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  )04/05/2011( א"עתשבניסן ' ט ,רביעי מיום , מן המניין מישיבת מועצה
  

  

   אש העירר   הודה בן חמו               י   :שתתפיםמ

  מ ראש העיר "סגן ומ  צביקה צרפתי  

  ראש העיר גן ס  עמירם מילר           

   סגן ראש העיר   ד איתן צנעני"וע  

  משנה לראש העיר   אורן כהן    

  משנה לראש העיר  איציק יואל  

  חבר המועצה  יעקב אביטל  

  חבר המועצה   יאיר אברהם  

    חבר המועצה  ר אמיר גבע"ד  

   חברת המועצה  אל-אתי גן  

  חבר המועצה   יא בן גלג  

  חבר המועצה   ד נפתלי גרוס "עו  

  חבר המועצה  אהוד לוי יובל  

  חבר המועצה  ארנון לוי    

  ברת המועצהח  בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו  

  חבר המועצה  ון פרץשמע  

    חבר המועצה  ש"ר בוקי צי"ד  

  חבר המועצה  )ממה(אברהם שיינפיין   

     

  

  חבר המועצה  אמיר קולמן  :חסרים

    

  

  ל העירייה "מנכ  אשל ארמוני     :                               וכחיםנ

  גזבר העירייה   שגיא רוכל  

  מבקר העירייה  ירשטייןיאליעזר פ  
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  יועץ משפטי  ד אלון בן זקן"וע  

  ת משפטיצתיוע  בתיה בראףד "וע  

  תובע עירוני  איתי קידרד "עו  

  ל"מנכ/ע  מיכל טל  

  נציג התושבים  אליעזר מגיד  

  

  

  04.05.2011 -מן המניין  שיבת מועצהי

  

  :דר היום סעל 

 :שאילתות .1

בנושא   .א ₪ 807,000הפסד שאילתא  העירייה     .בהשקעות 

בנושא   .ב בעירשאילתא  השמחה   .מצעדי 

תרומות  .ג בנושא  סבא/שאילתא  כפר  לפארק  פסלים   .רכישת 

 

לסדר .2  :הצעות 

ערים  .א מוזס, קניון  ומסעדת  ערים    .כיכר 

כספים אישור  .3 ועדת  מיום - החלטות  הכספים  מוועדת  טלפוני  פרוטוקול   

18/04/11. 

סבא .4 לכפר  העזר  חוקי  לפי  העבירות  סיווג  קנס"מ, שינוי  " ברירת 

משפט"ל  ".ברירת 
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  .שאילתות  .1

  

של   .א לוישאילתא  יובל  של  בנושא אהוד  ש807,000הפסד  בהשקעות "  ח 

באג לח"העירייה  לראשונה  נודע  שעליו  המדינה  של  מדו"ח  מבקר "מ  ח 

ב,יחיצונ הוגשה    -07/03.  

  

הדין" .1 פי  כ194' ס, על  עיריית  מחויבת  את "   לנהל  ס 

עפ בהשקעות  המזומנים  הח"עודפי  המועצהי   .לטת 

ס ה-  194' ראה   מ  העירייהשקעות    :קופת 

שבספיםכ" .2 העיר  להשיקופת  מותר  רך דב םעיקיה 

השר של  באישורו  המועצה  עליה    ."שתחליט 

מנכב .3 הפנים "חוזר  משרד  מיוני 4/2008 –ל    2008  

הניהול כללי  ודיווח, פורטו   . השקעה 

מנכב .4 הפנים "חוזר  משרד  מאוגוסט 1/2010ל   2008 

חו הרשותתוקנה  ראש  החלטות  של  רישום   .בת 

לשנת ב .5 רו2009מאזן  שערך  ב"  כהן   חיים   12/2010ח 

בפברואר  הביקורת  ועדת  לחברי  נמסר 2011וניתן   

הפסד  על  ש807,000לראשונה  בהשקעות"   . ח 

לדיןל .6 בניגוד  כי  לציין  למותר  למועצה - א  נמסרה  לא   

ההשקעות תוצאות  על  ידיעה  אף  כספים  לועדת   . או 

להופעתע .7 לחד  ידוע  היה  לא  זה  מאזן  הפסדים "  על  מ 

העירייה בהשקעות  ולמועצת .  כלשהם  הכספים  לועדת 

שברירי  רק  הגיעו  מעל "על  " מידע"העיר  הצלחות 

ומנוגד יענ". השוק בסיס  כחסר  כיום  שמסתבר  ין 
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 .למציאות

דרישותע .8 נענו  לא  היום  פיקוח יד  לקיום  החוקיות  י 

ההשקעות  על  כדין  ע- ציבורי  מימוש "  הדיווח י  חובת 

הכספים ולועדת  המועצה  שאלות , לחברי  נענו  לא  וכן 

התמוה  ההפסד  לגבי  ופרוט  ההשקעות  מנהלי  לגבי 

באג המדינה"בהשקעות  של   . ח 

בס .9 ונתקלו  לאחרונה  שוב  עלו  אלה  שאינו ישאלות  רוב 

בדין  .מבוסס 

כדין   לשאלותיי  לענות  העיר  ראש  את  אבקש    :לפיכך 

חבק .1 את  למנות  חובה  בדין  עיימת  ההשקעות  ועדת  י "רי 

הנוכחית, המועצה בקדנציה  שכזאת  ועדה  מונתה    ?מתי 

לה .2 חברים  להוסיף  מותר  שחוזר ואם  לאחר  ועדה 

עובדי "המנכ מבין  המותרים  החברים  את  מנה  ל 

ב?  העירייה  סעיף  מנכ1ראה  לחוזר  . 4/2008ל "    

הועדהמ .3 חברי  הם   ? י 

לה .4 בכלל  אחר  או  מועצה  חבר  לצרף  מותר  ? ועדה ואם 

כיצד א כן   ?ם 

יומ .5 הוא  הועדה"י  אחר? )כדין(הגזבר , ר  כן ? אדם  אם 

הסכם "עפ איזה   ? י 

ועדהה .6 ישיבות  נערכו  חודשים, אם  שלושה  והאם ,  כל 

כדין פרוטוקול  בהן   ?נערך 

כאמור ה .7 ההשקעות  מנהלי  למינוי  מכרזים  נערכו  אם 

 ?בחוזר

כאמור ה .8 כספים  לועדת  ונמסרו  דיווחים  הוכנו  אם 

 ?בחוזר
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דווה .9 עפאם  ההפסדים  ח"חו  סעיף  בדוחות ' י  לחוזר 

הרשות של   ?הכספיים 

מ .10 של   ההפסדים  על  ידיעה  אף  נמסרה  לא   807,000דוע 

בשנת "ש למועצה   ?2010בשנת ? 2009ח 

ה .11 כ  עיריית  מתכוונת  חובותיה "אם  את  לקיים  ס 

המועצה  החלטות  באמצעות  השקעות  מנהלי   ?לבחירת 

ש .12 הרשות  של  סולידיות  שהשקעות  קרה  כיצד  נוהלו  

שכאלה הפסדים  הניבו  נערכו ? כדין  ההשקעות  האם 

הדין "עפ הוראות   ?י 

בשנת   .13 בארנונה  ההתייקרות  תוספת  נועדה 2010האם   

של  כושלות  מהשקעות  שנוצרו  ההפסדים  את  לכסות 

ש807,000  ?ח" 

החינוך  .14 בתקציבי  הקיצוצים      1,000,000כ  ,  האם 

הספר"ש ולבתי  ילדים  לגני  החומרים  מתקציבי  , ח   

לתקציב  היקפיים"שהועברו  לכסות , "סיורים  נועדו 

מהשקעות  לעירייה  שנוצר  תקציב  חוסר  על 

לכאורה   ?ספקולטיביות 

א .15 ע  מראש  כבקש  למועצה"יריית  בתשובתו  לדווח  : ס 

העירייה כ בהשקעות  כיום  מנוהל  כסף  הם , מה  מי 

ההשקעות תיק" מיהו, מנהלי  ועדת " מחזיק 

החיצוני, ההשקעות המנהלים  מכרז מי  ובאיזה  ים 

 .נבחרו

הדיווח  חובת  לקיום  מעתה  כדין  מועדים  לקביעת  לך  אודה 

הכספים   .לועדת 

סעיף "פע א140י  המכרזים '   העתקי  את  לקבל  אבקש  לחוק 
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התיקים מנהלי  נקבעו  של , שבהן  הדוחות  העתקי  את 

ובכלל, הועדה  מישיבותיה  מתחילת , פרוטוקולים 

היום ועד  המס. הקדנציה  את  לקבל  שדנו אבקש  מכים 

היווצרותו, בהפסד  ודרך    ."מקורותיו 

  

העיר   ראש    :תשובת 

לראשונה" .1 מונתה  ב  הוועדה    - 1/2004.  

בשנת , כאמור. 5, 4, 3 .2 מונו  הועדה  עובר , 2004חברי 

מנכ חוזר  פרסום  הפנים "למועד  משרד  מאז . 4/2008ל 

הרכב באותו  פעילותה  את  הועדה  בכפוף , המשיכה 

מהח חלק  של  גברי  עובדי לחילופי  מקרב  בועדה  ברים 

  .העירייה

הינםכ הועדה  חברי  הוועדה "יו: יום  רוכל- ר  שגיא    ,

העירייה גבע, גזבר  אמיר  המועצה  לדרמן, חבר  דדי  , מר 

אפרת  צבי  פיתוח–ומר  תקציבי  תחום  אחראי   .  

בהרכב ה הנדרשים  השינויים  לביצוע  תפעל  עירייה 

הועדה החוזר, חברי  מהוראות    . כמתחייב 

ישינ .6 נערך ערכו  ישיבה  ולכל  לרבעון  אחת  ועדה  בות 

 . פרוטוקול

תיק  .7 ניהול  לשם  חיצוני  גורם  מינתה  לא  העירייה 

ייעוץ , השקעותיה קבלת  לשם  שירותים  שכרה  אלא 

מכרז, בלבד של  הליך  לקיים  נדרש  לא   .בגינם 

זהב המגבלות , הקשר  ובשל  ההשקעות  מטבע  כי  יצוין 

הינן בתיק  התנועות  ההשקעה  אפיקי  בחירת   על 

בהעסקת , מועטות צורך  כל  אין  כן  תיקים"ועל  " מנהלי 
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השוק להתנהגות  ויומית  עצמאית  ומגיבים   .הפועלים 

בה .8 פרק  להוראות  בהתאם  פעלה  לחוזר . 3. עירייה 

רבעוניים, ל"המנכ דיווחים  לעריכת  הקשור   .בכל 

הכספיים  .9 בדוחות  דווחו  והרווחים  בהתאם , ההפסדים 

והדיווח הרישום  חכאמור , להנחיות  יש . לחוזר' בסעיף 

היה  ההפסד  כי  הנייר"לזכור  המאזן, בלבד" על  , ליום 

ניכר לרווח  הפך  קצר  זמן   .ולאחר 

ב .10 מרץ   בשנת 2010חודש  שנוצר  ההפסד  נמחק   2009 .

הכלליים" ההיסטורי"הדיווח  הדוחות  עם  יחד  . דווח 

עצמו, במצטבר את  תיקן  המצב  כאמור  במרץ  . כבר 

שנת  בסך , 2010בשלהי  אלש807ההפסד  הפך "  ח 

של  מליוני 2.282לרווח  ההשקעה₪   ירידת . על  שכן  כל 

של  דיווח 1.34%ערך  המצריך  דרמטי  אירוע  איננה   

העיר למועצת  במסגרת . דחוף  כמקובל  הועבר  המידע 

ציבוריות חברות  גם  שנוהגות  כפי  הכספיים   .הדוחות 

ל .11 לאפיקי   המתייחסות  בשוק  המקצועיות  התחזיות  אור 

המותרים ההשקעות ההשקעות  ועדת  החליטה  לעירייה   

המתנה לעמדת  ולהיכנס  ההשקעות  את  כאשר , להנזיל 

שקליים בפקדונות  מצויים   .הכספים 

וההערכות  השוק  התנהגות  אחר  עוקבת  הועדה 

ערך, המקצועיות ניירות  ולרכוש  לחזור  שיוחלט  , וככל 

הקיימת במתכונת  להמשיך  באם  קבלת , קרי, יוחלט 

ייעוץ ניה, שירותי  ההשקעותלצורך  תיק  של  עצמי  , ול 

לחלופין תיק , או  ניהול  לשם  חיצוני  גורם  מינוי 

מנכ, ההשקעות חוזר  להנחיות  בהתאם   .ל"והכל 
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ה .12 השאלה  בגוף  סולידיות. תשובה  הינן  , ההשקעות 

החמורות המגבלות  בשל  שנת . וזאת   2009בסוף 

ההשקעה( תחילת  למועד  בלתי ) בסמוך  משבר  נוצר 

זה  באפיק  משבר(צפוי  באפיקים לצד  אחרים  ים 

ליום ) האחרים בדוח  ביטוי  שקיבל  הפסד  נגרם  ולכן 

31/12/2009. 

מדיניותה באותה  לדבוק  החליטה  החלטה , ועדה 

כנכונה עצמה  שנמשכו, שהוכיחה  הכספים  כל  , שכן 

להפסדים רווחים , וגרמו  ונוצרו  אפיק  לאותו  חזרו 

ב ההפסד  על  בשנת , 2009- שכיסו  נאה  רווח  הניבו  ואף 

2010. 

קנטרניתה  .13 הדברים, שאלה  בין  קשר  כל  שאין  . וכמובן 

כמענה  נתקבלה  הארנונה  מדיניות   על  ההחלטה 

ממשלה בהכנסות  ושחיקה  מתמשכות  . להתייקרויות 

ועוד שיעור , זאת  את  להעלות  ההחלטה  קבלת  במועד 

נובמבר, הארנונה בחודש  היו , 2009 דהיינו  לא  עדיין 

ההפסדים  .ידועים 

ה .14 קנטרנית  ר, שאלה  נכונה, לוונטיתלא  לא  . ואף 

ש–עובדתית  מליון  קוצצו  לא  ואגב"  מהחינוך  , ח 

אלה החלטות  נאים , כשנתקבלו  רווחים  נצברו  כבר 

 .מההשקעות

כ .15 מעבר , אמור  של  בתהליך  מצויים  ההשקעות  תיקי 

בפיקדונות . למזומנים הכסף  יוחזק  הקרובה  בתקופה 

ל שבוע  בין  קצובות  לתקופות  יומית  חודשים3- ריבית   . 

כנ של  בהיקף  סכומים  להיום  מ31 - כון  נמצאים "ש'   ח 
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הפועלים"בבל ובבנק  למוסד , ל  יועברו  הם  אולם 

יותר גבוהה  ריבית  שיציע   ".הבנקאי 

  

ל  : לויאהוד יובל שירותים  שכרה  שהעירייה  אומר  העיר  קבלת שםראש   

בלבד   .ייעוץ 

צרפתי מופנית  :צביקה  השאלה    ? למי 

אליך  : לויאהוד יובל או  התשובהא. לגזבר  את  יודע  אתה  מונית , ם  אתה  אם 

השירותים. לענות נותני  הם  מי  היתה  שלי  אתם . השאלה 

שירותים שנשכרו  מכרז, אומרים  בלי  שזה  חושבים  , אתם 

מכרז דורש  נענתה . החוק  שלא  שאלה  שואל  הם - אני  מי   

שירותים  נותני  א- אותם  ,וב. '  '  

צרפתי יש  :צביקה  אחת  המשך  א. שאלת    . 'וב' לא 

המשך  : לוי יובלאהוד ימתין, רגע, שאלת  נותני . כבודו  אותם  הם  מי 

בין ו, שירותים עניינים  ניגודי  שום  שאין  יודעים  אנחנו  איך 

פהאותם שיושבים  אנשים  לבין  שירותי  נותני   ?  

צרפתי   .קצר. שגיא. תודה  :צביקה 

רוכל הפועלים   :שגיא  בבנק  יזום  לייעוץ  היחידות  במסגרת  ניתן  הייעוץ 

לאומ הנהלות .יובבנק  בין  ידוע  עניינים  ניגוד  כל  אין   

סבא כפר  לעיריית  הבנקים    .ומרכזי 

להם  : לויאהוד יובל משלם  אתה    ? כמה 

צרפתי דר  :צביקה  של  הבאה    , בוקי' שאילתא 

זה, סליחה, לא  : לויאהוד יובל על  שכר  להם  לשלם  חייב    . אתה 

או   :אל- אתי גן דיווח  הכספים  לוועדת  שנקבל  מבקשת  הייתי  רבעוני אני 

כל של  שנתי  חצי    , או 

צרפתי למנכ. אוקי  :צביקה  ייבדק"תעבירי  וזה  דרישתך  את    . ל 

צריכה, לא  : לויאהוד יובל לא  .היא  . .  
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צרפתי דר  :צביקה  של  צ' שאילתא  בנושא'בוקי    , יש 

נכון  : לויאהוד יובל לא  פשוט  שהוא  משהו  אומר  קיימת . אתה  הדרישה 

מנכ. בחוק חוזר  צריכים, ל"יש  דיווחאנחנו  לקבל  ענית ,   לא 

לא הם  למה  .  גם  . .  

של   .ב צ' דרשאילתא  בעירבנושא יש 'בוקי  השמחה  מצעדי  , חידוש 

ב   .14/04- הוגשה 

  

כללי"     :רקע 

מנהג ב   נפוץ  בישראל  מעטות  בלא  וגם  בעולם  רבות  ערים 

העיר ברחובות  העוברים  השמחה    .מצעדי 

למשל    לא - העד"או  , "ברזיל, בריו" הקרנבל"כך  " ידע– 

וכו- בתל ברעננה  או  בחולון  או    .'אביב 

לפחות    זכרוני  פי  על  התקיימו  סבא  כפר  בעיר  אירועי 3גם   

העיר ברחובות  משתתפים  רבי  בשנים , צעידה  אשר 

לחלוטין נעלמו  של . האחרונות  העירייה  ראשות  בזמן  חלקם 

וולד יצחק  של  העיר  ראשות  בזמן  וחלקם  חמו  רק . בן  נשאר 

הזיכרון ביום  האבל  צהמצעד  לחללי    .ל" 

מן - " ידעהעדלא"   -  הייתה  סבא  כפר  בעיר  פורים  של   

ישראל במדינת  ואף  בשרון  שהתקיימו  אירוע . הראשונות 

העיר  בכל  הספר  בתי  תלמידי  של  רבות  מאות  שהפעיל 

נוספות נוער  מסגרות  של  רבות  מאות   .ועוד 

נשיפה   -  כלי  תזמורות  כלי - תהלוכת  פסטיבל  במסגרת   

או הייתה  בעיר  הגדולה הנשיפה  המוסיקה  תהלוכת  לי 

ישראל במדינת  לנוער  זאת. ביותר  רק  למעשה , לא  היא 

בה  והשתתפו  היות  לאומית  בין  תזמורות  תהלוכת  הייתה 

מחו האורחות  התזמורות  הן , ל"גם  גם  הפסיקו  אשר 
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העירוני  לאירוע  להגיע  הפסיקו  ולאחרונה  לצעוד 

שלנו הגדול  המוסיקה . המוסיקאלי  קרן  כאשר  היום 

ניתן מתאחד העירוני  התרבות  אגף  מתוך  פועלת  או  ת 

העיר לתושבי  זה  נהדר  אירוע   !!להחזיר 

בתוך - הצעדה   -  במסלולים  שעברה  משתתפיה  אלפי  על    

העירוני לשטח    ,יצירתיות, חיוך, שמחה: והביאה, ומחוץ 

תושבי  לרוב  התלהבות  ובעיקר  ומשפחתית  גופנית  פעילות 

 .העיר

הןש העירייה  לראש    :אלותיי 

של מד    .1 הענק  אירוע  את  העירייה  תחדש  לא  וע 

מפורים" עדלאידע"ה  ?2012 - החל 

בעיר    .2 המוסיקה  כוחות  משנתאחדו  יחודש - עתה  האם   

בעיר הנשיפה  כלי  תזמורות  פסטיבל , מצעד  בזמן 

בשנת לאומי  הבין  הנשיפה  כלי   ?2012 - תזמורות 

ספורטיבי /האם העירייה מתכננת אירוע תרבותי או תרבותי    .3

תושבי העיר ומשתתפים אחרים ) ולא יתחרו(תתפו אחר בו יש

  "?ל"מחו

העיר   ראש    :תשובת 

בכפאי" .1 העדלאידע  בשנת "רועי  הופסקו  עם . 1998ס  יחד 

ולמול , זאת הבאה  לשנה  התוכנית  בניית  לקראת 

אחרות שוביהנושא , חלופות   . יבדק 

הנשיפהא .2 כלי  תזמורות  מצעד  את  לחדש  כוונה  . ין 

פס מתקיים  האחרונות  בן בשנים  מרהיב  נושפים   3טיבל 

ע. ימים נקבעים  הפסטיבל  וקרן "תכני  התרבות  אגף  י 

  .המוסיקה
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וס"מ צוות /מ  עם  יחד  אלו  בימים  שוקד  העיר  ראש 

ציבורי בשיתוף  העוסקת , היגוי  לספורט  אב  תוכנית  על 

עממיים ארועים  בפיתוח  השאר    .בין 

אירועי 2011בשנת  משמעותית  בצורה  ושודרגו  הורחבו    

כפר בפארקמרוץ  מתגלגלים  ואירוע  סבא   . 

למשפחה ב עממי  ספורט  אירוע  יתקיים   יולי  חודש 

  ".בספורטק

  

צ"ד בוקי  מחדש, ואללה  :יש'ר  תיבדק  שלי  שההצעה  מאמין  לא  אני . אני 

  ,ממש

צרפתי חדש  :צביקה  אירוע  גם  שיש  מאמין  לא  אתה    . אבל 

צ"ד בוקי  לא   :יש'ר  שאני  . מאמין  . לא ,. .לפעילותחזרו עדיין  . .   

צרפתי דרשאילתא   :צביקה  צ' של    , יש'בוקי 

צ"ד בוקי  השאלה  :יש'ר  את  שאלתי    . לא 

צרפתי תרומות  :צביקה  פסלים, בנושא  סבארכישות  כפר  לפארק    ,20/04 .  

צ"ד בוקי  שאלה, סליחה  :יש'ר  לי    . מגיעה 

צרפתי עסוק. בבקשה, אה  :צביקה  אתה    . לא 

צ"ד בוקי  עסוק, לא  :יש'ר    . אתה 

ביח(   ) דמדברים 

צרפתי המשך, בבקשה  :צביקה    . שאלת 

צ"ד בוקי  מס  :יש'ר  בתשובה  אחרות: "1' כתוב  חלופות  מול  שואל". ואל   אני 

חלופות לעדלאידעאילו  יש  מדובר,   מה  פה ? על  אל 'מדובר 

אחרות חלופות  אחרותא. 'מול  חלופות    ?יזה 

צרפתי בפארק  :צביקה  שנערכים  אירועים  בקניון , יש  שנעשים  אירועים  יש 

סבאיש , ערים בכפר  בפורים    . אירועים 

צ"ד בוקי  סבא  :יש'ר  כפר  רחובות  על  היתה  השאילתא    .אבל 
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צרפתי ברחובות  :צביקה  לא  בחרנו  אנחנו  בקניון , אז  ובחרנו  בפארק  בחרנו 

החלופיים. בינתיים החליף. זה  או  לעשות ? לא, זה  חייב  לא 

  .תודה. ברחוב

  

של    צ' דרשאילתא  לפארק  / תרומותבנושא יש 'בוקי  פסלים  רכישת 

סבא ב, כפר    .20/04- הוגשה 

  

לפארק ל"   הפסלים  רכישת  על  הדיון  בעת  שבועות  מספר  פני 

המים מפעל  ידי  על  סבא  של , כפר  ₪ 194,000בהוצאה    +

רק ,  מ"מע רכש  המים  מפעל  כי  העיר  ראש  סגן  ידי  על  נאמר 

מהפסלים היא .  חלק  הפסלים  של  הנוסף  החלק  על  ההוצאה 

א של  וכי תרומה  מכספם  תרמו  אשר  ארגונים  או  עסקים  נשי 

שמות  עם  תודה  לוחיות  הפסלים  על  יוצבו  במהרה 

  .התורמים

לעיר     • תרומה  כל  כי  ברור  באופן  קבע  הפנים  משרד 

טועה  אינני  ואם  העיר  מועצת  של  אישור  לקבל  חייבת 

העיר במועצת  לאישור  הובא  לא   .הנושא 

לשאולל רצוני  לעיל  האמור    :אור 

הו .1 אמנם  עלות האם  את  לכסות  כדי  עסקיים  גופים  תרמו 

 ?הפסלים

למועצה .2 התרומה  נושא  את  להביא  מתכוון  אתה   ? האם 

תרומה .3 נתקבלה  אמנם  נתקבלה, אם  גופים   ?מאילו 

הוצבו  .4 ורק  פרטיים  גורמים  ידי  על  נרכשו  הפסלים  אם 

פרטיים גורמים  אותם  הם  מי  העירוני  אבקש ? בפארק 

 !רשימה
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לכאו .5 התרומה  נתקבלה  זה  הגיע מדוע  לא  ועדיין  רה 

העיר מועצת   "?לאישור 

  

העיר ראש    :תשובת 

ע" .1 נרכשו  מהפסלים  והפסלים "חלק  המים  מפעל  י 

ע נתרמו  רצון "הנותרים  שהביעו  פרטיים  גופים   י 

לקהילה   .לתרום 

העיר  .2 ומועצת  הכספים  ועדת  לאישור  תובא  התרומה 

התורמים שמות  יוצגו  תאושר, ושם  ותרומתם   .במידה 

ע .3 נרכשו  והוצבו "הפסלים  מהפסל  ישירות  התורמים  י 

הקהילה  .למען 

ע .4 נרכשו  הפסלים  כל  ולא  אחד"מאחר  תורם  לפני , י  ורק 

והצבתם  הפסלים  כל  רכישת  תהליך  הסתיים  כחודש 

מועצה, בפארק לאישור  הנושא  הובא  טרם    ".לכן 

גל בן  המרכזי  :גיא  התורם  זה  המים    ?לא, מפעל 

צרפתי בשבילך  :צביקה  הפתעות  לי    .יש 

ב"ד צר  כל - ' א. שאלה  :יש'וקי  של  הסכומים  שגם  מקווה  אני  ותורם   תורם 

העיר- שאלתי . יגיעו למועצת  זה  את  תביאו  מתי   ?  

צרפתי הבאה  :צביקה  שבמועצה  מקווה    . אני 

צ"ד בוקי  הבאה  :יש'ר    ? במועצה 

צרפתי מאמין  :צביקה  גם  נקנהתופתעו ש אני  שזה  לערך  השמאות  ערך  , בין 

תופתעו ל. גם  צריך  שותףדעת אתה    . היית 

צ"ד בוקי  מאוד  :יש'ר  נשמח    . אנחנו 

את , צביקה  :אל- אתי גן נקבל  סוף  כל  סוף  אם  מאוד  נשמח  אנחנו 

שיצא המסמך . הארכה   . הפסלים.   .של 
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לסדר  .2   . הצעות 

  

של   .א לסדר  לויהצעה  יובל  מועצת בנושא , אהוד  לישיבות  לסדר  הצעה 

הקרובה  ערים- העיר  קניון  ומס,   ערים  מוזסכיכר           הוגשה , עדת 

  .26/04/11- ב

  

צרפתי לסדר  :צביקה    . בבקשה, יובל. בבקשה, הצעה 

המים  :אל- אתי גן ממפעל  ולא  מהעירייה  לא  הבקשות  בכל  זה  לרגע   שעד 

ה שום  הגיעה  מסמך. רכהעלא  נתן  המים  התנהל שנה , מפעל 

הדברים לפי  שקל, פה  מיליון  על  ומתן  משא    , סליחה, התנהל 

צרפ   .תודה. תודה  :תיצביקה 

לא   :אל- אתי גן שקלים10זה  הנהלת .   דברי  לפי  שלמה  שנה  פה  התנהל 

  , העירייה

צרפתי   , אתי, אתי. בבקשה, יובל  :צביקה 

שקל  :אל- אתי גן מיליון  על  ומתן    , משא 

צרפתי אבל, אתי  :צביקה  דיבור  בזכות  לא    . את 

משמעית  :אל- אתי גן חד    , ביקשנו 

צרפתי מבק, אתי  :צביקה  על , אתי, אתי, אתי, שאני  תשתלטי  לא  את 

   .הדיון

המ  :אל- אתי גן הגיע, ריךעאת  לא  היום    .עד 

צרפתי הדיון  :צביקה  על  תשלטי  לא  כמו .ואת  הציבור  את  תטעי  לא  את   

אותו מטעה    , שאת 

אחרת  :אל- אתי גן דרך  אין    , כי 

צרפתי השבוע  :צביקה  רק  הפארק  של  ההצללה    .עם 

דרך  :אל- אתי גן   , אין 
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אגב  :צרפתיצביקה  דרך  הכלכליתבפרוטוקולים, חיפשתי  החברה  של    ,  

אחרת  :אל- אתי גן דרך    .  אין 

צרפתי אחת  :צביקה  פעם  מופיע  הצללה, לא  נושא  על  שלך  חיפשתי , ההערה 

השבוע הפרוטוקולים    . בכל 

גל בן  מתומללים  :גיא  לא  הם    . כי 

צרפתי   .כותבים, לא. חיפשתי  :צביקה 

אתה . אהה  :אל- אתי גן אליילמה  פונה    ?לא 

צרפתי נדהם  :צביקה  פשוט    . אני 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי אגב  :צביקה  הכלכלית, דרך  בחברה  בזמנו  היתה  אפשר , כשאתי  אי 

באופוזיציה היתה  שהיא    . לחשוד 

  ? מה? מה  :אל- אתי גן

צרפתי באופוזיציה  :צביקה  היתה  שאתי  לחשוד  אפשר  אי  הוקם    . כשהפארק 

לא  :אל- אתי גן   .ממש 

ב גלגיא  אפשר  :ן  אי  פעם  אף    , עליך 

צרפתי   . בבקשה  :צביקה 

גל בן  בקואליציה  :גיא  שאתה  ברור  נורא  זה    .אצלך 

שם. ההפך  :אל- אתי גן ציבור  נציגת  שהייתי  אמרתי  גם  אני . אני  ולכן 

הציבור כל  את  שייצגתי    .חושבת 

צרפתי מטעם  :צביקה  ציבור  בבקשה.נציגת    . יובל,  

מי  :אל- אתי גן רא? מטעם  העירמטעם    . ש 

צרפתי   . נכון  :צביקה 

הבעיה, נו  :אל- אתי גן מה  ההצללה?אז  נפל  פתאום  מה  רוצה ?   אתה 

בפארק   ?שנדון 

צרפתי   . יובל, בבקשה. בבקשה  :צביקה 

אומרים  :אל- אתי גן שאתם  שקל  מיליון  על  מדברת  אני    , בינתיים 
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צרפתי   . שמענו, הקשבנו  :צביקה 

הארכה  :אל- אתי גן מסמך  נכש. אין  לא  מסמך, לתםזה  נקודה.אין    .  

צ"ד בוקי  כנראה  :יש'ר  הארכה, יש  יותרומול  נמוך  מחיר  השיגו  הם  מה ,   זה 

אמר אנחנו .שהוא  ונראה    . נחכה 

צרפתי   . יובל, בבקשה  :צביקה 

לחגוג   : לויאהוד יובל שלם  חודש  להם  שיש  הקואליציה  על  מתפלא  אני 

הזה משפט, בשולחן  באמצע  שלנו  לדברים  להתפרץ   .חייבים 

מתוך עכשיו  לבקש  רוצה  שלי10אני  הדקות  להקדיש ,  

התושבים של  לנציג  מהן  חלק  שם , לפחות  שגרים  אנשים  כי 

צביקה. נפגעים עליך  מקובל  זה  אם  בדברים , אז  אקצר  אני 

ה, שלי מתוך  מהזמן  חלק  אעביר  דקות10- אני  לנציג    

  . התושבים

צרפתי בבקשה  :צביקה  דקות10תתחיל , יובל    .  

אותך, לא  :וי לאהוד יובל שואל    . אני 

צרפתי עונה  :צביקה  לך , אני  דקות10יש   .  

מסכים, לא  : לויאהוד יובל לי ? אתה  דקות10יש   ?  

צרפתי תתחיל  :צביקה  כל  קודם    ,אתה 

התושבים  : לויאהוד יובל לנציג  וחלק  לי    .חלק 

צרפתי לסדר  :צביקה  ההצעה  את  להעלות  לי. תתחיל  , תקשיב, בוא, תאמין 

להג רוצה  משהואני  לך  התושבים . יד  תקבל עניין  אתה 

שלך לשאילתא  שאנחנו. בתשובה  לי  על תאמין  מגנים   

ממךה פחות  לא  התושבים. תושבים  עם  נפגשים     ,אנחנו 

אמרתי  : לויאהוד יובל לדבר, לא  יכול  הציבור  אם  שואל    , אני 

צרפתי שלהם  :צביקה  הטענות  את  שומעים    . אנחנו 

ל, תראה  : לויאהוד יובל אפשר  .דבר אי  . קשה,. כזאת  בתוקפנות  אתה    ,

לדברקשה  .  
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צרפתי יקבל  :צביקה  הנציגים  הזמנים, אחד  את  תחלק  שצריךאבל  כמו  מי .  

רק הנציג    ?זה 

לדבר  : לויאהוד יובל שיעלה  אחד  ביניכם  תחלקו  יש  ,תראורבותיי . אתם 

חנויות עם  משותף  בית  של  מבנה  שהוא  עיר, מבנה  כיכר  . עם 

בהו, החלטהקיבלה המועצה  תמכתי  הזה ,אני  שהמקום   

כלכלית שיקרוס  שבה . משופר, במקום  לצורה  התנגדתי  אני 

הדברים את  מדובר, העבירו  מה  על  שנדע  שבלי  בלי , מכיוון 

לארנונה  או  להיטלים  או  שטח  למיסוי  החוק  שדרישות 

הזה במקום  להיגבות  את , שצריכים  לעשות  אפשר  אי 

הזאת   . הפעולה 

בנייה   תוספת  שעושים  למחוקק  ,מקום  כל  קודם  לבוא  צריך 

השבחה יש  הזאת  הבנייה  לתוספת  שבח, ולהגיד  נתנו ? יש 

דעת חוות  הכבוד. לנו  כל  אותו, עם  מכיר  שאני  אני , לשמאי 

אליו לפנות  המלצתי    .התפלאתי. אפילו 

נוסף   היבט  תושבים. יש  שיוצאים . יש  שלפני  ביקשתי  אני 

מאסיבית כזאת  . , לבנייה  . מרובע. מטר  יעשו ש, ומשהו 

אקוסטיקה מהנדס  עם  אקוסטיקה  של  גם , בדיקה  שיעשו 

והתיאוריות, מודל ההשערות  כל  שאחרי  באמת , לבדוק  אם 

שהוא  או  שלהם  החיים  איכות  את  לאנשים  ייתן  הזה  המקום 

המצב את  להחמיר  חלילה    . יכול 

לב   שבתום  רעה, כמו  כוונה  שום  שם , בלי  שעובר  ילד  כל 

שלהם המצב  את  מחמיר  עד כמו, היום  שהיו  שאירועים   

המצב את  החמירו  הזה . היום  שהבניין  כוונה  היתה  ולא 

בתוכו ירעדו  דירות  או    . ירעד 

הצעות   עוד  שיש  למצב  מגיעים  העיר ,כשאנחנו  ראש  אומר   

העצמאות יום  של  האירועים  את  להעביר  בחר  מכיוון , שהוא 
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בעיר האנשים  כמות  את  לשאת  יכול  לא  טענה . שהמשטח  זו 

פלשמענו. תמוהה רצפת  שזו  שאומר  העיר  מראש  אני . קל-  

פל שם  ראיתי  לי - לא  שיראה  מהנדס  כל  לשמוע  מוכן  ואני  קל 

הפל מכיר. קל- את  רק     , אני 

פל, לא  :??? אמר  לא    . קל- הוא 

פל  : לויאהוד יובל אמר  אמר.קל- הוא  הקואליציה , סליחה.   חברי 

המבקר, ועוזריהם אמר , אדוני  העיר  , קל- פל, קל- פלראש 

   .שמענו

לוי האחריות  :ארנון  את  לוקח    ? אתה 

פל  : לויאהוד יובל אמר  לאדוני. כן? קל- שהוא  גם  אגיד  כל , סליחה, אני 

בזמנם  לדבר  מוזמנים  הקואליציה  מטעם  המומחים 

דיון זמני.כשייפתח  חשבון  על  לא  קבע .   באופן  שם  רואה  אני 

למשטח שעולות  לשאת . משאיות  יכול  כזה  משטח  אם 

אותו, תמשאי על  מרובע אז  מטר  אנשים  לשאת  יכול  . הוא 

מה עוד , אלא  להוציא  רוצים  כדי 185שאם  שקל  אלף   

לפארק העיר  בכיכר  שנקבעו  אירועים  צריך , להעביר 

  .הצדקה

סרג   מר  את  ליברמן'שאלתי  התושבים  יו  של  ההתנגדות  אולי 

לבוררות המהלך, שהגיעה  את  שמניעה  לא.היא  לי  אמר    .

מאליו מובן  האירועים, דבר  מתוך את  העצמאות  יום  של   

לציבור שכולות, כבוד  יוצאי , בכלל, משפחות  שמנו  לא  בכלל 

העניין בהם, מגדר  נוגעים    . לא 

לשאול    לי  שנשאר  מה  מעבירים - אז  איך  שקל 185  אלף   

לפארק העיר  מכיכר  האירועים  העברת  התחלתי ואז . לצורך 

בכיכר  שעוברות  המשאיות  את  ולבדוק  בכיכר  להסתובב 

הפלאז. רואים רצפת  קיימת-   רואים. קל  לא  אני ? מה 
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מה תמונה  לראות3.4- מחזיק  מוזמן  מכם  אחד  שכל   . 

ארובות,רבותיי מלא  המקום  חברי . מעשן,   רבותיי 

של , הקואליציה לימים  ענק  בצעדי  מתקדמת  הזאת  העיר 

אביב תל     .דרום 

החניון   בתוך  סיבוב  להימכר, עשיתי  שעומד  חניון  חניון . זה 

א להימכר  בתוכושעומד  ציבורי , בל  שטח  נתפסות בתוך 

ע דודים"חניות  של . י  פילטרים  מיני  כל  של  רבותיי  דודים 

מעניינים , ארובות שםדברים  גם . שעוברים  תמונה  פה  יש 

את  לאוורר  צריכה  שהיתה  בארובה  שפרצה  שריפה  של 

בתוך , החניון שעוברת  לארובה  כמוצא  משמשת  היא  כל אבל 

אתכם. החניון שואל  אני  בנייהי, אז  היתר  לזה  מישהו ? ש 

לזה בכיכר ? מודע  להסתובב  מוכן  הקואליציה  מחברי  מישהו 

הסירחון את  ולהריח  בבתיםלא ? העיר    . רק 

צ"ד בוקי  שם  :יש'ר  גר  מישהו    ? אולי 

שם  : לויאהוד יובל גר  הקואליציה  מחברי  מישהו  העיר , אולי  ראש  אולי 

בכיכרות הנאומים  ואת  הכיכר  את  לכיכ, שחיבר  ר יחזור 

מסריח העניין  יום . ויגיד  אחרי  יום  ענק  בצעדי  אנחנו 

אביב תל  לדרום  הנכבדים.מגיעים  הקואליציה  חברי  אז    ,

לתושבים הדיבור  זכות  את  מעביר  שאני  שלי , לפני  הבקשה 

מסובכת לא  היא  העשן. להצעה  שפיזור  אומרת  רק  , היא 

הראיתי שלו  התמונות  דבר , לכם שאת  לא  הדעות  לכל  שהוא 

במא המקובל    . תעצרו, 21- ה 

האופוזיציה   עם  להתאחד  מהקואליציה  מבקש  לא  חס , אני 

מקבל . וחלילה גם  שבניגודאיזואני  שתגיד  נגד  הצעת    

פיזו לאסור  לוי  יובל  של  פיזור , עשן רלהצעתו  נאסור  אנחנו 

אחרים מטעמים    . הומניטאריים, עשן 
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צ"ד בוקי    . ירוקים  :יש'ר 

ירוקה . ירוקים  : לויאהוד יובל תבעיר  שקל "לקחה  מיליון  של  ואנחנו ר 

ירוקה עיר  על  ברגליים, מדברים  אותה  נעצור  בואו , בואו 

בכיכרות למיניהם. נעבור  הכיכרות  נואמי  האנשים , כל  כל 

בעשייה טוב  הכי  לעשות  העיניים, שיודעים  מול  הוא  . העשן 

העיר, וןהסירח בלב  זה  מסריחה  העיר, העיר    . בכיכר 

לנציגאני    אעביר  התושביםברשותכם  של  קבעתם .   מי 

   ? ביניכם

צרפתי לפרוטוקול, סליחה  :צביקה  שמך  את  תגיד    . רק 

מגיד  :אליעזר מגיד אליעזר  אפשר. שמי  אם  להתייחס  רוצה   3- ל, אני 

והכאוב. דברים התמונות , אחד  את  וראינו  מכירים  כולנו 

הארובהפה של  ידידי .   עם  סיור  הצהריים  אחר  היום  עשיתי 

.אבי  . חודשבחניוני, . לפני  שהיה  ממה  פחות  ריח  יש  אבל , ם 

התיאבון את  שמעורר  גריל  של  ריח  חזק. יש  ריח  יש  . בכיכר 

העצמאות  יום  חגיגות  את  העבירו  למה  אותי  תשאלו  אם 

הדשא, לפארק על  לשבת  יהיה  אפשר  אי  על . כי  שם  יש 

מסריח , הדשא הכי  המקום  וזה  הארובה  של  היציאה  שיש זו 

  .לנו

דרומ   קצת  רוח  לדירותכשיש  נכנס  זה  שם .ית  שגרים  ואלה   

ב, 6, 4, 2בכצנלסון  גר  פחות10- אני  קצת  זה  אצלי  אז  יש .  

המרפסת על  ריח  של  שאריות  כל 6, 4, 2. רק  את  סוגרים   

שהריח , החלונות בגלל  הדירות  את  נסבלאוטמים    .בלתי 

בעד, לדעתי   בהתחלה, אנחנו  להגיד  רציתי  כל  אנחנו , קודם 

הקניון מוזס. התושבים, בעד  בעד  גם  התושבים  אני . ורוב 

לקניון טוב  שזה  טוב. חושב  לו  שיהיה  טוב , הקניון  זה 

אקסיומטי. לדיירים כמעט  הקניון. זה  ידרדר אם  הדירות  



    04.05.2011  22  מועצה מן המניין 

פחות שוות  יהיו  תרדשלנו  שלנו  החיים  ואיכות   .  

כלכליאבל    רק  הוא  שם , הפתרון  העבודה  את  עשו  דעתי  ולפי 

יסודית לא  נכונה, בצורה  וזאת לא. לא  כסף  השקיעו   

הכל. התוצאה את  לפתור  אפשר  כסף  להשאיר , עם  ואפשר 

בשום  ריח  יהיה  שלא  הנכון  הכסף  את  ישקיעו  אם  מוזס  את 

מוזס. מקום לגבי    .זה 

השני   כחודשיים, הדבר  משותףלפני  כבית  הפרויקט  נרשם    .

הקני זה  משותף  בית החניונים, וןבית  זה  המגורים  ואזור   

אחד אנח. משותף  שחלק עכשיו  משמועות  רק  שומעים  נו 

המשותף הקניון, קרי, מהבית  או  אמות  הולכים חברת   

המתחם בכל  שינויים  זה. לעשות  על  מושג  אין  ראינו . לנו  לא 

התכניות את  פעם    .אף 

מילר לא  :עמירם  הציבורי  . החניון  . .  

הציבורי  :אליעזר מגיד החניון  אחרים4יש , לא  חניונים    .  

ב  :יאיר אברהם היא  ציבורייםהכוונה    . שטחים 

ל, עמירם  :אל- אתי גן אותך  מזמינים  . אנחנו  . .  

מילר רבה  :עמירם  על. תודה  מדבר    , אני 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי   .חברים ,חברים  :צביקה 

הקניון  :אליעזר מגיד של  החלק  זה  המשותף  הדייריםהבית  של  והחלק  זה ,  

אחד משותף  המשותף. בית  מהבית  בקשות חלק  מגיש   

לשי כלום. נוייםלעירייה  עליהם  יודעים  לא  זה . אנחנו 

איתם  בעיות  לנו  שיש  העיקריים  הדברים  שני  למעשה 

ערים בקניון  בפרויקטכדיירים  מאוד ,   מבקשים  ואנחנו 

הבעיות את  לפתור  לנו  שתעזור    . מהעירייה 

צרפתי   . תודה  :צביקה 
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אחד  :אל- אתי גן דבר  ששכחת  חושבת    , אני 

צרפתי אתי  :צביקה    , אתי, סליחה 

בחנייה  :אל- אתי גן בעיה  שם  פתחים. יש    , שני 

צרפתי בבקשה, אתי  :צביקה  להשיב  לי    . תני 

שיוצאת  :אל- אתי גן הפליטה  כאשר, לטובת    , ואז 

דיון, צביקה  : לויאהוד יובל פותח    ? אתה 

צרפתי אני  :צביקה  להגיד, תכף  מה  לי    , יש 

לשימושו  :אל- אתי גן . , יחזור  . נוסף. ראית, דבר    ,אם 

כרגע. תודה, אתי  :צרפתיצביקה  בדיון  לא    . אנחנו 

שם   :אל- אתי גן ממשיש    , שמן 

צרפתי דיון, אתי  :צביקה  יהיה  נאום, אתי, אם  לתת  תוכלי  דיון  יהיה  . אם 

דיון אין    . אבל 

ממילים, צביקה  : לויאהוד יובל מפחד  אתה  הבריונות? מה  הזמן ?למה  כל   

  .בריונות

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי חוקי  :צביקה  . םיש  . . למועצה.    . לענות 

צביקה  : לויאהוד יובל זה  החוק, החוקים  זה    . צביקה 

צרפתי אחד  :צביקה  לצד  רק  יהיה  שחוק    ?למה 

החוק  : לויאהוד יובל זה    ? מי 

החוק  :אל- אתי גן זה    ? מי 

גל בן  .   :גיא  . הנושא. את    , מסירים 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי תקשיב  :צביקה  גם. תקשיב, אז  להקשיב    . תלמדו 

גל בן  כלל  :גיא  בדרך  עושים  . מחטפים  . .  

  ? אנחנו  :אל- אתי גן

צרפתי לדיונים  :צביקה  סדר  יש  שתגיע , תראו. בדיונים  חיכינו  לא  אני 
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לסדר הזמן, הצעה  כל  לאורך  פה  מטופל  מוזס  עניין  . כי 

לא  או  עושים  לא  או  פועלים  לא  או  מזניחים  לא  אנחנו 

  . מנסים

מדבר , סליחה  : לויאהוד יובל   .בסיסמאותאתה 

צרפתי שהגשת. שנייה  :צביקה  הזאת  ההצעה  שתי , למרות  למעשה  היא 

אחת בהצעה  החוקיות, הצעות  על  מדבר  לא  אני  איך , אבל 

גמיש, אמרת   . אני 

החוקיות  : לויאהוד יובל אלוף    ...אתה 

צרפתי מציע  :צביקה  מוזס, אני  של  הראשונה  ההצעה  לחכות, לגבי  , בלי 

שת פגישה  לנו  יש  הבא  כברבשבוע  הזו, וכננה  ההצעה  . בלי 

הסביבה איכות  תיק  מחזיק  וממה , אני  המועצהכדייר  , נציג 

רישוי , ל"המנכ מחלקת  מנהלת  שהיא  סבירסקי  רעיה 

האזורית , עסקים הקניון"ומנכהיחידה  פגישה , לית 

לשמתוכננת  לשולכדי  לכולם  הפתרון קרוא  את  ולהביא  חן 

שנקראת של  הזאת  הסאגה  את  ממוז'לגמור  זה  .'סהעשן 

נעשה וזה  שתוך , יעשה  מקווים  את ואנחנו  נפתור  חודש 

  . הבעיה

זמני  :אל- אתי גן רישיון  יש  למוזס    ? האם 

צרפתי   , שנייה, שנייה, שנייה  :צביקה 

.   : לויאהוד יובל . הזה. בעשן    ? חודש 

צרפתי לגבי   :צביקה    . מוזסזה 

גל בן  הזאתתיקחו   :גיא  לפגישה  דיירים    . נציג 

צרפתי לגבי ז  :צביקה    . מוזסה 

ביחד(   ) מדברים 

לירוקים  :אל- אתי גן נציג  . יש  . .  

צרפתי מוזס  :צביקה  לגבי  השינויים . זה  מגיד- לגבי  מר  מוזמן ,   . אתה  . .
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העיר מהנדס  עם  למשרד  אליי  המנכ, התושבים  גם  לית "עם 

המנכ, תרצה אצל  זה  את  השינויים. ל"נקבע  את  לכם  . נראה 

דבר שום  פה  מחסירים  אגבהשינויי. לא  דרך  בשטחים , ם  הם 

מהצד. הציבוריים כמביט  אותי  שואל  אתה  השינויים , ואם 

אקוסטיקה בלימת  מבחינת  טוב  יותר  עושים  אתם . רק  אז 

  . מוזמנים

הצעה, עכשיו   מציע  אני  זאת  מסדר . לאור  ההצעה  את  נוריד 

מוזס, היום בנושא  ועדה  שתקום  ההחלטה  סביב  , ולהתגבש 

הווע את  שהצגתי  כמו     . דהובראשות 

גל בן  שלה  :גיא  ההרכב     ?שוב, מה 

צרפתי הוועדה  :צביקה  הסביבה: הרכב  איכות  תיק  כמחזיק  ממה , אני 

הדיירים מזה, כנציג  לו  אכפת  דייר  גם  משמש , הוא  גם  והוא 

לדיירים   . פה 

ברקע(   ) מדברים 

צרפתי הרכבי , בבקשה  :צביקה  עכשיו  פה  עושים  לא  עוד אנחנו  קואליציה 

  . פעם

גל בן  אבל  :גיא  ההרכב  מה  לשמוע  רוצים  רק    . אנחנו 

צרפתי מנכ  :צביקה  ארמוני  העירייה"אשל  מנהלת , ל  סבירסקי  רעיה 

ויהודה  בעיר  עסקים  רישוי  מטעמו  ,לנדראומחלקת  גורמים 

האזורית    .מהיחידה 

גל בן  ה  :גיא  שנציג  . אפשר  . שם. משקיף    ? יהיה 

צרפתי   , תקשיבו, רגע, אנחנו, תראו  :צביקה 

לממה  :אל- אתי גן עוול  לממה. זה  עוול  עושים    . אתם 

צרפתי להקשיב  :צביקה  רוצים    ? אתם 

הוא  :אל- אתי גן ממה  . כי  . .  

צרפתי לדבר  :צביקה  יודע    , ממה 
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דיירים  :אל- אתי גן עוד  פה    . יש 

צרפתי לדבר  :צביקה  יודע    , ממה 

דיירים  :אל- אתי גן פה    . יש 

צרפתי   , אני, ממה  :צביקה 

אגב  :אל- אתי גן . . םאת, דרך  הדיירים.   .כל 

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  יודע, צביקה  :גיא  של , אתה  בניין  לא  אנשים4זה   200אלה .  

מסודר. דיירים מרכזי  ועד  להם    . יש 

צרפתי הצעה  :צביקה  לי    , יש 

גל בן  יקבעו  :גיא    . שהם 

צרפתי הצעה  :צביקה  לי    . יש 

גל בן  נאמנה, כאילו  :גיא  אותם  ייצג  שממה  בטוח    . אני 

צרפתיצביקה הצעה  :  לי  הצעה. יש  לי  י. תקשיבו. יש  . היהנגיד  . . , פגישהל 

לא למה  בעיה, הרי  לנו  ראשוניתזו , אין    ,פגישה 

בעיה  :אל- אתי גן   . אין 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי בכלל  :צביקה  אומר  אתה  מה  לב  שם  הצעת , טוב? אתה  בעד  מי 

  ? ההחלטה

הדייריםנשאל , רגע  :אל- אתי גן   . את 

גל בן  מילהת  :גיא  עוד  להגיד  להם    . ן 

ורסהולץ מבקש   :אבי  הדיבוראני  רשות  המועצה, את  זמן  את  אגזול  . ולא 

לי תיתן    , אם 

דקות  :אל- אתי גן   .שתי 

צרפתי   . אבי, בבקשה  :צביקה 

ורסהולץ לי   :אבי  לי, 70מלאו  תן    . אז 

צרפתי   . בבקשה  :צביקה 
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גל בן  יו  :גיא  היה  ורסהולץ  הוועד"אבי  גםר  בעבר  המרכזי   .  

ורסהולץ משמעית  :אבי  חד  הייטס  סיטי  אוכלוסיית  פורח כל  קניון  בעד   

   .ומשגשג

הזה  :אל- אתי גן השולחן  כל    . גם 

ורסהולץ בריאותנו  :אבי  על  לא  חודשיים. אבל  את במשך  שפתחו  מרגע   

לכלובים, המסעדה הפכו  . ביתנו  . . כספים אמות .  משקיע 

מחתרתיים מעשים  שם  נעשים  ארו. אבל  בונים  לא  . בהככה 

חיים איכות  בונים  לא    . ככה 

אחד   דבר  לכם  לומר  מוכרח  הסביבה. אני  מאיכות  היו  , היום 

מאוד תפקיד  הלשון - בעל  בזו  שאמר  בכיר  כל 'מאוד 

מוצדקות שלכם  במקום. 'התלונות  היה  לא . הוא  אנחנו 

הזה לנושא  הואבכוחכם. נכנסים  יהודה   . . למנוע , . בכוחכם 

משמעית חד  בצורה  הזה  הדבר    . את 

לא , חודשיים   שהיא  במילה  להשתמש  רוצה  לא  מילה אני 

הזה ביסודיות. מושכים, למעמד  מטפלים  , ה'חבר. אנחנו 

עשן של  בריח  כבר  והשמיכות  היחידים . הסדינים  התחנונים 

מעשהזה  המנדט. עשו  לעשות.לכם  יכול  לא  אני  לרדת ,   לא 

למהלך ולהפריע  שלטים  עם    , לעמוד 

צרפתי חמוד  :צביקה  המסרהבנ, אבי  את  לי, ו  המסר. תאמין  את    .הבנו 

גל בן  בן   :גיא  שאתה  שאמרת  מהחלק  מילה , 70חוץ  לכל  מאמינים 

אמרת   . שאתה 

צרפתי אבי  :צביקה    . בבקשה, כן 

ורסהולץ העיר   :אבי  חד ראש  בצורה  נושאים  במספר  בפרויקט  לנו  עזר 

הטאבו .משמעית נושא  זה  מהנושאים  לא , אחד  כך  ועל 

לעול זה  את  לו  לתת . םנשכח  חייבים  אתם  הזה  בנושא 

נכנס. מענה לא  הפעם, אני    . עוד 
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צרפתי   .תודה, אבי  :צביקה 

ורסהולץ טכניים. רגע  :אבי  לנושאים  נכנס  שלכםלא  ולהסכמים  גם . כלום.  

יש  שלא.מודיעיןלנו  תחשבו  אל  חזק.   לנו . מודיעין  יש 

הרגילמים"מל מגדר  יוצאים    .   

צרפתי   . תודה, אבי  :צביקה 

ור מל. תופתעו  :סהולץאבי  זה  מה  יודע  שאני  מראה    .תופתעו. מ"זה 

צרפתי קצר? חשוב, מיכל .תודה. תודה  :צביקה    . אבל 

ורסהולץ מכובדת  :אבי  בצורה  מתחננים  חד , אנחנו  הזה  המטרד  את  הורידו 

  . משמעית

צרפתי   , אנחנו, אבי  :צביקה 

חודש, אבי  : לויאהוד יובל לחכות  מוכן     ?אתה 

צרפתי   . יובל, בבקשה, יחהסל  :צביקה 

ביחד(   ) מדברים 

שלכם  :קהל- מיכל הפעילות  העניין במסגרת  את  לאכוף  אפשר  איך   

תיסגר המסעדה  שישי  בלילהשביום  באחת    ,  

עירוניזה   :קהל עזר    . חוק 

.   :קהל- מיכל . עוד . מרוויחים  הם  אז  לארבע 30,000כי  אחת  בין  שקל   

בל,בבוקר שישי  בימי  יישן  לא  גם  שלנו  הסיוט  כי    . ילה 

צרפתי בבקשה.תודה  :צביקה  העיר,     . ראש 

חמו בן  בקצרה, טוב  :יהודה  זה  את  אעשה  שבהחלט . אני  חושב  אני 

לגיטימיות הן  מגיד. הדרישות  מר  שהציג  מה  כפי  ,גם 

קודם פה  ש, שנאמר  חושב  הדבריםאני  על  לחזור  . חבל 

מטרד הוא  שהמטרד . המטרד  מנת  על  הדרך  את  למצוא  צריך 

לחלוט יוסר  יוסר, יןהזה  שהוא  ספק  מאמין . ואין  אני 

צעדים שננקטו  ולמרות  משפטיים , שבדיאלוג  הליכים  גם 

העסק בעל  בבדאנחנו , נגד    , בד 
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ברקע( מדבר    )  הקהל 

צרפתי לכם, יו'סרג, סליחה  :צביקה  הפריעו    . לא 

גל בן  ע  :גיא  או  שהוגשה  הייצוגית  לעתירה  מתכוון  צעדים "אתה  י 

עשתה    ?שהעירייה 

צר תביעה. העירייה  :פתיצביקה  הגישה    .העירייה 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי בבקשה'סרג, חברים  :צביקה    . יו 

חמו בן  ימים  :יהודה  מחודש  יותר  כבר  ומועלית  פה  שמועלית  הדרישה   ולכן 

אצלי אשלים. תטופל, לפחות  אני  אחת  על , במילה  פשוט 

העצמאות יום  של  לא , הנושא  פה  שנאמר  מה  ולא כל  מיני 

לאי. מקצתי אירוע  לקיים  משטרה  אישור   45,000- ן 

העיר, תושבים לכיכר  הפיק  בשעת  שיגיעו  ואין , שמוערך 

הכיכר  על  לחתום  מוכן  שיהיה  קונסטרוקטור  של  אישור 

אנשי של  גדולה  כזו    .םבכמות 

גדלה   שהעיר  להבין  מ, צריך  יותר  כבר   93,000- אנחנו 

יום, תושבים של  גודל  בסדר  אירוע  לעשות  אישור  אין   ולכן 

בכיכרהעצמאות רעשים.   בגלל  ריחותלא  בגלל  ולא  מה .  כל   

המציאות את  לעוות  לנסות  בשביל  רק  זה  פה  לי .שנאמר  אין   

אחרת מציע . מילה  שצביקה  שההצעה  חושב  אני  שגם ולכן 

שתטפלנציג המקצועית  הוועדה  וגם  שלכם  הזה  בנושא  אז ,  

על , נציג סומך  גם  גם , ממהאני  שיהיה  בעיה  שום  אין  אבל 

התושבים, מגיד מר ולכל  השכנים  לכל  לדווח  תוכל   .אתה 

זה עם  בעיה  שום    .אין 

רוצה   הישיבה, אני  את  מנהל  לא  ואני  כל , היות  בשם  לברך 

קולמן אמיר  את  הזה  השבועהשולחן  ילד  לו  שנולד  נאחל ,  

טוב מזל    . לו 
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צרפתי רביעי  :צביקה    . בן 

גל בן  לתמוך  :גיא  מעוניינים  ברשותך, אנחנו  פנ, רק  אנחנו על  יו 

הדיירים נציג  את  לצרף  נאותתם  שאתם  דברים . מברכים 

להתייחס ניסתה  כן  אל  גן  ואתי  עצמם  התושבים  העלו  . שלא 

עדיין, יהודה במקום  פיזי  סיור  עשית  אם  יודע  לא    . אני 

צרפתי עשיתי  :צביקה    . אני 

גל בן  א  :גיא  שם  הייתי  אתמול. תמולאני  שם  היתה  אל  גן  , כרגע. אתי 

חברת  הם, אמותכנראה  שזה  מאמין  אלה , אני  הם  כי 

המסעדה עבור  הסידורים  את  מאווררים 3השביתו , שעושים   

שלהם שהשימוש  החניון    , של 

צרפתי   . תודה, טוב  :צביקה 

גל בן  הזה  :גיא  לעניין  דעתכם  את    . תנו 

צרפתי להגיד, ה'חבר  :צביקה  מנסה  אתה  מה  מבין  לא  הולכים . אני  אנחנו 

בהכל ל. לטפל  מנסה    , הגידאתה 

גל בן  מנסה  :גיא  לא  אומר, אני  כזאת , אני  ברמה  מחדל  יש  שכרגע 

ל מעבר  אפילו  . שהוא  . .  

צרפתי זה  :צביקה  את  מכירים  שאנחנו  לי    .תאמין 

חמו בן  הדשא, גיא  :יהודה  . להערכתי  . .  

צרפתי או לא  :צביקה  שאתי  חיכיתי    . . ההחלטה. תודה. הצעת  בעד   ?מי 

החלטה לשב. הצעת  שנקבעה  הבאבפגישה  זוכר , וע  לא  אני 

התאריך   , בראשותי, את 

גל בן  .   :גיא  . הבא.   . שבוע 

צרפתי התאריך  :צביקה  את  זוכר  לא  פגישה , אני  יש  אותי  תתפסו  אל 

ותאריך אותו, קבועה  זוכר  לא  כיו. אני  הישיבה "אני  ר 

המועצהממה , הזאת חבר  מנכ, שיינפיין  ארמוני  ל "אשל 

ורעיה , העירייה אזוריה  יחידה  מגיד נציג  ומר  סבירסקי 
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בפגישה להחלטוו, נקיים  להגיע  וננסה  מוזס  בנושא  ת נדון 

טובות ההחלטה. תודה. הכי  הצעת  בעד    ?מי 

גל בן  ש, רגע  :גיא  אחרי  העיר  למועצת  זה  את  להביא  עדכון אפשר  תביא 

הבאה העיר  זה ? למועצת  .כי  . .  

צרפתי העיר  :צביקה  למועצת    . נדווח 

גל בן    . הבאה  :גיא 

צרפת . לא  :יצביקה  . .  

  , לא  :אל- אתי גן

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי בעד, תודה  :צביקה    ? מי 

  הצבעה

ציבוקי :בעד גלגיא, ש'  בן  גבעאמיר,   שיינפייןממה,    שלי,  

ארנון,בוזגלו- עמרמי לוי  כהןאורן,   צרפתיצביקה,    יהודה,  

חמו מילרעמירם, בן  יואלאיציק,    איתן, אביטליעקב ,  

אברהםיאיר, צנעני אלאתי ,   גרוס, גן  פרץ, נפתלי     .שמעון 

כהן אותם, לא, לא  :אורן  הקראת  לא  ואתה  בעד  ונפתלי    . אתי 

צרפתי לא, לא  :צביקה     - הם 

כהן בעד, לא  :אורן  הצביעו. הם    . הם 

צרפתי ונפתלי  :צביקה  בעד.אתי  גם  פרץ  שמעון    .  

לוי :נגד הבא. תודה. יובל    . הסעיף 

מסהחלטה לטמאשרים :368 '  ועדה  להקים  מוזס  ממסעדת  הריח  במפגע   יפול 

כדלקמן   :בהרכב 

צרפתי"יו צביקה  הוועדה  הסביבה, ר  איכות  תיק  הוועדה, מחזיק  אשל , חברי 

שיינפיין, ארמוני סבירסקי, ממה  הולנדר , רעיה  מי (יהודה  או 

הסביבה לאיכות  האזורית  מהיחידה  הדיירים) מטעמו   ונציג 

מגיד    .אליעזר 
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ביחד(   ) מדברים 

כהן נגדא  :אורן  אתה  יובל  למה  מבין  לא  . ני  . להבין. מצליח    . לא 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי אומר  ,נו, תפסיקו  :צביקה  מי  הזולה  הפוליטיקה  את  מכירים  אתם 

האחרונה המילה  משהואת  ועוד  משהו  ועוד    .  

פוליטיקה, צביקה  :אל- אתי גן לא  ניסיון. זה  נורא , צביקה, זה  אנחנו 

  , מצטערים

צרפתי אותך, אתי  :צביקה  מכבד  הזו, אני  בצורה  לא  . בבקשה, ממה. אבל 

להתבטא רוצה    . בבקשה, ממה 

רוצה   :אברהם שיינפיין אחת אני  לדייריםשנייה  וגם גם    . . .  

. אתה , צביקה  : לויאהוד יובל . .בכיכר . . .   

צרפתי לממה, בבקשה  :צביקה  מפריע    .אתה 

  . שאלה  : לויאהוד יובל

צרפתי לממה  :צביקה  מפריע    . אתה 

לך  :רהם שיינפייןאב הפרעתי  לא    . אני 

  . לא, שנייה  : לויאהוד יובל

צרפתי לממה  :צביקה  מפריע  שנייה, אתה  דיבור. לא  בזכות    . ממה 

תצעק  : לויאהוד יובל עצמךתרגיע  .אל    . את 

צרפתי   . בבקשה, ממה  :צביקה 

להחלטה  : לויאהוד יובל לצרף  מוכן  הרגעש אתה  רגע ש, נעשתה  אותו  עד 

ועדה  . שתהיה  . ה.   . כיכראת 

צרפתי   .בבקשה, ממה  :צביקה 

שיושבים   :אברהם שיינפיין אלה  לכל  וגם  לדיירים  גם  להתייחס  רוצה  אני 

הזה השולחן  אותו . סביב  העליתי  אני  מוזס  של  העניין  את 

זה, במועצה לפני  שתיים, גם  או  את , מועצה  גם  העליתי 
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שהיתה אחרונה  במועצה  הזה  וכמה . הנושא  כמה  אחת  ועל 

שצריךבטוח כמו  הזה  העניין  את  לסגור  בעד  שאני   .  

עלה    ואכן  צביקה  עם  וגם  יהודה  עם  גם  ישיבה  לי  היתה 

הזה כזאת, הנושא  בצורה  ועדה . שיהיה  בתור  שלנו  הכוונה 

ל לדייריםWINשיהיה , WIN-WIN ,3 WIN- להגיע  גם    ,

ושיהיה WINשיהיה  ולמוזס  לקניון  גם   WINלציבור גם     .

הדברים של  הכוונה  האלהזה   .  

לדבר   רציתי  למה  פה? אבל  עולה  שאנשיםכי  מצב  חושבים    

בגללשה העצמאות  יום  את  בגלל עבירו  או  מוזס  של  העניין   

הר של  לבדוק . יחהעניין  הלכתי  שאני  לכם  להגיד  רוצה  אני 

אישית זה  המועצה, את  בחברי  זה , לא  את  לבדוק  הלכתי 

האלהתאישי האישורים  את  שנותנים  במקומות  וחלק.    וחד 

העיר בכיכר  הזה  האירוע  את  לעשות  אישור  נתנו  אז . לא 

דברשלא לשום  השערות  שום  יהיו  לא  אחד    . ף 

צרפתי רבה  :צביקה    . תודה 

  

כספים   .3 ועדת  החלטות  הכספים - אישור  מוועדת  טלפוני  פרוטוקול   

  .18/04/11מיום 

  

צרפתי היום   :צביקה  סדר  על  הבא  לסעיף- הסעיף  מסעיף  העברה  , בבקשה.  

  .שגיא

רוכל לסשתי   :שגיא  מסעיף  הכספים  ,יףעהעברות  ועדת  המלצת  וכן 

לסעיף מסעיף  העברות  מספר . בשתי  רגיל : 2העברה  תקציב 

שעניינה 2011לשנת  להעברת   הצורך  בשל  תקציב  תוספת 

העצמאות יום  ניתן. אירועי  הוצאות . הסבר  גוררת  ההעברה 
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במות, תנוספו היו , תאורה, חשמל, הקמת  אלה  שכל 

כמו נחסכי העיר  בכיכר  מקוים  היה  שהאירוע  במצב  ם 

קודמות ההוצאות , בשנים  את  להעביר  נוסף  צורך  היה  ולכן 

האלה   .הנוספות 

נוספת    תב- העברה  מספר"  העברות -  1/2011 ר  שתי   

בפניכם בוועדת - האחת . שמובאות  כבר  אותה  אישרנו   

הכלים לרכישת  התרומה  נושא  את  בפניכם  והצגנו  . כספים 

סי- השנייה  גינה   לפיתוח  ישראל  רכבת  עם  שהגענו  כום 

הרכבתתציבורי חשבון  על  לרכבת  הגובל  בשטח  רק ,  

באופן  בביצוע  צורך  יש  ולכן  ציבורי  בשטח  נעשה  שהעניין 

כמובן. הזה העבודה  ישראל, כל  רכבת  חשבון  על  . היא 

ציבורי  בשטח  מבוצע  וזה  . מאחר  . בפניכם. עלינו. . ההצעות 

הכל לאשר. זה  הכספיםלאש. מבקשים  ועדת  החלטת  את  , רר 

  .בבקשה

צרפתי   . בבקשה, גיא? חברים, התייחסויות, שאלות  :צביקה 

גל בן  שאלות  :גיא  טכנית . שתי  ועדת - שאלה  פרוטוקול  את  שקרא  מי   

לראות יכול  התנגדו , כספים  הוועדה  מחברי  שניים  שלפחות 

סעיף 1לסעיף  את  ואישרו  ל. 2  אפשר  אם  את פצל אז 

כאן שניהםלכל , ההצבעה  לטובת  שהם .הפחות  מניח  אני   

שלהם בהצבעה  עקביים  להיות    . ירצו 

גבע"ד אמיר  עכשיו  :ר  פה  נמצאים  לא    . שניהם 

גל בן  אומר  :גיא  אחד , אני  נגד  להצביע  מעוניין  גם    , הסעיפיםאני 

צרפתי הסתייגות  :צביקה  עם  בעד    . תצביע 

חמו בן  הסתייגות  :יהודה  מסתייגתגיד . עם    . אני 

ג בן  שניהם   :לגיא  על  להצביע  אפשר  אם  שואל    . בנפרדאני 

חמו בן  לך   :יהודה  תתחיל30יבואו  סעיפים    ,   
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גל בן  בנפרד  :גיא  עליהם  הצביעו  הכספים  בוועדת    . אבל 

חמו בן  נפרד  :יהודה  בדיון  אחד  כל  זה    . כי 

גל בן  לי  :גיא  כספים, תאמין  בוועדת  קדנציה  כיהנתי  יודע, גם  אני . אני 

לסעיף  בסעיף  1מתנגד  תומך  שאני . 2ואני  רוצה  אתה  אם 

טכניים מטעמים  לשניהם    , אתנגד 

חמו בן  חושב  :יהודה  שאתה  מה    .תעשה 

גל בן  ההצבעה  :גיא  את  לפצל  אפשר  אם  שואל  תשובה' לא'גם , אני  . זו 

אפשר אי  אפשר, אם  אי  אצטרך . אז  אני  האלה  מהטעמים 

לשניהם היא. להתנגד  שלי  יותר  המהותית  אני , השאלה 

ולגזברמפ פרץ  לשמעון  נניח  אותה  התקציב ,נה  מבין  כמה   

שמעון איזה  לפעילות  מיועד  העצמאות  ביום    ? שמיועד 

פרץ שקל180,000מעל   :שמעון    .  

גל בן  קיבלת   :גיא  תורה  שכולו  השנה180,000יום  מהעירייה  שקל    ?

תורה שכולו  הולך . ליום  הזה  התקציב  למה  לפרט  יכול  אתה 

  ? בדיוק

ביחד(   ) מדברים 

פרץ אופניים  :שמעון  עם  הירוקים  כל  את  . הזמנתי  . .  

גל בן  רצינית, לא  :גיא  תשובה  רוצה  מאשר             , הגזבר. אני  אתה 

ל180,000- ש הולכים  שקל    -?  

חמו בן    . לא, לא  :יהודה 

גל בן  הולך  :גיא  כסף  לכמה  תשובה  לי  לתת  יכול  נתתי , שמעון? אתה 

קרדיט עודף  כנראה  כ. לך  שהולך  לא , סףכנראה  אתה  אבל 

כמה בדיוק  רצינית.יודע  שאלה  שואל  אני  תשובה ,   רוצה  אני 

הגזברכמה . רצינית אדוני  בכלל    , אם 

פרץ שקל55,000  :שמעון    .  

גל בן  ש  :גיא  התקציב  למבין  ידיעתךמיועד  למיטב  העצמאות  הולך ,יום   
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תורה שכולו  יום  תקצוב    ? לנושא 

חמו בן  יתייח  :יהודה  ששגיא  לפני  רוצה  כל.סאני  קודם  תיקח ,   מה את אל 

נכון לא  זה  כי  אמר     .ששמעון 

גבע"ד אמיר  לא  :ר  המבולבל  .יובל  . . ?  

חמו בן  יובל  :יהודה  מזמין  שהוא  להיות  יודע. יכול  על . לא  אחראי  לא  אני 

  . המוזמנים

כהן לוי  :אורן  ליובל  התכוון  הוא    .לדעתי 

גל בן  זה  :גיא  על  תשלם  העירייה  בכלל  אם  כסף  כמה    ? אז 

חמוי בן  ברמת   :הודה  לפחות  דיוקם  על  הדברים  את  להעמיד  רוצה  אני 

העיקרוןהל שלא , הסברהה ברמת  אלא  המספרים . מספרים 

נכונים לא  כל  קודם  במספרים , האלה  ייגע  שגיא  תכף 

שני. הנכונים שמקיימים , דבר  כאילו  נשמע  תורה  שכולו  יום 

איזה  או  כולל  איזה    . משהושם 

שאנ   לכם  לומר  רוצה  שכולו אני  ביום  פעמים  כמה  ביקרתי  י 

מגיעים , תורה לא  שבאופיים  שהחרדים  הוא  והרעיון 

העצמאות אמונתם, לאירועי  לראות , בגלל  יכולים  לא  שהם 

וכו מופיעות  , בחורות  יכולים ' לא  שהם  העומר  ספירת  גם 

מוסיקה שלהםלכן , לשמוע  מתקיים , האירוע  העצמאות  יום 

הרצוג בקרית  לי  לי, נדמה  יותר ב ,נדמה  הרבה  סכומים 

הנכוניםתתייחס, שגיא. צנועים למספרים    .  

רוכל המדויקים  :שגיא  הסכומים  את  זוכר  לא  הם , אני  הסכומים  אבל 

  . נמוכים

גל בן  מדויק  :גיא  סכום  לנו  להעביר  ערך, אפשר    ? לא 

צרפתי   . בבקשה, שגיא  :צביקה 

גל בן  תשובה  :גיא  קיבלתי  לא . לא  שהוא  הגזבר  כמהאומר    .זוכר 

רוכל פה  :שגיא  בעל  זוכר  לא    . אני 
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גל בן  בהרבה  :גיא  נמוכים  סכומים  שהם  האלפי . אבל  בסביבות 

שקלים? שקלים אלפי    ? עשרות 

חמו בן  שקלים  :יהודה    .לא. מאות 

גל בן  בודדות  :גיא    ? אגורות 

רוכל מ  :שגיא  למעלה  ופחות20,000- זה  שקל  מ  שקל50,000-     .  

גל בן  תשובה  :גיא  רבה. זאת  ל20,000ין ב. תודה    -50,000₪   . קיבלנו.  

ארמוני ההזדמנות , תראו  :אשל  את  לנצל  רוצה  לגבי אני  משהו  להגיד 

העצמאות יום  של  שאתם פה יש . המעבר  שכדאי  דברים  כמה 

רו, תדעו בתור ואני  שלי  הפרספקטיבה  את  לכם  לתת  גם  צה 

הזה"מנכ האירוע  את  לארגן  שצריך    . ל 

ל   תוכננו  העצמאות  יום  של  בכיכרהחגיגות  הם . נקודה. היות 

בכיכר להיות  תוקצבו  התקציב , גם  תוספת  זה  ובגלל 

עכשיו הח3בערך . המתבקשת  לפני  חודשים  מפקד   בא  גיגות 

ואמר  המשטרה  את 'תחנת  לכם  לאשר  הולך  לא  אני  השנה 

לשנה . 'החגיגות שעברה  שמשנה  בגלל  לא  פתאום זה  חלה 

מטורפת דמוגרפית  צמיחה  האי, איזושהי  את  זון ששינתה 

אפשר  אי  שפתאום  סבא  בכפר  האנשים  של  המשקל  ואת 

בכיכר זה  את    . לעשות 

בג   מחשבים "והבג. ץ"היה  שלפיו  השטח  מה  הגדיר  הזה  ץ 

נתון בשטח  המשקל  שקרו . את  תקלות  בעקבות  היה  וזה 

שקרו של , ואירועים  בזווית  זה  את  מעלות 45והגדירו   

נתון, פתחמ למכשול, בשטח  על  גזרה  ה.גבול  ובתוך  שטח  

עפ תחשיב  שהוא  תחשיב  יש  הזה  משקל"הנתון  ' טונאזב ,י 

מבחינת כללי להכיל  עמודים  על  שהוא  במקום  אפשר  לכמה   

עפ. המשקל ועוד  צריך "זאת  המשטרה  של  התקנות  לייצר י 

חירום של  שבמקרה  ש, מצב  פינוי  לעשות  מצב ניתן  בו  אין 
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לחץ יהיה  מסוימות  שקרה , שבנקודות  מה  לקרות  ועלול 

ה בערדבהופעה    . זאת 

שכך   את , מכיוון  לאשר  שצריך  והמהנדס  המשטרה  לנו  אמרו 

תעשו ', האירוע אתם  אם  האירוע  את  שתעשו  נסכים  אנחנו 

ויסות נומר, נקודות  תציבו  אתם  שנמצאים טורים אואם 

בכיכר  אין  נתון  רגע  שבכל  לנו  להגיד  ושיכולים  בסנכרון 

איש15,000מעל  ריאלי.  מצב  לא  שזה  מכיוון  שברור מכיוון,    

זה את  לעשות  אפשר  שאי  החלטה , לגמרי  שום  היתה  לא 

לקבל  בכיכראלא  האירוע  את  עושים  היחיד . שלא  המקום 

הפארק זה  אירוע  בו  להכיל    .שאפשר 

תראו   להפיק אנחנו , עכשיו  צריכים  האופרטיבי  הצוות  בתור 

אנשיםאירוע  אלפי  עשרות  בו  זמן,שיהיו  הרבה  ללא  ללא ,  

בפאר, תקציב אין  מתאימותכאשר  תשתיות  אין , ק  כאשר 

תחבורתי תכנון  זהשום  את  לעשות  ומוקדם  נרתמנו ,   ואנחנו 

להרים . לאירוע כדי  לשעון  מסביב  באמת  שעובד  צוות  פה  יש 

הזה האירוע  גם , את  הזה  מהמצב  להפיק  אפשרויות וכדי 

בכיכר היו  בציבור. שלא  שירה  של , לעשות  לקהל  להגיע 

של לעשות , ילדים   . עםריקודי אירוע 

קורה   מה  עובדים , עכשיו  העירייה  שעובדי  מספיק  לא 

לשעון הזהמסביב  העניין  את  לעשות  כדי  הזאת ,   ובתקופה 

השואה יום  העצמאות, של  ויום  הזיכרון  אנשים , יום  שם  יש 

לילות ישנים  ומצומצם .שלא  קטן  צוות  אותו  שזה  מכיוון   

האירועש את  להרים  לעשות . צריך  כסף  שאין  מספיק  ולא 

ז בדברים  האת  ששמנו  מהרזרבות  זה  את  לוקחים  ואנחנו 

האירוע,אחרים את  לעשות  בשביל  כל .   פלקט הפקתועל   

יש אם  חשבון  כסףעושים  לנו  אין  או  כסף  לנו   .  
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אתם   לאופוזיציה, אז  זה  את  אומר  אני  במקום , באמת  אתם 

ולהבין בלת, ואללה, להצטרף  בגלל  הירתמות  פה  כל , מ"יש 

מיני כל  מקבל  אני  אגב. הזמן  דרך  בעיתונות  הדבר , וגם 

שכךהמרכזי  ובגלל  שכך  בגלל  זה  העצמאות  יום  , של 

סיפורים מיני  כל  לכם . וממציאים  אומר  ואני  חושב  אני  אז 

החגיגות  את  להרים  בשביל  שעובדים  באנשים  פוגע  גם  שזה 

  .האלה

שדי   חושב  הנתונים. מספיק. אני  כל  את  כבר  לכם  אתם . יש 

שום פה  היתה  שלא  קונספירציהמבינים  להפך,     . אלא 

צ"ד בוקי  התקשורת   :יש'ר  אנשי  של  בידם  האלה  הנתונים  כל  היו  היום  עד 

לנו אומר  שאתה  האופוזיציה    ?  ואנשי 

ארמוני   . כן. כן  :אשל 

צ"ד בוקי  לנו  :יש'ר    ? שלחת 

ארמוני לכם  :אשל  שלחתי  זה  אותי? מה  שאלת  אותי? אתה  שאלת    ? אתה 

צ"ד בוקי  דוברת  :יש'ר  לך  דוברת.יש  אין  לי  זמן  לי  ואין  דוברת.   יש  . לך 

מדוור לא  אתה  אליירלמה  כזה ?   שינוי  על  מודיע  כשאתה 

אומר שאתה  מה  כל  את  מכבד    . ואני 

ארמוני הדברים, בוקי  :אשל    , אבל 

צ"ד בוקי  מוסיף  :יש'ר  רק  אתה  . אם  . כי '. משנים  כולם  ,'1,2,3,4,5אנחנו 

הפה את  סותמים    .היו 

ארמוני נכוןז, בוקי  :אשל  לא  דווררו. ה  פה, הדברים  נמצאת  הם . הדוברת 

בעיתונים לקרוא. היו  שבחר  להתעניין. קרא, מי  שרצה  , מי 

התשובות את  וקיבל  שקוף. התעניין  הזה  בעניין  ואני . הכל 

מאוד בצורה  הדברים  את  לכם  ברורהאסביר  בטח .   וזה 

למוזס בכלל  קשור  לא  אבל .ובטח  ז  שמבחינתנו  שתבינו  ו רק 

מאו מסובכתהפקה  באמת, ד  לזה  ניגשים  בהרבה , ואנחנו 
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התרגשות תדריך. ככה  היה  אותנו, ואתמול  תחזקו  זה . אז 

   . הכל

צרפתי רבה  :צביקה    . תודה 

מתרגש  : לויאהוד יובל שאשל  שמח  חדש , אני  פרויקט  . וכל  . עשייה . זה 

אישי,חדשה באופן  זה  את  לוקח  אדם  שבן  הנאה  וזה    .  

צרפתי   ? שאלות  :צביקה 

מיליון  : לוי יובלאהוד חצי  אמרת  שהדוברת  עלות , קראנו  הסתכלנו 

וראינו , האירועים פה  פלוס800הסתכלנו  רבותיי.  סליחה    ,

מידה קנה  בכל  כסף  המון  מוציאים  שאשל . אתם  מתנצל  אני 

לרוחומוצא לא  הדברים  את  אבל ,  רואים כשאנחנו  

  , שהמדרכות

צרפתי מתעסקי, יובל, סליחה, סליחה  :צביקה  מסעיף אנחנו  בהעברה  ם 

העצמאות יום  בנושא  הזה. לסעיף  בעניין  לך  יש    , אם 

לי. כן  : לויאהוד יובל   . יש 

צרפתי   . ענייןללא רכות מדכי   :צביקה 

בעניין  : לויאהוד יובל לי  לעניין ,יש  מה  תקבע  לא  לי .אתה  יש  דקות 10   

זה על  ההעברה, לדבר  על  לדבר  רוצה    . אני 

צרפתי דקות10לא   :צביקה  של זה .   דיון  דקות10לא   .  

לי   : לויאהוד יובל דקות5יש  לי.   תפריע  לא  נפש. אתה  גועל  שלך    .הבריונות 

צרפתי   .תודה. תודה  :צביקה 

לי  : לויאהוד יובל תפריע  לא  א. אתה  בנושא אני  מדבר  אני  מה  על  קבע 

  ,ההעברה

צרפתי לסעיף  :צביקה  מסעיף  העברות  להצבעה  להעמיד  רוצה    , אני 

להצבעה  : לויאהוד יובל להעמיד  יכול  לא  יעדים .אתה  שהיה  אקבע  אני   

טובים   .יותר 

צרפתי בעד.תודה  :צביקה  מי    - ?  
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ביטלתם   : לויאהוד יובל   .תתביישו, חינוךלרים "בתאתם 

צרפתי בעד   :צביקה  לסעיףמי  מסעיף  . העברה  . . ?  

לדבר  : לויאהוד יובל ממני  למנוע  יכול  לא    . אתה 

צרפתי   , שלי, ממה, אמיר  :צביקה 

נפש  : לויאהוד יובל לאגד!גועל  שמתאימה  בריונות    .אדיוט,  

צרפתי   ,איציק, עמירם, יהודה, צביקה, אורן  :צביקה 

.  : לויאהוד יובל . א,.     .דיוטי 

צרפתי אביטל  :צביקה  בבקשה!תתנצל, יעקב  תתנצל    !  

לוי יובל  בהמה   :אהוד    .אתה 

צרפתי פעם  :צביקה  עוד  פעם. תחזור  לשמוע. עוד  רוצה  לא .אני    . שמעתי 

  ...אמרתי   : לויאהוד יובל

צרפתי אני  :צביקה  אני? מה  אני? מה    ?מה 

לא   : לויאהוד יובל אותיתצנזראתה   .. . . אתה   . . .  

צרפתי אני, לא  :צביקה  מה  לשמוע  רוצה    .אני 

מה   : לויאהוד יובל על  לי  תחליט  לא  .אתה . דברלאתה  . אידיוט,.  .  

צרפתי נגד  :צביקה  בבקשה? מי    ? נגדמי , שמעון 

גל בן    , לא, לא, לא  :גיא 

  ,רגע, רגע  :אל- אתי גן

צרפתי    ,נפתלי, גיא  :צביקה 

פרץ , נגדמי 'אמרת   :שמעון    ? מה, 'שמעון'אמרת '

צרפתי נגד. תודה  :צביקה    . תודה, יובל. בבקשה? מי 

לא   : לויאהוד יובל .אתם  . .  

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי בעד  :צביקה  העברהמי    ?  

ביחד(   ) מדברים 

כהןאור הציבוריים  :ן  החיים  של  זילות    . זה 
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צרפתי נמנע  :צביקה    .בוקי 

כהן הזה  :אורן  שלך , הדבר  ההתנפלות  ..את  היא  ,. שלך  ההתנהגות 

הציבוריים החיים  של  לכולנו .זילות  גורם    , אתה 

.   : לויאהוד יובל . .  

כהן גור  :אורן  אתה  אותךםלכולנו  שיראו  רוצה  שאתה  כמו  להיראות    .  

צ"ד בוקי     .אורן  :שי'ר 

כהן אותך  :אורן  שיראו  רוצה  שאתה    . כמו 

צ"ד בוקי    , אורן, אורן, אורן  :יש'ר 

כהן מגזים, לא  :אורן    . אתה 

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  חוזרתתעשה, צביקה  :גיא  הצבעה   .   

צרפתי ראשונה. תודה  :צביקה  להצבעה  קטן  נגד , עדכון  הצביעה  אתי 

בעד   . במקום 

לי  : לויאהוד יובל יגיד  לדברהוא  מה  על    .  

צרפתי   . תודה  :צביקה 

מסהחלטה מסמאשרים :369 '  לסעיף  מסעיף  העברה  לשנת 2'   רגיל  תקציב   

לפרוטוקול2011 המצורף   .   
  

צרפתי מספר   :צביקה  סעיף  בעד  סעיףתהעבר, 2מי  תבסעיף-   לנושא  ? רים" 

בעד אחד? מי  פה  , נפתלי, בוקי, גיא, בבקשה. לא? אפשר 

   .אתי, שגיא

ח בן    ? שגיא, נפתלי  :מויהודה 

צרפתי , עמירם, יהודה, צביקה, אורן, ארנון, שלי, ממה, אמיר, גיא  :צביקה 

נגד. יאיר, יובל, שמעון, איתן, אורן, אביטל נגד ? מי  מי 

אחד? רים"התב   . תודה. אף 
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מסהחלטה העברמאשרים :370 '  תבריות  לסעיף  מסעיף  מס"  לשנת 1' ם   

לפרוטוקול2011 המצורף   .   
  

צר היום  :פתיצביקה  סדר  על  אחרון    ,סעיף 

גל בן  מר , אגב  :גיא  ידידנו  לעניין  ההתייחסות  את  ראיתם  אתם 

במקומו ?לאביט חלופי  מועמד  תביאו  שאתם  אמרתם  שאתם   

האחרונה המועצה    ? - ולא, בישיבת 

צרפתי הקרובות  :צביקה  מישיבות  באחת    . אמרנו 

גל בן  גם   :גיא  להיות  יכול    .20ישיבות 

צרפתי אחרוןסע  :צביקה  מתייחס, יף    ? מי 

גל בן  להקליט  :גיא  אמור  לידיעתך . אתה  זה  את  הביאו  אם  יודע  לא 

להם, אפילו אצה  לא  הדרך  הרי  לכהן , כי  יכול  לא  שאתה 

  , במקביל

  . תקשיב, תקשיב, הנה, הנה  :אל- אתי גן

גל בן  אביטל  :גיא  אותך, מר  מתעדכנת  לא  שלך  הסיעה  אני , אם  אז 

לך ל. אסביר  יכול  לא  כמקביל אתה  עיר  מועצת  כחבר  כהן 

כחבר  שלך  המיועדת  דתיתלמועמדות    .מועצה 

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  איתנו  :גיא  להישאר  שתעדיף  מניח    . אני 

צרפתי ההחלטה  :צביקה  זכות  את  יקבל  תדאג, הוא    . אל 

גל בן  מועמד  :גיא  הוא  אישרה, אבל  הזאת  שהמועצה  מועמד    .הוא 

ש  :אל- אתי גן חושבת  . אני  . נכנסהטוב . שהוא  שברגע    , היה 

גל בן  הגלות  :גיא  כאורך  זמן  לכם  יש  אם    .אלא 

חוק  :אל- אתי גן מועצה, שיש  חבר  להיות  נכנס  שהוא  היה , ברגע  הוא 

לא אני  מכתב  להכניס  ל, צריך  . נא  .   . נקודה.

צרפתי   . תודה  :צביקה 
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אביטל  :אל- אתי גן מועצה? שמעת, באמת, מר  לחבר  שמונית  היית , ברגע 

להכנ מכתב צריך  מועצה'יס  כחבר  להישאר  בוחר  , אני 

את .ומסיר  . . '  

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי סעיף. תודה  :צביקה  עוד  להגיד , יש  רוצה  אני  הסעיף  לפני  אבל 

כל.משהו קודם  מצטער,   בישיבה , אני  ביטויים  פה  היו 

כלפיי מועצה  חבר  מצד    , הזאת 

אותי  : לויאהוד יובל   . תתבע 

צרפתי לעצ  :צביקה  שומר  עפשאני  לפעול  הזכות  את  החוק"מי  שומר . י  אני 

עפ לפעול  הזכות  את  להגיד"לעצמי  רוצה  ואני  החוק    , י 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי לזה  :צביקה  מעבר  להגיד  רוצה  חושב , אני  ואני  פעם  כל  שאני 

שקטות היו  האחרונה  בתקופה  חושב , שהישיבות  אני 

השני את  אחד  לכבד  צריכים  מבקשים,שאנחנו  ואם  יש ,  

דיוןסדר ולתת ,   הדיון  סדר  את  לחטוף  יכול  אחד  כל  לא 

של  דקות5נאום  שומע.  שלא  מי  גורם ,   וזה  לוויכוח  גורם  זה 

לצעקות גורם  וזה  דברים     ,לחילופי 

גרוס אתה   :נפתלי  שחוסם אבל  האנשים  . לא את  .   . לך.

צרפתי חושב   :צביקה  לכולםאני  נוח  חושב. שלא    , ואני 

גרוס את  :נפתלי  יוצר    , אתה 

צרפתיצ שהיינו   :ביקה  כמו  לחזור  הבאה  לישיבה  צריכים  שאנחנו  חושב  אני 

שתיים ישיבות- לפני  האחרון. תודה. שלוש    , הסעיף 

הפרעה  : לויאהוד יובל בלי  דיבור  זכות  תיתן    . אז 

ביחד(   ) מדברים 
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סבא  .4 לכפר  העזר  חוקי  לפי  העבירות  סיווג  קנס"מ, שינוי  " ברירת 

משפט"ל   ".ברירת 

  

קידראיתד "עו כל אני   :י  ברירת קודם  מחדל  ברירת  זה  מה  , קנסאסביר 

הקנס. משפטברירת  עבירות  מצא , כל  שהמחוקק  עבירה  כל 

. ל לנכון קנס'נקראות .. קנס . 'ברירת  אדם ברירת  כשבן 

המשפט בבית  לדיון  הקנס, מוזמן  את  לשלם  הברירה  , ובידיו 

להודות ובזה , בעצם  הקנס  את  עונשולשלם  על  בא   .הוא 

משפט עבי ברירת  מסוג  הקנס- רות  את  לשלם  היא  הברירה    ,

בעצם  רוצה  אתה  האם  את  ליזום  חייב  אתה  בקשה להישפט 

  . להישפט

גבע"ד אמיר  במקוםאי   :ר  שירות  עבודות    ? אפשר 

השקעות  : לויאהוד יובל של  ובתחום  כספים  בוועדת    .רק 

קידר שפירטתי  :איתי  לבית, כמו  מגישים  שאנחנו  הקנס  ברירות   מרבית 

הדיונים , המשפט ויום  הדיונים  יום  את  מחלק  המשפט  בית 

יחסיתהוא  יקר  וגם  נדיר  גם  לנושאים , מצרך  זה  את  מחלק 

שלו הזמן  את  מקבל  נושא  מביאים. כשכל  נגיד  כל כשאנחנו   

דיונים אחד , החלטות 100בערך , יום  אדם  בן  בין  מגיעים 

  . לחמישה

מגיע, לאחרונה   בקושי  אחד  אדם  הי. בן  א המשמעות 

הזה לדבר  יום  רבע  מקבלים  הזה , כשאנחנו  היום  רבע  אז 

בו למלא  מה  אין  כי  בנושאים . מתבטל  לטפל  ובמקום 

כבדים כבדות, המאוד  מקולקל, במפגעים, עבירות  , בבשר 

שנתפסים כאלה  ולא , בדברים  בטפל  להתעסק  צריך  אז 

   .בעיקר

שלהם    הקנס  ברירות  את  להעביר  התחילו  רשויות  המון 
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משפ חודשים. טלברירות  כמה  לפני  בכנסת  הייתי  , אני 

גדולות וגם  שלנו  גודל  בסדר  התהליך רשויות  את  עברו  כבר   

שם   . הזה 

גל בן  מומלץ  :גיא  שהוא  גם  שאתה, מה  מה  כאןלפי  כותב   .   

קידר ועדת . כן   :איתי  וגם  בהרכב משפטחוקה  וגם  שלה  הקודם  בהרכב   

הייתיהנוכחי שאני  בדיון  כנסת ,   ץ המלימלכיאלי חבר 

אין אבל  הפנים    , למשרד 

יואל .   :איציק  . דבר. כזה    ? יש 

מילר כזה  :עמירם  דבר    . אין 

יואל מלכיאלי  :איציק    . אין 

קידר מלכיאלי  :איתי    . מיכאלי. יש, אברהם 

מילר גדול, מיכאלי  :עמירם  הבדל  מכירים. זה  אנחנו  אנחנו . מיכאלי  בטח   

  .מכירים

קידר המערכת  :איתי  של  ליעילות  במצבמעבר  מגיעים   לא  שאנשים   

הקנס, לדיון את  להם  מכפיל  המשפט  הגבוהים . בית  בקנסות 

ל להגיע  יכול  היום1,400- זה  שקל  בעצם ,   ילכו  הם  כשאם 

משפטבהליך ברירת  של  בתום ,   יקפוץ       90אז  זה  היום   

ב50%- ב קופץ  זה  שנה  חצי  וכל  ה. 5%-   שאת  רק 200%- כך   

בעצם שנים  כמה  ל, אחרי  בעצם  מגיעים  של הם   200%מצב 

שנים כמה  אחרי  מיד, רק  קופץ  זה  אומרת. כשהיום  , זאת 

מיד קופץ  זה  הדיונים  יום    . בתום 

מילר גבייה  :עמירם  חברת    ? יש 

קידר ש  :איתי  לזה  מעבר  מאסר  עונשי  וניתן , מושתים  מאסר  חלק 

המאסר את  עובר . להפעיל  כשזה  משפט  ברירת  של  בהליך 

לגבייה או, בעצם  כנגד  יופעלו  לא  הליכים אז  חייבים  תם 

   .זהו. קשים
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גל בן  אחד  :גיא  בדבר  רק  זה10, 8? כמה. נכשלנו  את  עשו  לפנינו   .  

צרפתי אחד. תודה  :צביקה  פה  השינוי  סביב  להתאחד  פה . תודה? אפשר 

  . אחד

  

מסהחלטה ל :370 '  בחלק  שנקבעו  העבירות  סיווג  את  לשנות  בצו 'מחליטים  א 

קנס(העיריות  מסוג , 1971- א"תשל, )עבירות  ברירת 'מעבירות 

מסוג ' קנס משפט'לעבירות     .'ברירת 
  

  

נעולה   . תודה. הישיבה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 אשל ארמוני
 ל העירייה "מנכ

 חמו- יהודה בן 
 ראש העיר 
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  11/0504/ריכוז החלטות מועצה מיום 
  
  
  

מסחלטהה מוזס  :368 '  ממסעדת  הריח  במפגע  לטיפול  ועדה  להקים  מאשרים 

כדלק   :מןבהרכב 

צרפתי"יו צביקה  הוועדה  הסביבה, ר  איכות  תיק  הוועדה, מחזיק  אשל , חברי 

שיינפיין, ארמוני סבירסקי, ממה  הולנדר , רעיה  מי (יהודה  או 

הסביבה לאיכות  האזורית  מהיחידה  הדיירים ) מטעמו  ונציג 

מגיד   . אליעזר 
  
  
  

מסהחלטה מסמאשרים :369 '  לסעיף  מסעיף  העברה  לשנת 2'   רגיל  תקציב   

לפרוטוקול2011 המצורף   .   
  

מסהחלטה תברימאשרים :370 '  לסעיף  מסעיף  העברות  מס"  לשנת 1' ם   

לפרוטוקול2011 המצורף   .   
  
  
  

מסהחלטה ל :370 '  בחלק  שנקבעו  העבירות  סיווג  את  לשנות  בצו 'מחליטים  א 

קנס(העיריות  מסוג , 1971- א"תשל, )עבירות  ברירת 'מעבירות 

מסוג ' קנס    .'משפטברירת 'לעבירות 
  

  


