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  .שאילתות  .1

  

על סדר . המנייןהמועצה מן לפתוח את ישיבת  אני שמח ,ערב טוב  :יהודה בן חמו

  . בבקשה שאילתא, חברים סליחה. בבקשה ,היום שאילתא

  , פטור מהיטל השבחה, שאילתא של אהוד יובל לוי  :יש'ר בוקי צ"ד

  ? אתה אחראי לנושא היטל השבחה, בוקי  : לויאהוד יובל

  . בבקשה. סליחה  :ודה בן חמויה

  , אבל השאלה אם הוא, לא  : לויאהוד יובל

  . אתה לא בזכות דיבור  :יהודה בן חמו

  . אבל הוא רק קורא את השאילתא, לא  :???

השאלה אם , מי שהוסמך לנושאעונה בשם ראש העיר , סליחה, לא  : לויאהוד יובל

  . הוא הוסמך לנושא

  .תקרא. תקרא  :יהודה בן חמו

  , יש פרוטוקול, אבל יושבת פה יועצת משפטית, סליחה  : לוי יובלאהוד

  . תקרא  :יהודה בן חמו

השאלה אם הוא , אתם מדקדקים בנוהל. יש נוהל, סליחה, לא  : לויאהוד יובל

  . הוסמך

היטל השבחה בפרוייקט פינוי בינוי בנושא אהוד יובל לוי שאילתא של   

  .31/03/09- הוגשה ב, ששת הימים- ברחובות גורדון

   

 והחליטה בהחלטה 10/01/08 –מועצת העיר דנה בפרוייקט שבנדון ב   . א"

  . על פטור  מהיטל השבחה644

י הדין למתן פטור במועד קיום "אלו תנאים נדרשו וגם התקיימו עפ .1

  ?ישיבת המליאה
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כיצד התקיימה זכות לדרוש פטור כשראש העיר מצהיר לפרוטוקול  .2

 ?בחהשהפרוייקט כלכלי למרות היטל הש

מהו החיוב לפטור ? מתוקף מה התקיימה חובה חוקית למתן פטור .3

 ?"מצוי באוגדן שמן"מ כ"שעליו מעידה היוע

האם חיוב זה היה בתוקף במועד הישיבה ועמד כתנאי לקיום  .4

 ?פרוייקט

ר אמיר גבע מהו " שאל חבר המועצה ד10/01/08שם בישיבה מיום . ב

  :סכום הפטור

  ? לעיל644י החלטה "על עפ מהו סכום הפטור שניתן בפו .5

האם קיימת ?  כיצד חושב הפטור וההיטל ובאיזה מסמכים גובה .6

  ?בעירייה שמאות רלונטית מטעמה

" מה איכפת לך איך"תרומה ומהו הנוהל של /כיצד הוחזר ההיטל .7

  ?שהציע ראש העיר בישיבה

על פי ההסכם " לפרויקט עירוני"תרומה מרצון /כיצד נתרם ההיטל .8

מה שהשולחן הזה "י דבריה בישיבה ולפי "אף עפד בר"שהכינה עו

  ?כהצעת ראש העיר" יחליט

  י איזה הסכם עם "ועפ, למי ומתי, נתרם מרצון/ כמה שולם8.1  

  ?הקבלן

י איזה דין ובסיס משפטי ניתן היה להחליף ויתכן שבפועל " עפ8.2  

  ?"תרומה מרצון"גם הוחלף היטל ההשבחה שעליו ניתן הפטור ב

כדברייך בישיבה " שהשולחן הזה יחליט"לטה  באיזה הח8.3  

  ?הוחלט לעשות כך

י איזה דין ניתן הפטור מהיטל השבחה כאשר ראש העיר " עפ8.4  

מאשר במפורש ובאופן גורף בתשובתו ליואל איציק כי הפרוייקט 

  ?הנו כלכלי כולל היטל השבחה
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האם הוועדה לפטור מהיטל השבחה אישרה את החלפת היטל  .9

  "?מרצוןהשבחה בתרומה 

  

  :תשובת ראש העיר  

הנושא נדון לעומקו בישיבת מועצה העיר במהלך הקדנציה 

כי , למותר לציין. שאישרה את מתן הפטור האמור, הקודמת

וזאת לאור , מועצת העיר בירכה על קיומם של פרויקטים מסוג זה

רק שניים קרמו , העובדה כי מתוך עשרות פרויקטים ברחבי הארץ

  .מהם הינו הפרויקט הנדוןאחד , עוד וגידים

קיבל לידיו את , מר יובל לוי, חבר מועצת העיר, בנוסף לאמור לעיל

   .כל המסמכים הרלוונטיים הקיימים בידי הרשות

  . זה שקר. זה שקר  : לויאהוד יובל

שנידון ונדוש למעלה , כל דיון נוסף בנושא זה, לאור האמור לעיל"  :יש'ר בוקי צ"ד

   . "הינו מיותר, מן הצורך

  . שאלת המשך. תרגיע, תרגיע  :יהודה בן חמו

אני לא מבין מה כל כך מפחיד אתכם לענות לי תשובה , קודם כל  : לויאהוד יובל

 , לשאלות

  . בקשהבשאלת המשך   :יהודה בן חמו

  , אני ארצה את ההרצאה שלי ואחרי זה אני אגיע, סליחה  : לויאהוד יובל

  . משךשאלת ה. סליחה, לא, לא  :יהודה בן חמו

  , שאלת המשך  : לויאהוד יובל

  . קיבלתם את הנהלים בדיוק איך מגישים שאילתא. שאלת המשך  :יהודה בן חמו

  , קודם כל אתה, סליחה  : לויאהוד יובל

  . שאלת המשך קצרה  :יהודה בן חמו

אתה לא ענית לשאלות שלי אז אני אשאל את מה שאני , סליחה  : לויאהוד יובל

  . רוצה
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  . בבקשה, שאלת המשך קצרה  :יהודה בן חמו

  .אתה לא ענית על השאלה. השאלה תהיה קצרה לפי הבנתי  : לויאהוד יובל

  . שאלת המשך קצרה  :יהודה בן חמו

  . תן לי לשאול אבל  :גיא בן גל

  . בבקשה  :יהודה בן חמו

תיתן לדבר .  זה לא יעזורנשק אנשים ב3אתה יכול להוסיף עוד   : לויאהוד יובל

  . נה לשאלותתע, כמו בן אדם

  .לא להפריע, שמעון. בבקשה. שאלת המשך קצרה  :יהודה בן חמו

. אין לראש העיר סמכות להחליף היטל השבחה בתרומה מרצון  : לויאהוד יובל

לוותר על בנושא הזה ניתנו תרומות ברצון ושכנעו את המועצה 

תוך שטענו דברים שהם לא , תוך שטענו שזו חובה, היטל השבחה

ממשרד ' אומרת במכתבה הגב, לדוגמא. יאותמתקיימים במצ

זה , 12.12.2007- מתאריך ה, עינת גנון, אני אקרא את זה, הפנים

. שבה ניתן הפטור מהיטל השבחה,  בינואר10-  הלפני הישיבה של

נבקשך להביא לדיון חוזר במועצת העיר את : "היא אומרת

הבקשה למתן פטור מהיטל השבחה למגורים במתחם ששת 

". יש לשלוח אלינו את הפרוטוקול, ם הבקשה תאושרא. הימים

  , אולי לא, שהנושא של פטור היה נושא שאולי יאושר, זאת אומרת

לא נאום , שאלת המשך זו שאלת המשך. אני נורא מצטער, יובל  :יהודה בן חמו

  , או שאתה שואל שאלת המשך. המשך

  .בסגנון שאלה  :יש'ר בוקי צ"ד

  . אתה גם לא ענית, תא זה מקום שאתה עונהשאיל, יהודה  : לויאהוד יובל

  . תגיד אין, אם אין לך. זו שאילתת המשך, שאילתא  :יהודה בן חמו

  , השאלה שלי, לא  : לויאהוד יובל

  .בבקשה. אני אפסיק את הדיון, אם לא. אם יש לך שאל  :יהודה בן חמו

מי , נתתם פטורהשאלה שלי על סמך איזו רשות חוקית , סליחה  : לויאהוד יובל
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  . אישר את הפטור ומה סכום הפטור

  ? עוד פעם, מה היתה השאלה  :יהודה בן חמו

מי אישר את הפטור ומה , על סמך איזו סמכות חוקית נתתם פטור  : לויאהוד יובל

  . סכום הפטור

. אבדוק אותה ואני אחזיר אותה אליךאני . אין לי כרגע תשובה  :יהודה בן חמו

  .תודה

  .אתה לא יכול לעשות את הקטעים האלה, סליחה, סליחה, לא, לא  : לויאהוד יובל

  .תודה רבה. סעיף הבא  :יהודה בן חמו

  , יש פה יועצת משפטית, היתה, היתה  : לויאהוד יובל

  , אני מאוד מבקש  :יהודה בן חמו

  . שהיא תענה, יש פה יועצת משפטית, סליחה  : לויאהוד יובל

  . אין לי תשובה כרגע לענות  :יהודה בן חמו

  . אבל יש לך יועצת משפטית  : לויאהוד יובל

  ?מתי אתה מתחייב למסור את התשובה, שנייה  :גיא בן גל

כרגע אין לי , אני מתחייב כרגע, יב למסור תשובהאני לא מתחי  :יהודה בן חמו

  , תשובה

  , אתה מתחמק ממתן תשובה במקום שאתה חייב  : לויאהוד יובל

  . ו שהוא לא נכוןולכן אני לא אענה משה  :יהודה בן חמו

אני זוכר שאתה בדרך כלל משתדל אם אין לך את התשובה   :גיא בן גל

  . אתה מעביר אותה יום או יומיים אחרי הישיבה, לשאלת המשך

את כל אנחנו נתנו לך , כתוב בגוף התשובהגם . רק הבהרה  :אבי בן חמו

  , כשאתה באת וביקשת, המסמכים שהיו ברשותנו שהיה מפורט

אתה רוצה להגיד לי שנתת פטור בלי ? אין לך הכרזה על פטור  : לויאהוד יובל

  ?הכרזה

אתה כל הזמן ניסית לבקש דברים . לפחות אני לא הפרעתי לך  :אבי בן חמו

. הסברנו לך, כתבנו את זה, אמרנו אותם. נוספים שאין לנו אותם
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היית בפגישה אצלי עם , היית בפגישה אצל מיכל טל עם ההנדסה

  , טיתהיועצת המשפ

, אבי בן חמו אמרת לי שיש לה חוות דעת, אתה אמרת לי בעצמך  : לויאהוד יובל

  .היועצת המשפטית עדכנה אותך בנושא השמאות

  .אל תענה לו, סליחה. אני אתן לך תשובה, התשובה  :יהודה בן חמו

  . שהיועצת המשפטית תענה לנו עכשיו  : לויאהוד יובל

  . כרגעאתה לא בזכות דיבור   :יהודה בן חמו

  ... אני רוצה, סליחה  : לויאהוד יובל

השאילתא הזו מתחברת בהחלט למטרות , התשובה שלי היא כזו  :יהודה בן חמו

, אתם ממחזרים חומר, בנושא של מחזור, העיר כפר סבא בכלל

  , וקיבלתם את כל התשובות הרלוונטיות בכתב

  . זה שקר  : לויאהוד יובל

  . עולא שאשלוף לך כרג  :יהודה בן חמו

  , זה שקר אדוני  : לויאהוד יובל

  .  מינוי ועדה לשימור אתרים. 3סעיף . תודה  :יהודה בן חמו

  .שקרן, אדוני לא אומר אמת  : לויאהוד יובל

  

  . מינוי ועדה לשימור אתרים  .3

  

ועדת משנה של ועדת תכנון , הנושא של מינוי ועדה לשימור אתרים  :יהודה בן חמו

ראש העיר יהודה בן : ת החברים הבאיםאני מציע למנות א, ובנייה

אמיר גבע חבר , עמירם מילר חבר הוועדה, ר הוועדה"חמו יו

הם . ירדנה וארז אייזנר ועדה מייעצת, יאיר גרול, הוועדה

  .מייעצים לחברי הוועדה מקצועית

  . ושלי  :עמירם מילר

  . ירים את ידו?  מי בעד.שלי עמרמי. סליחה, ושלי עמרמי  :יהודה בן חמו
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  . פה אחד  :מעון פרץש

אתה עדיין לא קובע עבור סיעת הירוקים מי , יש לי, רגע, רגע  :גיא בן גל

  . הנציגים שלה בוועדות

כי הוא בין היחידים מבין , אני אגיד לך למה הצעתי את אמיר גבע  :יהודה בן חמו

הוותיקה ה וורדיגחברי האופוזיציה שבהחלט משתייכים ל

  .שמכירה יותר את ההיסטוריה

  ,  קובעעדיין לאאתה   :גיא בן גל

  . לכן אני מציע את אמיר גבע  :יהודה בן חמו

יש לוועדה הזו , לא סליחה, אתה לא קובע. אתה לא קובע, בן חמו  :גיא בן גל

  ,ייצוג לאופוזיציה

  . אין פה פוליטיקה בוועדה הזו. לא  :יהודה בן חמו

  ?מי אמר שיש פוליטיקה, סליחה  :גיא בן גל

  . אין שיקוף פוליטי, לא, אין  :ויהודה בן חמ

  ... אתה לא קובע כפי שאני לא קובע מי חברי סיעה  :גיא בן גל

  . תציע הצעה  :יהודה בן חמו

יהיה אמיר זה לא בהכרח . חברי סיעת הירוקים יתנו לך את נציגם  :גיא בן גל

  . גבע

  . בבקשה. ירים את ידו, מי בעד הרשימה שאני הצעתי. תודה  :יהודה בן חמו

  , אני מבקש לסייג את העניין  :גיא בן גל

  . תקריא את הרשימה? מי בעד. תודה. אתה תסייג בהצעה שלך  :יהודה בן חמו

  , הם לא, הם חבריםגם ירדנה וגם יאיר , יהודה שנייה  :אבי בן חמו

מי . גם יאיר וגם ארז הם חברים מן המניין, גם ירדנה, סליחה  :יהודה בן חמו

  . בבקשה, ריא את השמותתק. ירים את ידו? בעד

, נורית, יהודה, בוקי, אורן, איתן, ארנון, אברהם, שמעון פרץ  :אבי בן חמו

  . צביקה ושלי, עמירם

  . בהנחה שזה יובהר שזה נציג סיעת הירוקים  :גיא בן גל
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  ? שלי, סליחה  :יהודה בן חמו

  . אמרתי, וצביקה  :אבי בן חמו

  ... אני   :גיא בן גל

  .  אנחנו בהצבעה כרגע,תודה  :יהודה בן חמו

  . אני מבהיר על מה אני מצביע, סליחה  :גיא בן גל

  . אתה תבהיר אחרי שאתה תצביע  :יהודה בן חמו

  . י איך שאתה מתכנן"אבל לא הכל נעשה עפ. אני אבהיר  :גיא בן גל

  , אבל אתה לא  :יהודה בן חמו

ירוקים אני הצבעתי בעד כי יש מקום לנציג סיעת ה, אני מבהיר  :גיא בן גל

  ... שה

  . לא  :יהודה בן חמו

  . לא  :עמירם מילר

  . לא  :יהודה בן חמו

  . כן  :גיא בן גל

  .לא. לא  :יהודה בן חמו

  . כן  :גיא בן גל

  . לא  :יהודה בן חמו

  . אני לא נציג העבודה  :עמירם מילר

  ? מי נגד. תודה  :יהודה בן חמו

אתה לא מבין את . אתה לא יכול לקבוע מי יהיה נציג של הסיעה  :גיא בן גל

אבל אתה לא , אתה דווקא רוצה לקבוע הכל. אתה לא יכול? זה

  .יכול לקבוע את זה

  ?  מי נגד.תודה  :יהודה בן חמו

  ... אני אהיה הנציג, אם תמשיך להצביע  :גיא בן גל

  .יובל לוי  :אבי בן חמו

  ? מי נמנע  :יהודה בן חמו
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  , אני מודיע לך  :גיא בן גל

  , רוטוקולתגיד לפ  :יהודה בן חמו

  ... שסיעת הירוקים בוועדה לשימור אתרים  :גיא בן גל

  . 4סעיף . תודה רבה. אין. ירים את ידו? מי נמנע, בבקשה  :יהודה בן חמו

  , נציג סיעת הירוקים בוועדה לשימור אתרים  :גיא בן גל

  ... שהיועצת המשפטית תבהיר לנו מה  : לויאהוד יובל

מכיוון שמדובר פה , פהר לפרוטוקול שאין אני אומ. תודה רבה  :יהודה בן חמו

  . אין פה מפתח סיעתי, בוועדת משנה לתכנון ובנייה

תעשה , אני מודיע לך חגיגית שאני חבר בוועדה מטעם הירוקים  :גיא בן גל

  . עם זה מה שאתה מבין

  הצבעה  

בוקי , אורן כהן, איתן צנעני, ארנון לוי, אברהם, שמעון פרץ: בעד  

, יאיר אברהם, עמירם מילר, לוי- נורית חסון, חמויהודה בן , יש'צ

  . צביקה צרפתי ושלי עמרמי

  יובל לוי: נגד  

  איציק יואל: נמנע  

  . תודה. מועצת העיר אישרה את הרשימה. תודה  :יהודה בן חמו

  . תודה רבה  :גיא בן גל

 –יהודה בן חמו : כדלקמן  את הרכב הוועדה לשימור אתריםמאשרים :112 ' מסהחלטה

ירדנה ,  בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו, יאיר אברהם, אמיר גבע, עמירם מילר, ר"יו

  . חברים–ארז אייזנר , ויזנברג
  

  .אישור עבודה  .4

  

  . אני אסביר לך אחר כך. בבקשה, 4סעיף   :יהודה בן חמו

  .  ליאל תסביר  : לויאהוד יובל



    08.07.2009  12  מועצה מן המניין 

  , אישור עבודה  :אבי בן חמו

, אבל יש לו בעיה, לא רוצה אותי שםכי הוא , זה בעיקר יפגע בו  :גיא בן גל

  . יאלץ לספוג את נוכחותי בוועדההוא 

  . תודה  :יהודה בן חמו

  . ר"אני אקבל באהבה גדולה את כהונתך כיו  :גיא בן גל

  .תודה  :יהודה בן חמו

  , אנחנו מבקשים ברשותכם, אישור עבודה  :אבי בן חמו

  .צריכים אנשים שתורמים לוועדה  :יהודה בן חמו

  . תאמין לי אני אתרום. יהודה, אני אתרום  : גלגיא בן

  , אנחנו מבקשים ברשותכם  :אבי בן חמו

  . דבר, דבר  :יהודה בן חמו

שברשותכם , אנחנו מבקשים לאשר פה אישור עבודה נוסף לעובד  :אבי בן חמו

. אני אגיד את זה, מי שירצה ייגש אליי, אני לא אפרט פה את השם

 משרה מבקש לעסוק 100%- עובד ב. עובד מחלקת הביטחון

כמובן שזה לא , יש אישורים של המנהלים שלו. בעבודה נוספת

  . יהיה בניגוד עניינים

  . פה אחד  :שמעון פרץ

  , אז השם זה? להגיד את השם  :אבי בן חמו

  . אתה לא אומר את השם, לא  :יהודה בן חמו

  . אוקי  :אבי בן חמו

ל בסוף "ן אישי עם המנכשידבר באופ, מי שרוצה לדעת את השם  :גיא בן גל

   .הישיבה

  , מבקשים לאשר את זה. נכון  :אבי בן חמו

  ? מי ביקש לדעת את השם  :יהודה בן חמו

  . פה אחד  :שמעון פרץ

  . תודה רבה  :יהודה בן חמו
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  .פה אחד אישור עבודה נוספת לעובד מחלקת הביטחון מחליטים :113 ' מסהחלטה
  

  .רי תאוםל מתקציב ע"אישור נסיעת משלחות לחו  .5

  

  .בבקשה, יש'בוקי צ, 5סעיף   :יהודה בן חמו

  . ל מתקציב ערי תאום"אישור נסיעת משלחות לחו  :יש'ר בוקי צ"ד

  . פה אחד  :שמעון פרץ

רינה פז ' אנחנו מבקשים את אישור המועצה לשלוח את הגב  :יש'ר בוקי צ"ד

ינון היחסים כ שנה ל40שחוגגת , פטי ראש עיריית דל"שהוזמנה ע

ר ועדת ערי " רינה היתה יו. לכפר סבאפטשל ערים תאומות בין דל

והם , היתה בקשר איתם, תאום במשך מספר שנים לא מועט

שבעלה זאב גלר היה , טובה גלר' הזמינו למעשה אותה וגם את גב

 בהתחלה היא , מטעמים בריאותיים.כונן את היחסיםזה ש

ואנחנו . ירדהם טובה גלר ואחר כך מטעמים בריאותיי, הסכימה

הטיסה של רינה מבקשים את אישור הוועדה לשלם את הוצאות 

  .  ימים שם על חשבון המארחים4פז לטכס ולשהות של 

  ? המועצה נדרשת לאשר טיסה בלבד? מה המועצה נדרשת לממן  :גיא בן גל

  , רכזת. נכון  :יש'ר בוקי צ"ד

   .תשלום הפוליטי של רינה פזבזה נגמרת המחויבות הפוליטית וה  :איציק יואל

  . אם זה ככה, נראה לי גם יאיר יצביע בעד  :גיא בן גל

 ,אגף החינוךעובדת ,  אמורה להיות עטרה ברילהמשלחתמנהלת   :יש'ר בוקי צ"ד

שתנהל את המשלחת , מנהלת מחלקת בתי הספר היסודיים

  .  באוגוסט6-  ביולי וחוזרת ב29- שיוצאת ב

  ? אחד או משלחת'? לחתמש'מה זה   : לויאהוד יובל

  . פטזו משלחת אחת לדל  :יש'ר בוקי צ"ד

, אמרת רינה פז ?כמה אנשים ?פז' גבגם עובדת עירייה וגם , רגע  : לויאהוד יובל
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   ?כמה אנשים סך הכל

  . אחר כך יהיה גם היוועצות וגם היוועדות  :יהודה בן חמו

,  אנשים2 של  לאשר תשלוםתהמועצה מתבקש,  איש30נוסעים   :יש'ר בוקי צ"ד

גם , ולהייםמלגבי המשלחת שיוצאת לעיר . טיסה של שני אנשים

ייצא חבר המועצה כשבראש המשלחת ,  תושבים30לשם נוסעים 

   .וכמנהל המשלחת יוצא חזי ברזני, יאיר אברהם

  ?סליחה, מה התפקיד שלו? מה אתה אומר ?חזי ברזני  :גיא בן גל

  , מנהל  :יש'ר בוקי צ"ד

  ? מה הפונקציה שממלא מנהל משלחת? ל המשלחתמנה  :גיא בן גל

מנהל המשלחת הוא זה שמארגן ראשית כל את נושא ההסעות   :יש'ר בוקי צ"ד

, ארגון הפעילויות של המשלחת שם, התארגנות, ונושא הכרטיסים

  .עוסק בנושאים של בעיות שקשורות בין המארחים למתארחים

  . זה להיות בייביסיטר  :יהודה בן חמו

את אלה לא מכבדת , לא טובה, בייביסיטר זו מילה לא נעימה  :יש'י צר בוק"ד

אז זה לא . שאמורים לשמש ושימשו בעבר כמנהלי משלחות

 דולר 600מדובר בממוצע . יש לו הרבה עבודה, בייביסיטר

  .לכרטיס

  .גיא. תודה  :יהודה בן חמו

שרו לא בעתי את עמדתי לעניין ערי תיאום כבר בנסיעות שאואני ה  :גיא בן גל

  . סיןמזמן לקנדה ול

  ... קנדה זה לא היה  :עמירם מילר

. תודה על התיקון, ל שאושרה עמירם"לצורך העניין נסיעה לחו  :גיא בן גל

היה מקום להקפיא , ועמדתי לא התקבלה, אני סבור שבשנה הזו

. לחלוטין את פעילות ערי התאום לפחות בכל מה שקשור להוצאות

אני חושב , פה נראית כהוצאה זניחהוגם אם הוצאת טיסה לאירו

ונכון שממקומי באופוזיציה אולי . שיש בזה מראית עין ציבורית
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, אבל אני עקבי בהחלטה שלי ובעמדה שלי, קל יותר לעשות את זה

 טוב תעשה העירייה אם 2009שאני סבור שלפחות במהלך שנת 

וגם מצבה הכלכלי של , יהיה שיפור במצב הכלכליאם . היא תימנע

אז יש מקום לפעילויות , עירייה ילמד על איתנות יוצאת מן הכללה

גברת עתירת , גם רינה פז, אני חושב שמי שרוצה לנסוע. האלה

עם כל הכבוד יכולה לממן את הטיסה שלה , זכויות ומניות

בשונה מיאיר , היא לא מחזיקה היום בתפקיד ציבורי. בעצמה

עוד אולי יש היגיון  ואז ,שעוד לפחות מכהן כחבר מועצה, רהםאב

אני חושב שיש פה איזשהו ניסיון לתת . מסוים בלממן את טיסתו

אבל לא מהקופה , שאולי הם זכאים לזהכיבודים לאנשים 

  . הציבורית ולכן אני אתנגד

  ? מי עוד. תודה  :יהודה בן חמו

גם  נוסע גם ראש העיר שפטלדל, רק עוד התייחסות שתרצו לשמוע  :יש'ר בוקי צ"ד

רק ראש העיר משלם , פטי ראש עיריית דל"זמן אישית עהוא הו

  , ואת האירוח שלו שם, את טיסתו

  . אנחנו לא מסכימים  :שמעון פרץ

  . כל הכבוד  :גיא בן גל

  .  הוא על חשבון המארחיםפטוהאירוח בדל, ומשלם את טיסתו  :יש'ר בוקי צ"ד

  . תודה  :יהודה בן חמו

  ? יהודה,  כמוךלמה לא עודדת את יאיר לפעול  :גיא בן גל

  .בבקשה. תודה  :יהודה בן חמו

ומקבל , שנכנס עכשיו לקואליציה, אני מציע לידידי יאיר אברהם  : לויאהוד יובל

ללכת בדרכו של ראש , פעם קראו לזה מענק וספה, מענק וספה

אני בא לשבח את ראש העיר שמוצא שחילופי , העיר שמוצא

,  מאוד מכובדהם דבר, אוכלוסין או מפגשי אוכלוסין כאלה

. היה הרבה מסורת בהולנד ליהודים ,שייסעו קצת עם ההולנדים
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נציג מפלגה , גם החבר יאיר אברהם .שישלמו מכיסם, רק מה

מבין שעיר שהיום מעלה את ,  המידות על דגלהטוהרשחרתה של 

  , ה' לחבר1%ה או ' לחבר2% ועוד 4.5%- הארנונה ב

  .1%  :שמעון פרץ

ועוד יש , רגע ברשותכם, של ארנונהועוד יש לה בעיות , רגע, שיהיה  : לויאהוד יובל

אז בואו לא , יסלה בעיות של אנשים שהולכים פה בלי שקל על הכ

בואו נגיד . איזה אות מסוימת מול העיניים, נעשה להם את האות

ובתור , 'אנחנו השנה מתוך הזדהות עם אנשים שאין להם'להם 

. יאיר, ב תשלם מכיסךובתור אחד שחוש, נציג של טוהר מידות

. אתה מתקרב אליו, אתה הולך בדרכיו. תלמד מראש העיר, סע

  , תשלם את הכל,  דולר מהכיס600תוציא עוד 

  . אבל אז גם בוקי יצטרך  :גיא בן גל

רינה פז לא הכרתי ' אני יכול להגיד שהגב, ברשותכם רבותיי. רגע  : לויאהוד יובל

שגם בתור אחת שבאה ניח אבל אני יכול להגיד שאני מ, את פועלה

לא תתנגד לתרום את , צ לשעבר למיטב ידיעתי"מסיעת מר

היא מרשה . היא רואה בזה עניין חשוב. הנסיעה שלה על חשבונה

אל תלעגו . ל על חשבונה"לעצמה פעם בכמה שנים לטוס לחו

אל תסתכלו להם בעיניים , אל תזלזלו בפרצוף באנשים, לתושבים

תגידו שאתם הולכים לאור ', טוהר מידותדואגים לאנחנו 'ותגידו 

  . ותזכו להרבה כבוד, משלמים מהכיס, חזונו של ראש העיר

. אני רוצה להתייחס לנושא הזה לפני שעוברים להצבעה. תודה  :יהודה בן חמו

  , התשלום שלי לא בא בכדי חלילה לומר לאחרים לשלם

  .ל תגיד דבר כזהא, אני פעם אחת משבח אותך, יהודה, מכובד  : לויאהוד יובל

  . אני מפחד שאני לא אירדם בלילה, אתה יודע מה  :יהודה בן חמו

  . אל תירדם בלילה  : לויאהוד יובל

  . תשמע, מרוב המחמאות שאתה נותן פה  :יהודה בן חמו
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  . פעם אחת מותר לי להחמיא לך, זה טוב, עזוב, אתה נחנק ממילים  : לויאהוד יובל

חבל שאין פה , באמת, אתה יודע מה זה, זה, ךמחמאה מאדם כמו  :יהודה בן חמו

  . מסרטת וידאו

  ? אין לך מילים, יהודה  : לויאהוד יובל

  . יש פה רק הקלטה  :יהודה בן חמו

  .עוד הרבה מחמאות. אני אתן לך עוד מחמאות. אין בעיה  : לויאהוד יובל

כי אני , אני החלטתי לשלם את הכרטיס מסיבה אחת פשוטה  :יהודה בן חמו

וכיוונתי את , א תכננתי חופשה בקיץ עם בני המשפחה שליממיל

לתת , פטשלושה בדל- ויוצא שאני אהיה יומיים, זה לתאריך הזה

, ואי אפשר,  שנות זה40את הנאום של העיר כפר סבא בנושא של 

ושנה הבאה ,  שנים השנה39לכוון שזה יהיה ניסיתי , מה לעשות

 לעשות שזאב גלר לא מה. נחגוג כי המצב הכלכלי יהיה יותר טוב

מה אני . 40הוא חתם לפני ,  שנים39לחתום לפני , מע לעצתיש

אז לכן גם ההצעה שלך גיא . לא הצלחתי להשפיע עליו אז, אעשה

אני רוצה לציין ? מי בעד. תודה. לא התקבלה אצל זאב גלר המנוח

לפרוטוקול שיאיר אברהם לא משתתף בהצבעה בנושא של 

אני .  לכן אני אפצל את ההצעה לשתיים,מי בעד לאשר. מולהיים

  , מציע

אז אתם רוצים שהוא ישלם , הוא תורם... , זה שבועיים עבודה  :עמירם מילר

  ?בשביל עצמו

דמעות תנין אני עוד שנייה , עמירם. מה אני אגיד, זה רק רחמים  :גיא בן גל

תראה לאיזו רמה הוא , לא. ל"בוא נממן לו נסיעה לחו, כן, פה

 ₪ 35,000שראש העיר מרוויח ....  תראה לאיזו רמה.מביא את זה

המעמד . זה פתטי?  אז הוא יכול לממן טיסה ואתה לא?ואתה לא

  ,ובמקום ללמוד. הוא פתטי. הזה פתטי

  )מדברים ביחד(
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  . תיסע לסין גם  :גיא בן גל

מה , ההוצאה הזאת למישהו שמתנדב בעבודתו, אני אעשה זאת  :יאיר אברהם

  , לעשות

  .  תיסע לקנדה  :לגיא בן ג

  ?לצאתה מתנ, תגיד? לצאתה מתנ  :יהודה בן חמו

  . אתה לא צריך להתנצל, יאיר  :ארנון לוי

  , אני אומר למה  :יאיר אברהם

  .יש לך מענק קואליציה. תהנה, קיבלת מענק וספה, יאיר  : לויאהוד יובל

  , אתם כל הזמן דורשים, אני אומר למה אני עונה לו  :יאיר אברהם

  . הבנו. הבנו למה אתה בקואליציה עכשיו  :לגיא בן ג

  , אתם דורשים כל הזמן התייחסות  :יאיר אברהם

   ?מי בעד. תודה  :יהודה בן חמו

  , אתם דורשים התייחסות  :יאיר אברהם

  . נסיעה למולהיים יצא לך מזה  :גיא בן גל

  ... אני, אתם דורשים התייחסות רצינית  :יאיר אברהם

  ,יאיר. סעיף אחרון  :יהודה בן חמו

  .היה שווה  :גיא בן גל

ובסוף אתם , אני נלחם על זכותכם לקבל התייחסות רצינית  :יאיר אברהם

  , מבזים

   )מדברים ביחד(

לא מתבייש אתה ? המענה לשאילתא הזה הוא מענה? מה רציני  : לויאהוד יובל

  .תשובה כזאת... בתור איש

ירים את  ?פטלדל פז  ורינה עטרהמי בעד לאשר את הנסיעה של  :יהודה בן חמו 

  . תקריא? מה קרה, תפסיק כבר. ידו

  , יהודה, איציק, אורן, איתן, אברהם, שמעון, צביקה, שלי  :אבי בן חמו

   )מדברים ביחד(
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  . ירים את ידו? מי נגד.  תודה  :יהודה בן חמו

   ...גיא, יובל: נגד? מי נגד  :אבי בן חמו

  , בעדמי . תודה. נמנעים אין  :יהודה בן חמו

   . תתביישו לכם בכל הדרך...  : לויוד יובלאה

  . איציק נמנע  :יש'ר בוקי צ"ד

  . הוא התנגד, לא  :יהודה בן חמו

  .הוא נמנע, לא  :יש'ר בוקי צ"ד

  . נמנע, סליחה, נמנע  :יהודה בן חמו

  הצבעה

, אורן כהן, איתן צנעני, ארנון לוי,  מולהאברהם, שמעון פרץ: בעד  

יאיר , עמירם מילר, לוי- רית חסוןנו, יהודה בן חמו, יש'בוקי צ

   . וצביקה צרפתישלי עמרמי ,אברהם

  גיא בן גל, יובל לוי: נגד  

  איציק יואל: נמנע  

  

מנהלת , חברת המועצה לשעבר ועטרה בריל,  נסיעת רינה פזמאשרים :114 ' מסהחלטה

   .היוצאת לדלפטהעירונית בתי ספר יסודיים למשלחת ' מח
  

בהערה שרציתי ,  יאירשר את הנסיעה למולהיים שלמי בעד לא  :יהודה בן חמו

שהיה פעם אחת מי מבין חברי המועצה , להגיד לפני דלפט

ר "מה המשמעות של להיות יו' יבין א, במשלחת או יהיה במשלחת

, לא בכדי להעליב, ולא סתם אמרתי, מנהל משלחתמשלחת וגם 

 .אמרתי הקטע של העבודה של מנהל המשלחת היא עבודה לא קלה

, סליחה, מי בעד לאשר את הנסיעה של יאיר אברהם. אז תבינו

של יאיר אברהם ושל חזי ברזני , אתה לא משתתף בהצבעה

  . בבקשה, ירים את ידו? למולהיים
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, עמירם, נורית, יהודה, בוקי, אורן, איתן, ארנון, אברהם, איציק  :אבי בן חמו

  . צביקה ושמעון, שלי

  . תודה. ירים את ידו? דמי נג. תודה רבה  :יהודה בן חמו

  . ונפתלי...   :אבי בן חמו

  . תודה  :יהודה בן חמו

  .  תתביישו לכם כל הדרך:לפרוטוקוללוי הערה של יובל   : לויאהוד יובל

  . תודה  :יהודה בן חמו

  . תתביישו לכם כל הדרך  : לויאהוד יובל

  הצבעה

, ןאורן כה, איתן צנעני, ארנון לוי,  מולהאברהם, שמעון פרץ: בעד

צביקה , עמירם מילר, לוי- נורית חסון, יהודה בן חמו, יש'בוקי צ

   .שלי עמרמיו צרפתי

  .נפתלי גרוס, גיא בן גל, יובל לוי: נגד  

  איציק יואל: נמנע  

  

ראש העיר /ע, חבר המועצה וחזי ברזני,  נסיעת יאיר אברהםמאשרים :115 ' מסהחלטה

   . למשלחת העירונית היוצאת למולהיים
  

  . מהנדס העיר-י חברי ועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים מינו  .6

  

מינוי חברי ועדת המכרזים לבחירת . סעיף אחרון על סדר היום  :יהודה בן חמו

אני מציע  . והפעם עומד על הפרק מהנדס הרשות, עובדים בכירים

,  חבר- עמירם מילר , ר" יו- יהודה בן חמו : את החברים הבאים

  , יציהאמיר גבע חבר האופוז

  ... אתה לא תכתיב לו  :גיא בן גל

  . תודה. ל העירייה" מנכ- אבי בן חמו   :יהודה בן חמו



    08.07.2009  21  מועצה מן המניין 

סיעת הירוקים היא ורק היא תגדיר מי יהיו , מר בן חמו היקר  :גיא בן גל

  נציגיה בוועדות עירוניות 

  . תודה  :יהודה בן חמו

גרוס על אפך נפתלי ד "הוא עו, נציג סיעת הירוקים בוועדה הזאת  :גיא בן גל

  . וחמתך

  . חמתי לא בעסק. תודה רבה  :יהודה בן חמו

אבל עם כל . עדיף שלא, בוא לא נערב את חמתך, אז כדאי ש  :גיא בן גל

  . מר גרוס הוא נציג בוועדה הזאת, הכבוד

  . ירים את ידו? מי בעד לאשר את חברי הוועדה כפי שציינתי  :יהודה בן חמו

  , נוןאר, אברהם, שמעון  :אבי בן חמו

  ? מי הם חברי הוועדה, סליחה  :גיא בן גל

  ? מי הם חברי הוועדה, עוד פעם  : לויאהוד יובל

  . אנא ציין מי הם. אני מבקש שייאמר לפרוטוקול מי הם  :גיא בן גל

  . אמיר גבע ואבי בן חמו, עמירם מילר, יהודה בן חמו  :יהודה בן חמו

  . אתה לא יכול לקבוע  :גיא בן גל

  . תצביע נגד  :יהודה בן חמו

הוא , אתה יכול להתקשר אליו. אמיר גבע לא מוכן להיות בוועדה  :גיא בן גל

  . גיד לך שהוא לא מוכן לכהן בהי

  . ירים את ידו? מי בעד  :יהודה בן חמו

  . מר גבע לא מוכן לכהן בה  :גיא בן גל

  , כשהוא ישמע את זה מגבע  :יש'ר בוקי צ"ד

  , הוא ישמע את זה מהסיעה. מגבעהוא לא ישמע את זה , לא  :גיא בן גל

  , אורן, איתן, ארנון...   :אבי בן חמו

  , הניסיון הזה להכתיב  :גיא בן גל

  , יאיר, יהודה, בוקי  :אבי בן חמו

  . הוא פתטי, לחברי האופוזיציה מי לכהן  :גיא בן גל
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  , נורית  :אבי בן חמו

  . מגוחך  :גיא בן גל

  . שלי וצביקה, עמירם  :אבי בן חמו

  . ירים את ידו? מי נגד. תודה  :ן חמויהודה ב

  .רוס יכהן בוועדה הזאתאני מודיע חגיגית שמר ג  :גיא בן גל

  . ירים את ידו? מי נמנע  :יהודה בן חמו

  . אחרת ניפגש בבית המשפט,  להתקייםבהנחה שהיא רוצה בכלל  :גיא בן גל

  ? איציק יואל נמנע  :אבי בן חמו

  . נורא פשוט          :גיא בן גל

  עההצב

, אורן כהן, איתן צנעני, ארנון לוי, אברהם מולה, שמעון פרץ: בעד

יאיר , עמירם מילר, לוי- נורית חסון, יהודה בן חמו, יש'בוקי צ

  . צביקה צרפתי ושלי עמרמי, אברהם

  איציק יואל: נמנע

    

  

  

:  את הרכב ועדת המכרזים לבחירת מהנדס הרשות כדלקמןמאשרים :116 ' מסהחלטה

   .חברים–אמיר גבע ואבי בן חמו , עמירם מילר, ר" יו–ו יהודה בן חמ
  

  

  

   

  

  

  

 חמו- יהודה בן  חמו- אבי בן
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 ראש העיר  ל העירייה "מנכ
  

  09/0708/ריכוז החלטות מועצה מיום 
  

  

 –יהודה בן חמו : כדלקמן  את הרכב הוועדה לשימור אתריםמאשרים :112 ' מסהחלטה

ירדנה ,  בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו, הםיאיר אבר, אמיר גבע, עמירם מילר, ר"יו

  . חברים–ארז אייזנר , ויזנברג
  

  .פה אחד אישור עבודה נוספת לעובד מחלקת הביטחון מחליטים :113 ' מסהחלטה
  

מנהלת , חברת המועצה לשעבר ועטרה בריל,  נסיעת רינה פזמאשרים :114 ' מסהחלטה

   .בתי ספר יסודיים למשלחת העירונית היוצאת לדלפט' מח
  

ראש העיר /ע, חבר המועצה וחזי ברזני,  נסיעת יאיר אברהםמאשרים :115 ' מסהחלטה

   . למשלחת העירונית היוצאת למולהיים
  

:  את הרכב ועדת המכרזים לבחירת מהנדס הרשות כדלקמןמאשרים :116 ' מסהחלטה

   .חברים–אמיר גבע ואבי בן חמו , עמירם מילר, ר" יו–יהודה בן חמו 
  

  

  

  


