראש העירייה ולא התנהלותם של חברי . והולמת

 ליכולת הוסיפו, המועצה מהקואליציה והאופוזיציה כמכלול

  .לקיים את ישיבות המועצה בדרך נורמטיבית

המועצה להגיש   יוכלו חברי,ת אתיקהועדלפיכך במידה ותוקם 

קובלנות כנגד עמיתיהם במקרים בהם נהגו לשיטתם בצורה 

  .אינה קולגיאלית שאינה אתית או



    10.06.2009  57  מועצה מן המניין 

 ובין,  כי יעמוד איש אקדמיה או שופט בדימוסמוצעבראש הועדה 

, היו ראשי עירייה וחברי מועצה לשעברמי שחבריה אפשר שימונו 

 .המכירים היטב את המערכת המוניציפאלית

היא תוכל ,  או אחרבמידה ואכן תוקם ועדת אתיקה על פי מודל זה

   .שנשמעו לא אחת בישיבות המועצה, חריפות לדון בהתבטאויות

אשר  הקמתה של ועדת אתיקה שבסמכותה לנזוף בחברי מועצה

תהווה איזושהי התרעה ,  קולגיאליתמתבטאים בצורה לא

 של ישיבות סוערות והתבטאויות  את התופעהנוותצמצם להערכת

  .בלתי הולמות

מעבר לטיפול בקובלנות שיובאו לידי ועדת האתיקה חשוב כי 

, את כל חברי מועצת העירשיחייב קוד אתי יקודם עוד קודם לכן 

פני חברי ובנוסף להציג לציבור את הדילמות האתיות העומדות ב

, כללי האתיקה אינם מוגדרים ומוחלטים, בניגוד לחוק. המועצה

ובמהלכו , ולפיכך לתהליך של הכנת קוד אתי נודעת חשיבות רבה

סוגיות אתיות . יועלו דילמות שונות ודרכים להתמודד איתן

שועדת האתיקה העירונית והקוד האתי העירוני יוכלו להתייחס 

 מחברי דפוסי ההתנהגות המצופים, בעיות ניגודי עניינים: אליהם

 מול  חברי המועצה אופן התנהלות,דוגמה אישית, המועצה

 הנהגת שקיפות מרבית בניהול ענייני העירייה וועדותיה, םתושבי

  .'וכ

לאור האמור לעיל מוצע להביא בפני מועצת העיר את הצעת 

  :ההחלטה הבאה

שיחייב מועצת העיר מעוניינת לקדם כתיבת קוד אתי עירוני    •

 .את חברי מועצת העיר

מועצת העיר מאשרת את הצורך בהקמתה של ועדת אתיקה    •
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 .עירונית

תהליך כתיבת הקוד האתי יבוצע בשיתוף חברי המועצה     •

אך יוביל אותו גורם חיצוני בעל , מהקואליציה והאופוזיציה

 .מומחיות בכתיבת קוד אתי

קוד אתי ועדת האתיקה העירונית תוקם רק לאחר כתיבת     •

 .עירוני המקובל על כלל חברי מועצת העיר והנהלת העירייה

ההחלטה בדבר זהות הרכב חברי ועדת האתיקה העירונית     •

יעשה לאחר היוועצות בגופים המתמחים בסוגיות אתיות וגופי 

התנועה לאיכות , המרכז לאתיקה בירושלים: אתיקה כגון

 .השלטון

 ששה חודשים לכל היותר תהליך כתיבת הקוד האתי יושלם עד   •

 ".ממועד אישור הצעת החלטה זו

  

  .  שלהרעיוןהיה זה . כשמה כן היא, קוד אתי  :גיא בן גל

אני ,  יהודה.למרות שהרעיון היה שלי אבל זה לא על שמי, טוב  :אל- אתי גן

  ? יכולה להתחיל

 אני. אוי ואבוי, אבוי למי שיפריע לך. את בזכות דיבור. בבקשה  :יהודה בן חמו

  .אעלה לו את הארנונה

הסתבר שמשום מה יש מספר אנשים , מתחילת הקדנציה הזוכבר   :אל- אתי גן

ואני מודה , שכנראה נושאים משקעים עוד מהקדנציה הקודמת

אני חושבת שהופתעו ,  זה היה באחרים שאיתי במועצהשכחדשה

דיונים , חשבנו שהכללים שהם כללי ניהול ישיבה. לגלות את זה

הם תמיד צריכות , הצעת החלטות, בלת החלטותק, והחלטות

אז נכון . שלא כך, ומה שהסתבר. להיות שיקול לגופו של עניין

גם נחמד פעם להכניס דברים , שבמקום להיות כל הזמן רציניים
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אי , חוסר סבלנות, בין העלבהאבל הפער בין הומור ל. של הומור

אש העיר כולל ראנשים ש, אי הקשבה, מתן זכות דיבור אחד לשני

שמשתמשים במכשירים , ואני מתנצלת שאני צריכה להגיד את זה

, השיא היה. זה לא מכובד, מסירת הודעות, לצורך קבלת הודעות

בחודש ינואר כאשר , בישיבה שאם אני זוכרת טוב, ודי בהתחלה

גיא מהמילואים ובגלל כשחזר , אחרי המבצע של עופרת יצוקה

במקום , א היו אולי נוחותהצעות לסדר שהציע או שאילתות של

זה , ואפשר לא להסכים או כן להסכים, להתייחס לגופו של עניין

נכון שבהתפרצות . התחיל הקטע של ההעלבות, בסדר גמור

לא , אני גם אמרתי את זה אחר כך לגיא, שהיתה בישיבה של ינואר

, פעם אחת, שזה מעצבן? נכון. היתה מקובלת עליי התגובה שכנגד

ראיתי ואז , אבל התגובה שכנגד לא היתה מקובלת, פעם שנייה

ל "גם לראש העיר ונדמה לי גם למנכ, צורך והעברתי אפילו במייל

שהוא קוד לכללי , והצעתי שייקבע איזשהו קוד אתי, העירייה

, בחברות, ןקצת לסבר את האוז, והיום אולי לומר לכם. התנהגות

 קוד אתי עומדת לאשר, בעסקים ואפילו הממשלה רק לידיעתכם

שאת הכללים קבעה ועדה , של כללי התנהגות ראויים ונאותים

מדברת על שחד משמעית , מיוחדת בראשות השופט לשעבר שמגר

איך כנאמן , התנהגות של חברי ממשלה שהם הזרוע המבצעת

אני לא אפרט את כל , עכשיו. ציבור שמשרת את טובת הכלל

אז . התנהגותאבל בין השאר אלה כללי , הדברים מה זה נוגע

נותנים להם כללי התנהגות , חברות שעובדות עם מדינות אחרות

הישראלים לא יודעים בדיוק איך . איך להתנהג עם הצד השני

כי אני חושבת ואנחנו . אבל פה זה יותר על התנהגות, היפנים

אני חושבת שאחד הדברים , שיהיהשככל , חושבים בירוקים

  , שאמרתי
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  . קה קטנהתעשי הפס  :יהודה בן חמו

כי אמרתי מי יודע מה זה , כשראיתי אז את הצורך,  עכשיו.אוקי  :אל- אתי גן

ועדיף דברים כאלה להחליט ישר בהתחלה וזה מונע את , יתפתח

הצעתי לא התקבלה וישיבות המועצה , לצערי. כל השאר

הלך ולדעתי איבד כל , בכל מיני פורומים שהיווהתגובות אחר כך 

העלבות ממש אישיות שהן בכלל לא  כולל .גבול וכל פרופורציה

לא , צודק'כאשר ניתן היה פשוט בשתי מילים להגיד , לעניין

מי שלא , כולנו לפעמים טועים, כולנו לפעמים צודקים', צודק

ואני אקח את הדוגמא שלי , בין זהאבל . עושה בטוח לא טועה

יש כשאני באה למועצת 'בוקי צ, מה לעשות. האישית הפרטית

אלא קצת בכמה ,  שנים6אני באתי עם רקורד לא של העיר 

 6 חודשים פה ואני מתנהגת כאילו אני 6כך שזה שאני , כפולות

. בחרו אותי בשביל הרקורד. לא בשביל זה בחרו אותי, שנים

ללמוד פה במועצה כי מה לא באתי . בשביל הרקורד של העבר

. רסיםאולי צריך באמת לתת קו. לא נותנים לנו קורסים, לעשות

וכשאני . בגלל הרקורד. אבל בשביל זה תושבי העיר בחרו בי

זה הניסיון , מה לעשות, תקציביים, מדברת על נושאים כספיים

אבל לא ', טעית במספר'ולכן אפשר להגיד . זה הידע שלי. שלי

אני לא , או בערך ככה', מי את בכלל', 'את לא יודעת כלום'להגיד 

כי זה לא מכבודי ,  ולא עניתי לךולא הגבתי. את הדובר... רואה

לכן הדבר הראשון . ת שצריך להפסיק את זהואני חושב. לענות

נכון שהכי . היעזר במישהושאני חושבת זה כן לאמץ קוד אתי ול

אני . אבל צריך לשאול אותו, רכש אסא פשוט זה להגיד פרופסור

אבל , לכל מיני מקומות יודעת שהיום הוא לא כל כך מוכן לבוא 

ואני חושבת שכולנו . ם שהוא אישיות ויכול לקבוע ולעזוראד

. צריכים להיות מעוניינים כי זה נוגע לכולנו בלי יוצא מן הכלל
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אתיקה שתכלול ועדת . הדבר השני זה כן להקים ועדת אתיקה

כי אומרים שמה שרואה אדם מבחוץ לא רואה , אנשים מבחוץ

יר גם לאיש ואני מתייחסת לזה שהוא יכול להע. אדם מבפנים

, או לאיש קואליציה, כמו שאמרתי שאני הערתי לגיא, אופוזיציה

ולכן אני . זו הכוונה. אבל הוא לפחות הגון. בלי יוצא מן הכלל

שדבר , אני מקווה שכולכם תאמצו את ההצעה לסדר, תחושב

לא אתי על שמי , שוב אני אומרתו, ראשון מובילה לכתוב קוד אתי

ואני חושבת שופטים .  ועדה חיצוניתלהקים בכל זאת איזושהי,

וניציפאלי הם בדימוס או אנשים שיש להם התמחות בתחום המ

וזה ישפר את , יכולים והם יסכימו היום לבוא ולתרום לקטע הזה

  . הכל

  . בבקשה, שלי. תודה  :יהודה בן חמו

שצריך לפתור פה את , אני בכל ליבי עם התחושה איתך, אתי  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

בתחילת . העניין הזה של מערכת היחסים ואיך הדברים מתנהלים

אנחנו העלינו את זה , גם אני, הקדנציה גם יהודה העלה את זה

אולי זה לא היה בשל קודם מספיק ועכשיו הגענו . בשיחות נשים

שהגענו למצב שאנחנו כולנו חושבים שצריך , לאיזושהי בשלות

 את זה והבנתי שגם אם אני בדקתי. להקים איזושהי ועדת אתיקה

אין לוועדה , כלומר. לא יהיה לזה שיניים, נקים ועדת אתיקה

ת שיש בזה איזושהי אבל עדיין אני חושב, הזאת שיניים

, אומרים וחושבים כולנו, מדברים, אנחנו נפגשים. דקלריזציה

 8סעיף , שלי'יגידו , ואם אני אגיד משהו שהוא לא בסדר בישיבה

אני לא . ואני חושבת שזה בסדר גמור', לוועדת האתיקה שלנו

אנחנו ילדים , חושבת שאנחנו צריכים שופט מבחוץ או משהו כזה

אני חושבת , אנחנו מבינים את כללי ההתנהגות. מספיק גדולים

אז אנחנו חברי , את מבקר העירייה... שאנחנו יכולים אולי ל
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בלי , נחליט עם המבקר, המועצה להחליט על איזשהו מספר

אנחנו נבין שאין לזה . ולהקים איזושהי ועדה באמת, רהמבק

נבין שזה איזשהו כוח שאנחנו כולנו נרצה לעמוד אבל , שיניים

  . מאחוריו

  . אנחנו לא צריכים תמיד שיניים  :אל- אתי גן

  . בדיוק  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  . להגדיל את כללי המשחק  :גיא בן גל

  . ה מספיק חשובההדקלריזציה פ  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  . נכון  :אל- אתי גן

  . יהיה טוב שאנשים יתנו את הטון בוועדה הזאת  :גיא בן גל

  . אני איתך  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  . תשלים בבקשה ונעבור להצבעה, מנשה  :יהודה בן חמו

 לא צריך למנות כרוכל ,קודם כל. יש לי הצעה שתפתור את הבעיה :ד מנשה אליאס"עו

. אני מציע הצעה מעשית, אם באים לפתוח דף חדש. את כל העבר

והמלבין , בכל ישיבה מישהו מהחברים יקריא משנה מפרקי אבות

  . פני חברו ברבים חלילה אין לו חלק לעולם הבא

  , אם יתווסף לזה דבר הגות פילוסופי  :גיא בן גל

לא , לא צריך לא את אסא כשר. זה מעשים, זה לא פילוסופיה, לא :ד מנשה אליאס"עו

 לא .אחרון- ראשון ועל אחרון- משיב על ראשון. ועדה שתבזבז זמן

, תאמינו לי. כל הדברים הללו. לא קופץ כגולם, נכנס לדברי חברו

  . ככה אני מציע. לא צריך ועדה. לא נבזבז זמן

  . רעיון לא רע. לא רע  :גיא בן גל

לא צריך , ועצהשבאמת תוקם ועדה מחברי המ, לחילופין אני מציע :ד מנשה אליאס"עו

צריך שגורם לא , אם כל חבר יתייחס לחברו בכבוד. גורם חיצוני

אני חושב שאנחנו מבוגרים . חיצוני יאכוף עלינו איך להתנהג

 3-4-5למנות , לכן אני מציע באמת. מספיק כדי לדעת איך להתנהג
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  , שישבו ויאמצו להם קוד אתי שבאמת ייושם, חברי ועדה

  )מדברים ביחד(

  , אני מבקש להעמיד להצבעה,  חברים.תודה  : חמויהודה בן

  . נראה לי שאנחנו הולכים לקראת הסכמה  :גיא בן גל

אני מבקש להעמיד להצבעה הקמת ועדה שתכין איזשהו מסמך   :יהודה בן חמו

אלא בכלל גם , שאכן יציג עקרונות להתנהלויות לא רק במועצה

תכלול בתוכה והוועדה , ועדות הרשות והחובה, בוועדות העירייה

היועצת המשפטית יחד עם ,  מבין חברי המועצה3- ש,  חברים5

תחליטו מי ,  צריך להיות ייצוג לאופוזיציה3- כשה. מבקר העירייה

  .  מבין האנשים

  . בן גל  :עמירם מילר

  . יהיה נציג אחר מסיעת הירוקים בוועדה. לא  :גיא בן גל

  . זה לא אתי שהוא יהיה בוועדה  :יהודה בן חמו

  . או איציק יואל. או יובל  :א בן גלגי

  . אין לי זמן לשטויות  : לויאהוד יובל

מנשה ונציג , שלי,  חברי מועצה3,  חברי ועדה5הקמת   :יהודה בן חמו

הצעה . בבקשה. היועצת המשפטית ומבקר העירייה, האופוזיציה

  ? נגדית

  . סיעת הירוקים מציעה את נפתלי גרוס מטעמה  :גיא בן גל

  . איציק בזכות דיבור  :מויהודה בן ח

אני הולך לבקש מכם לנסות את . אני לא הולך להציע הצעה נגדית  :איציק יואל

. ולהחליט בעוד חודש או חודשיים ולמה, ההצעה הזאת למשוך

ועם אתי ועם כל מה שנאמר , מסכים עם שלי, אני מסכים איתך

 כמו... שכולנו קודם כל באים עם תרבות אישית ושום אתיקה, פה

ומי , במיוחד כשאין סמכויות ואין שיניים ואין זה, שאת אומרת

אני רוצה שנקיים את הדבר הראשון . חייב לוועדה הזאת משהו
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שאנחנו פוליטיקאים יושבים ומכינים , לפני ההחלטה הזאת

בואו נצליח לקיים קודם . איזשהו סדר יום איך אנחנו מתנהגים

שזה אומר רק , בלי הנספחיםכל את הישיבה הראשונה שלנו 

. בלי שאילתות, בלי הצעות לסדר, בלי סדר יום, הפוליטיקאים

אחרי שנעבור את הישיבה הראשונה שנדבר . בואו נדבר רק על זה

זה ייתן לנו פרק זמן שבו , לא צריך שום דבר, האמינו לי, רק על זה

  . נלמד איך חיים אחד עם השני

  . לצערי, איציק אנחנו עוד לא שם  :גיא בן גל

  .  אני מציע.אני מציע עוד לפני הוועדה  :איציק יואל

אני מבקש להעמיד להצבעה את נושא הקמת , איציק עם כל הכבוד  :יהודה בן חמו

  . ירים את ידו? מי בעד,  חברים כפי שאמרתי5- הוועדה של ה

  , שאחד מהאופוזיציה,  חברי מועצה3אז , רגע  :גיא בן גל

  . תודה  :יהודה בן חמו

  . אנחנו בעד  :גיא בן גל

  . בבקשה, תקריא שמות  :יהודה בן חמו

  , בוקי, אורן, צביקה, איתן, ארנון, מנשה, יאיר  :אבי בן חמו

  . פה אחד  :גיא בן גל

  ? מי נגד. גיא ויובל, אתי, אמיר, נפתלי, עמירם, שלי, יהודה  :אבי בן חמו

  . אין  :גיא בן גל

  ? מי נמנע  :אבי בן חמו

  . בהצבעהשמעון לא נכח   :גיא בן גל

  . איציק יואל: נמנע  :אבי בן חמו

  הצבעה

, נפתלי גרוס, אמיר גבע, אתי גן אל, גיא בן גל, יובל לוי: בעד  

, אורן כהן, צביקה צרפתי, איתן צנעני, ארנון לוי, מנשה אליאס

, עמירם מילר, בוזגלו- שלי עמרמי, יהודה בן חמו, ש'בוקי צי
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  .שמעון פרץ ויאיר אברהם

  ואל איציק י:נמנע  

, בזגלו-ד שלי עמרמי"עוה: חברי הוועדה. הקמת ועדת אתיקהמאשרים  :93 ' מסהחלטה

  . ש של העירייה"מבקר העירייה והיועמ, נפתלי גרוס, מנשה אליאס
  

  . 3סעיף . תודה  :יהודה בן חמו 

  .של יאיר. יש עוד הצעה לסדר  :גיא בן גל

  - זה יידון ב, לא  :יהודה בן חמו

  ? למה לא, סליחה  : לויאהוד יובל

  . זה מצורף לסדר היום אבל  :גיא בן גל

  ... אני אומר לך ש  :יהודה בן חמו

  ,  שהוא העלהאם הוא מוריד הצעה לסדר, רגע סליחה  : לויאהוד יובל

  . אני רוצה לנמק  :יאיר אברהם

  ? הוא הוריד אותה, אה  :ר אמיר גבע"ד

זכותם של , כשחבר מועצה מעלה הצעה לסדר ומוריד אותה  : לויאהוד יובל

  . אחרים להיכנס לנעליו ולהמשיך בהצעה הזאת

  ? מי אמר את זה  :יהודה בן חמו

ההצעה לסדר שהוא . יש יועצת משפטית, תמצא, יש בתקנון  : לויאהוד יובל

  . זכותם של אחרים להיכנס, מוריד

  . בבקשה, יאיר. תודה  :יהודה בן חמו

  . יש אופציה כזאת  :גיא בן גל

  ?יועצת משפטית יש דבר כזה,  לעשותמה  : לויאהוד יובל

  )מדברים ביחד(

  . בבקשה? אפשר קצת שקט  :יהודה בן חמו

 והדברים כתובים ברקע ודברי הסבר ההצעה שלי לסדר, רבותיי  :יאיר אברהם

אני בטוח שרוב חברי . הוא נושא שהוא מאוד מטריד, שנתתי
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אני אפילו מתיימר להגיד שכולם , אתה יודע מה, המועצה

  , םשותפי

   )מדברים ביחד(

, הורים, אני סבור שכל חברי המועצה ואנשים מחוץ למועצת העיר  :יאיר אברהם

הבעיה של נושא של מקום שותפים לתחושה ש, נציגי ציבור אחרים

בילוי או מקומות בילוי לנוער וצעירים בכפר סבא היא בעיה 

והתחושה שלי והבקשה , נכנסת אל ביתנו אנו, שבסופו של דבר

או ההצעה לסדר היא לא רק כדי להעלות את זה לסדר ציבורי שלי 

, ציבורי ולבחון את הנושא הזה בכל הרצינות הראויהאו לדיון 

והעובדות . אלא כדי שאנחנו באמת נתעמת ונתאמת עם העובדות

ואני אומר , לאחר שהעליתי את ההצעה לסדר. הן לא פשוטות

פנו ,  נסכים איתםהנימוקים פה מופיעים ואני בטוח שכולנו, שוב

אליי גם ראש העירייה וגם חברי סיעה אחרים או חברי מועצה 

משום ? מדוע. בבקשה לקיים על הנושא הזה דיון מקצועי, אחרים

, שהנושא הזה הוא בעייתי גם ברמה הפוליטית נקרא לזה ככה

לא סתם אני העליתי את . שבתות, הוא נוגע לנושא של סופי שבוע

י מדבר על מתחם ובילוי לבני נוער בסופי שאנ, זה ואני הדגשתי

ואני חושב שבטרם אני ארמוס את ההצעה הזאת או . שבוע

 ראוי ושווה ,שמועצת העיר תדחה את ההצעה הזאת על הסף

לנסות ולהגיע . לקיים על זה דיון עם כל הרגישויות הקיימות

להסכמות גם עם הגורמים המקצועיים שמכינים איזושהי תכנית 

אבל אני . עם אנשי ציבור כי הנושא הזה רגיש וגם .בנושא הזה

אני , כאיש ציבור וכמי שהנושא הזה מאוד נוגע לו ומאוד חשוב לו

י "חושב שהוא צריך לבוא לדיון במועצת העיר שהנושא הזה יוכן ע

מאחר והובטח לי , ולכן. י נציגי ציבור"ע, הגורמים המקצועיים

י אנשי "עיים וגם עי הגורמים המקצו"גם עשהנושא הזה ידון 
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, אני מסיר את ההצעה הזאת מסדר היום, אני כרגע ויתרתי, ציבור

  . והנושא הזה יידון בהמשך בפורום הזה על כל המורכבות שלו

יש אפשרות שאולי אפילו תשדרג את מה שאתה מציג מבלי לקיים   :גיא בן גל

אחת האפשרויות זה להעביר את ההצעה לדיון ? את הדיון פה

היום אנחנו נדרשים לאשר את ההרכב . מוועדות המועצהבוועדה 

זו הוועדה שיש לה למעשה את . של הוועדה לקידום הילד והנוער

, היא לא הוקמה עדיין. המנדט הרשמי לדון בסוגיות של בני נוער

אלא אם כן ראש העיר , נראה לי שהכי הגיוני. היום היא מוקמת

לוועדה לקידום הילד להעביר את הדיון החשוב הזה , יסבור אחרת

שם מתקיים , היום אנחנו מאשרים את ההרכב שלה. והנוער

מחלקת , מאוגדים כל הגורמים שקשורים לבני נוערשם , הדיון

  . נציגי הנוער, ועד ההורים, הנוער

  . תודה. תודה  :יהודה בן חמו

  .אבל נדבר על זה, אני לא בטוח שזה הפורום הנכון, גיא  :יאיר אברהם

  . זה מה שאני מציע  :גיא בן גל

, יובא, אני מבקש שהנושא הזה יידון בקרב הנושאים המקצועיים  :יהודה בן חמו

בטח ובטח שהדיון הזה מן הסתם יעלה גם . יונח נייר מקצועי

כי הנושא . בפורומים של ועדת החינוךבוועדת הנוער והילד וגם 

יאיר העלה נושא שמעסיק לא מעט את המערכת , הזה בהחלט

אלא את כל הגורמים גם , ית ולא רק את הרשות המקומיתהעירונ

יש הרבה . יש גורמי טיפול, יש גורמי מניעה, יש גורמי אכיפה. יחד

אבל בהחלט אנחנו נקיים דיון ונביא . מאוד גורמים בתחום הזה

לראות , נלמד את המספרים, את זה קודם כל שנלמד את הנתונים

י מחלקת "ה מסוימת עכי הוגשה איזושהי עבוד. מה נעשה בעבר

כך . נעשו כמה דברים בעניין הזה. היחידה לקידום נוער, הנוער

  . ובהחלט זה נכון, שיאיר הגיש את זה על מנת להציף את הבעיה
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האופוזיציה אגב רצתה לברך אותך שרק , בהקשר הזה, יהודה  :גיא בן גל

השבוע אתה הודעת או העירייה הודיעה שרוצים לאסור מכירת 

   . משעות מסוימותאלכוהול

  . תודה רבה. תודה  :יהודה בן חמו

  

 לחוק 15לפי סעיף , ד איתן צנעני לסגן ראש העיר בתואר וללא שכר"מינוי עו  .3

  .1975 -ה "תשל, )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(הרשויות המקומיות 

  

שנחתם הסכם אני רוצה להביא לידיעת חברי המועצה . 3סעיף   :יהודה בן חמו

אליציוני בין תנועת מעוף לבין סיעת כפר סבא בתנופה קו

רוצה לומר שהמשא ומתן אני . ד איתן צנעני"בראשותו של עו

היה משא , סיעת כפר סבא בתנופה, שהתנהל מול סיעת המפדל

ואני , ומתן שבעיקרו התרכז בפעילות הציבורית הכפר סבאית

, יציהנטלמנים הללו לקואל'מאוד שמח על הצטרפותם של שני הג

היום אנחנו . ראיתי את תרומתם, גם ללא ההסכם, כי אין לי ספק

ההסכם נמצא , לידיעתכם. מעגנים בהסכם קואליציוני מסודר

 אם קיבלתם .כל מי שמעוניין, כבר כמה ימים במזכירות העירייה

ד איתן "מינוי עו -  3ולכן אני רוצה לאשר את סעיף . זה בסדר

 לחוק הרשויות 15סעיף , שכרבא צנעני לסגן ראש העיר בתואר ול

  .ירים את ידו?  מי בעד.1975 - ה "המקומיות תשל

  ? אפשר להתייחס לנושא, רגע  :גיא בן גל

  . אני רוצה לברך אותו  : לויאהוד יובל

  . המוגמרלא מברכים לפני  :יהודה בן חמו

  . יהודה, אני לא אברך  : לויאהוד יובל

   .אני אתן זמן אחרי. אחרי  :יהודה בן חמו

  . עם כל הכבוד, יהודה  :גיא בן גל
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  . תתייחסו אחרי  :יהודה בן חמו

   .יש לנו זכות דיבור, לפני שאתה מקיים הצבעה  :גיא בן גל

  . גיא קודם כל  :יהודה בן חמו

  . אני אדבר אחריו  :גיא בן גל

. המינוי ייכנס לתוקף, הברכות יגיעו בעזרת השם אחרי ההצבעה  : לויאהוד יובל

אני בעבר בירכתי בכל מקום . תן הוא מינוי ראויאני חושב שאי

, סמכויות אמת והתחיל לפעול, שבו מישהו קיבל סמכויות

את האחריות הרבה שהוא נושא בה לבד  ולהוריד מראש העיר

, יש בהחלט מקום שמועצה תחלק סמכויות. באופן אישי ועצמאי

 .אבל אני אוהב את זה, יהודה זה מצחיק אותך, צר לי. וזה בריא

אין בו שום דבר מהותי להבנתי , צר לי שההסכם כפי שהגיע לידנו

היו נסיבות שהוא היה . מבחינת הציבור כמו שיכול היה להגיע

שאל אותי איתן אמרתי . יכול להגיע לדברים הרבה יותר מוצלחים

  ', חבל לי'לו 

מה אכפת לך אם זה מהותי . הוא לא סגן שלך, הוא סגן של יהודה  :אורן כהן

  ?אאו ל

, א דתי"אשתי חיפשה גן יול, יש לי עניין אישי בהסכם של איתן  : לויאהוד יובל

א שמופיע בהסכם הזה הוא "הגן יול. לא מצאה, שנה שעברה

  . סליחה. הוא יקר, בספק

  . תגייס ילדים  :ד איתן צנעני"עו

  , יש לי ילד. גייסתי  : לויאהוד יובל

  . שמע לית, אתה תברך על המוגמר, תןאי  :יהודה בן חמו

הרבה סעיפים . אני אשמח לשלוח אותו אליך, יש לי ילד עם פאות  : לויאהוד יובל

ואני בעבר דיברתי על זה עם איתן ועם , שמופיעים בו לצערי

ואמרתי שאפשר היה להגיע למצב שבו הדברים הטובים , אליאס

  , שמופיעים בהסכם היו מגיעים יותר מוקדם
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, כן. י מריח פה שאשתו לא תצביע לך פעם הבאהאנ, אם יורשה לי  :יהודה בן חמו

  . אתה בזכות דיבור, בבקשה

  ? על אשתו של מי דיברת  : לויאהוד יובל

  .אשתו שלו  :יהודה בן חמו

או שאתה חוזר בך ממה ? למי התכוונת' אשתו שלו? 'של מי  : לויאהוד יובל

אתה לא תדבר על . או שעכשיו זה נעצר הישיבה, שאמרת על אשתי

  . אין לך זכות דיבור, אשתי

  . אשתו של איתן  :???

אתה לא תכניס את ! אתה לא תדבר על אשתי! אתה תחזור בך  : לויאהוד יובל

  . אשתי לדיון פה

  . תירגע, יובל  :גיא בן גל

אתה לא תדבר . אתה מנוול. חתיכת מנוול שאתה מדבר על אשתי  : לויאהוד יובל

. אין לך זכות. אתה לא תדבר על האמון של אשתי בי. על אשתי

אתה . קוד יובל. ... תתנהג כמו בן אדם, אתה רוצה קוד אתי

  . תחזור בך ותתנצל

  . יובל תירגע  :גיא בן גל

אין לך זכות להכניס את אשתי . אתה תחזור בך ותתנצל. לא אירגע  : לויאהוד יובל

   .לפה שלך

  ... הוא אמר, יובל  :אל- אתי גן

אשתי לא בדיון , סליחה. ס את אשתי לדיוןזה לא עניינו להכני  : לויאהוד יובל

  . נגמר הדיון, תזמין משטרה. שלך

  . תירגע, יובל  :גיא בן גל

  . אתה לא תכניס את אשתי לפה המטונף שלך. נגמר הדיון  : לויאהוד יובל

, הוא נפגע מדבריך, באופן שאתה מצליח להבין. תירגע, שנייה רגע  :גיא בן גל

אני חושב שיש . כוונה לפגוע בואני נוטה להבין שלא היתה לך 

אז הוא יתעשת , אני רוצה להאמין שאם תבהיר את זה, מקום
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  . ויירגע

אתה תחזור בך ומיד מזה ? מי אתה שתתערב, סתום את הפה  : לויאהוד יובל

על אשתך תגיד . אשתי זו לא אשתך. שהכנסת את אשתי לפה שלך

, ין ציבוריאשתי זה לא עני. אשתי זה לא עניינך, מה שאתה רוצה

אין ישיבה . אתה תתנצל. הוא יתנצל, לא. אשתי זה גוף פרטי שלי

  . לא ממשיכים. עכשיו

  . יובל, יש להניח שהוא אמר את זה בהומור  :עמירם מילר

אשתי לא גוף . לא מעניין אותי ההומור שלו... ההומור שלו  : לויאהוד יובל

  . בזה נגמר, לא נושא לדיון של ראש העיר, ציבורי

  . תן לו להגיב  :א בן גלגי

  . אני מצפה לשמוע התנצלות  : לויאהוד יובל

   ?אפשר להמשיך  :יש'ר בוקי צ"ד

  . הוא בזכות דיבור  :יהודה בן חמו

הזמן שלי , לא. עד שראש העיר לא מתנצל, סליחה. הוא יתנצל, לא  : לויאהוד יובל

עד שראש העיר לא מתנצל על ההערה שהוא הגיב לגבי גופה . עצר

  . לא תמשך פה הישיבה. לא ימשיך פה, אשתישל 

  .  דקות2יש לך עוד , יובל  :אבי בן חמו

אתה יכול רק , גם אם לא היתה לך שום כוונה לפגוע בו, יהודה  :גיא בן גל

 ? שלא היתה לך כוונה לפגוע בו, להבהיר את זה לפרוטוקול

  )מדברים ביחד(

, אלה הדברים שלי, יש'קי צבישיבה הקודמת אני פניתי אליך בו  : לויאהוד יובל

  .אתה תחזור בך... ו

  )מדברים ביחד(

  . תחזור בך עכשיו, שתי לא נכנסת לפה שלךא  : לויאהוד יובל

  ?להבהיר שהוא לא התכוון לפגוע, זה פוגע במישהו להגיד, מה  :???

  . אמרתי שאשתו לא תצביע לאיתן צנעני  :יהודה בן חמו
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  . אז תגיד, בסדר  :???

  ! עכשיו, אתה תתנצל! אתה לא תכניס את אשתי לפה שלך  : לויאהוד יובל

  . אני מעריך שאשתך לא תצביע באיתן צנעני  :יהודה בן חמו

  . אתה לא תכניס את אשתי לפה שלך  : לויאהוד יובל

אני מעריך שאשתך לא תצביע , אני אומר עוד פעם לפרוטוקול  :יהודה בן חמו

  . לאיתן צנעני

  ? זהולמה התכוונת ב  :גיא בן גל

  . שאשתו לא תצביע לאיתן צנעני  :יהודה בן חמו

  - ואני לא מקבל, זה לא מה שאמרת, סליחה, אשתי לא  : לויאהוד יובל

  )מדברים ביחד(

  . זה בדיוק מה שהוא אמר לך  :יש'ר בוקי צ"ד

  . חביבי, תמדוד לו זמן  :יהודה בן חמו

  . יש לך עוד דקה, יובל  :אבי בן חמו

אני , ביר למה הוא התכוון באומרו שאשתו של יובלראש העיר הס  :גיא בן גל

   - מנסה להבהיר שלא נאמר פה משהו שהוא

  )מדברים ביחד(

  . אני רוצה להרגיע? או שאתה רוצה להרגיע, ותבאתה רוצה לל  :גיא בן גל

  .יש לך דקה. דבר אתה בזכות דיבור, יובל  :אבי בן חמו

כמו . יות שלו פעם אחתילמד מהטעואני מקווה שראש העיר   : לויאהוד יובל

שיום , גני ילדים למשלגם . יש לי עניין אישי, שרציתי להגיד

. וחבל לי. יש לי בזה עניין, לימודים ארוך סביב חינוך יהודי טוב

. להערכתי זה מוטל בספק. חבל לי שהדבר הזה כרגע מוטל בספק

אני מאוד אשמח , בכל מקרה. בדקתי את זה באופן אישי

... יש לי גם עניין אישי בתיכון דתי ש. ממשושהדברים האלה ית

זו , לא סוד שהבת שלי נוסעת לפתח תקווה כל בוקר, בכפר סבא

. אף אחד לא שמח מזה. וכבר היו תקלות בדרך, יעה בריאהלא נס
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אני לא נמנה על הציבור , חבל שהציבור הדתי ואני שוב אומר

שהוא חבל , אבל אני משתמש בחלק ממערכות החינוך שלו, הדתי

במלוא הדברים שמבוצעים בהסכם , לא נהנה היום במלוא היכולת

אני בהחלט מברך . זה היה חוסך לי חלק מהעבודה שלי. הזה

אני מאוד מקווה שהדברים . שהדברים שמופיעים בו יתממשו

ואני מאוד אוכל לעזור לאיתן צנעני , למרות שיש לי ספק, יתממשו

עם הנהגה ,  לציבור שלםכי זה נוגע, שהדברים האלה כן יתממשו

  . שלמה שאני מכבד אותה מאוד

  . נגמר הזמן, יובל  :אבי בן חמו

  . אל תפריע לי, אבי  : לויאהוד יובל

  . נגמר הזמן  :אבי בן חמו

  . אתה לא תפריע לי  : לויאהוד יובל

  . אני לא מפריע לך  :אבי בן חמו

  . אתה מפריע לי  : לויאהוד יובל

   .יסיים את דבריו  :גיא בן גל

  ? הוא מנהל את הישיבה  :יש'ר בוקי צ"ד

  , סיכמנו שאתה לא פונה, בוקי  : לויאהוד יובל

  . שקט, הוא יסיים את דבריו  :גיא בן גל

אני בהחלט אשמח שהדברים האלה יתממשו בזמן קרוב ולא באי   : לויאהוד יובל

ואנחנו , הזמן יגיד, הזמן יבוא. שהם לא יתמסמסו בדרך, שם

   .נראה את התוצאות

  . גיא, בבקשה? מי עוד  :יהודה בן חמו

ולעניות דעתי מגיעות , אני מבקש לציין שאם מגיעות ברכות  :גיא בן גל

כי אמנם אנחנו נדרשים לאשר את , הן לא רק לאיתן, ברכות

אבל ההסכם הקואליציוני לא , המינוי שלו באופן פורמלי כסגן

. אסמנשה אלי, הוא נחתם גם עם חבר סיעתו, נחתם רק איתו
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, עם מר קולמן, וכמובן גם עם המספר השלישי ראיתי ברשימה

ולכן אם מגיעות . שאני שמח לראות שהוא חתום על ההסכם גם

הן מגיעות לשלושתכם , ואני שוב סבור שמגיעות ברכות, ברכות

שעשיתם משא ומתן ובאתם בדין ובדברים עם סיעת ראש העיר 

. ורטים מאודהגעתם להישגים שהם מפ, ולפחות בתרגום שלי

איתן צנעני הוא הסגן , הדבר שאני רוצה להתחיל ולברך עליו

הראשון . מתחילת הקדנציההשלישי שאנחנו נדרשים לאשר כאן 

הוא . איתן הוא השלישי, השני היה עמירם מילר, יש'היה בוקי צ

הסגן הראשון שאני שמח להגיד שכל המערכת ההתקשרויות 

ין ראש העיר מובאת בצורה הפוליטית שנידונה וסוכמה בינו לב

, יש אין לי ציפייה'מבוקי צ. שקופה לחלוטין לידי חברי המועצה

אז מן הסתם אין ביניהם הסכם , כי הוא חבר סיעתו של ראש העיר

זו גם היתה הסיבה , מעמירם מילר כפי שביטאתי. קואליציוני

לא כי יש לי חלילה איזושהי הטלת , שהתנגדתי למינוי שלו כסגן

, נהפוך הוא, יכולותיו של עמירם או בניסיונו או בכישוריודופי ב

אבל מאוד חרה לי . הוא אדם עתיר ניסיון ועתיר כישורים

ההסבר שניתן לי זה , שבמעמד שאני נדרשתי לאשר אותו כסגן

אני . שסיעת העבודה סגרה את ההבנות שלה עם ראש העיר בעל פה

 חושב שהחלטות  אני.חושב שזה דבר שהוא פגום מבחינה ציבורית

שמתקבלות הרחוק מהעין הציבורית מעלות תהיות מה באמת 

ואני מאוד , יחסי המקח והממכר הפוליטיים שיש בין הפרסונות

,  גם מעבר לזה שההסכם הופץ- ' מברך את כפר סבא בתנופה שא

איתן היה הגון מספיק עוד לפני שהדבר הזה קיבל ביטוי 

ר לא רק איתי אלא עם כל  ולמיטב ידיעתי יצר את הקש,תקשורתי

אני מהיום חתום על הסכם , רבותיי'והודעת , חברי המועצה

אני חושב שזה צעד . 'אלא פחות או יותר התנאים, קואליציוני
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אני . צעד נכון מבחינה ציבורית ואני מברך אותך על כך, הגון

סיעת , בזכות אותה שקיפות. מברך אותך על עוד שני דברים

לצמצם את הרכב ,  שכנראה יש כוונה למשללה ללמודהירוקים יכ

כי הרי אחד מהסעיפים בהסכם הקואליציוני , הנהלת מפעל המים

,  בתפקידים ומינויים נוספים אומר9שכפר סבא בתנופה בסעיף 

במידה ומספר חברי הנהלת מפעל המים יהיה זהה : "9-  ו8סעיף 

כי אז חבר סיעת כפר סבא בתנופה יהיה חבר , למספרם כיום

 במידה ומספר .נהלת מפעל המים במשך הקדנציה המלאהבה

תקבל כפר סבא בתנופה , חברי ההנהלה יצומצם באופן משמעותי

אני מכיר את איתן מהימים שהוא ואני היינו עוזרים ". נציג אחד

לבחון ולכתוב ולכן אני מחשיב את היכולת שלו . פרלמנטרים

הוא עבד כי , ולהיות אמון על כתיבה של הסכמים פוליטיים

ולכן הוא כנראה ? נכון, ת עם ניסן סלומיאנסקיבמפלגה פוליטי

היה מספיק נבון להכניס סעיפים שגם אם לא בשלה מבחינה 

יש להם היתכנות , פוליטית התצורה שלהם במצב דפקטו להיום

כי אני מחשיב את , אני נוטה להאמין. פוליטית בעתיד

 ושל חברי הסיעה האינטליגנציה ואת היכולת הפוליטית של איתן

וגם לגבי דברים אחרים שאם הם גם לגבי מפעל המים , שלו

הם כנראה יודעים על מה , הכניסו סעיפים עם פוטנציאל עתידי

שכנראה יש כוונה , אז אנחנו בזכות השקיפות למדנו. הם מדברים

שכנראה יש כוונה למנות , לצמצם את הנהלת חברי מפעל המים

ש סעיף גם בהסכם של כפר סבא כי י, ה הדתיתממונה למועצ

ושקביעת הממונה . בתנופה שמתייחס לאפשרות של מינוי ממונה

אז לגבי שני הדברים . תעשה בהתייעצות עם כפר סבא בתנופה

והדבר . תודה שבזכותכם ידענו על לפחות כוונה כזו, באמת, האלה

זה , האחרון שצד את עיני בהסכם הקואליציוני המעניין שנחתם
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הסכם זה : "נוסח הכללי בעמוד הראשון אומר כך ב3שסעיף 

בוועדותיה ובמוסדותיה , מחייב את הצדדים לפעול בעירייה

י החלטות הוועדות "בשיתוף פעולה ולהצביע במועצת העיר עפ

תוך מחויבות למשמעת קואליציונית , והמוסדות של העירייה

בענייני דת : "שימו לב למשפט הבא". 4בכפוף לאמור בסעיף 

חברי סיעת כפר סבא בתנופה לא יהיו כפופים למשמעת , וןומצפ

גם אני כנציג . לא הפתיעה אותי' דת'המילה ". קואליציונית

ביקשתי חופש בנושאי דת , נציג של סיעה חילונית מובהקת, שהיה

כנציג של ציבור , מהסיבות בדיוק ההפוכות שאיתן דורש אותן

, אני מורה לאזרחותכי , הפתיע אותי לטובה' מצפון'המילה . דתי

 עליה בהקשר הרחב אני מלמד, וכשאני מלמד על הזכות למצפון

ואני מאמין שהעמדה שלי . ביותר ולאו דווקא בהקשר הדתי

כנראה דומה למה שאיתן , והפרשנות שלי למה זה חופש מצפון

ומצפון זה כנראה אומר . מה מרכיב מצפון, צנעני סבור שמצפון

אולי , בתנופה דעתה לא תהיה נוחהשבעמדות של סיעת כפר סבא 

או מהחלטות אתיות שינגדו מהחלטות שקשורות למינהל לא תקין 

שאני לא , את המצפון לאו דווקא במובן הדתי של חברי הסיעה

אין לי ספק שאם זה יעמיד אותם , מטיל שום ספק ביושרה שלהם

י "הם ידעו ויש להם את הלגיטימציה הפוליטית עפ, במבחן

אני מאחל לך שבמהלך איתן ' אז א. יע נגד זהההסכם להצב

כהונתך כסגן ראש העיר וסיעת הירוקים עומדת לתמוך במינוי 

אני מאחל לך שגם ענייני הדת שלך וגם , שלך ולברך אותך על כך

אני בטוח שתדע , ה וכןובמיד, ענייני המצפון שלך לא יאותגרו

  . לפעול נכון

מי בעד לאשר את . תודה רבה?  החבריםעוד מישהו מבין, בבקשה  :יהודה בן חמו

  . תודה רבה, פה אחד? אפשר פה אחד. ירים את ידו? 3סעיף 
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  . תקרא לשמעון פרץ  :עמירם מילר

   ?שמעון פרץ בחוץ  :יהודה בן חמו

  . הוא ניגוד עניינים אולי  :???

 ,ד איתן צנעני לסגן ראש עיר בתואר וללא שכר"פה אחד מינוי עומאשרים  :94 ' מסהחלטה

, )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( לחוק הרשויות המקומיות 15לפי סעיף 

  .1975-ה"תשל
  

  . אישור הסכם העמותה למען הקשיש  .4

  

  . ירים את ידו? 4מי בעד לאשר את סעיף   :יהודה בן חמו

  . אני צריכה לצאת בקטע הזה, רגע  :אל- אתי גן

  .ניגוד עניינים  :יש'ר בוקי צ"ד

   .היא יוצאת, ניגוד ענייניםאתי ב  :גיא בן גל

  . אני חברת הנהלה של העמותה למען הקשיש  :אל- אתי גן

  . התייחסות. ירים את ידו? 4מי בעד לאשר את סעיף , בבקשה  :יהודה בן חמו

  ? הבניין הזה כבר מוקם. 4אני רוצה לשאול לגבי סעיף   :איציק יואל

  . לא  :ד איילה זיו"עו

הואיל והעמותה סיימה . "'הואיל'ב, פיםאז בהסכם שאתם מצר  :איציק יואל

  ? זאת לא טעות, "לבנות את מבנה מרכז יום הקשיש בצפון העיר

לפי הסכם . ההסכם נחתם עכשיו בראשי תיבות. לא, לא, לא  :ד איילה זיו"עו

 שנים 3יש להם , אחרי שההסכם יאושר במשרד הפנים, הפיתוח

   .מרכז יום לקשיש חדש בצפון העירלבנות את מבנה 

   ?איפה את מחריגה את זה בעצם  :איציק יואל

   - יש שם סעיף שבו, הסכם החכירה מופיע  :ד איילה זיו"עו

   - שהעמותה כרגע תבנה אחרי, זאת אומרת. בסדר  :איציק יואל

  .  שנים3תוך   :ד איילה זיו"עו
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  , 24 שנה או 25שאחרי ,  שנים3תבנה תוך   :איציק יואל

  .  הבנייה שנים מסיום25  :ד איילה זיו"עו

  ? היא מחזירה את הנכס  :איציק יואל

  . הוא של העירייה  :ד איילה זיו"עו

  ?את הנכס לעירייה  :איציק יואל

  . שנה יקבלו החלטה מה עושים איתו25עוד . הנכס הוא עירוני. כן  :ד איילה זיו"עו

  ? אפשר להצביע  :יש'ר בוקי צ"ד

ירים ? 4 לאשר את סעיף מי בעד. תודה? הערות? יש עוד שאלות  :יהודה בן חמו

  . פה אחד של החברים. את ידו

" העמותה למען הקשיש"עם הפיתוח והסכם החכירה הסכם מאשרים  :59 ' מסהחלטה

למטרת הקמת , 6432 בגוש 69בחלק מחלקה ,  דונם5להקצאת קרקע בגודל 

  .בצפון העיר" מרכז יום לקשיש"
  

 תחנות טרנספורמציה 21אישור התקשרות מול חברות החשמל לישראל להקמת   .6

  .בשכונות הירוקות

  

  ? 6אפשר את סעיף   :ד איילה זיו"עו

מי בעד או . 6אנחנו עוברים לסעיף , ד איילה זיו"לבקשתה של עו  :יהודה בן חמו

  . 6, 5לא ? 6הערות או התייחסות לסעיף 

אני קראתי בעיון את העניין של תחנות ? אפשר, יש לי שאלה  :גיא בן גל

 תחנות טרנספורמציה בשכונות 21הקמתן של , ההטרנספורמצי

לא יפתיע אתכם כנציג סיעת הירוקים שמעניין אותנו . הירוקות

ונושא של קרינה , תושביםוממשק של חשמל לדעת כל הנושא של 

יש נטייה בציבור לחשוב שאנטנות סלולריות לבדן הן . מחשמל

נות אבל דעו לכם שגם תח, בעלות השפעות מזיקות פוטנציאליות

. השפעות של קרינה מזיקותטרנספורמציה יש להם בהחלט 
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ד קרן קדמי "שמחתי לראות בחוות הדעת המלומדת של עו

 8שסעיף ,  בחוות הדעת שלך8.3בסעיף את מצטטת , שנמסרה לנו

יותר : "את המשפט הבא'  קובע בסעיף ג1/1לתכנית כפר סבא 

, חשמלציבורית חדרי שנאים של חברת להקים בשטחים לבנייה 

 למה ובתנאי שיהיו תת ".ובתנאי שיהיו תת קרקעיים ככל הניתן

תחנות טרנספורמציה שהן בעלי , כי מטבע הדברים? קרקעיים

. פוטנציאל הנזק של הקרינה שלהם הרבה יותר פחות, הטמנה

זה מייקר בצורה מאוד . הבעיה שיש לזה משמעויות של עלויות

וזה מן , אם כתוב. משמעותית את העלויות של ההתקנה שלהם

אני מפרש את ', ככל הניתן'ש, הסתם משפט מנחה כחלק מהתכנית

כתוב , למרות שלא כתוב לכל היותר,  מהתחנות50%זה כלפחות 

. אפשר, ככל הניתן זה אומר שאיפה שאין מניעהאבל . ככל הניתן

במידה וניתן הייתי רוצה לראות את , בתפיסה שלי, זאת אומרת

אלא . רמציה של שכונה ירוקה מוטמנות תחנות הטרנספו21כל 

שמצביעה על העובדה שרצוי , שבניגוד לחוות הדעת של קרן, מה

בטיוטת , וככל האפשר צריך להטמין את תחנות הטרנספורמציה

אין שום אזכור לעניין , ד איילה זיו"עו, ההסכם שנמסרה לנו

, וקראתי אותם, באותם סעיפים, נהפוך הוא. הטמנה תת קרקעית

כתוב '  ב9בסעיף , כלומר. תייחסות לזה שמדובר בחדריםיש ה

 מטר 1.5- שתחנות הטרנספורמציה יהיו במרחק של פחות מ

לא מוטמן , חדר משמעותו. עליהם בקירות החדר... מהחדר או 

במקרה שיהיה לעירייה צורך " כתוב 10בסעיף . אלא מעל הקרקע

לא , "לימבנה עי, קרי, להעמיד מכונות או מנועים בקרבת החדר

אפשר להבין מההסכם שאין שום , כזה שנמצא מתחת לפני הקרקע

למה אין בהסכם שום . אז השאלה שלי היא כזו. אזכור לזה

ואולי גורמי התכנון יכולים לענות על , התייחסות לעניין ההטמנה
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 תחנות הטרנספורמציה צפויות להיות 21כמה מבין , השאלה

 בתכנית המתאר של 8 כאלה שיהיו תת קרקעיות בהתאם לסעיף

  . זאת השאלה. אותה השכונה

  . זה עניין לוועדת בניין ערים  :עמירם מילר

  . עמירם, אתה היום נדרש לאשר את ההסכם  :גיא בן גל

  . בבקשה, קרן קדמי  :יהודה בן חמו

כי לא בדקתי את זה לעומק , ואני מסתייגת כאן, למיטב ידיעתי  :ד קרן קדמי"עו

 הכלכלית והקבלנים יעתי החברהאבל למיטב יד, הדברים

שפועלים מטעמה לפיתוח השכונות הירוקות הם אלה שבונים את 

.  וההסכם הזה הוא בעצם הסכם עתידי.חדרי הטרנספורמציה

הם כמובן ייבנו בשיפוץ ובתיאום עם חברת , כלשהם ייבנו

אז ייכנס בעצם ההסכם הזה לתוקף לגבי , כלשהם ייבנו. החשמל

  . כל חדר וחדר בנפרד

   ?פרטנית לכל תחנת טרנספורמציה  :גיא בן גל

  . נכון  :ד קרן קדמי"עו

  ? - אז איך אנחנו  :גיא בן גל

עד כמה שאני ,  חדרים6בשלב הראשון אנחנו מתכננים לבנות   :ד קרן קדמי"עו

   ?נכון, איילה. זוכרת

   .כן  :ד איילה זיו"עו

הכניס בהסכם מקום ל, יש לעניות דעתכן המשפטית קרן ואיילה  :גיא בן גל

התייחסות קונקרטית לעניין , הכולל כרגע שאנחנו נדרשים לאשר

כי אין לזה כרגע ? ההטמנה התת קרקעית של חדרי השנאים

  . ויש לזה התייחסות בתכנית, התייחסות בהסכם

ככל שחברת החשמל היתה אמורה לבנות את החדרים היה לזה   :ד קרן קדמי"עו

  .  את החדריםאבל אנחנו בונים. איזשהו היגיון

שזה אומר שכולם יהיו תת , אז אנחנו יכולים להיות רגועים  :גיא בן גל
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  ? קרקעיים

  , כל העלויות חלות על החברה  :יאיר אברהם

אני לא מבינה , כפי שאתה אמרת, הנוספות ככל שתהיינההעלויות   :ד קרן קדמי"עו

יחולו ממילא על העירייה שאמונה על , בדברים האלה בוודאי

הדין כולל גם תכניות בניין .  היתרי בנייה בהתאם לדיןהוצאת

לרבות התכנית שאתה ציטטת את אחד מהסעיפים שכלולים , עיר

  . ולכן אני מאמינה שזה יהיה תת קרקעי ככל הניתן, בה

  . אבל הוא שאל למה זה לא מופיע בכל אופן בחוזה  :עמירם מילר

 מסגרת והוא הולך לאישור ההסכם הזה הוא הסכם. אני אסביר  :ד איילה זיו"עו

כי מותר לאשר . ומטרתו לאשר את הקצאת הקרקע, שר הפנים

  , בפטור ממכרז

  . זה לא הסכם הבנייה עם חברת החשמל  :יהודה בן חמו

מכוחו הם , זה רק ההסכם שבפועל, זה לא הסכם הבנייה. בדיוק  :ד איילה זיו"עו

  . יוכלו להתחיל להגיש בקשות להיתר בנייה

  . לכן את מגדירה אותו כהסכם מסגרת  :גיא בן גל

  . הכותרת שלו הסכם מסגרת, כן  :ד איילה זיו"עו

הערות . תודה. זה ברור, אבל זה לא הסכם עם חברת חשמל  :יהודה בן חמו

  . יובל? נוספות

ואני חושב שלפני שההסכם הזה , יש מקום להוסיף בכל הסכם  : לויאהוד יובל

שהאישור שלו הוא בכפוף יאושר או התנאי שהוא יאושר יהיה 

ע שחלה על בניית חדרי הטרנספורמציה "שהתב, שינהגו לפי הדין

  , מחייבת בנייה תת קרקעית

  . זה לא פה  :יהודה בן חמו

  . בהסכם, סליחה  : לויאהוד יובל

  . זה לא השולחן הזה  :יהודה בן חמו

 אני ,אתה תדבר לשולחן, אני לא מדבר על השולחן. יהודה, לא  : לויאהוד יובל
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בהסכם הזה צריך להיות סעיף שנותן גילוי . אדבר על ההסכם

חובה סטטוטורית להכניס את , ע"י תב"לעובדה שיש חובה עפ

אז ההסכם הזה לא יכול להיחתם אלא , התאים האלה לקרקע

  . זה דבר פשוט. בכפוף לכך שיבוצע הגילוי הזה

 בעד לאשר את מי? מי עוד רוצה להתייחס בבקשה. אתה צודק  :יהודה בן חמו

  . ירים את ידו?  כפי שהוא נכתב6סעיף 

  ?למה לא בכפוף לחוק? למה כפי שהוא נכתב  : לויאהוד יובל

מי , בבקשה. תתנגד או תהיה בעד. כי אני מעמיד להצבעה. תודה  :יהודה בן חמו

  . ירים את ידו? בעד

  הצבעה

בוקי , אורן כהן, צביקה צרפתי, ארנון לוי,  מנשה אליאס:בעד  

ויאיר , עמירם מילר, בוזגלו- שלי עמרמי, יהודה בן חמו, ש'צי

  .איציק יואל, אברהם

  .אתי גן אל, נפתלי גרוס, גיא בן גל, יובל לוי: נמנע

  

 תחנות טרנספורמציה בשטחי 21 התקשרות בהסכם להקמת מאשרים :96 ' מסהחלטה

   .80/ 1/ כס- ו60/ 1/תוכנית כס
  

  . התעשייה הסכמי חכירת משנה באזור5אישור   .5

  

  . תודה איילה. 5נורמן פלאט סעיף , בבקשה  :יהודה בן חמו

באזור התעשייה יש קרקעות רבות חברי המועצה , כפי הידוע לנו  :נורמן פלאטד "עו

יש לפניכם היום . יש חוכרי משנה. ישראל... בחכירה של העירייה

ם חוכרי ה,  חוזים חדשים שנחתמו בתקופות שונות לאחרונה5

ומה שמתבקש זה . שביקשו את חוזי החכירה קיםמשנה ותי

אני אקריא את השמות . אישור של כל חוזה וחוזה באופן פרטני
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 שחוכר המשנה הוותיק זה שניר תעשיות 41יש חלקה . והחלקות

 59, סטר' משפחת וינצ55חלקה ,  חברת אשד42חלקה , צמר גפן

קר פ  זה מגרש של עופר97וחלקה , רג משפחת פייב59- לחלק מ', ב

אבל בזמן שחתמו על הסכם כך היה , שהיום זה שם אחר, פלדה

אישור המועצה על החוזים ואחר כך , מה שמתבקש. השם שלהם

  . יובאו לאישור של משרד הפנים, אחרי אישור החוזים

   ?נכון, זה המשך של החוזים הקודמים. רק שאלה אחת  :אל- אתי גן

  , כולם הם ותיקים או. נכון  :ד נורמן פלאט"עו

  .  צריך על כל אחד בנפרד, נורמן  :אבי בן חמו

ואני מבקש שהאישור יהיה כל . לכן אני ציינתי כל אחד בנפרד  :ד נורמן פלאט"עו

יכול להיות שינוי מאוד קל לגבי סכום של דמי . אחד בנפרד

אמור לשלם דמי חכירה שנתיים לפי אותו , כל אחד משלם. חכירה

כות לתקופה מסוימת כפי  מתן ז עםשיעור שהוא שילם בעבר

להוון את תזרים המזומנים של דמי , שצוין בכל אחד מהחוזים

לכל אחד אם הוא גם וגם עם סעיף שמאפשר , החכירה השנתיים

משלם דמי היוון במועד וגם בונה בנייה חדשה או משפץ בנייה 

גם לרכוש את זכות , ותיקה עד למספר מטרים כפי שקבוע בהסכם

עד עכשיו אף אחד מהגורמים . העירייההחכירה הראשית של 

מילא את כל התנאים על מנת לעמוד במצב שאפשר יהיה האלו לא 

כולם יישארו חוכרי . לדרוש רכישה של זכות החכירה הראשית

  . משנה של העירייה

  . תודה נורמן. עמירם מילר, בבקשה  :יהודה בן חמו

שמחדשים חוזים עם  , בהזדמנות חגיגית זולמה, השאלה שלי היא  :עמירם מילר

חוכרים לא דואגים שימצו את כל אחוזי הבנייה שניתנים לבנייה 

לוקחים קרקע שהיא ,  משום שאנחנו לכאורה?על המגרשים האלה

ומשאירים אותה בידי החוכרים הנוכחים שאין , מיועדת לבנייה
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בנו מבני , יתםי ההכרות שלי א"אבל הם ברובם עפ, לי טענות נגדם

אבל אנחנו רוצים שיבנו , זה חשוב מאוד. ייםמלאכה חד קומת

, ע"י התב"באזור התעשייה זכויות בנייה רבות יותר שישנם עפ

וממילא הארנונה שאנחנו נקבל וההיטלים שאנחנו מקבלים יהיו 

למה . להעשיר את קופת העירייה ואת קופת הציבור, גבוהים

אנשים לא מתבקשים למצות את , בהזדמנות זו שמחדשים חוזה

   ?לוא זכויות הבנייהמ

  , אל תחדש את החוזה  :אל- אתי גן

  . נכון, נכון  :עמירם מילר

אתה בעצם אומר בדיוק מה המדיניות שעומדת . יש לי תשובה  :ד נורמן פלאט"עו

בכל אחד מהחוזים היתה זכות , קודם כל. אחרי כל החוזים האלה

בין לפי התנאים שהעירייה מציגה לחוזים האחרים או . לחדש

אבל כולם היו . ת אוטומטית לחדש לתקופת חכירה נוספתזכו

אנחנו . אנשים או חוכרים ששילמו דמי חכירה שנתיים, אגב

'  י העירייה אפשרנו לכל אחד א"בחוזים לפי המדיניות שנקבעה ע

לרכוש מהעירייה את זכות ' וב, להוון את דמי החכירה השנתיים

, שיבנוי בתנא, בדיוק מה שאמרת, החכירה הראשית בתנאי

 של שטח 100%י החוזים צריכה לבנות לפחות "והבנייה היא עפ

הוא צריך להגיע , אם יש קרקע של נניח דונם וחצי, דהיינו. הקרקע

ולכן המדיניות היתה בדיוק לעודד אנשים .  מטר1,500לבנייה של 

  . ללכת ולבנות

  ?ואיפה זה כתוב  :עמירם מילר

  . תן איזה חוזה ואני אתייחס. םזה בכל אחד מהחוזי  :ד נורמן פלאט"עו

  , 4רואה חוזה שבעמוד , אני למשל  :עמירם מילר

   ?באיזה חוזה  :ד נורמן פלאט"עו

  ... - ערך המגרש : " כתוב5 סעיף 4בעמוד . ישראל פייברג, למשל  :עמירם מילר
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על בסיס קיבולת בנייה של נקבעו , לחוזה זהבמבוא המפורטים 

50% .  

  . נכון  :ד נורמן פלאט"עו

  . אבל הם לא מיצו  :עמירם מילר

אנחנו מדברים על ערך המגרש לצורך . אתה צריך להבין, לא  :ד נורמן פלאט"עו

שילמה למינהל מקרקעי ישראל עבור קידוש הסכום שהעירייה 

אתה , ואם אתה תקרא את המשך החוזה. חוזה החכירה הראשי

את הם יצטרכו גם לשלם , תגלה שאם הם רוצים לבנות יותר מזה

ע אפשר לבנות "י התב"למרות שעפ, דמי השימוש וניצול למינהל

אנחנו לא רצינו להיות במצב שהעירייה תצטרך לשלם . יותר

  , למינהל

  , UMIמה שהיה לנו עם , במילים אחרות  :יהודה בן חמו

  . בצורה הזאת הם לא יבנו בכלל, תראה  :עמירם מילר

  . ההפך  :יהודה בן חמו

  ?  איפה כתוב.לא נכון  :עמירם מילר

  , אתה נותן? איך אתה יכול לחייב  :אל- אתי גן

  . לא לחדש איתם את החוזה  :נפתלי גרוס

  )מדברים ביחד(

 לאותו 19אני מפנה את תשומת לבך לסעיף , עמירם, רגע אתי  :ד נורמן פלאט"עו

שמתייחס למה שאמרתי לגבי האפשרות לרכוש מהעירייה , הכם

,  הזה אתה רואה שני דבריםובסעיף. את זכות החכירה הראשית

על תשלום דמי ניהול עד מועד מסוים וגם ' אתה רואה תנאי א

, שזה גודל המגרש שלו עד מועד מסוים,  מטר לפחות660בנייה של 

  , דהיינו אנחנו אמרנו להם. 31.12.2007

  ? הוא בנה  :עמירם מילר

  . אז הוא נשאר חוכר משנה, הוא לא בנה  :ד נורמן פלאט"עו
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  . הוא לא בנה, נכון  :אל- אתי גן

והוא חוכר משנה מפני שהחוזה המקורי שלו נתן לו זכות להאריך   :ד נורמן פלאט"עו

  . את תקופת החכירה, את החוזה

  ? י חוזה"מותר לו לא לבנות עפ, עמירם  : לויאהוד יובל

  . בוודאי, כן  :ד נורמן פלאט"עו

  . אתה צריך להחליט על מדיניות ואז, עמירם  :אל- אתי גן

  )מדברים ביחד(

  . איציק יואל, סליחה  :יהודה בן חמו

אני רואה שבמקרה הזה אותו . תרשה לי להבין איזשהו עניין  :איציק יואל

 עד 2001- מה קרה מ. 2049 עד 2001- תקופת החכירה היא מ, שוכר

  ? היום

בגלל מדיניות של , יש שתי תקופות לכל החוזים, קודם כל. שנייה  :ד נורמן פלאט"עו

 25, 2026 עד 2001- יש תקופה ראשונית מ. ל מקרקעי ישראלמינה

זו המדיניות של . להשלמה, ואחר כך אופציה להאריך, שנים

  ? עכשיו מה השאלה שלך. המינהל

  , 2049-  הלך ל2001- תקופת החכירה של האדם הזה מ, בכל אופן  :איציק יואל

  . נכון  :ד נורמן פלאט"עו

  .  עד היום2001- י רוצה להבין מה קרה מאנ? למה זה מגיע היום  :איציק יואל

את העירייה שתבע ', היה אחד מהתובעים עם ת, פייברג למשל  :ד נורמן פלאט"עו

אבל עם מספר רב של , הוא כבר לא, בתביעה שעדיין מתנהלת

ובית המשפט המחוזי כשהגישה המועצה , חוכרי משנה אחרים

, בלי כסףבטענה שהעירייה צריכה לצאת החוצה , פתיחה במשותף

, חכירה ראשימינהל מקרקעי ישראל צריך לחתום איתם על חוזה 

או לחילופין שהעירייה צריכה . וכאילו שהעירייה לא בעסק

,  שנים49לחתום עם כל אחד מהם על הארכת תקופת החכירה עוד 

באותו סכום כסף שהעירייה שילמה כדמי היוון למינהל מקרקעי 
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שילמה , חושב שכולם יודעיםוהעירייה כפי שרובם אני . ישראל

.  חודשים לפסק דין8-9אנחנו מחכים כבר . בהנחה מאוד גדולה

  , מדובר בתביעה

  . 2001- אני מדבר מ, לא  :איציק יואל

אדון פייברג היה בין , אז עד חתימת ההסכם הזה. אני יודע  :ד נורמן פלאט"עו

שאולי החליט , וברגע מסוים הוא התעשת. התובעים, הרעים

אני מוכן לצאת 'ולכן הוא בא ואמר ,  בתביעה לא טוב להםהסיכוי

. 'מהתביעה ולשלם את דמי החכירה השנתיים ולחתום על חוזה

  ,  עד מועד החתימה היינו במצב2001- זאת הסיבה שמ

  .  שנים16  :יהודה בן חמו

  . 2001- מ, לא  :איציק יואל

  .  שנים8, 2001- מ  :אל- אתי גן

העירייה מרוויחה פה משהו ,  שהבנתי ממךלפי מה. שאלה אחת  :איציק יואל

  .בדלתא

  . בוודאי  :ד נורמן פלאט"עו

  . אני רוצה לדעת מי יכול להגיד לנו על מה מדובר  :איציק יואל

למה מי שמחפש את הצדק . זו בדיוק השאלה שאני רוצה לשאול :ד מנשה אליאס"עו

אם באמת העירייה שילמה דמי היוון בסכום ? הוא נקרא רע

למה החוכר משנה צריך לשלם דמי היוון יותר גבוהים , מסוים

  . מאשר אתה שילמת

   - אני רוצה יותר, אני שאלתי שאלה אחרת  :איציק יואל

מפני שהתביעה שאני . אני רוצה לענות לשאלה הזאת, אם תרשו לי  :ד נורמן פלאט"עו

י "כבר היתה תביעה קודמת ע. מתייחס אליה היא תביעה שנייה

והתביעה הקודמת כבר הסתיימה לפני הרבה . חוכר משנה אחר

השופטת אז , י כבוד הנשיא"במתן פסק דין מאוד מנומק ע, זמן

החוכרים שהפסידו נגד העירייה . שדחתה את התביעה, גרסטל
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בית המשפט העליון גם הצדיק את . הלכו לבית המשפט העליון

אז הצדק עם העירייה מבחינת בתי . העירייה ודחה את הערעור

גם אומר ,  החוק כפי שכולכם יודעים- שניים .  אחד-  המשפט

להחכיר לתקופה ארוכה , מכור או לחכורשהעירייה לא יכולה ל

. זה נכס ציבורי, זה נכס עירוני. נכס פחות משווי שוק שלו

עדיף אינטרס ציבורי על אינטרס של בעל קרקע פרטית , וצריכים

ה במסגרת נהנית מהנחולכן גם כאשר העירייה . או יזם פרטי

י דין "היא איננה יכולה עפ, הסכם עם מינהל מקרקעי ישראל

  . להעביר את ההנחה הזאת ליזם או בן אדם פרטי

  ? זה חוק? כמה זה? יש חוק לגבי הנחה  :איציק יואל

  .זה חוק, לא, לא  :ד נורמן פלאט"עו

  ? אז כמה הנחה  :איציק יואל

אבל היא .  משווי הקרקע27.5%- העירייה שילמה דמי היוון ב  :ד נורמן פלאט"עו

חייבת לקבל תמורה מלאה עבור מה שהיא מחכירה בחכירת 

לגבי דמי , מפני שאנחנו מביאים שני דברים, מה שכן עשינו. משנה

חכירה שנתיים אנחנו קבענו את המדיניות ואני חושב שזו 

י ההסכם "שאותו שיעור דמי חכירה שנתיים עפ, מדיניות צודקת

חלק . אנחנו נמשיך עם אותו אחוז,  וחוכרהמקורי עם כל חוכר

לגבי סכום דמי היוון . זה דבר אחד. 6%אחד , 5%חלק , 7%שילמו 

זה בסיס של שמאות שקיבלנו , שאפשרנו לכולם לעשות היוון

וגם בהתחשב בשמאות היסטורית שקיבלנו ממינהל , משמאי

השווי המלא של הקרקע כאשר העירייה חידשה , מקרקעי ישראל

  . 2001- ירה באת החכ

  . בבקשה. תודה  :יהודה בן חמו

המכתב שלו בחוות הדעת , ד הנכבד"אני רוצה לשאול את העו  : לויאהוד יובל

  . 59מגרש . הופיעה שם טיוטא, הראשונה שפתחתי אותה
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  . ' ב59  :ד נורמן פלאט"עו

ל העירייה הערות שאני לא מוצא "בגלל זה גם העברתי היום למנכ  : לויאהוד יובל

קח את הדף , לא מבין למה אנחנו צריכים להתייחס לטיוטא, למה

לכבוד היועצת המשפטית : " כתוב.45'  ב59הראשון חוות דעת 

, בגלל זה חשבתי שאולי זה לא המקום לדון בזה, עכשיו". טיוטא

   - אבל

  . תן לי להוציא, רגע  :ד נורמן פלאט"עו

  . בחוות הדעת שלכם  :אל- אתי גן

  . ת טעות סופרבאמ  :ד נורמן פלאט"עו

אני אין , כי אתה יודע, עכשיו דפדפתי לחפש טעויות סופר. בסדר  : לויאהוד יובל

אני רציתי לשאול את היועץ המשפטי הנכבד מדוע . לי זמן לבזבוז

 2009- יש פה שמאויות מ, כשצריך להיות מצורפים פה שמאויות

ונדמה לי שאחת השמאויות היא ,  מאתמולup to date, עדכניות

  . 2006-  מרק

  . נכון  :ד נורמן פלאט"עו

כי אם מדובר פה בכספי ציבור נעשה גם , אז אולי לא נתעצל  : לויאהוד יובל

  ,  שמאות חדשה2009לשמאות השלישית 

  , תשאל למה זה, לא  :אל- אתי גן

אני אגיד , לדוגמא. 2009למה זה , 2006או אני אשאל למה זה   : לויאהוד יובל

 2009- סטר יש להם שמאויות מ'וינצ ושלאדונים שניר, ברשותכם

עמירם ואיציק שואלים , ואתם כולם שואלים על אותו יהודי אחד

  , והוא יש לו, על יהודי אחר

  . רק במקרה  :עמירם מילר

פשוט .  אז רציתי לשאול למה2006- שמאות מרק במקרה יש לו   : לויאהוד יובל

  . יצא לי לעלעל בזה תוך כדי ישיבה

  . ד"יש עו,  לענותתן לו  :אל- אתי גן
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  , שאלה הבאה שהייתי רוצה לדעת  : לויאהוד יובל

  .יותר קל. אולי אפשר להשיב כל שאלה ושאלה  :ד נורמן פלאט"עו

אני , אם הוא ייתן לי לחזור לשאול אותך. ברשות ראש העיר  : לויאהוד יובל

  . אשמח

  . תשלים את השאלות  :יהודה בן חמו

שכרגע נודע לי שהוא שייך , 97שאלה לגבי מגרש . בניגוד למנהגו  : לויאהוד יובל

, לחוזה המינהל שאני זוכר אותם 16אם למשל סעיף , Gלמתחם 

  ,  אומר שמירה16סעיפי חכירה סעיף 

  . שמירת שבת  :ד נורמן פלאט"עו

  ? שמירת שבת או  : לויאהוד יובל

  . שמירת שבת ומועדי ישראל  :עמירם מילר

  ?נכון עמירם, ל זה סעיף סטנדרטישבת ומועדי ישרא  : לויאהוד יובל

  . אני לא בטוח, לא יודע  :עמירם מילר

  . בחוזי מינהל  : לויאהוד יובל

  . כן  :ד נורמן פלאט"עו

  ? בחוזה מינהל זה סטנדרטי  :עמירם מילר

אנחנו אימצנו את . מילה ממינהל- החוזה הוא כמעט מילה. כן, כן  :ד נורמן פלאט"עו

יים המחויבים לגבי כל חלקה אם רק השינו, החוזה של המינהל

  .זה סעיף של המינהל. וחלקה

  , אז רציתי לדעת אם ביחס לסעיפים האלה  : לויאהוד יובל

  ?- אז הוא, מחכיר קרקעות לערביםהמינהל   :עמירם מילר

  ? הוא מכריח לשמור שבת? מה זאת אומרת  :נפתלי גרוס

   ,בכפוף לכללים של המועצה המקומית בכל מקום  : לויאהוד יובל

  ? אבל מה פתאום הסעיף הזה מופיע בחוזה חכירה  :נפתלי גרוס

  . 48- שאני מכיר אותם מאלה החוזים של מדינת ישראל , סליחה  : לויאהוד יובל

  ? שיש סעיף של שמירת שבת  :נפתלי גרוס
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  . עקיפין לשמירת לאוםיש גם סעיף , יש סעיף שמירת שבת  : לויאהוד יובל

   .החוזה של המינהל  :אל- אתי גן

יש את הסעיפים האלה בכל החוזים . 15יש סעיפי , 19יש סעיפי   : לויאהוד יובל

  , אז רציתי לשאול. של המינהל

  . בבקשה. סליחה רגע, עמירם  :יהודה בן חמו

חגי ,  שבת16ד הנכבד לגבי סעיף "אז אני רוצה לשאול את העו  : לויאהוד יובל

  , לאום

  . 19  :גיא בן גל

 שבה דנו G שמתייחסת למתחם 97חלים למשל בחלקה איך הם   : לויאהוד יובל

  , שאלה אחרונה. בישיבה הקודמת

  . הם לא בונים, ענו לך עבודות בניין :ד מנשה אליאס"עו

  , מעבר לעבודות בניין  : לויאהוד יובל

היישום בסעיף זה לא יחול בכל "כתוב ש. יובל, זה גם מוחרג שם  :גיא בן גל

י רשות "ות בניין ומלאכה עמקרה שהחוכר הורשה לבצע עבוד

  . אז אולי היא מוסמכת". מוסמכת לפי כל דין

אני מדבר על עיסוק , אז האיסור לא יחול על עבודה ומלאכה  : לויאהוד יובל

  . זה לא מלאכה ולא בניין. במסחר

  .  זה היה דבר פרטיG  :עמירם מילר

  . G-  שייכת ל97אמר חלקה , שאלתי את האדון  : לויאהוד יובל

  .  ששוחה בחומרד"יש פה עו? למה אתם עונים במקום  :אל- גןאתי 

הוא אומר לך , לפני רגע אמרת שזה לא חלק מהמינהל, עמירם  :גיא בן גל

  . אולי תיתן לבעל המקצוע להשיב. שכן

ד פלאט "אני לא שואל שאלה אלא לאחר ששאלתי את עו, תראה  : לויאהוד יובל

. ני שואל את דעתוא. G שייכת למתחם 97והוא אמר לי שחלקה 

, שאלה אחרונה. בבקשה. יכול להיות שאין מהות בשאלה שלי
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נושא של . אולי אני אחדד את השאלה, האם בנושא ששאל עמירם

במקרה שיש אינטרס עירוני להגדיל , אי מימוש מטרת החכירה

לא , והחוכר לא מממש את הבנייה, את ההכנסות מהאזור הזה

מה הנוהל אומר במקרה , מממש את מטרות החכירה שלכאורה

לא לחדש ואם יש בחוזים האלה סעיף שמתיר לנו , שהוא לא בונה

אם היא נעשית למטרות ספקולציה ואחזקת שטח , את החכירה

ת "משרד התמ. ולא למטרת בנייה ותעשייה כפי שהם היו בחוזה

והתעשייה , למשל היה שמח לדעת שמגרשים הולכים לבנייה

  . גם אנחנו. מתרחבת בעיר

  . נורמן פלאט, בבקשה. תודה  :יהודה בן חמו

לכן אם אני . אמורות להתייחס למועד חתימת ההסכםהשמאויות   :ד נורמן פלאט"עו

  , יכול לענות לשאלה

  ?להסכם להיום, לחידוש החכירה היום  : לויאהוד יובל

י "אנחנו צריכים לראות שהערך עפ, כשאנחנו מחדשים הסכם  :ד נורמן פלאט"עו

 - שניים .  אחד-  ערך נכון ליום חתימת ההסכם  היהההסכם

 או 96- משהו מ, ולשאלה שלא שאלת אז למה אנחנו דנים היום

, 42-  ו41למשל , בחלק מהחוכרים התגלה,  או לפני כן2006

ולא , התברר שהיו להם חובות לעירייה לא קשורים לדמי החכירה

עד שהחובות רצינו להביא את אישור ההסכם לשולחן המועצה 

 אני גם רציתי לכווץ מספר חוזים - שניים .  אחד- אלו הוסדרו ה

וחיים קצת .  אחדבבת אחת ולא כל חודש לבוא על חוזה

וכאשר אנחנו ניהלנו משא ומתן עם אנשים באופן , דינאמיים

והתברר באמת שחלק מהם הראשון . ובתקווה שנוכל לכווץ, שוטף

עט אנחנו מפני שחשבתי עוד מ, מאוחר מבחינתי. הגיע מאוחר

ולהניח אותם על שולחן , יכולים להוסיף עוד חוזה ועוד חוזה

 עד החלקות שם 97. 97 לגבי - שניים .  אחד- בבת אחת המועצה 
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אני לא זוכר את מספר ,  שאתה מתייחס אליו לבנייהGבמתחם 

והאמת היא . היא חלקה צמודה. החלקה אבל זו חלקה אחרת

תוך , לתי פנייה מהחברהקיב, עשרה ימים- לפני שבוע, שלאחרונה

, לימו את הבנייה של השטח החדש המינימליטענה שהם הש

. ושילמו דמי היוון ואכן רצו לקבל את זכות החכירה הראשית

גיליתי , האישור על סיום הבנייה, 4וכאשר בדקתי את טופס 

דהיינו השלמת הבנייה היתה לא , שמדובר באמת בחלקה אחרת

שהם לא מילאו את התנאים וכך השבתי להם , 97על חלקה 

אז אתה מתייחס למה שהם . לקבלת זכות החכירה הראשית

ואולי שאלה שלך שלא בסמכותי מה , עושים אולי בחלקה אחרת

מפני שהחלקה האחרת איננה חלקה , יעשה מינהל מקרקעי ישראל

חוכרת ישירות אלא חלקה שהחברה , בחכירה ראשית של העירייה

  . ממינהל מקרקעי ישראל

  . בבקשה, מנשה  :ודה בן חמויה

  , מי שלא בנה בנייה מינימלית, סליחה יהודה  : לויאהוד יובל

  . אתה לא עונה על שום שאלה, נורמן  :יהודה בן חמו

  . הוא שאל אותי על מימוש, לא  :ד נורמן פלאט"עו

  . מנשה, אני מבקש  :יהודה בן חמו

  . לענות לוהוא אומר הוא שכח, זו שאלה אבל שהוא מקודם  :גיא בן גל

  . הבנתי. בבקשה, מנשה  :יהודה בן חמו

, מלאכה, אני חוזר בי ממה שאמרתי,  לגבי מה ששאלת19סעיף  :ד מנשה אליאס"עו

. וכל עבודת כפייםניהול עסק : "אני מקריא, הגדרה של מלאכה

האיסור בסעיף זה לא יחול בכל מקרה שהחוכר הורשה לבצע 

וכל עוד , כת לפי כל דיןי רשות מוסמ"עבודות בניין ומלאכה ע

אז כמובן , אם לא הורשה, י מה ששאלת"עפ". ההרשאה בתוקף

  . שעסק אסור
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לגבי בנייה או מימוש מינימלי כמו לגבי השאלה ששאלתי . הבנתי  : לויאהוד יובל

  . שאתה התייחסת

ותסלחו לי שאני צריך להסביר על משהו , אני רוצה להגיד לך ככה  :ד נורמן פלאט"עו

 מנת לאפשר חתימה של חוזה חכירה לרבות הארכת על. אחר

 10לפחות צריך הנכס לשמש לחוכר המשנה , תקופת החכירה

. מבחינת הפטור ממכרז. בית עסק או דירה, שנים כבית מלאכה

חוכר רצה , ולכן אנחנו במצב שלפחות חלקה אחת שהאיש רצה

אבל . לא יכולתי לחדש מפני שהוא באמת לא בנה שום דבר, לחדש

, ועשה גם קטן או גדול בית עסק, ויש לו בנייה, י שבעבר עשהמ

וחוזה החכירה המקורי שלו נותן לו זכות להאריך את , דירות

אנחנו לא יכולים להעמיד תנאי שלא היה בחוזה , תקופת החכירה

אם , מה שכן עשינו. תבנה את הכל או תבנה יותר, דהיינו. הראשון

ה רוצה לבוא במקום אם את, אתה חוזר מה שאמרתי מקודם

  . בלי זה אתה תישאר חוכר משנה. אז תבנה, העירייה כחוכר ראשי

  ? זה חל על כל החוזים שמחודשים גם היום  : לויאהוד יובל

  . נכון מאוד  :ד נורמן פלאט"עו

? אין פה מגרש שהוא פנוי לחלוטין או שלא נבנה, זאת אומרת  : לויאהוד יובל

  , חברי פשוט עמירם מילר

. אין מגרש שאנחנו מחדשים שאין בנייה עליו, יובל. לא, רגע  :ורמן פלאטד נ"עו

הוא רוצה , יש מגרש אחד שחוכר ותיק לא בנה עליו, אמרתי לך

  . לא לחדש אותו, לחדש

  ?ומותר לחדש אותו בלי להוציא שמאות חדשה להיום  : לויאהוד יובל

  , אם החוזה נחתם לפני שנה  :ד נורמן פלאט"עו

  . 2006  :י לואהוד יובל

 אנחנו צריכים הארכה לגבי 2006- אם החוזה נחתם בריאותית  :ד נורמן פלאט"עו

צריכים לראות שבמועד שהקרקע . אותו מועד של חתימת ההסכם
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  . הסכום שנקבע היה מחיר נכון לשוק, הוחכרה בחכירת משנה

  . אם הוא שולם דאז  : לויאהוד יובל

  . בוודאי  :ד נורמן פלאט"עו

? מי בעד.  אם אין?יש עוד שאלות נוספות. תודה נורמן  :יהודה בן חמו

  . להקריא את ההסכם הראשון. הסכם בבקשה- הסכם

  .  שניר תעשיות צמר גפן41הסכם ראשון זו חלקה   :ד נורמן פלאט"עו

  . תודה רבה. פה אחד של הנוכחים. ירים את ידו? מי בעד  :יהודה בן חמו

 בין עיריית 12.4.05 מיום 0589/שמספרו  חוזה חכירת משנה מאשרים :97 ' מסהחלטה

   . 41 חלקה 7607גוש ב, מ" בעשניר תעשיות צמר גפןכפר סבא לבין 
  

  . מי בעד ההסכם השני  :יהודה בן חמו

  .  חברת אשד42חלקה . 7607כולם בגוש , 42 חלקה - ההסכם השני   :ד נורמן פלאט"עו

  . יםפה אחד של הנוכח. ירים את ידו? מי בעד  :יהודה בן חמו

 בין עיריית 12.4.05 מיום 0597/חוזה חכירת משנה שמספרו מאשרים  :98 ' מסהחלטה

  .42 חלקה 7607בגוש , מ" בעאשד שרון נכסיםכפר סבא לבין 
  

  .3הסכם , קדימה  :יהודה בן חמו

  .סטריקוינצ, 7607 בגוש 55 חלקה  :ד נורמן פלאט"עו

  . פה אחד? מי בעד  :יהודה בן חמו

 בין עיריית 8.02.25 מיום 0554/ חוזה חכירת משנה שמספרו שריםמא :99 ' מסהחלטה

   .55 חלקה 7607בגוש , ה וינציקסטר שלמה סתר ולוצינה"הכפר סבא לבין 
  

  .למשפחת פייב'  ב59  :ד נורמן פלאט"עו

  . תודה רבה, פה אחד. ירים את ידו? מי בעד  :יהודה בן חמו

 בין עיריית 7.9.04 מיום 04236/רו  חוזה חכירת משנה שמספמאשרים :100 ' מסהחלטה
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   ).ב(59 חלקה 7607בגוש , כפר סבא לבין ישראל פייבל
  

מאז הם , פלדהקר פהשם בחוזה זה עופר , 97ואחרון זה חלקה   :ד נורמן פלאט"עו

  . אבל אותה חברה, שינו את השם של החברה

  . ירים את ידו? מי בעד לאשר. תודה  :יהודה בן חמו

הסעיף האחרון של פקר פלדה שהוא לא ממשיך . א לא ממשיךהו  : לויאהוד יובל

  ,  שנים10- מ

  . בוודאי שהוא ממשיך  :ד נורמן פלאט"עו

ירים את ? מי בעד. תודה? מי בעד לאשר את הסעיף האחרון. תודה  :יהודה בן חמו

  . תודה רבה. פה אחד של הנוכחים. ידו

  . אני נמנע, יהודה, לא  : לויאהוד יובל

  . ירים את ידו? מי בעד. תקריא שמות בבקשה  :יהודה בן חמו

, אורן, צביקה, איתן, ארנון, מנשה, יאיר אברהם, שמעון פרץ  :אבי בן חמו

. גיא בן גל, אתי, איציק, אמיר, נפתלי, עמירם, שלי, יהודה, בוקי

  .נמנע יובל לוי. נגד אין

כפר סבא לבין  בין עיריית 42.01.12חוזה חכירת משנה מיום מאשרים  :101 ' מסהחלטה

  .97 חלקה 7607בגוש , מ"עופר פקס השקעות בע
  

 לחוק 11אשרור המשך אכיפה לפי חוקי העזר העירוניים בהתאם להוראות סעיף   .8

  .אכיפה סביבתית

   

מכיוון שרק עכשיו נודע לי . 8אני מבקש לעבור לסעיף . תודה  :יהודה בן חמו

 שלו והיא הגיע לכאן עם הילדה, ד איתי התובע העירוני"שעו

קרן קדמי , בבקשה. אז אני מבקש להקדים את הסעיף הזה, בחוץ

  ? האם יש שאלות או שאפשר לעבור ישר להצבעה. תציג את הנושא

  .  נשמח לקבל הסבר קצר  :גיא בן גל
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חוק הרשויות 'לפני כשנה פורסם חוק מדינה שקוראים לו   :ד קרן קדמי"עו

הרעיון מאחורי . 'סמכויות פקחים, המקומיות אכיפה סביבתית

החוק זה בעצם להעביר את האכיפה של חיקוקים שהחוק מגדיר 

חיקוקים שונים כמו עבירות לפי חוק , אותם כחיקוקי סביבה

חוק הדרכים , חוק איסוף ופינוי פסולת למחזור, למניעת נפגעים

חוק שמירת הניקיון ועוד רשימה ארוכה שמניעה בתוספת , שילוט

י "יפה של אותן הוראות חוק תיעשה עהרעיון זה שהאכ. לחוק

להבדיל מפקחים מטעם , פקחים מטעם הרשויות המקומיות

מתוך איזשהם . כפי שנעשה עד אז, המשרד להגנת הסביבה

, שיקולים או איזושהי סברה שלרשויות המקומיות יש יותר יכולת

התנאים לאכיפה של . יש יותר כוח אדם לעשות את זה וכדומה

 שיוסמכו זה הסמכת פקחים,  לפי החוק הזההרשויות המקומיות

אלא במהלך התקופה האחרונה או . אחרי שהם יעברו הכשרה

סוג של ... , במהלך התקופה של השנה מאז שפורסם החוק הזה

את מחלוקת בין משרדים ממשלתיים שונים השאלה מי יערוך 

נכון להיום בעוד שהחוק אמור להיכנס . ההסמכה לאותם פקחים

אלא אם תעבור הצעת חוק שאנחנו , 11.6- ב, כברלתוקף מחר 

עברה קריאה ראשונה אבל עוד , יודעים שהוגשה ממש בימים אלו

אנחנו נהיה , ברגע שייכנס החוק הזה לתוקפו, טרם קיבלה תוקף

מנועים מלאכוף עבירות דומות שנמצאות גם בחוקי העזר 

לכאן ולכן בעצם אנחנו מביאים . י חוקי העזר"העירוניים שלנו עפ

 11לפי סעיף , לפי חוקי העזר שלנובקשה לאישור המשך אכיפה 

  ', ב

במידה ולא נקבל , זה מה שאת אומרת, תהיה רדוקציה אכיפתית  :גיא בן גל

  . את ההחלטה היום

ובמידה ולא תעבור הצעת , במידה ולא נקבל את ההחלטה הזו  :ד קרן קדמי"עו
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ריאה ראשונה שעברה רק ק, החוק שהוגשה לפני יום או יומיים

 12- לא ל, בינתיים ושלפיה יידחה מועד כניסתו של החוק לתוקף

,  חודשים מיום פרסומו18- אלא ל, קרי מחר, ימים מיום פרסומו

אנחנו לא נוכל לאכוף חיקוקים לפי חוקי , ככל ששני אלה לא יקרו

העזר שלנו ולא נוכל במקביל גם לאכוף חיקוקים לפי חוק האכיפה 

  . בעצם זה מובא לאישורכם היוםולכן . הסביבתית

ד איתי "חוות הדעת המלומדת של עו. שאלת הבהרה קצרה מאוד  :גיא בן גל

נשענת בין היתר על חוות דעת משפטית , קידר התובע העירוני

אני פשוט הופתעתי . ד נועה בן ארי שנמסרה לנו גם"אחרת של עו

זה שהלוגו שלה הוא של משרד עורכי דין פרטי והיא ממענת את 

יועצת ? מתוקף היותה מה. לראשי הרשויות והיועצים המשפטיים

  ? משפטית חיצונית של משרד הפנים

  . לא  :ד קרן קדמי"עו

  ? מתוקף מה  :גיא בן גל

  .שלטון מקומי  :ד קרן קדמי"עו

רק רציתי לדעת באיזה כובע היא כתבה את . אוקי. הבנתי  :גיא בן גל

  . הדברים

  . אושר פה אחד. תודה?  פה אחד8סעיף אפשר לאשר את   :יהודה בן חמו

 פה אחד המשך אכיפה לפי חוקי העזר העירוניים בהתאם מאשרים :102 ' מסהחלטה

   . לחוק אכיפה סביבתית11להוראות סעיף 
  

ועדה לקידום , ועדה למאבק בסמים, ועדת ביטחון, ועדת חינוך: מינוי ועדות עירייה  .7

  .מעמד הילד וועדת שמות

  

ועדת חינוך .  הקמת ועדות עירייה-  7סעיף . תודה רבה, איתי  :יהודה בן חמו

 כפר 1,  עבודה1,  ירוקים1,  סיעת מעוף2,  חברים6: הרכב הבא
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  . ירים את ידו? מי בעד.  מרץ1- ו, סבא בתנופה

אנחנו כבר מוסרים שמטעם סיעת הירוקים תהיה חברת המועצה   :גיא בן גל

  . אל בוועדה הזאת- אתי גן

  . פה אחד. תודה רבה? פה אחד של החברים? מי בעד הוועדה. תודה  :ויהודה בן חמ

  :פה אחד את הרכב ועדת החינוך כדלקמןמאשרים  :103 ' מסהחלטה

 נציג אחד לכל –צ "סבא בתנופה ומר-כפר, העבודה, סיעת הירוקים,  חברים2 –סיעת מעוף 

  .סיעה
  

  , ועצת העירייה אני מבקש למנות את חברי מ- ועדת ביטחון   :יהודה בן חמו

   ?כמה זה  :ר אמיר גבע"ד

  . כל חברי המועצה  :עמירם מילר

. 19 במקום 17הפעם יהיו , אני מבקש למנות את חברי המועצה  :יהודה בן חמו

  ? צריכים לאשר את זה. 7 נציגים במקום 5סיעת מעוף תיתן 

  ? אז מי לא? 17  :גיא בן גל

מי בעד לאשר ? צביע או לדווחלה? אנחנו צריכים לאשר, סליחה  :יהודה בן חמו

  ? אפשר פה אחד. ירים את ידו? את ועדת הביטחון

  ?  אמרת17  :אל- אתי גן

  . תודה, פה אחד של החברים. ירים את ידו? מי בעד.  חברים17  :יהודה בן חמו

.  חברי מועצה17פה אחד את הרכב ועדת הביטחון שתמנה מאשרים  :104 ' מסהחלטה

  ).חברים 5מסיעת מעוף ימונו רק (
  

תסגרי . הפסקה מתודית, סליחה רגע. ועדת המאבק בסמים  :יהודה בן חמו

  .בבקשה את ההקלטה

  

  ***הפסקת הקלטה לבקשת ראש העיר מר יהודה בן חמו *** 

  ,  חברי מועצה2נציגות של : הרכב הוועדה למאבק בסמים  :יהודה בן חמו



    10.06.2009  100  מועצה מן המניין 

  . יהודה, 3  :גיא בן גל

מנהל אגף : חברי ועדה נוספים.  חברים2- ר ו"יוה,  חברי מועצה3  :יהודה בן חמו

  , מנהל אגף החינוך, הרווחה

  ?  מטעם המועצה3- אבל מה המפתח של ה  :גיא בן גל

  . תקריא בבקשה. תכף אני אתייחס  :יהודה בן חמו

 נציגי ציבור שאחרי זה 2עוד , מנהל אגף חינוך, מנהל אגף רווחה  :אבי בן חמו

מנהל בית ספר על יסודי , המועצהי ראש העיר באישור "ייבחרו ע

שזו עובדת , שימנה מנהל אגף חינוך ונציג הרשות למלחמה בסמים

  . שירלי זלצרהעירייה 

   ?מה המפתח  :גיא בן גל

 תנועת 1-  הירוקים ו1,  תפוח1המפתח של מועצת העירייה זה   :יהודה בן חמו

ירים את ?  לאשר את הוועדה הזומי בעד.  תודה.ר אני"כיו, מעוף

  . ידו

  . נציג הירוקים בוועדה יהיה אמיר גבע  :גיא בן גל

  . תודה, פה אחד. ירים את ידו? מי בעד. תודה רבה  :יהודה בן חמו

  :פה אחד את הרכב הוועדה למאבק בסמים כדלקמןמאשרים  :105 ' מסהחלטה

  .)ר אמיר גבע"ד (סיעת תפוח והירוקים נציג אחד,  סיעת מעוף- יהודה בןחמו ,ר"יו
  

  . ועדה לקידום מעמד הילד  :דה בן חמויהו

  . ר"אני רוצה יו  :שמעון פרץ

  .  חברים5: הרכב הוועדה לקידום מעמד הילד לפי המפתח הבא  :יהודה בן חמו

  .  כפר סבא בתנופה1- צ ו" מר1,  הירוקים2,  מעוף2  :אבי בן חמו

  ? מה קורה פה... אמרו שבוועדה. אני מבין, אני לא קיים פה  :שמעון פרץ

  . אמרת שאתה עסוק  :יש'ר בוקי צ"ד

  .  כפר סבא בתנופה1- צ ו" מר1,  ירוקים1 , מעוף2  :אבי בן חמו

סיעת הירוקים מבקשת להודיע שהיא נותנת את מקומה לנציג   :גיא בן גל
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מתוך ידיעה ברורה שלא יהיה , סיעת תפוח בוועדה לקידום הילד

  . כתוצאה מזה, לה ייצוג בוועדה הזאת

בנוסף כמובן יש את ,  הנוכחים5- מי בעד לאשר את הרכב ה. תודה  :יהודה בן חמו

מועצת הנוער , נוער, רווחה, החינוך: הרפרנטים המקצועיים כמו

  .תודה אושר פה אחד. העירוני וכן הלאה וכן הלאה

  : כדלקמןפה אחד את הרכב הוועדה לקידום הילדמאשרים  :106 ' מסהחלטה

  . נציג אחד מכל סיעה–סבא בתנופה ותפוח -כפר, צ"סיעות מר,  נציגים2 –סיעת מעוף 
   

אישור ראש של אנשים אני מבקש הפעם להביא , ועדת שמות  :יהודה בן חמו

 אני מציע. יום בעבודה הנוכחית- מקצועיים שעוסקים בחיי היום

 מנהלת ויזנברגירדנה . אחת מהם מזכירת הוועדה, 5,  אנשים6

מנהל ' מר דב רקוביץ, להגברת מיכל ט, ר הוועדה"המוזיאון כיו

שמשון ממליה מנהל , מאיר אלונים כאיש ציבור, אגף החינוך

היא . המחלקה לתרבות תורנית ופסיה אהרוני כמזכירת הוועדה

היא גם עסקה בזה במשך . לא בוועדה אבל היא מזכירת הוועדה

  ? הערות? שאלות. שנים רבות

  . הערות  :גיא בן גל

  . גל בזכות דיבורגיא בן , סליחה  :יהודה בן חמו

ההרכב , למעשה. עד היום היה ייצוג לחברי מועצה בוועדת השמות  :גיא בן גל

לצידה ניהלו מבחינה פרוצדוראלית שלה הוקם מחברי מועצה ו

  .את הדיונים

  , אמרתי, נכון  :יהודה בן חמו

  ? - ולמה אין ייצוג לחברי, השאלה למה יש את השינוי  :גיא בן גל

כל החלטה , בור שהוועדה הזו צריכה להיות ועדה מקצועיתאני ס  :יהודה בן חמו

במועצת העיר אנחנו נידון . שלה היא בגדר המלצה למועצת העיר

לא סתם הכנסנו את , היות והם חוקרים ובודקים. בנושאים הללו
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מכיוון שהנושא הזה בהחלט ', ירדנה ואת מיכל טל ודב רקוביץ

גם  השמות בצורה מעסיק אותנו בעירייה ברמה לקטלג את נושא

, זה גם בדרך לחקיקה בכנסת, דרך אגב. בפן ההיסטורי וכן הלאה

כמו , כמו שהוועדה להקצאת קרקעות עברו לגורמים מקצועיים

  . איציק יואל בבקשה. תודה. ועדת הרכש

אני בכל זאת רואה חשיבות שחלק מהצוות הזה יהיה גם חברי   :איציק יואל

החמישי הזה אני , מתוכנובמיוחד ולאור זה שחלקם , מועצה

מכיר את ההיסטוריה , ותיק מאוד בעיר הזאת, ממליץ על עמירם

   - יכול לעזור בחלק, של העיר הזאת

   - הוא יעזור גם אם הוא לא יהיה, בהכירי את עמירם  :יהודה בן חמו

צריך לצרף חבר , אני חושב שהוא צריך להיות בצוות הזה, לא  :איציק יואל

  . מועצה

   - הוא היה חבר בוועדה  :גיא בן גל

כי בסיכומו של יום אנחנו מייצגים איזשהם גורמים ואיזשהם   :איציק יואל

  . וזה צריך להיות, רצונות

  ? רצית לומר משהו. בבקשה, אתי. תודה  :יהודה בן חמו

אחד , אחד לקואליציה, שאני מציעה שיהיה בכל זאת נציגות. כן  :אל- אתי גן

  . לאופוזיציה ולחברי מועצה

  . עמירם בבקשה, תודה  :ודה בן חמויה

שעוד בקדנציה הקודמת הבטחת לי , אני קודם כל רוצה לומר  :עמירם מילר

שאני אהיה חבר בוועדת השמות , ונדמה לי שזה אפילו בכתב

   - אבל, בקדנציה הזו

  . אין לך הסכם בכתב  :ר אמיר גבע"ד

צה את אני חושב שגם בקדנציה הקודמת כשהקימו חברי מוע  :עמירם מילר

זאת . גם אז ההחלטות של הוועדה הועברו למועצת העיר, הוועדה

אני מבקש בכל לשון שיהיו אנשי . לא קרה שום דבר חדש, אומרת
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  , ציבור בתוך

  . יש לך איש ציבור, יש לך אנשי ציבור  :יהודה בן חמו

  . אין מועצה  :אל- אתי גן

  . מאיר אלונים  :יהודה בן חמו

  . רי ציבורהוא מדבר על נבח, לא  :???

  . חברי מועצה  :עמירם מילר

יכול . יכול להיות שברשימה יש אחד שלא גר בכפר סבא, אגב  :איציק יואל

  . אני שואל ?להיות

  ,  ידם של הגורמים המקצועיים תהיה על העליונה  :גיא בן גל

  . כמנהלת המוזיאון, אולי ירדנה  :יהודה בן חמו

  . אני לא מבין? מי גורם מקצועי בתחום השמות  :נפתלי גרוס

אני הולך . אני מקבל את חוות הדעת המקצועית ואני מאשר  :יהודה בן חמו

  ? מה הבעיה, במקרה הזה עם הנטייה של חוות הדעת המקצועית

  )מדברים ביחד(

  ?בתחום השמות מה זה מקצועי  :נפתלי גרוס

  ? מה זה חוות דעת  :אל- אתי גן

  ? מה אתה צועק  :יהודה בן חמו

  . ני שואלא  :נפתלי גרוס

  . תקבל זכות דיבור, תרים אצבע, תשאל  :יהודה בן חמו

  ? ים בתחום השמותאני שואל מה זה גורמים מקצועי  :נפתלי גרוס

יום כמו - גורמים מקצועיים זה אנשים שעוסקים בחיי היום  :יהודה בן חמו

נתבקשו לרכז תחת הנושא . 'כמו דב רקוביץ, כמו מיכל טל, ירדנה

שאנחנו כותבים גם עכשיו ספר של , עירשל ההיסטוריה של ה

בהרבה מאוד יישובים יש . הם מרכזים את נושא השמות. העיר

. היא ממליצה בפנינו, זו לא ועדה שמחייבת אותנו, ועדה מקצועית

  , לכן זה מגיע לכאן. קולם של נבחרי הציבור לא נבקעת
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  . אבל העבודה העיקרית נעשית בוועדה, לא משנה  :נפתלי גרוס

  .ממש לא. לא  :ה בן חמויהוד

  . בוודאי שכן  :נפתלי גרוס

  . אני הייתי חבר בה? למה לא  :גיא בן גל

  , עמירם? מי בעד  :יהודה בן חמו

  .אני רוצה להביא דוגמא  :עמירם מילר

ירים ? מי בעד לאשר את ההרכב כפי שציינתי. סליחה. אין בעיה  :יהודה בן חמו

  . תקריא שמות. את ידו

  .את עמירם ואת גיא, תוסיף עוד שני אנשים, היהוד  :נפתלי גרוס

  הצבעה  

צביקה , איתן צנעני, ארנון לוי, מנשה אליאס, יאיר אברהם: בעד  

שמעון פרץ , בוזגלו- שלי עמרמי, ש'בוקי צי, אורן כהן, צרפתי

  .ויהודה בן חמו

, אמיר גבע, איציק יואל, אתי גן אל, גיא בן גל, יובל לוי: נגד  

  . מילרנפתלי גרוס ועמירם

  : את הרכב ועדת השמות כדלקמןמאשרים :107 ' מסהחלטה

,  מנהל אגף החינוך-דב רקוביץ ,  מנהלת המוזיאון הארכיאולוגי–ירדנה ויזנברג , ר"יו

מאיר אלונים , ל"מנכ/ ע–מיכל טל , תרבות תורנית'  מנהל מח–שמשון ממליה 

   .רות העירייה מנהלת מזכי–פסיה אהרוני , מזכירת הוועדה.  נציג ציבור–
  

  . שלי עמרמי בבקשה, בטרם נסגור את הישיבה  :יהודה בן חמו

  , אני מבקשת  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  ? מה שמעון פרץ הצביע בהצבעה  :גיא בן גל

  . בעד  :יהודה בן חמו

  ? אתה בטוח שאתה לא נגד? בוודאות  :גיא בן גל

  ? נגד מה  :שמעון פרץ
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יש אי בהירות לגבי . הצבעה חוזרת. תאני דורש הצבעה חוזר  :גיא בן גל

, שנדע בוודאות. אני דורש הצבעה חוזרת. האופן שבו פרץ הצביע

  .הוא לא יודע על מה הוא הצביע

  . אני עושה, שאני רואה מה הוא עושה... אני יש לי אוטומציה  :שמעון פרץ

  . שלי עמרמי בזכות דיבור, תודה  :יהודה בן חמו

  . יהודה, רגע  :גיא בן גל

  .נו, הוא הצביע בעד  :הודה בן חמוי

הצבעת בעד ההחלטה שוועדת שמות תהיה מורכבת , שמעון פרץ  :גיא בן גל

  ? רק מנציגים מקצועיים

  . טוב מאוד. מצוין  :שמעון פרץ

, אני רוצה להעלות נושא שכבר הרבה זמן אנחנו מרגישים אותו  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

אבל , ת בעניין כבר זמן רבאני יודעת שהעירייה פועל. דנים בו

כנראה שהוד . וזה האנטנה ליד בית ספר אוסישקין, הבעיה נשארה

והבריאות של , השרון רואים בנו את החצר האחורית שלהם

. ילדיםיש שם גני , יש שם בית ספר. הילדים שלנו פחות חשובה

אני חושבת שמאוד חשוב שאנחנו כחברי מועצה והעירייה נצטרף 

ואני . בעיריית הוד השרון, ים בחברות הסלולרלמאבק של ההור

  . לפעול בעניין הזה, פונה אליך יהודה

 הנושא של .ברשותכם אני ארחיב בכמה משפטים, חברים   :יהודה בן חמו

הייתי מתייחס לכל המתחם הנושק , לא רק האנטנות, האנטנות

אני חושב שהדברים ששלי אמרה . בינינו לבין עיריית הוד השרון

, אולי בגלל הזמן הקצר,  בהחלט בלשון המעטה ובתמצותהם היו

אני חושב שניסינו למצות החלט באבל . בגלל שזה סוף הישיבה

לצערי . תהליכים של הידברות בין עיריית הוד השרון לכפר סבא

ההתייחסות של הוד , אכן אני אשתמש בביטוי ששלי אמרה, הרב

תחום ולצערי הוא ב, 531השרון למתחם שצפונית לכביש 
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זו המפה ההיסטורית אבל , מה שנוגד את השכל הישר, אחריותם

 לכן התייחסות לשטח .שחילקו אותה אז בזמנו במשרד הפנים

אני לא מדבר רק על הנושא של . הזה כאל חצר אחורית שלנו

אני מדבר גם על נושא של חנייה של משאיות שגורמים , האנטנות

, קת אשפת בנייןאני מתייחס לזרי, לתושבים שלנולמטרדים 

אין לנו את הסמכות לאכוף את . שאפילו הם לא אוכפים את זה

בין . 531כביש ועוד כהנה וכהנה מטרדים רבים לאורך כל ציר . זה

אני כן מוצא לנכון לציין את מעורבותו של . היתר גם האנטנות

הוא נכנס למעורבות למרות , ר שוקי עמרני הממונה על המחוז"ד

.  אין לו סמכות בתוקף תפקידו,ושא האנטנותשאין לו סמכות בנ

הוא נענה לבקשתי וקיים מספר פגישות , אבל כממונה על המחוז

כולל פגישות אצלו במשרד , ביני לבין ראש עיריית הוד השרון

הוא לא לקח החלטה מתוקף , ההחלטה שהוא לקחו. ובשטח

אני . אלא מתוקף זה שהוא ניסה להביא לאיזושהי פשרה, תפקידו

ואני מבקש ,  עמרמיחלט סבור ומקבל את בקשתה של שליבה

אני לא רוצה . ליידע את חברי המועצה ולאשרר גם את ההחלטה

אז , אז אולי, שמא יגידו שהבן שלי לומד שם, להשתתף בהצבעה

אבל רק כחומר רקע לחברי . כמובן שאני לא משתתף בהצבעה

  , אני בהחלט חושב שצריך להנחות. המועצה

  . ההורים, אדרבא? למה  :איציק יואל

ואם יש צורך גם , ללוות, צריך להנחות את הייעוץ המשפטי שלנו  :יהודה בן חמו

ובהחלט ,  כנגד המדיניות הלא מקובלת עלינו של הוד השרוןבייצוג

לתת ייעוץ משפטי וליווי משפטי ו, לגבות את ההצעה הזו של שלי

  . לכל המאבק שלנו

  ?  חברת פרטנר שםלא תאושר אנטנה של  :עמירם מילר

, חברי המועצהי "שנשאלו עראוי להדגיש שלפחות חלק מהשאלות   :יהודה בן חמו
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צריך להבין שזה . אפשר היה להבין כאילו שמדובר בשטח שלנו

  . אני רק מיידע, אין פה דיון. שטח רובו ככולו של הוד השרון

  . אני רוצה לשפר את ההצעה  : לויאהוד יובל

לכן . זו לא הצעה בכלל. חכה רגע? וצה לשפר את הקליטהאתה ר  :יהודה בן חמו

וכבר יש , כל האנטנות שהם מבקשים להקים שם, אני בא ואומר

כשכמובן . הם בשטח הוד השרון, ולחלקם טרם, לחלקם היתרים

גם לנסות לשנות את החקיקה ברמה שבמידה אנחנו פועלים 

ות גם עם שתהיה התייעצ, ויוצבו אנטנות בסמוך בין שני יישובים

אני , ואנחנו פועלים, עד היום זה לא קבוע בחוק. היישוב הסמוך

בנושא הזה עם מספר חברי כנסת על מנת באופן אישי משוחח 

אבל הרעיון הזה של החקיקה רק לאחרונה . שישנו את החוק הזה

  . נכנס

  ? למה אתה מתכוון רק, כשאתה אומר ליווי וגיבוי משפטי  :גיא בן גל

, ליווי בגיבוי משפטי לכל החלטה שהיועצים המשפטיים יקבלו  :יהודה בן חמו

  , כולל הגשת עתירה לבית המשפט

  ? י העירייה"ע  :גיא בן גל

  .הישיבה נעולה. תודה רבה. ברור  :יהודה בן חמו

  

  

  

  

  

  

  

 חמו- אבי בן
 ל העירייה "מנכ

 חמו- יהודה בן 
 ראש העיר 
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  09/0610/ריכוז החלטות מועצה מיום 
  
  

  מחליטים להסיר ההצעה לסדר מסדר היום :91 'ס מהחלטה

  
 –חברי הוועדה .  פה אחד הקמת ועדה להרכב המועצה הדתיתמאשרים :92 ' מסהחלטה

   .נציג מכל סיעה
  

, בזגלו-ד שלי עמרמי"עוה: חברי הוועדה. הקמת ועדת אתיקהמאשרים  :93 ' מסהחלטה

  . עירייהש של ה"מבקר העירייה והיועמ, נפתלי גרוס, מנשה אליאס
  

, ד איתן צנעני לסגן ראש עיר בתואר וללא שכר"פה אחד מינוי עומאשרים  :94 ' מסהחלטה

, )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( לחוק הרשויות המקומיות 15לפי סעיף 

  .1975-ה"תשל
  

" העמותה למען הקשיש"הסכם הפיתוח והסכם החכירה עם מאשרים  :95 ' מסהחלטה

למטרת הקמת , 6432 בגוש 69בחלק מחלקה ,  דונם5 להקצאת קרקע בגודל

  .בצפון העיר" מרכז יום לקשיש"
  

 תחנות טרנספורמציה בשטחי 21 התקשרות בהסכם להקמת מאשרים :96 ' מסהחלטה

   .80/ 1/ כס- ו60/ 1/תוכנית כס

  
 בין עיריית 12.4.05 מיום 0598/ חוזה חכירת משנה שמספרו מאשרים :97 ' מסהחלטה

   . 41 חלקה 7607בגוש , מ"לבין שניר תעשיות צמר גפן בעכפר סבא 
  

 בין עיריית 12.4.05 מיום 0597/חוזה חכירת משנה שמספרו מאשרים  :98 ' מסהחלטה

  .42 חלקה 7607בגוש , מ"כפר סבא לבין אשד שרון נכסים בע
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 בין עיריית 25.2.08 מיום 0554/ חוזה חכירת משנה שמספרו מאשרים :99 ' מסהחלטה

   .55 חלקה 7607בגוש , ה וינציקסטר שלמה סתר ולוצינה"פר סבא לבין הכ
  

 בין עיריית 7.9.04 מיום 04236/ חוזה חכירת משנה שמספרו מאשרים :100 ' מסהחלטה

   ).ב(59 חלקה 7607בגוש , כפר סבא לבין ישראל פייבל
  

 סבא לבין  בין עיריית כפר12.12.04חוזה חכירת משנה מיום מאשרים  :101 ' מסהחלטה

  .97 חלקה 7607בגוש , מ"עופר פקס השקעות בע
  

 פה אחד המשך אכיפה לפי חוקי העזר העירוניים בהתאם מאשרים :102 ' מסהחלטה

   . לחוק אכיפה סביבתית11להוראות סעיף 
  

  :פה אחד את הרכב ועדת החינוך כדלקמןמאשרים  :103 ' מסהחלטה

 נציג אחד לכל –צ "סבא בתנופה ומר-כפר, דההעבו, סיעת הירוקים,  חברים2 –סיעת מעוף 

  .סיעה

  
  

.  חברי מועצה17פה אחד את הרכב ועדת הביטחון שתמנה מאשרים  :104 ' מסהחלטה

  ). חברים5מסיעת מעוף ימונו רק (
  

  :פה אחד את הרכב הוועדה למאבק בסמים כדלקמןמאשרים  :105 ' מסהחלטה

  .)ר אמיר גבע"ד (והירוקים נציג אחדסיעת תפוח ,  סיעת מעוף- יהודה בןחמו ,ר"יו
  

  :פה אחד את הרכב הוועדה לקידום הילד כדלקמןמאשרים  :106 ' מסהחלטה

  . נציג אחד מכל סיעה–סבא בתנופה ותפוח -כפר, צ"סיעות מר,  נציגים2 –סיעת מעוף 
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  : את הרכב ועדת השמות כדלקמןמאשרים :107 ' מסהחלטה

,  מנהל אגף החינוך-דב רקוביץ , מוזיאון הארכיאולוגי מנהלת ה–ירדנה ויזנברג , ר"יו

מאיר אלונים , ל"מנכ/ ע–מיכל טל , תרבות תורנית'  מנהל מח–שמשון ממליה 

   . מנהלת מזכירות העירייה–פסיה אהרוני , מזכירת הוועדה.  נציג ציבור–

  
  
  


