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אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה ולהודות . ערב טוב וברוכי� הבאי�: חמו	יהודה ב�

אריה . ולחייב את האחרי�, לאריה אברה� על פתיחה של מסורת נפלאה

ל� במזל טוב אברה� נולד לו נכד בשבוע שעבר ואנחנו מברכי� אותו כו

  .  'ע'ועושר ב' ע'הרבה עושר ב. אז נרי� כוסית, והבאת יי�. ובהצלחה

  ):העברות מסעי) לסעי) (2004עדכו� תקציב .   1

יציג . העברות מסעי  לסעי , 2004עדכו� תקציב שנת : סעי  ראשו� על היו� :חמו	יהודה ב�

  . בבקשה, את הנושא דני בוסטי�

, תקציב כבר אז הודענו שאנחנו עומדי� בפני מספר שינויי�בעקבות אישור ה  :דני בוסטי�

ונעשה את זה באופ� שוט  לפני שנאפשר ביצוע עוד פע� שיהיה צור� להביא 

  .  כמו שבעצ� קבוע בחוק, לאישור ועדת כספי� ומועצת העיר

יש פה שורה של שינויי� שחלק� מתייחסי� לשימוש ברזרבה וחלק� מפניות   

  .בי עדכוני� שה� צריכי� בתקציב שלה�של מנהלי מחלקות לג

בסעי  הראשו� מדובר בתרומה שהתקבלה במטרה ספציפית למת� מלגות   

כנגד זה הגדלנו את . אנחנו הוספנו את זה לסעי  הכנסות שונות. לתלמידי�

סעי  המלגות של פתיחת שנת לימודי� שבדר� כלל מסייעי� לתלמידי� 

  .נזקקי� בסכו� מקביל

מדובר על העסקה של . ה מפעולות בשכר בחברת ספירהנושא של העבר  

בחודש יוני נעשה איזה . עובדי� שעברו לעירייה בחברת ספיר ושיקו� שכונות

, שהוא סוכ� כוח אד� של העירייה מול עליזה רגב שהיא מנהלת היחידה ש�

במסגרת הסיכו� הזה נקבע מספר . ע� שוש שובל מנהלת רווחה חינוכית

זה לא תוספת עלות מבחינת . רה הסוכנותית אלינועובדי� שעובר מהחב

. ההוצאה משו� שאנחנו שילמנו לחברה הסוכנותית בדיוק את העלות שלה�

יש פה ג� התייחסות אישית . ארגו� כולל של הפעילות	אבל זה במסגרת רה

. לעובדת מסוימת שצרי� לעשות לגביה שינוי עוד לקראת סו  השנה הזאת

 בספטמבר יש צור� לעדכ� את יתרת התקציב מאחר והשינוי בפועל קרה

מעבירי� בעצ� . וזה מה שאנחנו מנסי� לעשות בסעי  הזה, לשנה שלימה

  .משכר לפעולות

מדובר פה ג� על שימוש . קיבלנו פניות ממחלקת הנוער. בנושא הנוער  
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של , מ"ג� לעדכו� של ההוצאות לעל, ברזרבה שהמועצה קבעה למחלקה

התקציב לא הספיק לעניי� , צור� לעדכ� אות�שהיה , מ"התשלומי� לעל

  .הקייטנות בעצ� שקורות הקי�, והותאמו כל נושא הנופשוני�. הזה

כל . צרכי� של אג  הרווחה שהועברו אלינו, בנושא הרווחה יש פה דרישות  

. דבר כמוב� מכוסה במסמ� ממנהל היחידה לגבי התאמות בתו� הסעיפי�

וזה אכ� הגיע אלינו . ושא של מועדוניותהעירה רינה בועדת הכספי� לגבי נ

יש תיקו� בעוד שני . אחרי שעשינו את הרשימה ונביא את זה בפע� הבאה

  .סעיפי� כדי להתאי� ובאמת לענות לצור� שדיברת עליו

  �כמו שאת� בוודאי . אנחנו מדברי� פה על רזרבת חינו�. בנושא של החינו

כוני� ותוספות לפי כל אישרת� למנהל האג  לבצע התאמות ועד, זוכרי�

בעצ� קבלנו ממנו . מיני צרכי� שהוא הזכיר אות� פה במהל� הדיוני�

הייתה פה . מסמ� שמופיע פה לפניכ� וש� כל השינויי� שהוא ביקש לעשות

למעשה הבנו שיבוא . שאלה לגבי נושא הציוד והריהוט שהוא ביקש להוסי 

ות הפננו את תשומת ר אז בנושא  הזה בשיחות שלנו אתו שהיו קודמ"מהתב

והוא בכל זאת בחר שיהיה איזה שהוא בסיס לתקציב להצטיידות בתו� , לבו

בעצ� הצענו לו אחרת והוא בחר כ� לרשו� את . התקציב השוט  שלו

  .ההוצאות במתכונת הזאת

בעצ� הועלה בהמש� , סעי  אחד נוס  שלא מופיע פה אלא מופיע בפרוטוקול  

מדובר בנושא של . קול של ועדת כספי�א� את� רואי� בפרוטו. הישיבה

מדובר על ניסוי .  אל  שקל20קבל� פיקוח בגינו� שיש פה הגדלה של 

הסכו� הזה ג� צרי� . לחודשיי� של העסקת קבל� פיקוח על קבלני הגינו�

כל השינויי� שאמרתי אי� .  אל 20, לבוא מתו� הרזרבה של אג  התברואה

עו� בתקציב אלא רק העברה מסעי  בה� כדי הגדלת גירעו� או יצירת גיר

  .לסעי  או הגדלת הוצאות כנגד הגדלת הכנסות

  .עד כא� בעצ� ההעברות מתקציב לתקציב, זהו  

  .בבקשה, שאלות :חמו	יהודה ב�

  .  לא הזכרתי את התרבות התורנית, סליחה  :דני בוסטי�

�דעתי מתי מגיע לי כמה משפטי� מהישיבה הקודמת שברחתי ולא י, קוד� כל  :שמעו� פר
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נדהמתי לראות אי� ישיבת מועצת העיר הקודמת . זה התחיל ומתי זה נגמר

  .ננעלה לפני שהיא התחילה

  . ניצלנו את ההזדמנות,בגלל שלא היית :חמו	יהודה ב�

�אתה יכול , והיא אמרה שזה ייקח זמ�, אני שאלתי את מנהלת הלשכה של�  :שמעו� פר

. זה ייקח זמ�, זה בסדר. וק מה שקרהוזה בדי. להתפלל מנחה וערבית ולבוא

ועל מה שדני� בטח זה כבר נדו� מראש , כנראה שבישיבות אי� על מה לדו�

אבל מצד שני אני שמח שמחה גדולה . ג� זו שיטה אני חושב. בהסכמה

  שנבחרתי

  )מדברי� ביחד(

�עזבתי את המועצה ולכ� אני . אני לא הייתי במועצה ארבע שני�, למה  :שמעו� פר

מצד שני אני שמח שמחה גדולה שנבחרתי להיות ועדת .  עגע אליהמתג

ואני עוד יותר שמח שזה . הביקורת שזה בעיני תפקיד ר� ונישא שאי� מעליו

רבי יהודה , ס שאני מייצג אותה כשבע עשרה שנה"נפל בחלקה של תנועת ש

אנחנו יודעי� לתרו� , שלפחות נוכיח ג� שלא רק שיש לנו תקציבי�. חמו	ב�

אני ג� מקווה להוכיח את עצמי ' ובעזרת ה. אלא ההפ� הוא הנכו�. עירל

ס זה לא "בתפקיד הזה יותר ממה שהייתי במועצה הדתית כדי להראות שש

ויותר מכל חגיגה , יושר ציבורי, טוהר מידות, זה ג� נוהל תקי�. רק תקציבי�

� בו כי כל גו  ממשלתי שאי.  סבא בפרט	לדמוקרטיה הישראלית בכלל ובכפר

ואני שמח שהייתי זה שלקחתי את . ועדת ביקורת הוא לא גו  דמוקרטי

  .  היוזמה על דפי העיתו� לבקש את ועדת הביקורת

	סבא שאות� אני אוהב וג� את כפר	אני ג� מבטיח שאשמש את תושבי כפר  

ואהיה כתובת ואוז� קשבת , ואני אשאר פה עוד הרבה זמ�, סבא אני אוהב

  .  בא ללא יוצא מהכללס	לכלל הציבור בכפר

א� אנחנו רוצי� שזה יעשה כמו שצרי� מ� הראוי שיהיו לי , חברי היקרי�  

לכ� אני מבקש מראש העיר . כלי� מתאימי� כדי שאוכל לתפקד בלי מגבלות

  :וממועצת העיר את הדברי� הבאי�

  . משרד קט� פלוס מזכירה פלוס טלפו�.  1  

א� זה של הרשות ושל , של העירייה, להיות חבר בכל הועדות של הרשות.  2  
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  . אני חושב שזה מתחייב, רוצה להיות בכול�. החובה

  .אתה ג� לא מגיע לישיבות של אלה שאתה נמצא בה�  :אמיר גבע

�. עכשיו אני אוכיח את עצמי. לא יכולתי, כי הייתי יושב ראש מועצה דתית  :שמעו� פר

  . עכשיו אני אוכיח, עכשיו אני התמניתי, אמרתי

גישה לכל הניירת או חשבונות או הזמנות או התקשרויות או כל מה .  3  

  .ובלי אישורי� מיותרי�, שארצה בלי שאצטר� להטרטר מאחד לשני

  .  אחזקת רכב ופלפו�–וא� יורשה לי להיות קצת חוצפ� .   4  

יצאנו מהישיבה של התקציב בהיכל התרבות בה אמרת לי , ידידי מר יוניא�  

וא� לא . של� שאמר שלא הכובע קובע ולא המעיל מועילשהיית אצל הסבא 

וג� לא זק� של תיש כי התיש יש לו . שניה� אני לא שמתי מעול�, שמת לב

אני דווקא פניתי לסבא . אני לפחות מגלח את הזק�. זק� שלא נגע בו א  פע�

ואז . שלי בירוח� סיטי וגיליתי שההשכלה שלו מקבילה לפרופסור בחכמה

לא התואר קובע ולא השכל מועיל והחמור , בני: מר לי בנחתישב וצחקק וא

�ונדהמתי . הוא יישאר חמור בלי כתר, ג� א� תשי� לו כתר הוא לא יהיה מל

תואר וראיית , עוד יותר שהוא אמר לי שראשי תיבות של כתר זה כלכלה

אני מעדי  . ויותר חמור מזה.  עדיי� לא עושי� את האד� ב� אד�. חשבו�

אני מקווה שבזה . � לתיישי� שה� מאה דרגות מעל החמורי�להיות שיי

  .סגרתי את המילא דבדיחותא להיו�

בנתיבי 'לא הופתעתי שעמותת . לגבי העברות מסעי  לסעי  בישיבה הזאת  

שיצר , רבי יהודה, ידעתי ג� ידעתי. נמחקה מהתמיכה בעירייה' רבי עקיבא

אבל שתדע .   אלא גברהנקמנות של� ויצר ההתחשבנות שב� לא רק שלא חל

אתה פוגע בס� הכל בנזקקי� שהיו מכל השכונות שהיו . שלא לי החשבו�

וזה ממשי� לחזק . מאות משפחות, נעזרי� בעמותה הזאת והחוגי� שהיו בה

שתיזכר לדיראו� עול� על מה שאתה מעולל לשירותי , את מה שאני אומר

לעצור את ואל תשכח שבקדנציה הקודמת זה שניסה . סבא	הדת בכפר

, יושב לראות טלוויזיה היו� בבית' בנתיבי רבי עקיבא'התקציב לעמותת 

לכ� אני מאשר ל� בשמי ובש� כל מי שנעזר בעמותה הזאת מקרב .  'ברו� ה

מהר מאד , לב שתמונת� תתנשא פה על יד זאת של יצחק ולד במהירה
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� ע� תמשי� להיות לעד ולנצח נצחי' בנתיבי רבי עקיבא'ועמותת . ולתמיד

�  . תמיכת� ובלי תמיכת

לכ� אני אמנע בפע� הזו מלקבוע ,                         אני עוד לא מבי� בהעברות מסעי  לסעי 

לגבי סעי  . אני מבטיח ללמוד את הנושא מהר מאד, אבל אל תשמח.  עמדה

 	על ה, 550סעי  הפרסו� . אחד אני רוצה פירוט מלא על הרגיל ועל התוספת

בפע� הבאה אני . אני מסיי� בזה מהר היו�. לפרטי פרטי�. 9.5 	ה ועל 19.5

�  .מבטיח להיות יותר ארו

  .תודה רבה? יש עוד מישהו מהחברי� שרוצה להעיר או לשאול. תודה רבה :חמו	יהודה ב�

לשכה אני רוצה לומר ל� שג� . שמעו�, באשר להתייחסות לדברי� שביקשת  

 משרד מטע� העירייה שנות� .ברי המועצהטלפו� ומזכירה עומדי� לרשות ח

לגבי . א� חברי הקואליציה וא� זה באופוזיציה, שירות לכל חברי המועצה

אז מוב� , רכב ופלפו� אני יוצא מנקודת הנחה שבכל צחוק יש טיפה של אמת

אז שכח , אולי היית רגיל באמת לא לבקש אלא לקחת, ל� שהבקשות האלה

קליט ואנחנו מתייחסי� כבר שונה לכספי מהתקופה הזו ואנחנו העברנו ת

  .הציבור

.  'נתיבי רבי עקיבא'בנושא ההתייחסות של� להעברה מסעי  לסעי  בנושא   

הכס  . כיושב ראש ועדת הביקורת ג� את הנהלי� התקיני�ראוי שתדע 

 ,ועד היו�.  לעמותה יכול להגיע א� ורק דר� ועדת תמיכותשנועדשנועד

ולכ� הכס  הזה .  זה היה נוהל לא תקי�,עירייה הלשיב שקבלת� מהתקצככ

' בנתיבי רבי עקיבא'ממשי� לשרת את התרבות התורנית ולא את עמותת 

  . או עמדת בראשההבראשהבראששאתה עומד 

�  .אני לא עומד בראשה  :שמעו� פר

 רש� ולכ� א� העמותה עומדת בקריטריוני� על פי. או עמדת בראשה: חמו	יהודה ב�

 הבקשה תישקל בועדת התמיכות –העמותות ותגישו בקשה לועדת התמיכות 

כש� ששו� עמותה לא מקבלת שלא דר� , סבא	ולא בתקציב עיריית כפר

  .לכ� אני מזמי� אות� לפנות בנהלי� המקובלי� והתקיני�. ועדת התמיכות

  .דני בוסטי� תתייחס בבקשה, בנושא הפרסו�  

  זה חלק של. ו� בחינו�מדובר על הפרס  :דני בוסטי�
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�  .אני רוצה פירוט  :שמעו� פר

  העברה 2004עדכו� תקציב : סעי  אחד להצבעה.  תודה רבה. אי� שו� בעיה: חמו	יהודה ב�

  .מסעי  לסעי 

  :הצבעה

, משה אב� ח�, בני כברה, סיימו� גולדמ�,  יעקב אוחיו�, יהודה ב� חמו : בעד

,  רינה פז, אברה� מולה, ק יואליצח, אמיר גבע, יפתח אלגוב, אריה אברה�

  .טל קוגמ�, ש'בוקי צי

  . אי�  :נגד

   שמעו� פר�  :נמנע

י המצור) " עפ2004 מסעי) לסעי) בתקציב ותהעבר מחליטי� לאשר    :90' מס החלטה

  .לפרוטוקול

  04/0618/, אישור פרוטוקול ועדת כספי� מישיבתה ביו� ראשו�.   2

  : על תוכנית הבראהחר חתימה לא–ערבות בנקאית לכדורע) .   'א2

בכמה משפטי� . ערבות בנקאית לכדורע  לאחר החתימה על תוכנית הבראה: חמו	יהודה ב�

קבוצת . כמה מילי� בנושא של הכדורע . אני אפתח ולאחר מכ� אייל יוניא�

הגיעו לגירעונות כספיי� . סבא עוברת משבר לא קט�	הכדורע  של הפועל כפר

אנשי� חתומי� שמה על הלוואות . מיליו� שקלי�עוברי� את ה, די כבדי�

ולכ� כל תקצוב שלנו הותנה בזה שקבוצת הכדורע  של . ועל כספי� פרטיי�

ל העירייה אייל יוניא� מוביל "מנכ. סבא תעבור תוכנית הבראה	הפועל כפר

אנחנו נמצאי� לקראת חתימה על . את תוכנית ההבראה מול הנהלת הקבוצה

יש ג� התניות מבחינתנו לגבי התקצוב של .  את�תוכנית ההבראה ג� יחד

  .אייל בבקשה. הקבוצה א� יעמדו בתוכנית

מה שמגיע עכשיו לאישור זה לא התוכנית הבראה אלא הערבות הבנקאית   :אייל יוניא�

תוכנית .  למרות שג� התוכנית הגיעה כא� כדי לראות את המכלול, לקבוצה

 מיליו� שקל 1.2, 1.1יש שמה , בעצ� מה שהייתה אפשרות, ההבראה מדברת

בעצ� בפניכ� יש את האפשרות . חובות ויש שמה ערבויות אישיות מהעבר

היו� או לסגור את הקבוצה ולשל� את התקציב השוט  לחובות או להשאיר 
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או דר� הביניי� לפנות , את אות� מנהלי עמותה להתמודד לבד ע� החובות

ת נעביר חלק מהכס  להחזר לתוכנית הבראה שעדיי� הקבוצה תפעל ובכל זא

. יש כא� ערבות בנקאית לקבוצה. זה בעצ� המנגנו� שכרגע בוני�.  חובות

יחד . הערבות הבנקאית על פי פקודת העיריות לא צריכה להיות מתוקצבת

על פי יעו� משפטי אנחנו הולכי� בנוהל השקו  ומביאי� את זה , ע� זאת

  . את זהלועדת הכספי� ולמועצה על מנת שהמועצה תאשר

יש סעי  בתוכנית שאומר שא� העמותה לא . מילה אחת רק לגבי ההלוואה  

, תעמוד בהחזר ההלוואה אז יש אפשרות לקזז לה� את זה מהתקציב השוט 

,  שקל350,000ככה שהחשיפה לא תהיה א  פע� כפולה מאחר והתקציב הוא 

  .אז בס� הכל נוכל להתערב זה

נהל משא ומת� ע� העמותה הוא ביקש על מנת שהבנק בכלל י. אלה הדברי�  

אבל כדי להמשי� בשלב , זה לא אומר עדיי� שיתנו. אישור מועצת עירייה

הבא ה� רוצי� אישור מועצה ורק אז ה� יהיו מוכני� לדבר בכלל ע� 

  .א� יש שאלות, זה כרגע מה שעומד על הפרק. העמותה

  .בני, בבקשה :חמו	יהודה ב�

 ג� לגבי …אבל הואיל ו, חס לעניי� של הערבות כרגעאני לא רוצה להתיי  :בני כברה

אני אגיד שהואיל והמסמ� נמצא כא� מ� הדי� שיהיו ג� , תוכנית ההבראה

  .  הערות

 שקל כל שנה 500,000 	של התחייבות ל' אני רוצה להתייחס לגבי סעי  א  

אתה לא .  זה לא נכו� ללכת להתחייבות כזאת, זה לא ראוי. במש� ארבע שנה

  . אתה יכול לדבר על השנה.  היו� לקבל החלטה לשני� הבאותיכול

  .בני, תקרא את זה טוב. מותנה :חמו	יהודה ב�

  . לא כתוב מותנה, לא כתוב מותנה".  תמיכה…תפעל העירייה כ. "קראתי  :בני כברה

  .רשו� מותנה באישור מועצת העיר  :אייל יוניא�

  . הגיד שאנחנו מאשרי�זאת אומרת שאנחנו כבר היו� יכולי� ל  :בני כברה

  .כל שנה בנפרד, לא :חמו	יהודה ב�

  )כול� מדברי� ביחד(

א� מצבה של העירייה . זו הצהרת כוונות.  מה קרה לכ�, אני ג� יודע לקרוא  :בני כברה
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אבל אתה צרי� לבחו� את הדברי� בהתא� למצבה .  מילא	יהיה טוב  

אז , בסדר.  הבראהכשאתה מצהיר כוונות ואתה מצפה מה� לתוכנית. הכספי

�יעשה קיצו� חד : כתוב', סעי  ג.  ה� יתנו את חלק� ואתה תית� את חלק

אבל לא כתוב . דומני שזה הבסיס לתוכנית ההבראה. במשכורות השחקני�

יש מי שיפרש קיצו� חד ? מה זה קיצו� חד. לא כתוב כמה, לא כתוב מי. כמה

. צו� חד בצורה אחרתיש מי שיפרש קי. שזה עשרת אלפי� שקל לשנה לשחק�

  .אחרת אנחנו נמצא את עצמנו במלכוד. אלה שדברי� שחייבי� להגדיר אות�

  .זה עלה אתמול בישיבת ועדת כספי�: אריה אברה�

  . אתה חבר ועדת כספי� ג�: חמו	יהודה ב�

  .הטענות של� לא נכונות: אריה אברה�

מקבל את תוכנית אני . 'צרי� לפרט יותר בסעי  ד, לדעתי, אותו דבר  :בני כברה

ואני , אני רק אומר שכדי שלא נעמוד בפני שוקת שבורה בהמש�, ההבראה

  .מכיר את תוכניות ההבראה שלא הוגדרו באופ� מפורש והיו מקור לבעיות

  . בוקי בבקשה. תודה :חמו	יהודה ב�

. היא לא תוכנית הבראה של שנה, א� הולכי� לתוכנית הבראה, באופ� כללי  :יש'בוקי צ

ממול העירייה מצהירה , ומרת שא� הקבוצה מצהירה הצהרת כוונותזאת א

אבל . זה נכו� שצרי� לבוא כל שנה לאישור מועצת העיר. הצהרת כוונות

  . זה דבר אחד.  הצהרת כוונות אנחנו חייבי� להצהיר

. אנחנו מתייחסי� בסכו� גלובלי למשכורות. דבר שני בקשר למשכורות  

 אל  או שחק� 40 	לקחת שלושה שחקני� באנחנו לא יכולי� לקבוע לה� 

, אני לא חושב שאנחנו צריכי� להיכנס עד כדי כ�, זאת אומרת.  140 	אחד ב

  .אנחנו מתייחסי� לסעי  הזה.  לומר כמה לתת לכל שחק�

וזו ההזדמנות להודות ג� לבוקי ולבני על עזרת� בהכנת תוכנית ההבראה  :חמו	יהודה ב�

  ?רצית לומר משהו, אמיר.   ה�והישיבות הרבות שהשתתפו ב

  ,?אנחנו עוד נדו� ב  :אמיר גבע

  .אייל בבקשה. בהחלט כ� :חמו	יהודה ב�

כפו  : ובגלל זה כתבנו כא�. אני מקבל אות�, קוד� כל ההערות נכונות  :אייל יוניא�

א� היועצת המשפטית תגיד שבעצ� הצהרת . לאישור מועצה בכל שנה



  19/07/04    ישיבת מועצה שלא מן המניין

  הרי שהנוסח המחייב הוא זה המצוי בידי העירייה, לבין נוסחו כפי שמופיע במשרדי העירייה,  אשר הופק באמצעות האתרפרוטוקול נוסח הןבמקרה של אי התאמה בי

  

11  

� להתייחס אליה צרי–הכוונות יש איזה התחייבות  ,�אבל זו . אני מסכי� את

  .הייתה הכוונה

אתה רק , הנספח כולל כבר את הקיצו�. לגבי הקטע של הקיצו�, מעבר לזה  

אתה רק לא . וזו הייתה ההערה של אריה אתמול בועדת הכספי�, לא רואה

היה צרי� להיות העונה הקודמת כדי שתבי� . רואה מה היה בעונה הקודמת

ולכ� אריה נת� את ההערה שנציג בטור ליד את . �  אחדשזה כבר קיצו

  .הכספי� ואז אתה תראה את הקיצו� החד שכבר נעשה פה

האישור פה של . וזה היה מוב� אתמול ג� בועדת הכספי�, רק שיהיה מוב�  :קובי אוחיו�

הערבות אי� בו משו� התחייבות או הכרעה לגובה התמיכה למועדו� 

 נפרד ה� בועדת תמיכות וה� אחר כ� בועדת על זה יהיה דיו�. הכדורע 

לכולנו יש השגות למיניה� על טבלת חלוקת התמיכות . הכספי� ומועצת העיר

  .ועל זה יהיה דיו� נפרד, לאגודות הספורט

מת� הערבות . אני מעמיד להצבעה את נושא מת� הערבות, חברי�. תודה רבה :חמו	יהודה ב�

 �  .סבא	פועל כפר לקבוצת הכדורע  של ה350,000על ס

  :הצבעה

, משה אב� ח�, בני כברה, סיימו� גולדמ�,  יעקב אוחיו�, יהודה ב� חמו : בעד

,  רינה פז, אברה� מולה, יצחק יואל, אמיר גבע, יפתח אלגוב, אריה אברה�

  .שמעו� פר�, טל קוגמ�, ש'בוקי צי

  . אי�  :נגד

  .אי�  :נמנע

  . בתיה צריכה להתייחס לשאלה של אייל  :דובר

אנחנו עוד לא אישרנו כרגע ?   על התחייבות שלנוההצהרת כוונות מעיד. נכו� :חמו	ודה ב�יה

  .כי כמו שקובי אמר תהיה התייחסות נפרדת בנושא התמיכות, את התמיכה

אני פשוט עברתי על הפרוטוקול של , כל מה שצרי� לקחת בחשבו�. קיי.או  :בתיה ברא 

ול ה� מאד ברורי� ומאד ועדת כספי� והדברי� שנאמרי� ש� בפרוטוק

ולכ� כל החלטה הרי שמתקבלת כא� צריכה להיות החלטה שמאשרת . נכוני�

אז נאמרו ש� מספר סוגיות שצרי� . למעשה את החלטת ועדת הכספי�

ונקודה נוספת . כמו שהנושא יועבר לועדת התמיכות. לקחת אות� בחשבו�
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ת ממומנת על שא� וכאשר ההלוואה הזאת היא בסופו של דבר תצטר� להיו

ידינו הרי שיש בכ� מעי� התחייבות לאור� שני� של העירייה לעמוד 

  . בסכומי� האלה ולשל� אות�

השאלה א� אני עכשיו סוגר תוכנית הבראה ורשו� . השאלה הייתה אחרת  :אייל יוניא�

 אני 2006 	א� ב. 2008 	ותוכנית ההבראה היא עד ל,  שקל500,000בנספח 

אתה הצהרת : � מישהו יוכל לבוא אלי ולהגיד ליהא, 400,000אאשר רק 

 לארבע שני� למרות שכתוב כא� שזה כפו  לאישור 500,000כוונות של 

  .זו השאלה. אני הסתמכתי על המצג הזה, מועצת העיר בכל שנה

אז על מנת שלא יהיה מצב של מצג וטענות כאלה אז אני מציעה . יפה  :בתיה ברא 

 הדברי� יחזרו ויאמרו בצורה מפורשת שבהחלטה הזאת של מועצת העיר

שאי� בכ� כדי למנוע את שיקול הדעת של מועצת העיר מידי שנה בשנה לבחו� 

  .מחדש את הנושא הזה

  .כולל השנה :חמו	יהודה ב�

  .כ� שא� הדברי� כתובי� בצורה מפורשת  לא יכולי� להניח אחרת  :בתיה ברא 

  .כולל השנה בדיו� בועדת התמיכות :חמו	יהודה ב�

, לא רק עכשיו כשאנחנו דני� בפרוטוקול. ואני מציעה שבהחלטה זה יאמר  :בתיה ברא 

  .אלא ההחלטה תהיה כפופה לאמירה הזאת שאיננה שוללת את שיקול הדעת

  ?הכספי� במועצה, בועדת התמיכות, כל שנה בשנה  :אייל יוניא�

  .כ�  :בתיה ברא 

  

כדורע)  לאחר חתימה על תוכנית  מת� ערבות בנקאית למחליטי� לאשר :92'  מסהחלטה

  .הנושא יועלה לדיו� מחודש ולאישור מועצה בכל שנה ושנה. ההבראה

  

   :תמיכה בארגו� הווטרני�אישור .    'ב2

אתמול למעשה הייתה אמורה . אישור פרוטוקול ועדת תמיכות. 'ב2סעי  : חמו	יהודה ב�

אני בכל זאת מעלה סעי  אחד לאחר . דחינו אותה, להתקיי� ועדת תמיכות

למעט עמוס שלא הצלחתי , וכול�, ששוחחתי היו� ע� חברי ועדת התמיכות
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ועדה הנותרי� כל ארבעת חברי ה, ל"נדמה לי שהוא עדיי� בחו, לתפוס אותו

זה ארגו� של בוגרי  . ח בארגו� הווטרני�" ש5000תמכו פה אחד בתמיכה של 

 � 5000מלחמת העול� השנייה שכבר כמה שני� טובות ה� מתוקצבי� על ס

לא תקצבנו אות� עד שלא אישרנו את התקציב וכ� . סבא	ח מעיריית כפר"ש

טלפוני� וכול� ההסבב לכ� עשינו היו� את , זה מאד לחו� לה�. הלאה

פה , תודה רבה? מי נגד?  מי בעד. אני מבקש לאשר את זה. החליטו פה אחד

  .אחד

  :הצבעה

אריה , משה אב� ח�, בני כברה, סיימו� גולדמ�,  יעקב אוחיו�, יהודה ב� חמו   : בעד

בוקי ,  רינה פז, אברה� מולה, יצחק יואל, אמיר גבע, יפתח אלגוב, אברה�

  .עו� פר�שמ, טל קוגמ�, ש'צי

  . אי�  :נגד

  .אי�  :נמנע

  

  רני�ט שקל לארגו� הוו5000     מאשרי� תמיכה בס, :93'  מס החלטה

  

  :ש" קירוי ונטרול ריחות במט– 1391ר "עדכו� תב.   3

  .בבקשה, יציג אותו קובי אוחיו�. ר בנושא של מכו� הטיהור"תב: חמו	יהודה ב�

השרו� עומד בפני שדרוג והרחבה מאד 	מכו� הטיהור המשות  לנו ולהוד  :קובי אוחיו�

אנחנו הגשנו תוכנית כוללת למנהלת הביוב הארצית בעלות של . מסיביי�

שבתו� זה אנחנו משתלבי� בפרוייקט גאולת ,  מיליו� שקל32כמעט מעל 

אנחנו דווקא נהנה .  מיליו� שקל87הירקו� שזה פרוייקט גרנדיוזי כמעט של 

ו נקבל מהרשויות שחברות ברשות הירקו� מפרוייקט גאולת הירקו� כי אנחנ

  . מיליו� שקל32 	 מיליו� שקל מתו� ה12מימו� של 

אנחנו מטפלי� בהתא� לאיכויות מי הקולחי� או כמויות השופכי� על פי   

שזה , המדבר על טיפול שלישוני והרחקת חנק�, ועדה ממשלתית, ועדת ענבר

 פותחות פוטנציאל איכויות קולחי� שג�. השרו�	ש רמת"היו� קיי� במט
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כל נושא פרוייקט השבת מי הקולחי� , כמו שאתה מכיר, כלכלי לעירייה

  . שנשתדל להרי� אותו יחד ע� מפעל המי�

  ? בפרוייקט הזה…הגורמי� השוני� משלמי� בשביל המי� שאתה   :איציק יואל

את יש לנו גו  שהוא מאגד , אפילו המי� באיכות של הרמה השניונית, לא  :קובי אוחיו�

יש לו כל מיני , יש לנו משפטי� אתו, השבי� והסביבה	החקלאי� מרמות

הסכמי� היסטוריי� שהוא טוע� שהוא פתור מתשלו� של המי� שהוא שואב 

בי� לבי� יש לנו שני פרוייקטי� שהשגנו למנהלת הביוב . מתו� מכו� הטיהור

חנו ואנ' שהיה לו שלב א, פרוייקט אחד זה קירוי ונטרול ריחות. הארצית

של קירוי של מערכות נוספות והתקנת מערכת ניטור ריחות לכל ' בשלב ב

אבל זה בעיה , סבא לא סובלת מהריחות האלה	אמנ� העיר כפר. מפגעי הריח

של כל  מתחמי המגורי� שבסביבת מכו� הטיהור , השרו�	מאד קשה של הוד

יש לח� כבד מהמשרד לאיכות הסביבה וממשרד הבריאות לצאת . המשות 

הפרוייקט של קירוי ונטרול ריחות זה פרוייקט . דר� ע� הפרוייקטי� האלהל

, לא המכרז הראשו� שבוטל, תוצאות המכרז השני, שעל פי המכרז השני

, אני  חשוב שזה לא המקו� לפרט את הסיבות שבעטיי� נפסל המכרז. שנפסל

של , אבל זה גר� לנו נזק כספי ג� של חשיפת הצעות הקבלני� שניגשו

ג� של עליית שער החליפי� של היורו וג� של מחירי הפלדה שה� , בד�האו

  .מרכיב עיקרי ש�

 מיליו� שקל של כל נושא 4.5אנחנו קיבלנו תוצאות מכרז של עלות של   

. ויש לנו את הפרוייקט השני של צנטריפוגה. כולל העמסות, פרוייקט הקירוי

היא מונעת מפגעי ג� . שהיא מערכת חיונית מאד, זה מערכת לסחיטת בוצה

. והמערכת המיושנת שמתרי� עליה מעל שלוש שני� עומדת בפני קריסה. ריח

ופירושה ג� , הקריסה משמעותה הזרמת מי שופכי� גולמי� לנחל הירקו�

סיכוני� על גבול הפלילי� ה� של ראשי הערי� וה� של כל אלה שנושאי� 

  .משרות בתחו� הזה של אחזקת מכו� הטיהור והתפעול שלו

על פי הסכ� הקמת , כפי שידוע לכ�. ר אצלנו"אנחנו צריכי� להגדיל את התב  

של ,  אחוז69החלק שלנו בבעלות הוא ,  מכו� הטיהור המשות –ש "המט

זה פונקציה של כמות הצרכני� וכמויות .  אחוז31השרו� 	עיריית הוד
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 אנחנו נערכי� היו� ג� למדוד את כמויות השופכי� כדי לראות א�. השופכי�

נכו� להיו� אנחנו מבקשי� . יש צור� לעדכ� את הנשיאה בחלוקת ההוצאות

אני כבר מודיע לכ� . 4,800,000 והעמדתו על 2,385,000 	ר מ"הגדרת התב

אפילו שעדיי� התוספת , אנחנו מחייבי� את הקבל� הזוכה, שאנחנו הגענו

, ביובלתקציב פרוייקט הקירוי והנטרול ריחות לא אושר לנו על ידי מנהלת ה

 785,000, אנחנו מחייבי� את הקבל� לצאת לדר� על הסכו� שכ� אושר לנו

אנחנו נתקד� . נתחיל בקירוי של כל מיני חלקי� חיוניי� ש� בפרוייקט. שקל

אני הופעתי בעצמי בועדת השיפוט הארצית כדי לשכנע את . בד בבד ונחכה

 סדורה והסברנו בחוברת מאד, חברי הועדה לאשר לנו את התוספת הזאת

  .למה יש שינויי� בי� המכרז הראשו� לשני

�אנחנו רוצי� .                         אנחנו את פרוייקט הצנטריפוגה מקווי� מאד לצאת מיד לדר

כי מנהל התפעול של המכו� כבר מזהיר , לסיי� את זה תו� שלושה חודשי�

השרו� 	דשל הו, שני מהנדסי הרשויות. אותנו שאנחנו עומדי� בפני קריסה

סבא שלחו אזהרה שה� לא יהיו אחראי� יותר למה שעומד לקרות 	ושל כפר

�אני מקווה מאד שאנחנו נוכל . ש� א� פרוייקט הצנטריפוגה לא יצא לדר

  .תודה. את הפלונטר הזה להתיר מהר מאד

  .בבקשה, סיימו�. שאלות :חמו	יהודה ב�

 מכרזי� כבר אישרנו את שני אנחנו הרי בועדת. יש לי רק שאלה אחת :סיימו� גולדמ�

עכשיו זה בא לאישור של .  ג� לצנטריפוגה וג� לקירוי, המכרזי� האלה

עכשיו , כאילו עשינו את כל המכרז ואנשי� ניגשו למכרז, וא� אנחנו? ר"התב

  ?מה יקרה, וא� לא נאשר, אני אומר? אנחנו רק מאשרי�

הא� ג� כ� מקציבי� את כל . רו�הש	אני רק רציתי לשאול לגבי עיריית הוד  :ח�	 משה אב�

  ?הכספי�

  .את הכס  היחסי שלה�, כ� :חמו	יהודה ב�

  .בוודאי יחסי  :ח�	משה אב�

  . ה� מקבלי� את הריח. בוא נאמר שלה� יש יותר עניי� לעשות את זה  :קובי אוחיו�

כי מצד אחד זה שתי . תהלי� התקצוב של פרוייקטי� של ביוב הוא קצת חריג  :דני בוסטי�

מצד שני , משרד הפני� מצד אחד שהוא חות�. ות ממשלתיות שונותרשוי



  19/07/04    ישיבת מועצה שלא מן המניין

  הרי שהנוסח המחייב הוא זה המצוי בידי העירייה, לבין נוסחו כפי שמופיע במשרדי העירייה,  אשר הופק באמצעות האתרפרוטוקול נוסח הןבמקרה של אי התאמה בי

  

16  

משרד הפני� לא חות� על אישור . מנהלת הביוב שהיא צריכה להקצות

לא , לא  העקרונית, התקציב לפני שהוא רואה את ההתחייבות הכספית

כי את . אלא אישור הכס , לא האישור לחתו� על חוזה, האישור למכרז

  .וואה מאוצר השלטו� המקומיהכס  ה� מוציאי� כהל

, נתאי� אותו, אנחנו חייבי� לחכות עד הרגע האחרו� שנראה את הסכו�  

נעביר את האישור על פי הסכו� הזה כדי שיאשרו את התקציב הזה משרד 

  .הפני�

מחירי הפלדה זה .  חודש וחצי, אבל עשינו מכרז לפני חודש בער�. אני מבי� :סיימו� גולדמ�

עד שאנחנו , עד שאנחנו מאשרי�. סת� לדוגמא, ירי�כבר לא אות� המח

  ,סליחה: הקבל� יגיד לנו, מקבלי� את הכס 

  ?שנה וחצי, לא הולכי� על הנושא של המכרז שהיה לפני כשנה, קובי, אל  :חמו	יהודה ב�

  .הוא היה בחצי מיליו� פות, כ� :סיימו� גולדמ�

  .   ני ראשי העיר פנו לפריצקי לעדכ�יש לי מכתב שש, רבותי.  יותר? למה חצי  :דני בוסטי�

 קירוי 1391. ר מס"מי בעד לאשר את התב. תודה רבה?  שאלות נוספות: חמו	יהודה ב�

  .פה אחד, תודה? ונטרול ריחות במכו� הטיהור

  :הצבעה

אריה , משה אב� ח�, בני כברה, סיימו� גולדמ�,  יעקב אוחיו�, יהודה ב� חמו   : בעד

בוקי ,  רינה פז, אברה� מולה, יצחק יואל, יר גבעאמ, יפתח אלגוב, אברה�

  .שמעו� פר�, טל קוגמ�, ש'צי

  . אי�  :נגד

  .אי�  :נמנע

  

ש בס, "ר לקירוי ונטרול ריחות במט" הגדלת התבמחליטי� לאשר  :94' מס החלטה

  . שקל4,800,000 והעמדתו על ס, ח" ש2,385,000
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. שאושרו בישיבת המועצה הקודמת מסרי� והצטיידות "עדכו� מקורות המימו� לתב.   4

  :1419 � ו1418

רי� מישיבת המועצה הקודמת בנושא של "עדכו� מקור מימו� לתב, 4סעי   :חמו	יהודה ב�

ר בישיבת המועצה "אנחנו אישרנו תב. המחשוב ובנושא של ציוד וריהוט

בנושא של המחשוב והריהוט על חשבו� קרנות , או שתיי� לפני, הקודמת

הוא מציע שניקח הלוואה מהקר� ולא . שרד הפני� מתנגד לכ�מ. הפיתוח

אנחנו לוקחי� הלוואה לעשרי� שנה ובכ� נוכל לשמש . נשתמש בכספי�

  . ר הזה"תבב

  .ללא ריבית  :דובר

  ?נכו� דני, רק הצמדה: חמו	יהודה ב�

  )מדברי� ביחד(

והיא הלוואה מהקרנות ולא ,  הקודמתלכ� אנחנו צריכי� לשנות את ההחלטה :חמו	יהודה ב�

אנחנו בכל זאת צריכי� לאשר את . אז זו הבהרה קטנה.  בכס שימוששימוש

  . זה כהחלטת מועצה

ממתי זה קורה כזה דבר שמתערבי� ואומרי� . רק שאלה באופ� כללי  :איציק יואל

  ?…תצטרכו לשל� ריבית לעצמכ� ו

העלויות . אבל אנחנו לא רוצי�. ידו תשלמו ריביתיכול להיות בהחלט שה� יג  :דני בוסטי�

האלה של החזרי ההלוואה יכנסו לנו לתקציב הרגיל ויקשו לנו באיזו� של 

א� יחייבו אותנו . לכ� אנחנו רוצי� שזה יהיה כמה שפחות. התקציב הרגיל

  . בריבית אז נתווכח

  ?…אבל למה בכלל ל  :איציק יואל

יש לה� . להשתמש בכספי� האלה למטרות האלהלפי החוק אסור , תראה  :דני בוסטי�

  .אבל לתת אשראי� ולהחזיר זה בסדר. איסור

אני לא זוכרת שלקחנו הלוואה . אבל זה פע� ראשונה שזה קורה דבר כזה  :רינה פז

  . לעצמנו

  .חיפשנו כל מיני פתרונות  :דני בוסטי�

  .אני מקווה שזו תהיה ג� אחרונה  :איציק יואל

  .תודה, פה אחד. ירי� את ידו? ד לאשר את עדכו� ההלוואהמי בע :חמו	יהודה ב�
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  :הצבעה

אריה , משה אב� ח�, בני כברה, סיימו� גולדמ�,  יעקב אוחיו�, יהודה ב� חמו   : בעד

בוקי ,  רינה פז, אברה� מולה, יצחק יואל, אמיר גבע, יפתח אלגוב, אברה�

  .שמעו� פר�, טל קוגמ�, ש'צי

  . אי�  :נגד

  .אי�  :נמנע

  

 ציוד וריהוט מוסדות – 1418ר "מחליטי� לעדכ� את מקור המימו� לתב  :95'  מסטההחל

 מחשוב העירייה כולל ציוד – 1419ר "ותב / 1,500,00 ס"עחינו, כולל מחשוב ותוכנה 

) מכירת רכוש( הרשות במקו� קרנות: מקור המימו�.  /2,000,000ס "ריהוט ותוכנה ע

  . שנה צמוד למדד20 –י הלואה מקרנות הרשות ל "יהיה ע

  

  : שקל מקרנות הרשות200,000ר להקמת חניה לבית הספר הדמוקרטי בס, "תב.   5

קיבלת� תוספת לסדר היו� בנושא של חניו� בבית הספר . 5נושא : חמו	יהודה ב�

  .בבקשה קובי. יציג את זה קובי אוחיו�, הדמוקרטי

למעשה סגל . 'ו� עד כיתה יבהי, בית הספר הדמוקרטי הוא בית ספר צומח  :קובי אוחיו�

, המורי� והמנהלה שלו מחני� את כלי הרכב שלו בתחומי החווה החקלאית

. אי� לו שטחי חניה מוסדרי�.  מי שביקר, השטח המקורצ , שמה למעלה

כמו הרבה בתי , אנחנו יודעי� שג� בבית הספר הדמוקרטי יש בעיה קשה

הורדת התלמידי� במיוחד בשעות השיא של הבוקר והצהרי� של , ספר

עשר ע� הקונפליקטי� ש� בי� תחבורה 	במיוחד ברחוב תרי. ואיסופ�

החניו� הזה יכול לשמש .  אנחנו רוצי� להסדיר. כלי רכב והולכי רגל, ציבורית

, לא רק את סגל המורי� אלא הוא חלק מהתוכנית בפרוייקט שלנו בתרי עשר

יש כניסה . תרי עשר	עשינו את הכיכר ישעיהו, שבמסגרתו ג� מי שראה ש�

.  אנחנו מתכנני� ש� כשישי� תאי חניה. למתח� הזה לצורכי איסו  והורדה

ל יש "על פי דוח הביקורת של הממונה על הבטיחות וג� על פי חוזר מנכ

 1 	זה ברור שמה. איסור של כניסה וחנית כלי רכב בתחומי� של מוסד חינוכי
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אנחנו חייבי� . ת ש�לתשיעי תחילת שנת הלימודי� יהיה אסור להחנו

למעשה היו לנו . להיער� מבעוד מועד ולהכשיר שטח בקרבת בית הספר

שצמוד , הדרומי, או השטח שצמוד. בתכנו� שני שטחי� להכשרת החניו�

אבל השטח הזה כרו� במעבר בדר� הביטחו� שזו . למגרש הספורט שלה�

 שהציבור ויש לי תחושות שזו תהיה גזירה, מלאה מהמורות, דר� לא סלולה

השטח השני שכ� .  ולא היינו רוצי� שהשטח יהיה ללא שימוש. לא יעמוד בה

, שיש לו קרבה ג� לשער הכניסה לבית הספר והוא חלק מהפרוייקט, תכננו

על חשבו� של החווה החקלאית , עשר	מערבי של תרי	הוא מצוי בחלק הצפו�

  .ורגניותשלא פוגע בשטחי� שלה שבשימוש ולא בפרוייקט של הגינות הא

  ?זה קרוב לגינות האורגניות: סיימו� גולדמ�

התכנו� . הגינות האורגניות יותר קרובות דווקא למגרש הספורט למעלה, לא  :קובי אוחיו�

אנחנו רוצי� לבצע . התכנו� יהיה מפורט. של השטח יצא ליוע� התנועה שלנו

�מבקשי� ועל זה אנחנו ,  שקל200,000 	אומד� הביצוע כ. אותו בחופשת הקי

' רמז'כמו שעשינו את החניו� לבתי הספר , זה חניו� מוסדר. את האישור

  .'עציו�'ו

  ?אספלט  :ח�	משה אב�

  .אספלט, כ�  :קובי אוחיו�

הבעיה של חניה ? מה הייחוד של בית הספר הדמוקרטי, השאלה שלי, קובי  :טל קוגמ�

א� רק . בכל בתי הספר בעיר, אני חושבת, ליד בתי הספר היא בעיה חמורה

ויש ש� ג� את הגני� , שאי� ש� בכלל חניה' אוסישקי�'תחשוב על בית ספר 

השאלה א� יש פה איזה משהו . וג� את הבית ספר שהול� לגדול עוד

  ?מערכתי

על הרבה בתי ספר אי� לנו אפשרויות . אני אגיד את ההבדל ביניה�, לא  :קובי אוחיו�

וי של העיר במקומות של פעולה מכוו� שה� ממוקמי� על פי התכנו� והבינ

ראש העיר הורה לי לצאת לתכנו� , אגב, הלכנו.  הכשירו מקומות חניה בתוכ�

זה מה . של מה שנקרא הגדלת מצבת החניות בעיר ע� חניוני� וכיוצא בזה

. עכשיו יש לנו בעיה נקודתית. שנקרא תפישה מערכתית שאת מדברת עליה

בניגוד לבתי ספר ,  פנויי�מסביב לבית הספר הדמוקרטי יש מספיק שטחי�
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ואילו היו לנו שטחי� כאלה ליד בית . שאנחנו יכולי� להכשיר אות�, אחרי�

, ובתי ספר אחרי� היינו עושי� את זה מזמ�' בר איל�'ובית ספר ' גולדה'ספר 

  .היינו עושי� את זה מזמ�

היו פעמי� שהעלינו רעיונות להכשיר חניוני� מתו� נגיסת שטחי� , חשבנו  

�לחלק אנחנו היינו מגבילי� . אבל הייתה ש� בעיה קשה.  בתי הספרמתו

ובחלק זה היה יוצר עדיי� , אות� בצמיחת בית הספר ובהתרחבות שלו

אבל פה חייבי� לפתור . קונפליקט שלא נית� לגישור בי� כלי רכב להולכי רגל

  .אני אומר לכ� שיש ש� קטסטרופה תחברותית, עשר	כי על תרי

לכ� . נחנו בנויי� מבחינת השטחי� על פי פרוגרמה של משרד החינו�כי א  :בני כברה

  .אתה צודק

  .בבקשה סיימו�. תודה קובי :חמו	יהודה ב�

אני פשוט רוצה להבי� איפה . לצערי לא קבלנו איזה שהוא תרשי�, קובי: סיימו� גולדמ�

הא� הוא יוכל לשמש ג� את החווה : השאלה ראשונה. החניו� הזה

  ?קריה החניו� הזההחקלאית על מב

  .כ�, כ�, בוודאי  :קובי אוחיו�

  ?הא� אנחנו נוכל לשי� ש� מדחני�, שניי� :סיימו� גולדמ�

החניו� הוא ג� סמו� לשער כניסה לחווה החקלאית  וישמש את באי החווה   :קובי אוחיו�

  . החקלאית

  ?איזה גודל הוא: סיימו� גולדמ�

  .שישי� תאי חניה  :קובי אוחיו�

אנחנו . זה נושא שקובי העלה אותו, אני רוצה לנצל את ההזדמנות. כשישי� :וחמ	יהודה ב�

כל חברי המועצה . מנהיגי� עכשיו איזה שהיא מסורת בישיבות הקואליציה

ואני , הנושא הראשו� שיוצג, למשל. יוזמנו לנושאי� שיהיו מקיפי� יותר

לאחר . זה נושא איכות הסביבה, מעוניי� אהיה לראות את כל חברי המועצה

כל פע� שיעלה נושא שהוא מקי  . מכ� ג� נדו� בנושא תוכנית האב לחניות

וכולל אז כמוב� שכל חברי המועצה יוזמנו ויוכלו להיות מעודכני� מהאנשי� 

נושא שמדובר כל , אני מזכיר לחברי�, מחר.  שעוסקי� בזה בחיי היו� יו�

אלא לצערי , תואני אומר את זה לא בלשו� של ביקור. כ� הרבה בתקשורת
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למרות שה� מקבלי� את האינפורמציה . חברי מועצה מתבטאי� בתקשורת

מאנשי התקשורת שלנו ה� לא תמיד יוצאי� לתקשורת ע� הנתוני� 

זה , מי שמעוניי�. 531אז מחר יש ישיבה מאד חשובה בנושא כביש . הנכוני�

� של אבל לקבל אינפורמציה מהמתכנ, ישיבות מליאה, סגור לצערי לתקשורת

מביאי� אותו באופ� מיוחד שיית� לכולנו תסקיר על .  ירושלמי531כביש 

.  מתייחס לנושאי� רחבי� וכוללי� בתחו� העירזה , אבל עוד פע�. 531כביש 

  . קוד� מליאה. מליאה ומשנה מחר

ח בנושא חניו� " ש200,000ר על ס� "בואו נאשר קוד� כל את הנושא של תב  

. אי�? מי נגד. תודה רבה. מי שבעד ירי� את ידו. וקרטיבבית הספר הדמ

  .  תודה? נמנעי�

  :הצבעה

אריה , משה אב� ח�, בני כברה, סיימו� גולדמ�,  יעקב אוחיו�, יהודה ב� חמו   : בעד

בוקי ,  רינה פז, אברה� מולה, יצחק יואל, אמיר גבע, יפתח אלגוב, אברה�

  .שמעו� פר�, טל קוגמ�, ש'צי

  . אי�  :נגד

  .אי�  :נמנע

  

חניו� בבית הספר הקמת  שקל ל200,000ס "ר ע" תבמחליטי� לאשר :96'  מסהחלטה

  .הדמוקרטי

  

אבל אני , אמנ� הנושאי� שעל סדר היו� הסתיימו, אני ברשותכ� רוצה :חמו	יהודה ב�

לגבי חודש אוגוסט אנחנו לא מקיימי� . רוצה לעדכ� את� בכמה דברי�

 שבחודש אוגוסט יש חופש לכל חברי אדנאנדנהוג מקדמת . ישיבות מועצה

  .אז באוגוסט לא תהיה ישיבת מועצה. הודיעו לי כבר על נסיעות, המועצה

ואני שמח שג� נמצאי� פה , הדבר השני שאני מוצא לנכו� לעדכ� אתכ�  

אבל אני , בנושא שיידו� אמנ� בישיבה סגורה במועצת העירייה, העיתונאי�

זה , י�את העמדה ג� בפניכ� וג� בפני העיתונאבהחלט חושב שצרי� להביע 
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  .לריות כמוב�ולהאנטנות הס, נושא האנטנות

מכוו� שלצערי הרב חברות , נושא האנטנות שבצדק מלחי� את התושבי�  

לר לא משקיעות אפילו פרומיל אחוז מתקציב הפרסו� שלה� על נושא והסל

נות ישבתי וכחבר מועצה בעשר שני� האחרו. מפלס הפחדי� של התושבי�

ישבתי ע� נציגי החברות וביקשתי . בועדה ששמעה התנגדויות של תושבי�

מי ששמע את ההרצאות ומי , למרות שאנחנו, תמיד ביקשנו, מה� בפירוש

שקרא יותר חומר יכול להכיר ולהבי� שהסכנות ה� לא כל כ� גדולות כפי 

ו שישקיע.  לר זה אואבל מה שביקשנו מחברות הסל. שמדגישי� אות�

ייתנו ג� שיפויי� . ב.  בפרסו� בנושא של השפעת הקרינה של האנטנות

  .  לרשויות המקומיות מכוו� שאנחנו חותמי� על היתרי�

 מדברת על כ� 36א "אני חייב לציי� עובדה שתוכנית מתאר ארצית תמ  

כ� . שהועדה המחוזית רשאית לאשר אנטנות ללא הסכמת הועדה המקומית

נות שמוצבות היו� בעיר ה� באישור של הועדה האנט, שמה שקורה היו�

מי שרוצה להסיר אנטנות יכול . לנו אי� יכולת אפילו להתנגד. המחוזית

אחרי הועדה המחוזית התחנה . לעשות את זה רק באמצעות בית המשפט

לר לא יתנו ועד שחברות הסל, ואנחנו באופ� עקרוני.  הבאה היא בית המשפט

  ההסברהג� שיפוי וג� יעסקו בנושא 

  ?מה זה נקרא פגיעה  :דובר

  כמו שהיו� מוצאי� שהסיגריות מזיקות לבריאות. אני לא יודע :חמו	יהודה ב�

  )מדברי� ביחד(

אייל צרי� ללכת לישיבה בקונסרבטוריו� . ברשותכ� אני רוצה לסכ�, סליחה :חמו	יהודה ב�

  .תודה רבה אייל. ואנחנו משחררי� אותו

  ):B1קלטת (

מהנדס העיר ואני חותמי� על היתר . ני רוצה לציי� עוד נקודה אחת חשובהא :חמו	יהודה ב�

. אנחנו מחויבי� אחרי הועדה המחוזית העירייה מוציאה את ההיתר. הבנייה

מכוו� שאג  ההנדסה חייב לבדוק את הקונסטרוקציה של האתר אז אנחנו 

 אנחנו לא יכולי� להתעל� מהחלטות של הועדה. חייבי� לתת היתר בנייה

  אנחנו לא מתלהבי� לאשר את זה. המחוזית
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  ?אתה לא יכול לסרב  :איציק יואל

לכ� אני והמהנדס חתומי� על . לא יכול לסרב, לא יכול להתעל� מהבקשה :חמו	יהודה ב�

שאני מתכוו� להיפגש ע� , לרולאני מקווה מאד שחברות הס.  בנייהההיתר

  . הסברהיתחילו לעסוק ג� בנושא של , הנציגי� הבכירי� שלה�

  .ה� התחילו פע�  :אמיר גבע

אני יכול לומר שלפני כשלושה שבועות . ה� התחילו אבל לצערי ה� הפסיקו :חמו	יהודה ב�

אבל בכדי , ביוזמה של בוקי ושלי הזמנו מרצה שלא עלה לנו אפילו כס 

מהנדס , הזמנו מרצה ברוסית, להסביר לקהילה במרכז הקליטה במשה דיי�

מה שהוריד .  דברי� ויסביר לה� על משמעות הקרינהקרינה שיישא בפניה�

אבל יחד ע� זאת עדיי� יש את החששות ועדיי� כל . טיפה את מפלס הפחדי�

לר לא לוקחות על ולאבל חברות הס. ובצדק, מדאיג אות�כאב ראש קט� 

ואני ג� מכא� וג� בפגישות שיהיו לי אני . עצמ� את האחריות בנושא הפרסו�

 בנושא ההסברה ג� באמצעות התקשורת וג� במפגשי� אדרוש מה� שיעסקו

  . ע� אוכלוסיות

אני מוצא לנכו� לעדכ� אתכ� בזה מכוו� שאני בטוח שג� את� כחברי מועצה   

ליד מקו� , מקבלי� לא מעט פניות מתושבי� באזור התעשייה ומרכז העיר

  . ליד מקו� אחר, כזה

  .  אני לא מצליח להבי� אי� נתנו.לא צרי� פניות, אני מקבל קרינה ישר  :אריה אברה�

  .אנחנו נזמי� עוד מעט מרצי� ואז תוכל להבי� שלא כצעקתה :חמו	יהודה ב�

  ,חברי� :חמו	יהודה ב�

  ?…לר ולאז למה חברות הס, א� אי� סכנה, כמו שאת� אומרי�, א� זה ככה  :אריה אברה�

  .בבקשה רינה.  אנחנו נשמע את התשובות מה� :חמו	יהודה ב�

הופיע פה נציג של , נדמה לי באחת מישיבות המליאה, לפני כחודשיי�  :רינה פז

. הוא הוריד את כל הפחדי� של כולנו, ותאמינו לי. המשרד לאיכות הסביבה

  . זה לא חד משמעי. יש דעות לכא� ולכא�. הרי שמענו כל כ� הרבה

היה לפני כמה זמ� פסק די� של בית המשפט העליו� שנת� , יהודה, מצד שני  

במה זה . הות לראשי רשויות של ארבעה חודשי�  כדי לבדוק את הנושאש

  .אני קראתי בעיתו�? מדובר
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� של מרכז "אני כרגע הפניתי את תשומת לבה של בתיה שתלוי עומד בג  :קובי אוחיו�

  .36א "השלטו� המקומי נגד תמ

  .זה בדיוק מה שאני רוצה לשאול  :רינה פז

ו מספר מנהליות בנושא הזה בעניי�  הועדה בבית המשפט המחוזי הי  :בתיה ברא 

והנושא בסופו של דבר לא זכה לקבלת התביעה של יעל , המקומית בהרצליה

  . גרמ�

אבל היה עוד פסק די� של בית המשפט העליו� שנת� שהות של ארבעה   :רינה פז

  .לא של המחוזי.  חודשי� לבדוק את זה

שאנחנו לא יכולי� לסרב . יאר אותוכרגע המצב הוא בדיוק כמו שיהודה ת  :בתיה ברא 

שכל דיו� כזה לבקשה למת� היתר שנוגע לועדת הערר בסופו . לתת היתרי�

  . של דבר נדחית ההחלטה של הועדה המקומית ואנחנו מחויבי� לתת היתרי�

  . הישיבה נעולה, תודה רבה :חמו	יהודה ב�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  אייל יוניא�
  ל העירייה "מנכ

  יהודה ב� חמו  
  ש העיר רא

  


