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  .הסרטת ישיבות המועצה

על פי בקשת ראש העיר אני מתכבד לפתוח את ישיבת . ערב טוב לכול�  :יעקב אוחיו�

, הוא נמצא באירוע משפחתי, ראש העיר מתנצל. המועצה מ� המניי�

והוא יצטר# אלינו במהירות האפשרית וינהל את , קונצרט שבתו משתתפת

  . המש  ישיבת המועצה

�שג� , המש  לישיבת המועצה הקודמת בה עלתה הסוגיהב, ברשות החברי

�של הסרטת ישיבות המועצה במצלמה ביתית , היא לא הייתה בסדר היו

על , אנחנו קיבלנו החלטה אד הוק באותה ישיבה, במצלמת וידאו, או אחרת

  .מנת לרענ� את הזיכרו� אז נספר את תקציר המקרה

   �, לא יכול להגיד מי מהקהלאני , 31.1.07בישיבת המועצה הקודמת מיו

להסריט במסרטת וידאו ביתית את , 'גונטזניר , אנחנו יודעי� את שמו

והנושא מעול� לא , מאחר ולא היה נוהג כזה, ראש העיר. ישיבת המועצה

 להפסיק 'גונטזביקש ממר , לא קיבל את אישור המועצה, עלה לדיו�

עניי� להצבעת העמיד ראש העירייה את ה, ל סירב"הואיל והנ. להסריט

בהצבעה הוחלט שלא לאפשר את ההסרטה עד לבדיקת . חברי המועצה

, הואיל והדבר מפריע ומטריד את חברי המועצה, לרבות המשפטית, הסוגיה

  . ופוג� בניהול הישיבה

אנחנו הבטחנו מאז ישיבת המועצה הקודמת להביא את הנושא הזה לדיו�   

# את הסעי# הזה על סדר ואני מבקש את רשות החברי� להוסי, והכרעה

  ?יש הסכמה כזאת. היו� ולפתוח בו

  .בהחלט :דובר

  . אנחנו נפתח בסקירת מצב משפטי מהיועצת המשפטית בתיה. יפה. בהחלט :יעקב אוחיו�

  ] לא נית� לתמלול–מדבר מרחוק [

הסכמה פה אחד להוסי# את הסעי# , הייתה הצבעה פה אחד להוסי#, כ� :יעקב אוחיו�

�והסוגיה של הסרטת ישיבות מועצה במצלמת , וא# לפתוח בו, לסדר היו

סקירה , בבקשה, בתיה ברא#, או גור� אחר, וידאו בי� על ידי גור� פרטי

  .של המצב המשפטי והסמכות של המועצה בנושא
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אבל אני אסקור את הנקודות המשפטיות לפני , נתתי את חוות הדעת:   ד בתיה ברא#"עו

חשוב שתדעו שהעירייה כרשות מקומית . שבכלל תיאמר כא� המסקנה

פועלת מבחינת ניהול סדר היו� של ישיבות המועצה לפי התוספת השנייה 

במסגרת כל הוראות החוק אנחנו למעשה יונקי� את . של פקודת העיריות

  . הסמכויות שלנו מהתוספת השנייה

במסגרת התוספת השנייה עברתי על שלוש הוראות החוק שאמורות להיות 

וההוראה הראשונה היא , וונטיות לצור  קבלת ההחלטה הזאתמאד רל

, ההוראה שקובעת שמי שמנהל את הישיבות זה למעשה ראש העירייה

שביניה� ג� , יש לו סמכויות נרחבות, ובמסגרת סמכותו לנהל את הישיבות

�וכמוב� כל מה שקשור לעצ� הדיוני� , לקבוע נהלי� אי  הדברי� מתנהלי

או , לצוות על כל גור� שמפריע לצאת מהישיבה,  כ�כמו. וקבלת ההחלטות

�אי לכ  מי . והכל בכפו# להוראות, לקצוב ג� זמני� לחברי� שמדברי

, שמנהל ומקבל למעשה את החלטת בית המשפט זה יושב ראש המועצה

בנוס# לכ  אנחנו ג� צריכי� להתחשב . שהוא ראש העירייה ברשות הזאת

ולשמחתי , י לצור  חוות הדעת הזאתבסעי# שמבחינתי הוא הכי קרדינאל

הרבה מצאתי ג� פסיקה בנושא שרק מחזקת את הדברי� שחקוקי� בלשו� 

  .וזאת ההוראה מה צרי  לכלול פרוטוקול, התוספת השנייה

ולא , לפי הוראתו של החוק פרוטוקול לא חייב להיות בהחלטה, ובכ� 

� הפרוטוקול אלא די בכ  אילו, בציטוט של כל מה שנאמר על ידי החברי

אלא שעיריית . ג� היה מתנהל כתמצות ועיקרי דברי� שנאמרי� בישיבה

והחליטה שהפרוטוקולי� שלה , סבא בעצ� נוהגת לפני� משורת הדי�-כפר

ובסופו של דבר הפרוטוקול יהיה , בכל ישיבות המועצה תהיינה מתומללות

  ובדר, ולא רק חלק�, פרוטוקול שישק# את כל הדברי� שנאמרי� כא�

�  .זאת מקבל כלל הציבור הרחב תמלול שכולל את כל הדברי� שנאמרי

אי� ספק שא� אנחנו כא� מנסי� לשמור על חופש הביטוי ועל שקיפות 

שהעירייה נוהגת בכ  שהיא ... אז השקיפות מתבצעת מעל מעבר , יתרה

  .ולא רק עיקרי הדברי�, מספקת תמלול של הישיבות
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ה שמשמשות שבסיס לחוות הדעת כתוצאה משלושת הוראות החוק האל

, ניסיתי להעמיד למבח� את שני פקטורי� שאת� צריכי� להפעיל, הזאת

חופש הביטוי ושיתו# הציבור בכל , את שיקול הדעת של חברי המועצה

ומבחינת הפקטור הזה הרי שעצ� העובדה , הדברי� שנערכי� כא� בישיבה

וכל מי שלא , הלהשתת# ב, שהישיבה פתוחה וכל מי שרוצה יכול לבוא

אי , מילה במילה של מה שקורה, נמצא כא� יכול לקבל תמליל סימולטאני

�ולעניי� , לכ  מבחינת חופש הביטוי את� עומדי� בכל הקריטריוני

לא רק שאי� שו� הוראת די� שמקנה זכות למישהו או , ההסרטה עצמה

זה , אני שוב חוזרת, כי ההקלטה שאת� עושי�, או להסריט, להקליט

הרי שאת� , זה הרבה לפני� משורת הדי� מהוראות החוק, סטרציהאק

�א� זה מטריד , א� זה נעי� לכ�, יכולי� לקבל החלטה א� זה נוח לכ

�ובקצב קבלת ההחלטות של חברי , א� זה יכול לפגו� בניהול התקי�, אתכ

וראש , ולכ� את� יכולי� להעלות את זה בהחלט כסוגיה לדיו�, המועצה

ככל , בהתא� להחלטה שתתקבל. לות את זה להחלטההעיר יכול להע

יש כא� , אני לא אצטט כא�, מה שחשוב לי להוסי# ולומר. תנהגו, שתתקבל

ושוקל את נוסחת , פסק די� של השופט ברק שאומר את הדברי� הללו

לבי� הסדר אי  שהדברי� , בי� הפתיחות של הדברי�, האיזו� קוראי� לזה

� יהיו יעילי� יותרצריכי� בעצ� להיעשות כדי שה .  

אבל , אני רוצה להוסי# נקודה נוספת שהיא לא במסגרת חוות דעת משפטית

לצור  הידיעה שלכ� הואיל ואנחנו ג� די מצויי� במה שקורה ברשויות 

וג� בעיריית הרצליה הנושא הגיע לא , אז ג� בעיריית רעננה, השכנות שלנו

פניה בכתב של מי שרצה מפני שהייתה ש� , לסדר שולחנה של מועצת העיר

ויושבת ראש הישיבה ג� ש� בסופו של דבר שלא , להסריט את הישיבה

אות� מועצות קיבלו החלטה שזה מפריע , עוד הרבה לפני הצבעה, בהצבעה

  , ולא במסגרת הזאת, לא במסגרת הצבעה, לניהול הדיו� ולא איפשרו את זה

  ?באיזה מסגרת ה� עשו את זה :גיא ב� גל

  ,במסגרת של ראש העיר:   ברא#ד בתיה "עו
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ראש העיר קיבל החלטה רשמית בשתי הרשויות האלה שהוא אוסר צילו�  :גיא ב� גל

  ?של ישיבות המועצה

  ,הייתה פניה. לא:   ד בתיה ברא#"עו

  ,אני מנסה להבי� מה היה? אז ענו לה� בכתב שאסור? בכתב :גיא ב� גל

או , אני מדברת כרגע הא� זה נוח.  אסוראני לא מדברת על. לא אסור:   ד בתיה ברא#"עו

  .הא� זה מטריד

  ,פשוט תחדדי, נתת דוגמא של שתי רשויות שכנות. לא :גיא ב� גל

  ,שלא מאפשרות את ההסרטה:   ד בתיה ברא#"עו

  ?אי  ה� הביעו את אי הסכמת�? אי  ה� לא מתירות :גיא ב� גל

  ,מועצת העיר הצביעה על זה :דובר

  ? אי  כ�. מועצהלא ה, לא :גיא ב� גל

  ,אני חוזרת ואומרת:   ד בתיה ברא#"עו

  ,אי  ה� הביעו את חוסר הסכמת� לאפשר צילו� :גיא ב� גל

  ,פורו� הנהלת העיר :יעקב אוחיו�

  ,במסגרת של הנהלת העיר:   ד בתיה ברא#"עו

  ?בהחלטה רשמית :גיא ב� גל

ולא הביאו את , על כ לא הצביעו . במסגרת החלטה של הנהלת העיר:   ד בתיה ברא#"עו

  .זה לשולח� המועצה

ועד . לכ� זה קצת נשמע לי מוזר, בתיה, ברעננה מסריטי�, עד כמה שידוע לי :גיא ב� גל

אני יודע את זה מחברת . ההורי� העירוני ש� מסריט באופ� קבוע

  .אז זה לא כל כ  תוא� למה שאת אומרת. האופוזיציה שאני בקשר איתה

ולהצביע , בהחלט את� סוברני� לקבל החלטה כזאת,  מקרה  בכל:ד בתיה ברא#"עו

או שהוא , בכלל לשקול א� הנושא הזה הוא נושא שמטריד. בנושא הזה

  .נושא שיכול להפריע לשט# הפעילות של החלטות המועצה

והשקלול לכל ,    או שיש בהחלטה כדי לקד� את הפעילות הציבורית :עמוס גבריאלי

�  ?ק להוסי#אולי זה יכול ר, הכיווני

  ,אחרי חוות הדעת. תודה לבתיה :יעקב אוחיו�
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  ?מה ההצעה שעומדת על סדר היו�:   אבינוע� גרנות

  ?מה ההצעה שעומדת :יעקב אוחיו�

  ?ההצעה היא לחסו�? מה ההצעה. העלית את הנושא, הרי אתה באת:   אבינוע� גרנות

  ,הסוגיה :יעקב אוחיו�

  ?צרי  להצביע על זה :דובר

אני רוצה להזכיר את . אני את המבוא שלי אתחיל מחדש, ה'חבר. כ� :�יעקב אוחיו

שהחליטה אד הוק לאסור הסרטה  או , החלטת המועצה מהישיבה הקודמת

, צילו� בוידאו של ישיבת המועצה מהטעמי� שצויינו בגו# ההחלטה

תו  , ולהביא את הסוגיה הזאת העקרונית לדיו� בישיבת המועצה הקרובה

  ,טי� המשפטיי� הכרוכי� בהבחינת כל ההיב

  ?ומה ההצעה:   אבינוע� גרנות

אנחנו מעלי� מחדש את הנושא של הסוגיה של הסרטת או צילו� ישיבות  :יעקב אוחיו�

אני פותח את . המועצה במסרטת וידאו על ידי גור� פרטי או גור� אחר

 ,אחר כ  בני כברה, גיא ב� גל? מי מבקש להביע את דעתו. הנושא הזה לדיו�

, ש"ר בוקי צי"ד. אריק ורינה פז? מי עוד ביקש. ואחר כ  אבינוע� גרנות

, גיא. בואו נתחיל. קיי.או. משה אב� ח�, אב� ח�? מי עוד. סיימו� גולדמ�

  .כול� שיהיו תמציתיי� בסוגיה הזאת, בבקשה

מדובר פה בסוגיה . אני באמת אשתדל לא לדבר דקות ארוכות מידי :גיא ב� גל

כ� , בניגוד אולי לערי� השכנות, ש ביטוי שהתגלגלהקלאסית של חופ

ובטח לא מגיע לקרסולי היכולת , אני לא משפט� דגול כמו  בתיה. לפתחנו

אבל בעוונותיי כמורה לאזרחות אני כ� מלמד על , המשפטית של  קר�

לאלה מכ� שאינ� משפטני� אני , ועקרו� שלטו� החוק. עיקרו� שלטו� החוק

מה אנחנו זכאי� , יש הבחנה בינינו כפרטי�: טאומר דבר פשו, אזכיר

. ומה אנחנו זכאי� לעשות כרשות שלטונית, לעשות בחסרה מתוק# חוק

שלפרט למעשה , ובשונה מפרטי�, המועצה הזאת מוגדרת כרשות שלטונית

כרשות , למעט מה שהחוק אוסר עליו, מותר לעשות כל מה שהוא חפ"

יכולה לעשות כל מה שהיא , יתוהמועצה הזו היא רשות שלטונ, שלטונית
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אלא מה שהוא , לא מה שהוא אוסר. רוצה במסגרת מה שהחוק מתיר

למרות שהיא , בחוות הדעת המלומדת שהספקתי לקרוא את רובה. מתיר

, אני לוקח ממנה בעצ� את נוסחת האיזו�, הוגשה לנו רק בתחילת הישיבה

" ראה וקדש"האת , אני חושב, הוא מגל� בתוכו. זה משפט המפתח לדעתי

נוסחת האיזו� : "אני קורא מחוות הדעת, היא אומרת כ . בסוגיה הזאת

העולה מתו  לשו� הסמכות ומהות השיקולי� הינה כי יש להתיר הסרטה 

ובלבד שאג� קיימת ודאות כי אי� הדבר גור� להפרעה של , בישיבה פתוחה

 שמה זה אז פה אנחנו בעצ� יכולי� אולי רק להגיד". ממש בדיוני המועצה

אז אפשר להתיר הסרטה ברוח , כי לכאורה א� אי� הפרעה? הפרעה

ברוח הרצו� שודאי וודאי לא , ברוח עקרו� השקיפות, הפומביות של הדיו�

לראש העיר ועד אחרו� חברי המועצה מהאופוזיציה יש לו מה להסתיר 

: ואז השאלה הנשאלת היא, שהרי ישיבות המועצה פתוחות ממילא, חלילה

יש לה� נוהג שקוד� כל , שג� אליה ה� פנו, אז הכנסת?  מפריעמה זה

�אני מציע שג� המועצה הזאת . מבחי� בי� עיתונאי� לסת� אנשי

כפי שהכנסת מתירה , זאת אומרת. אפריורית תעשה את ההבחנה הזאת

לצל� את ישיבות הכנסת , ע� תעודת עיתונאי, לכל צל� שמוגדר כעיתונאי

קוד� כל אפריורית המועצה הזאת צריכה לעשות אז , הפתוחות והפומביות

כי אד� , שהיה פה שבוע שעבר, אגב, שזה לא המקרה, כלומר. את אותו דבר

או יש , אבל בוודאי ובוודאי שא� מגיע לכא� עיתונאי, פרטי הגיע לכא�

או א� בכלל גור� ארצי , יוזמה של איזה שהוא גור� תקשורתי מקומי

אנחנו כמוב� צריכי� להתיר לו לצל� , לל טובבכ, מעניי� אותו מה קורה פה

מדובר באנשי� מיומני� שמתורגלי� בלצל� פומביות . את ישיבות המועצה

לכ� לה� לדעתי קוד� כל צרי  . של דיוני� מבלי להפריע למהל  הישיבה

לגבי האד� הפרטי צרי  להחליט באיזה תנאי� . לגבי זה אי� ספק, להתיר

ע מאותה הפרעה שהיא אולי מהווה לבד את על המועצה לנקוט כדי להימנ

�  . העילה למנוע את הצילו

יכול להיות שאת� חלקכ� מאמיני� שלצל� ישיבות מועצה זה דבר , עכשיו
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אז צרי  לאסור אותו , שהוא בהגדרה מפריע א� אד� פרטי עושה אותו

�אני חושב , אני אישית לא חושב שכ . בצורה קטגורית אולי לתפישתכ

ה יהיה מותנה באיזה שהוא נוהל מאד ברור של הגשת בקשה שא� הדבר הז

�קרי , של אישור מראש שמגדיר את המותר והאסור לגבי כללי הצילו

שאד� לא יתחב את מצלמתו ויסתובב לנו בתו  האפי� שלנו ויצל� אותנו 

�שזה אולי הדבר היחיד שאני מסוגל להעלות על , אולי במקרי� מביכי

בטח ובטח שאותו גור� מצל� לא יוכל לדבר , דעתי כמשהו שבאמת מפריע

, אבל א� הוא יושב לו פה, לראיי� אתה אנשי� תו  כדי הישיבה, תו  כדי

, שפתוח ממילא לציבור ותופס לו פוזיציה פסיבית אחת, ביציע הציבורי

מבלי להשפיע על איש , מבלי לדבר, ומצל� באי� מפריע את ישיבת המועצה

אני לא מוצא שו� טע� שבעול� , יע לא# אד�ומבלי להפר, באופ� אקטיבי

ולא על האד� , על העיתונאי בטח ובטח לא. למנוע ממנו לעשות את זה

אני לא רואה שו� סיבה . הפרטי שעומד בכפו# לאות� מיגבלות שאני מציי�

שמ� הסת� תהיה , שא� אד� יישב איפה שכרגע יושבת דוברת העירייה

ובאי� מפריע , ת ישיבות המועצהבקשר ע� אות� גורמי� שירצו לצל� א

�למנוע , היגיו�, טע�, לא נראה לי שיש מקו�, יעמוד באותה נקודה ויצל

 היא –' וא� המועצה תבחר לעשות כ  א, את זה ממנו או ממנה לעשות כ�

שלא רוצה , תצטייר במלוא הדרה כמועצה שלא מאמינה בשקיפות שלטונית

  .  ולהחלטות שמתקבלות בה,שיהיה ביטוי חזותי או אחר להחלטות שלה

שלא תתקבל החלטה כל כ  קרדינאלית , קובי, אני מאד מבקש, אגב

הרי ראש העיר הוא הוא האיש . שנוגעת לחופש הביטוי בהיעדר ראש העיר

אני אגב לא לגמרי מסכי� ע� , שאומרת בתיה ברא# שיש לו את הסמכות

 שהחלטה כל אז מ� הרצוי והכדאי, את הסמכות למנוע את הדבר הזה, זה

כ  קרדינאלית שנוגעת לשורש חופש הביטוי של המועצה הזאת לא תתקבל 

  ,בהיעדרו

אז אני אומר , וראש העיר לא יהיה פה, ההצבעה, א� נגיע לנקודת ההכרעה :יעקב אוחיו�

  ,ל  מה דעתו
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  ,מאה אחוז. קיי.או :גיא ב� גל

  ,המגובשת בעניי� :יעקב אוחיו�

אני . מאד מתחשב מצידו. יפה מצידו. תו מבעוד מועדהוא השאיר את דע :גיא ב� גל

אבל אני , כבר מתחיל לחשוב שאולי העובדה שהוא מאחר היא לא מקרית

  ,אגיד כ 

  ,אל תזרוק סת� משפטי� מעליבי�, סליחה גיא :יעקב אוחיו�

אני אומר שנראה לי שאולי זה לא מקרי שהוא . אני לא זורק שו� דבר :גיא ב� גל

  ,איחר

אתה מוזמ� ללכת לבית ספר אוסישקי� ולראות א� אכ� מתנהל ש�  :יו�יעקב אוח

�  ,קונצרט והבת שלו מופיעה ש

  ,מאחר והוא לא נמצא כא� כדי להתעמת איתי, תראה :גיא ב� גל

  ,זה קצת מעליב מה שאתה :יעקב אוחיו�

אני לא ,  שיש לי10 – דקות מתו  ה 5אבל ניצלתי , אני לא יעלה את זה :גיא ב� גל

אני , לכ�. אני אגיד עוד כמה דברי�.  שעוד נותרו5 –כוו� לנצל את כל ה מת

אז בטח ובטח שלא יהיה איסור גור# , מציע שא� יתקבלו פה החלטות

כי זה תהיה סתימת פיות בכל פרמטר , שאוסר צילו� של ישיבות המועצה

זה אפילו ינגוד את חוות הדעת של בתיה ברא# שמדברת , הכי בסיסי

אני ג� מציע שג� א� תתקבל החלטה . נו מהי נוסחת האיזו�ומגדירה ל

שלה� באופ� , לגבי איסור היא תבחי� בי� עיתונאי� בעלי תעודת עיתונאי

לבי� אזרחי� פרטיי� שא� , קטגורי צרי  להתיר לצל� את הישיבה הזאת

  ,אבל אפשר לנמק אותו, שאני לא מסכי� לו, כבר יש איזה שהוא היגיו�

  ]ראש העיר נכנס[

, אז אולי הוא צרי  לחול רק על אנשי� פרטיי�, א� יש איזה שהוא היגיו� :גיא ב� גל

אני חושב שהמיגבלות צריכות לחול במונחי� , אני אישית לא גורס שכ 

�לא להסתובב ע� ,לא להסתובב באי� מפריע, כלומר, שדיברתי עליה

יהיו אלא שהדברי� , מצלמת וידאו כשכל אד� עושה ככל העולה על רוחו

ובהגדרות ברורות מה כ� אפשר ומה אי , מובני� בקבלת אישור מראש
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  . אפשר לעשות

, לטענתה,  בתיה הזכירה שתי ערי� שכנות שבה�–לגבי הנוהג , עכשיו

�, וכ� מתירי� את זה, למיטב ידיעתי ברעננה זה כ� קיי�. הדבר הזה לא קיי

אני ניזו� , ו שליא, כנראה שאו שהגרסה של  נכונה, אולי לא מתוק# החלטה

, ממה שאמרה לי קולגה שלי במועצת העיר ברעננה שהיא חברת אופוזיציה

�לוקח מצלמת וידאו , אבל מעת לעת, כדר  לא קבע, שוועד ההורי

בידיעה ובהסכמת הנהלת העיר רעננה ומצל� את ישיבות , בגלוי, בפרהסיה

  .אז זה לגבי זה. המועצה

, ל הגדולה נמצאת במדינתנו הנאורהולא כ, מאחר ולא כל התורה, עכשיו 

אני מכוו� אתכ� למה קורה במדינות אולי נאורות יותר ודמוקרטיות יותר 

במדינות מתוקנות מישראל ונאורות מישראל קיי� נוהג של שני� . משלנו

ובעיקר במערב , בארצות הברית וקנדה, בעיקר בצפו� אמריקה, כבר

שננקטת בעניי� ישיבות והיוזמה , שמצלמי� ישיבות מועצה, אירופה

הרשות מכירה בצור  הדמוקרטי . המועצה וצילומ� היא של הרשות עצמה

 �במונחי� של מימוש שקיפות שלטונית לממש את העיקרו� של צילו

ישיבות המועצה כדי שה� יהיו פתוחות וגלויות לא רק למי שמחטט את 

. רמטיביזה דבר נו, זה דבר מקובל. רגליו ומגיע לאול� ישיבות המועצה

. לצערי המועצה הזאת סירבה להצבעה כזו בדיוק שהגשתי לפני שנה וחצי

 �ראש העיר נימק אותה מטעמי� של אי הגיו� כלכלי לממ� את הדברי

אני אפילו הצעתי שיש מקו� לבדוק מול גור� תקשורתי מקומי . האלה

 �שיהיה מוכ� לממ� את העלויות של הצבת המצלמות והתקנת המכשירי

�אולי יש מקו� . זה אפילו לא נשקל ולא נבח�,  להקלטה על חשבונוהנחוצי

, אני מקווה אחרי הערב, במיוחד א� אנחנו נתיר, לבחו� את זה מחדש

  .בצורה פורמלית וכוללת לעיתונאי� לצל� את ישיבות המועצה

הנוהג , הנוהל קיי� במדינות נאורות משלנו, כדי לסכ� את הדברי� שלי

�הדבר הזה תוא� את עיקרו� , בעיר שכנה לנו, דיעתילמיטב י, אפילו קיי

ההצדקה . ותוא� ג� את נוסחת האיזו� שאת מדברת עליה, השקיפות
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�ובי� א� , בי� א� הוא עיתונאי, היחידה שיכולה להיות למנוע מאד� לצל

ואני חושב שכולנו , זה א� הוא באמת מטריד, זה לא משנה, הוא גור� פרטי

נראה לי שכולנו יכולי� להסכי� שא� . טרידיכולי� להסכי� מה זה לה

חו" מללחו" את , אד� עומד בנקודה פסיבית בקצה החדר ולא מפריע לאיש

אלא א� כ� יש , זה לא מפריע פה לא# אחד, הלחיצת רקורד על הוידאו שלו

�זאת אומרת ההפרעה היא לא רק , כא� אנשי� שחרדי� מדברי� אחרי

אלא ההפרעה היא בזה שלא , לישיבהבמונחי� של אד� שיפריע דה פאקטו 

איזה החלטות ה� , מה ה� מקבלי�, רוצי� שיראו אי  ה� מתדייני� פה

�ולא רוצי� ששאר הציבור יראה , אי  ה� מתנהלי� כאנשי ציבור, מקבלי

  .אז זה כנראה הסיבה א� ה� לא רוצי�. את זה

  .בני כברה. תודה:   וחמ-יהודה ב�

אני בניגוד לגיא .  לחלק מהדברי� שג� גיא העלה אות�אולי אני אתייחס  :בנימי� כברה

ופומביות , אני לא רואה בצילו� בוידאו משו� פגיעה בחופש הביטוי בכלל

מי שמכיר את המועצות הקודמות , אנחנו כחברי מועצה, צר לי לומר. הדיו�

אי  , ומי שיודע אי  התנהלו הדיוני�. יודע שג� הקלטה בכלל לא הייתה

וקבלת החלטה לא , אז מעבר לנושא שעלה לדיו�, וקולי�התנהלו הפרוט

ואני , אני חושב שהמועצה הזאת עברה תהלי  ארו  מאד. היה שו� דבר

התהלי  שקרה , אומר לכ� כמי שיושב במועצה כבר קדנציה החמישית

אני חייב לומר שבכל אופ� , בקבלת החלטות במועצה הזאת, במועצה הזאת

�  .  בקבלת החלטות שהתקבלו בעניי� הזהחלו שינויי� מרחיקי לכת ג

   �אני רוצה לומר ג� לי כחבר מועצה מאד מאד הפריע שלא היו פרוטוקולי

�ומי , שלא היה נית� לעקוב אחרי הדיוני� ואחרי קבלת החלטות, מסודרי

ולנסות לאמת , אני הייתי צרי  לרשו� את ההחלטות, שירצה לראות אצלי

כ  שאני באופ� . יה הרבה יותר מסוב זה ה, אות� ע� החלטות לאחר מכ�

אישי לא רואה באי צילו� הישיבה בוידאו משו� פגיעה בחופש הביטוי או 

המועצה יכולה , הדברי� יותר מזה? אי  אומרי�, אני. פומביות הדיו�

הוא לא מעוג� , הנושא הזה מאד מאד דיפוזי, יכולה לא לקבל, לקבל
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או רוב הנושאי� שעולי� , שיבהכאשר רוב רובה של הי, בפקודות העיריות

�הנושא הזה לא נדו� ולא . בישיבה ודר  ניהול הישיבה ה� מאד ברורי

  . ולכ� זכותה של המועצה להחליט, אי� התייחסות בכלל, קיבל החלטה

אני רואה בצילו� באמת , תיראו, עכשיו אני בא ואומר דבר מאד פשוט  

אנחנו בשלי� כחברי והשאלה היא א� , משו� פריצת דר , משו� חדשנות

, לגיטימי, יכול להיות, ואני לא פוחד מהחרדות שאתה מדבר עליה�, מועצה

, עדיי� לא מוצא את עצמי מספיק בשל, בוא נאמר, יכול להיות שאני, מקובל

�אבל יכול להיות שיהיו , לא אני באופ� אישי, למי� מהל , אי  אומרי

זה לא , רבותי, י בא ואומראנ. אנחנו לא בשלי� כרגע למהל : כאלה שיגידו

אי� לי ספק שיחלו# . אנחנו עדיי� טר� בשלנו לעניי� הזה: בושה לבוא ולומר

ואני , זמ� מסויי� והמועצה הזאת תוכל ג� לקבל את ההחלטה הזאת

  . מאמי� באמונה שלמה שבבוא היו� ג� הנושא הזה יבוא על פתרונו

עקרונית כ� לצל� א� היו� תקבל החלטה , אני אגיד ל  ממה אני חושש

אני אגב צופה שתעמוד פה סוללה שלמה , בצורה לא מסודרת את המועצה

�  . כל מיני אנשי� שירצו לבוא לצל�, יכול להיות של אנשי�, לא עיתונאי

] �  ] לא נית� לתמלול–מדברי� ביניה

אני מסתדר ע� , אז אני אומר ל  דבר אחד?    אני אומר ל  מה רע:בנימי� כברה

�כל , אני יכול לראות את העיתונאי� שמצלמי� כל מיני תמונות. העיתונאי

אז אני אומר ל  המצב , כשעומדי� עשרה ע� מסרטות, תשמע. מיני פוזות

ע� כל , זה לא אול� ישיבות. זה כבר נראה יותר מידי. הוא לא הכי טוב

לכ� . של סימפוזיוני� של כל הדברי� האלה, הייתי אומר, זה אול�, הכבוד

צריכה להתקבל החלטה , א� בכל אופ� תתקבל החלטה, י מציעמה שאנ

אבל אז המועצה צריכה לבוא , בצורה מיושבת שהמועצה תחליט לקבל

זאת . היא זו שמצלמת ולא שו� גור� אחר, היא מצלמת. קיי.או: ולומר

אני לא רואה שו� אפשרות שכל מא� . צריכה להיות החלטה של המועצה

יבואו אנשי� פה ויעמדו ע� , תיראו, � דבר אחדובעיקר אני אומר לכ, דהוא

במקרה , לכ� אני אומר א� כ�. לא מכובד, זה לא נעי�, זה לא נוח. מצלמות
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באותה מידה שהיא . זה צרי  לבוא לכיוו� שהמועצה תקבל החלטה, הזה

אבל . היא צריכה לקבל את ההחלטה, קיבלה החלטה לגבי הפעלת הקלטה

ת ההחלטה בצורה מיושבת ולא ע� אקדח על בואו נקבל א, אני אומר שוב

  . הרקה

  .אריק.    תודה :וחמ-יהודה ב�

אני מתחבר למה שנאמר פה קוד� על ידי .  אני רוצה ממש דברי� קצרי�  :אריק לויטה

גיא שסוגיית חופש הדיבור הוא דבר מאד קרדינאלי ומהותי לשלטו� 

אני , אתה אומרממה ש, אני מפה. לשלטו� נאור במדינה מערבית, דמוקרטי

, וזה נכו� שא� אנחנו נחליט לעשות צילו� במועצה, הול  למה שבני אמר

צילו� על ידי ערו" , כמו שנהוג בכנסת, הצילו� צרי  להיות על ידי המועצה

  ,כל אד� אחר, כל אד� אחר. הכנסת

  ,לא רק ערו" הכנסת, הכנסת וג� עיתונאי� :גיא ב� גל

שרוצי� , כולל עיתונאי�, כל אד� אחר בכנסת, תשניה אח, שניה גיא  :אריק לויטה

�. זה לא אישור גור#, מגישי� בקשה מראש ומקבלי� אישור חד פעמי, לצל

וג� הישיבה הקודמת הייתה מאד טעונה , הישיבה היו�, ומכא� אני אל 

כי זכותו להיכנס  , הצורה שב� אד� פרטי שנכנס. בגלל הצורה שהדבר נעשה

היא צורה , או ללא בקשה, ל� ללא רשות מראשאבל לצ, לישיבת המועצה

והיא לא הייתה צריכה להיעשות בצורה , שלדעתי היא עזות מצח וגסות

, כי אי� לי מה להסתיר, או לא מפחד, ואני אגיד ל  ממה אני מפחד. הזאת

�אתה לא יכול לדעת למה ה� הולכי� , אבל מגורמי� פרטיי� שמצלמי

ג� בעיתונות שאנשי� , ת ג� בטלביזיהאנחנו מלאי� דוגמאו. להשתמש בזה

�שמחברי� לה� קטע משפט לקטע משפט שלא , מצוטטי� בקטעי משפטי

  ,שיי 

  ,זה לא ייגמר בזה, אז נמנע ג� הקלטות אודיו של אנשי� פה :גיא ב� גל

  ,ההקלטה היא של המועצה  :אריק לויטה

  ,אבל אד� יכול להקליט פה ג� אודיו, לא :גיא ב� גל

ואני לא יודע ב� אד� פרטי למה הוא , לחבר דברי� שלא שייכי� אחד לשני  :אריק לויטה
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לכ� אני חושב שאד� פרטי לא צרי  לצל� את . בא להשתמש בהקלטה שלו

 הצילו� צרי  להיות על ידי –א� המועצה תקבל החלטה לצילו� . זה

  .ולהיות מפורס� במלואו ללא שו� עריכות, המועצה

  . קשה אבינוע�בב. תודה:   וחמ-יהודה ב�

, כמו שאמרתי בתחילת דברי, אני חושב, עוד מילה אחת רציתי להוסי#  :אריק לויטה

הנושא , והיו�, שהנושא עדיי� עקב האירועי� שהיו פה בישיבה האחרונה

צרי  לתת לרוחות . ולא צרי  להביא את זה להצבעה היו�, עדיי� טעו� מידי

  ,להירגע ולשקול את זה בכובד ראש

  ,אתה צרי  לקבל החלטה, אריק:   וחמ-�יהודה ב

מה , אני לא חייב לקבל החלטה היו�. אני לא חייב לקבל החלטה היו�, לא  :אריק לויטה

  ,עוד שאת חוות הדעת המשפטית

  ,א� אתה לא מקבל החלטה אז מותר לצל� :גיא ב� גל

  ,בסמכות ראש העירייה לאסור כרגע, לא, חוות הדעת המשפטית  :אריק לויטה

  ,שיאסור :א ב� גלגי

הוגשה רק , כמו שאתה אמרת, ומה עוד שחוות הדעת המשפטית, צילומי�  :אריק לויטה

�  .אז אני לא חושב שצרי  לקבל היו� החלטה על זה, היו

  . אבינוע�. תודה רבה:   וחמ-יהודה ב�

 לשקול בצורה רצינית  לתמו , לאו דווקא מעמדת אופוזיציה, אני פשוט:   אבינוע� גרנות

', היו� מסריטי� בכיתות ב. אנחנו חיי� בחברה חופשית. בהסרטה חופשית

אנר הזה אי� פה שו� 'הז, ה'חבר. בהפסקות של בתי הספר', בכיתות ד

היו� כבר מדברי� על צילומי� , הוא כבר מתחיל להתייש�, חדשנות

, לא יכול להיות שדווקא מועצת עיר. וכל מיני סיפורי� כאלה, בסוללרי

אני מדבר אפילו מבחינת מסר , דווקא היא, # שמוביל את העירשהיא הגו

�ואני מבי� שזה מפריע לחלק גדול של , דווקא היא תגיד, לתושבי� ולילדי

�, יפריע לנו להתדיי�, יפריע לנו להיות טבעיי�, אולי זה ג� יפריע לי, האנשי

לא מהחשיפה , אנחנו לא יכולי� להתעל� לא מהקידמה, ולמרות זאת

. אי� שו� מעשה פלילי בצילו� של דיו�. רטית וכל הדברי� האלההדמוק
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�, יכול להיות שזה מפריע לחלק מהאנשי�. יושבי� מאחורינו עיתונאי

ואי� שו� הבדל בי� העיתונאי� , ה� יושבי� פה בתוק# החוק, לחלק זה לא

  .זה דבר אחד. לבי� מצלמות הוידאו

באמת הנושא הזה של מי זה , הסייג היחיד שהייתי מוכ� להצביע בעדו  

�אבל בכל זאת אני , אני אומר אותו ג� כ� בהסתייגות אישית, שרוצה לצל

. שמי שרוצה לצל� יהיה איזה שהוא הלי  של בקשה מראש, אומר אותו

ואז א� ,  תנאי� אי  מתנהל המסריט בזמ� הדיו�3, 2ושתהיה סדרה של 

מטוחה שלמה חס וחלילה באמת מישהו יבקש ויקבל אישור ויעשה פה ס

�אז מי� הסת� בפעמי� הבאות הוא כבר לא יקבל את , באחד הדיוני

�  . זה הסייג היחיד שהייתי מוכ� להצביע עליו מבחינת הגבלות. האישור לצל

, אסור לנו, ובעצ� חופש התקשורת וחופש המידע, מבחינת חופש ההסרטה  

�ו בבחירות כשהלכו לבחירות ונבחרנ, כנבחרי�, כבוגרי�, אני אומר כאנשי

והשתמשנו בכל האמצעי� האפשריי� כדי להפי" את מה , דמוקרטיות

אז לא יכול להיות שכשמגיעי� פה לאול� הדיוני� , שאנחנו רוצי� להגיד

�ולכ� אני , זה בעצ� סוג של צנזורה על מה שקורה, אנחנו פתאו� לא בשלי

�, ג� אני לימדתי הרבה מאד שני� אזרחות, מאד מאד מבקש מכל החברי

בלי קשר לעמדה שלי , והוא נוגד את כל הערכי� שלי, אני עוסק בנושא הזה

ואז נניח , אני מאד מבקש לתמו  בנושא ההסרטה, היו� כאיש אופוזיציה

יכולי� לשבת ולנסח איזה שהוא הלי  מקוצר , או שני אנשי�, הנהלת העיר

, נניח, שהוא ימנע את כל הבעיות שעלולות להיווצר כתוצאה

  . או אנשי� שלא יודעי� אי  להתנהג באול� מועצה, טורי�מפרובוק

  . רינה, תודה:   וחמ-יהודה ב�

אני זוכרת . אנחנו למעשה הלכנו כבר כברת דר  ארוכה מאד בקדנציה הזו  :רינה פז

שהיו תקופות שבפרוטוקולי� היינו כותבי� רק את עיקרי הדברי� שנאמרו 

 הקודמת אנחנו אישרנו בקדנציה לפני, לאחר מכ�, בישיבות המועצה

אני חושבת שהייתה הצעה של גיא ב� גל להוציא , ובקדנציה הזו, הקלטה

כ  שאני רואה בהחלט שקיפות בכל מה שנעשה , את זה ג� באינטרנט
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ועל ידי , א� זה על ידי עיתוני�, א� זה על ידי הפרוטוקולי�, במועצה

  . תושבי� שמגיעי� לכא�

. זה לא משנה, י פוטוגנית או לא פוטוגניתאני לא יודעת א� אנ, לי אישית

אני חושבת שזה יפריע למהל  הישיבה כיוו� שאותו מסריט לא חושב שהוא 

מאחר ויש שקיפות , לדעתי, או שאת הקול הוא ישמע אות , מצל� אות 

 �מלאה וגילוי בכל מה שנעשה במועצה אני לא חושבת שצריכי� ג

�אבל ברגע , ריע לי באופ� אישילמרות שזה לא מפ, להסתובב לי פה צלמי

 אנשי� 4, 3 –לא תהיה שו� סיבה לא לתת ל , שאתה נות� אישור למישהו

�, ואותו מסריט הרי לא רוצה לשמוע רק אות , באותה ישיבה שירצו לצל

וככה זה יל  בכל , יסריט את ראש העיר, יסריט אותי, הוא יהיה פה ממול

  . ישיבות מועצה

ובתקופת , נחנו מתקרבי� לתקופת הבחירותואני ג� רוצה להזכיר שא

אז למה אנחנו צריכי� , הבחירות יהיה שמחה וששו� בכל מה שנעשה פה

, ג� ככה לפעמי� יש ויכוחי�? להפריע למהל  התקי� של ישיבות המועצה

ואני , אבל להתחיל עכשיו להסריט, זה לא לגיטימי, יש צעקות, וזה לגיטימי

שזה יהיה , א� כבר להסריט, עתו של אריקוד, ג� מקבלת את דעתו של בני

ע� תקציב של עיריית כפר סבא , מישהו מקצועי מטע� עיריית כפר סבא

  למרות שהכל שקו# פה, שיסריט

] �  ] לא נית� לתמלול–מדברי� ביניה

  ,חברי�, חברי�:   וחמ-יהודה ב�

] �  ] לא נית� לתמלול–מדברי� ביניה

ומי , ויושבי� ושומעי�, כל גלוי והכל שקו#מאחר וה, לכ� מה שאני חושבת :רינה פז

  ,אני לא רואה מקו� שמישהו פרטי יצל�... שרוצה 

  .    תודה :וחמ-יהודה ב�

  

  .ר טל קוגמ�"פרידה מחברת המועצה היוצאת ד

אנחנו נקד� , ברשותכ� נעשה פאוזה קטנה לפני שבוקי יישא דברי�:   מוח-יהודה ב�
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. סקה קטנה מהדיו� ולא נכביד על טלאנחנו נעשה הפ. בברכה את טל קוגמ�

בישיבה , אנחנו הזמנו את טל לכא� כמו שנפרדנו ממספר חברי מועצה בעבר

וביקשתי מטל לבוא ולהיפרד מישיבת , הקודמת לא הזדמ� לה להגיע

מהצוות המקצועי שמלווה פה את , מכל חברי המועצה, מאיתנו, המועצה

, זה לא סוד. תה בצער רבהישיבות ולומר לטל שאני קיבלתי את התפטרו

במיוחד , אני מצטער על כ  ג� מהסיבה הפשוטה שמעבר לתרומה שלה

אני רוצה . במועצת הנשי� שהרגשנו את התרומה הזאת בכל רחבי העיר

, אבל אני, היחידה, לומר שקיוויתי שרינה לא תישאר האשה הבודדה כא�

יבלתי אני בהחלט ק, למרות שלא קיבלתי באהבה ובאהדה את ההחלטה

, אותה בהכנעה ומאחל ל  בשמי ובש� חברי המועצה הרבה מאד הצלחה

 זמ� פנוי למכביר אי� ,לפחות ממה שאני מדווח מרו�, אני מתאר לעצמי

אני מאחל ל  . את ממלאה אותו בדברי� אחרי�, למרות שהתפנה מכא�

ואני אשמח מאד לראות אות  , שתמשיכי לתרו� ג� ברמה הציבורית

ג� במועצת , ה הציבורית היו� יומית שלנו כא� בכפר סבאמשתלבת בעשיי

�ואני בהחלט אומר את זה לא מהשפה , וג� בפעילויות אחרות, הנשי

  . ונראה אות  משולבת כא�, אלא אני אשמח שתיישמי את זה, ולחו"

את , אני מעניק ל  איזה שהיא תשורה קטנה בש� חברי המועצה ובשמי  

ר טל "לד", ומאחל ל , אז והיו�, חוב הרצלר, הרחוב הראשו� של כפר סבא

" יהודה ב� חמו, בברכה, קוגמ� תודה על פעילות  הברוכה במועצת העיר

  . בהצלחה

]�  ]מחיאות כפיי

קוד� . אני אגיד דברי� מאד קצרי�. קוד� כל תודה על זה שהזמנת� אותי  :טל קוגמ�

כל כ, כל אני שמחה ומודה על ההזדמנות שניתנה לי לתרו� ולהשפיע

הנושא המרכזי שעסקתי בו , כמו שיהודה אמר. בתקופה שהייתי, שיכולתי

�ואני מאד , זה הנושא שעמד בראש מעייני. זה היה נושא של קידו� נשי

ואני על , בכל אופ� אני מרגישה שיש שינוי. מקווה שהצלחתי לעשות משהו

כל זה רוצה לציי� במיוחד את יהודה ואת הנהגת העיר שבהחלט יש שינוי ב
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�כבר , וזה נושא שעומד היו� על סדר היו�, היחס לנושא של קידו� נשי

 �רואי� את התוצאות שלו בשינויי� כמו למשל מאז� של נשי� וגברי

ואני , ועד התמיכה בפעילויות של מועצת הנשי�, בתפקידי ניהול בעירייה

יחד ע� . ושתמשיכו לתת לכ  תמיכה, מקווה שהפעילויות האלה ימשיכו

ולא לסיי� את , כמו שאת� בטח יודעי�, אני החלטתי לפרוש, זאת

, כי אני לא הסכמתי לתפישה החינוכית שמובילי� פה בעיר, הקדנציה

ואני חושבת שהתפקיד של , הנושא של חינו  היה בראש מעייני כל הזמ�

זה ברגע שדברי� שהוא מאד , או נבחר ציבור, של נבחרת ציבור, אשת ציבור

יח להוביל אות� הוא צרי  לקו� וללכת ולהחזיר את מאמי� בה� לא מצל

  , אני מאחלת לה� שתצליחו למע� כולנו. וזה מה שאני עשיתי, המפתחות

  ?למי את רומזת:   וחמ-יהודה ב�

  ,והצלחה של  היא הצלחה שלנו  :טל קוגמ�

  ,בהצלחה. תודה:   וחמ-יהודה ב�

]�  ]מחיאות כפיי

  

 . חזרה לנושא הסרטת ישיבות המועצה

  ,ש"ר בוקי צי"ד. בבקשה:   וחמ-הודה ב�י

אני דווקא יעצתי לטל להישאר בתו  המועצה ולהיאבק , שתי מילי� לטל:   ש''ר ברו  צי"ד

אז אני מכבד את הדברי� , על הדברי� שהיא האמינה בה� ולא לעזוב

ולנוכח ההיכרות שלי , אבל לנוכח הדברי� שיהודה אמר, שהיא אמרה

. ישאר ותיאבק כדי לקד� את האינטרסי� שלהשהיא דווקא כ� ת, איתה

  . אני מכבד, היא בחרה אחרת

היות ובישיבה הקודמת ההחלטה הייתה , אני רוצה להתחיל כמעט מהסו#

אני חושב שהגו# הזה שנקרא מועצת העיר חייב היו� כ� להחליט , אד הוק

אנחנו לא יכולי� לצאת היו� ולהשאיר את , זאת אומרת, לכא� או לכא�

ההצבעה , ולו רק בגלל שההחלטה, א הזה ללא התייחסות והצבעההנוש

ולכ� אני חושב שאנחנו כ� , הקודמת הייתה אד הוק לגבי הישיבה שעברה
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אני חושב כמו בני שאנחנו מועצה . צריכי� להצביע בצורה כזו או אחרת

אני ג� אמרתי את זה שאני חושב . מתקדמת ועושי� דברי� מעל ומעבר

, ה� הגיעו לכל מקו�, צילו� והאינטרנט יגיעו לכל מקו�שבסופו של דבר ה

ואני אומר שא� הגיעו לחברי המועצה אולי מוטב , ג� הגיעו לחברי המועצה

�מספר , שהמועצה תקדי� את המועצות האחרות אבל במספר תנאי

חד משמעית אני נגד צילו� : התנאי� שהתייחסו אליה� בני ורינה ואריק

�ושב שההערה או ההתייחסות של אבינוע� לגבי אני ח. של אנשי� פרטיי

�יש בה מי� הנאיביות , לפתוח ולהתיר ורק לבקש איזה שה� אישורי

הרבה אנשי� ע� הרבה , וזה לגיטימי, כי מסתובבי� בעיר, המסויימת

�ואני לא חושב שאת ישיבות המועצה צריכי� לצל� אנשי� ע� , אינטרסי

� אני לא הייתי רוצה שהוא ישב ,אלא צרי  לצל� גו# מקצועי, אינטרסי

�או , שיושבת לי ליבר ויצל� את הגב של אמיר גבע, כמו שאתה אמרת, ש

�אני הייתי רוצה שא� . או את הצדודית של , את הגב של אריה אברה

כמו שיש מיקרופו� לפני כל אחד , יצלמו בצורה מקצועית, יצלמו ולכשיצלמו

כי מצלמה שהייתה ש� הייתה , לא רק מיקרופו� לפני ראש העיר, מאיתנו

אני לא חושב שיש מקו� להתיר לאנשי� פרטיי� . על פניו של ראש העיר

אני , למרות שאני לא חושש מהנושא של השקיפות, להיכנס ע� מצלמה

וג� שמענו , חושב שהדברי� שנעשי� פה נעשי� בשקיפות המירבית שישנה

חנו כ� צריכי� ולמרות זאת אני חושב שאנ, שאנחנו הולכי� מעל ומעבר

, לכוו� את עצמנו לאיזה שהוא יעד מסויי�, להסתכל ע� הפני� קדימה

ואז כשנהיה מוכני� , לארג� את הכל, לתקצב את הנושא, ללמוד את הנושא

�  .להתיר צילו

  ,סיימו� גולדמ� בבקשה. תודה:   וחמ-יהודה ב�

רונית הא� כמו אלא הסוגיה פה היא עק,   הסוגיה פה היא לא משפטית  :סימו� גולדמ�

ואני , שכתבה היועצת המשפטית שאנחנו רשאי� להחליט לכא� או לכא�

מצד שני יש פה רגשות של חלק , חושב מצד אחד יש לנו את חופש הביטוי

�. כמו שבני אמר שהוא מרגיש קצת לא בנוח, מהאנשי� שמרגישי� שה
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מבחינת חופש הביטוי אני רוצה להזכיר שהמועצה מפרסמת את , עכשיו

  . זאת אומרת שו� דבר לא מוסתר, זה נעשה, הפרוטוקולי� באינטרנט

אני רוצה להגיד שב� אד� שהל  לתפקיד ציבורי הוא , לגבי מה שבני אמר

יכולי� לצל� , הלכת לזה. חשו# לציבור לטוב ולרע. צרי  לדעת שהוא חשו#

, אתה בתפקיד ציבורי, יכולי� לשדר אות , יכולי� להקליט אות , אות 

, א� זה מפריע קצת, � אני חושב שכשאתה בוח� את שני הדברי� האלהולכ

ולכ� אני בעד להתיר , עדיי� חופש הביטוי בשבילי הוא העיקרו� החשוב

�לא הייתי רוצה , ג� פה אני מצטר# לאלה שדיברו לפני, אבל, אבל. צילו

או יעשו , יופיע באיזה שהיא קולקציה, או שלי, שהצילו� של אחד מאיתנו

  . היו� אפשר לעשות כל מיני דברי� ע� וידאו, ו כל מיניאית

 �אני הייתי רוצה שבאמת להתיר צילו� לעיתונאי� בעלי תעודת עיתונאי ע

להודיע שבאי� לצל� כדי שאנחנו נדע , לבקש, זאת אומרת. אישור מראש

�כי אחר כ  אנחנו , ג� מי ציל� ולא� זה הל  ומי אחראי על אות� צילומי

אני , ולכ� אני מצטר# להצעה הזאת, זה אחריות, לאותו ב� אד�נוכל להגיע 

אבל אני חושב שזה בסדר יהיה א� , לא יודע א� בדיוק זה מה שהצעת

ע� הודעה מראש על מנת , לא כל ב� אד� שיגיע לפה, עיתונאי� יצלמו

�  .אי� שו� דבר רע בזה. שאנחנו נדע מי ציל� את אותה ישיבה, לצל

  ?אי  תדע, עשרה מצלמי�א� :   וחמ-יהודה ב�

  .שיצלמו עשרה   :סימו� גולדמ�

  ?מה יש בזה טוב. אי� בזה רע? אז רק תגיד לי מה יש בזה טוב  :יפתח אלגוב

  ,אתה לא יכול לסתו� צינור לזרימת מידע   :סימו� גולדמ�

  .לא הבנתי, מה יש בזה טוב, לא, לא, לא לסתו�  :יפתח אלגוב

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

אני , סת�? אני רוצה לשמוע ג� מה יש בזה טוב. אי� בזה רע: אתה אומר  :יפתח אלגוב

  . רוצה להבי�

  ,זה תיעוד, תראה   :סימו� גולדמ�

  ?היסטורי? תיעוד של מה  :יפתח אלגוב
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  ,תיעוד של ישיבות מועצה   :סימו� גולדמ�

  ?זה היסטורי, מה  :יפתח אלגוב

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

  . אב� ח� בבקשה. תודה, תודה:   וחמ-דה ב�יהו

דברי� שבעצ� , או כמעט בסו#, מאחר וזו זכותו של מי שמדבר בסו#  :משה אב� ח�

, בעיקר הקטע הזה שהישיבות ה� בשקיפות, חשבתי עליה� נאמרו לפני

מה שאני , אי� להסתיר שו� דבר, ישיבות המועצה ה� בשקיפות מלאה

האירוע הספציפי שהיה , פציפי הזהרוצה להתייחס לגבי המקרה הס

ולא שמישהו בא , אני ראיתי בזה פעולה פרובוקטיבית, בישיבה הקודמת

אלא זה פשוט הייתה פרובוקציה במיוחד שאני מוכרח לספר , ורצה לתעד

כשיצאתי החוצה הוא בא אלי ע� המצלמה ככה , לכ� שהרגשתי שלא בנוח

�  ',ווכ, מה אתה אומר על זה וזה, כ�: מול הפני

  ,בחו" מותר לו :דובר

בעיקרו� אני בהחלט מסכי� מה . הרגשה לא נעימה. לא משנה, לא משנה  :משה אב� ח�

ג� לא מפחד , לא מפחד מהסרטה, אני לא נגד הסרטה, שאמרו קודמיי

מישהו . צרי  להיות בצורה מסודרת, אבל יחד ע� זאת, מהפוטוגניות

אני רק קורא , יר את ניראני לא מכ, אובייקטיבי ולא אחד שבא להסריט

, לפתוח את הלוקאל, לי מותר לקרוא בלוקאל, דברי� שהוא כותב בלוקאל

ג� , יהודה, בינתיי� לא נאסר בבית ג� לעובדי העירייה. בביתי, לא בעירייה

  ,קל וחומר לחברי המועצה, לעובדי העירייה מותר בבית לצפות בלוקאל

  , בביתאבל ביקשתי ג� ממ  לסגור:   וחמ-יהודה ב�

  . זה לא היה בצורה מסודרת. לא בכתב. לא פנית אלי. לא  :משה אב� ח�

] �  ] לא נית� לתמלול–מדברי� ביניה

  ,ופה, וה� דברי� קטגוריי�, בכל אופ� אני קורא את מה שניר כותב  :משה אב� ח�

] �  ] לא נית� לתמלול–מדברי� ביניה

 בא מישהו לצל� בצורה א�. ופה הוא בא להשלי� את הדברי� הללו  :משה אב� ח�

אני בהחלט בעד זה שתהיה אפילו , לא אזרח מהשורה, אובייקטיבית
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  .וכל מי שידבר המצלמה תתמקד עליו, מצלמה כא� מסתובבת

  . אמיר גבע. תודה, משה:   וחמ-יהודה ב�

, ג� באמת כמי שאוהב קולנוע, אני חושב שבמסגרת פומביות הדיו�  :אמיר גבע

 אני חושב שצרי  להתיר באופ� ליברלי וגור# לכל במסגרת פומביות הדיו�

ובלבד שה� , תושבי� לעשות כראות עיניה�, ואזרחי�, עיתונאי�, הקהל

א� אכ� נעשה כ  לא יהיה שו� סיבה , לדעתי. לא מפריעי� לדיו�

  .ואחרי פע� אחת א# צל� לא יהיה פה, לפרובוקציה

  ,צודק:   וחמ-יהודה ב�

  ,שלא יהיה עניי� לא# אחדואני חושב באמת   :אמיר גבע

  ,עמיר� בבקשה? עוד מישהו רוצה. תודה:   וחמ-הודה ב�י

הדברי� הפשוטי� , אני קוד� כל מצטר# בחו� רב לדברי� שאמר יפתח  :עמיר� מילר

  . האלה ה� בעצ� מתמצתי� את כל העניי�

  ?מה יפתח אמר :דובר

ולא לחופש , רטיהזה לא מוסי# שו� דבר לא לדמוק, אי� צור  לצל�  :עמיר� מילר

ולא לפוטוגניות של א# אחד מאיתנו ואני חושב שזה מיותר , המידע

  ,לחלוטי�

  ,בגלל זה כל אירופה המערבית פסלה את זה :גיא ב� גל

כשאני למדתי , שפע� בנעורי, מר ב� גל, אני מוכרח לומר ל . יכול להיות  :עמיר� מילר

טיה או משטר דמוקר: מדעי המדינה כתבתי עבודה שהנושא שלה היה

, והעזתי להטיל ספק ג� ביכולת של הדמוקרטיה לשמור על עצמה, אחראי

  ,אני אומר את זה בצורה כרגע

  ,דמוקרטיה מתגוננת זה נקרא :גיא ב� גל

  , מתגוננת או קורסת, לא יודע  :עמיר� מילר

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

, יה ללכת בדרכ� של ערי� הרצליהאני בכל אופ� הייתי מציע למועצת העירי  :עמיר� מילר

ולא לאפשר צילו� של ישיבות , רעננה, ולא זוכר מי עוד אמרת שמה

לא עיתונאי , לא על ידי מישהו מבחו", המועצה לא על ידי מישהו מהמועצה
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אבל העירייה יכולה להחליט . ולא עיתונאי ללא תעודה, שיש לו תעודה

, תחילת קדנציה, פי היסטורישבישיבות או אירועי� מסויימי� שיש לה� או

  ,או דברי� שיש בה� משו�, תקציב, סיו� קדנציה

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� ביחד [

, זאת הצעתי הצנועה. ואז ישקלו ויחליטו א� לעשות איזה שהיא פעולה  :עמיר� מילר

  ,ותודה רבה ליפתח

  . עמוס בבקשה? עוד מישהו, תודה:   וחמ-יהודה ב�

מר , ואני מדבר על האופוזיציה המפוארת, נפלא בעיני, יבו רבותייתקש:   עמוס גבריאלי

א# , ועל נדב  קרדינאלי בהסרטה, אתה מדבר פה על חופש הביטוי, גרנות

  ,אחד מחברי המועצה לא חשב שלוש שני� שהסרטה היא נדב  חשוב

  ,הוא הגיש על זה הצעה לסדר והיא לא התקבלה, אחד כ� חשב, סליחה :גיא ב� גל

. ולזכותו ייאמר שהוא יצר ויכוח, הגיע לפה. ניר ידידנו קבע עובדה, רגע:   גבריאליעמוס 

אבל הויכוח נוצר לא , בדר  אולי לא ראוייה. יצרת ויכוח, על זה יישר כוח

  ,בגלל שהייתה פה איזה שהיא הצעה

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

מר שהדיו� הזה לא התחיל כהצעה מה שאני רק או.    לא הפרעתי לא# אחד :עמוס גבריאלי

זה נוצר , מכיוו� שהיה חסר פה משהו מאד מרכזי בחופש הציבור, מובנית

אז קוד� כל . ועכשיו אנחנו מדברי� עליה, כתוצאה מפרובוקציה חכמה

אבל זה לא הדיר שינה , זה לא רוממות השקיפות בגרונ� של רבי�, בוא

 חבורת מריונטות שאומרת יושבת פה, אז תיראו מה הכי מדהי�. מא# אחד

מה , ולמרות זאת, שאי� לה בכלל מה לומר, ה� לכל מה שראש העיר אומר

, לא די בעיתונות שמדווחת, שלא די בתמליל, שאי� לה לומר כל כ  מעניי�

לא די בזה שהישיבה , לא די בחברי המועצה שמדווחי� עוד לפני העיתונות

הראות לציבור שלא מעוניי� אלא ג� צרי  לצל� ברגעי אמת כדי ל, פתוחה

נפלא , עוד פע�. לשמוע את המריונטות מה יש לה� ומה אי� לה� להגיד

בעיני כמה אנחנו צריכי� להיות רלוונטיי� לצור  הרעיו� הקרדינאלי 

  . לציבור
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תיזהר , וג� יקירי, הרעיו� שצרי  פה הסרטה הוא מיותר, עכשיו תיראו  

אני .  תקציב הנגישות לנכי�שבסו# לא נביא פה הסרטה שתיקח את כל

  ,אומר לטעמי

  ,לא על העירייה, תשית את העלות על הגור� המסריט :גיא ב� גל

זאת , ונראה באמת את המאז�, א� נדו� בחוות דעת של בתיה, לדעתי:   עמוס גבריאלי

 –א� לא היה תמליל מדוייק .  אי� ספק–א� הישיבות היו סגורות , אומרת

א� העיתונות לא הייתה .  אי� ספק– פתוח לקהל א� זה לא היה, אי� ספק

אבל שיש לכ� כל כ  הרבה פורומי� של מדיה נכוני� , מדווחת בזמ� אמת

�א� , עכשיו. אז הנזקקות להסרטה היא לא טוטאלית, לאותו רגע שמדווחי

אז במאז� אינטרסי� לא בטוח מה האינטרס , הנזקקות היא לא טוטאלית

 ספק שצלמי� שמסתובבי� פה בתו  אול� אי� לי בכלל. שעשוי להיפגע

שבקושי יש פה מקומות לשבת לחברי , הקט� והצפו# ג� ככה, המועצה הזה

יתחילו  . 40 –העיקרו� הוא ג� ל , אבל א� פתחת עיקרו�, ולא אחד, מועצה

, וזה יעמוד ש�, וזה לא יסתיר, זה כ� יסתיר, להסתובב פה צלמי� והתחלנו

יתונאי� שיושבי� פה כבר משפיעי� במידה לא שע, ואני אגיד ל  מניסיו�

�וג� על מה שה� רוצי� לומר באופ� , קטנה על שיקול דעת חברי� רבי

  ? הוא לא נגיש? הוא לא פתוח? בית המשפט לא שקו#, הרי מה נפש . חופשי

  ?או למה, אז אתה משווה אותנו לרשות השופטת :דובר

  ,עכשיו אני אומר כ . אולי תבי�,    א� תית� לי לסיי� ותקשיב :עמוס גבריאלי

  ?יש ל  סמכות חוקית לאסור צילו� :גיא ב� גל

ושהנזקקות להסרטה היא לא ,    ברגע שהוכחנו שזה לא הייתה כל התמונה :עמוס גבריאלי

אז בואו נבח� את ההסרטה במונחי� פרופורציונליי� למה שהיא , טוטאלית

אל מול זאת בוא . ועצהעוד מכשיר להראות מה אומרי� בישיבות מ: באמת

ההסתובבות של . יש הרבה. נבח� במעבר האינטרסי� את הנזק הישיר

 �, העיתונאי�...  אני חושב שזה קונצנזוס שמיותר –צלמי� לא מורשי

העיתונאי בזה שמחזיק כרטיס כללי ... העיתונאי לפני שכותב במקומו� 

  ,תסכימו איתי שמדברי� על עיתונאי. האתיקה חלי� עליו
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  ?יש בנמצא:   וחמ-ודה ב�יה

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

  ,הא� אנחנו נתחיל לעמוד בחו" ונבדוק את: אני שואל ככה    :עמוס גבריאלי

  ,כבר היו� יש ל  שני מאבטחי� :גיא ב� גל

  ,גיא,    רגע :עמוס גבריאלי

  .תוסי# לה� עוד משימה :גיא ב� גל

אנחנו לא ניצור פה מנגנו� שנבדוק , הרעיו� שלי   אני רוצה להשלי� את :עמוס גבריאלי

, א� הוא מחזיק כרטיס בר תוק#. ומיהו לא, מיהו עיתונאי לצור  הסרטה

ואולי , או בעיתו� מקומי, א� הוא בעיתו� ארצי. או לא כרטיס בר תוק#

אנחנו ניצור ? אז הוא לא יסריט, הוא רק קיבל היו� ואי� לו עדיי� תעודה

וזה כשלעצמו , כל ישיבה שניה דיו� על מי יכול ומי לאאו , כל ישיבה, פה

אני , עכשיו תיראו, לוקח אותו למטה, כבר מסיר לשיטתי כבר במאז�

ראוי שישקלו , כפי שעושי� במוסד מכובד, בהחלט בדעה שהסרטה מווסתת

א� אתה שואל אותי א� , אני לא חושב. אבל זה במאז� של תקציב, אותו

או לשי� את זה , או לרווחה תקציב, תת לחינו או ל, לתת באמת לנגישות

והיא ברמה של לא , א� היא ברמה של זוטי דברי�, בהסרטה מווסתת

אני , המועצה תידרש לזה, ונית� לאפשר את זה, הכבדה משמעותית בתקציב

של מסרטה קבועה שאחרי זה ג� תאפשר ג� עיו� , בהחלט חושב שהסרטה

לכ� א� אני שוקל את המאז� . א אחרתאבל רק כ  ול, נפלא בעיני, לציבור

חוסר היכולת שלנו להסתגל לתנועה של , אי הנוחות: הזה ואומר ככה

�נוכח , ומי אינו צל� מורשה, חוסר יכולת לקבוע מיהו צל� מורשה, צלמי

זה לא קשור לשקיפות בכלל , העובדה שלא מדובר בנדב  מהותי או יסודי

  , בוודאי

  ,ועצה שלא משקפות את מה שהחליטומקבלי� החלטות מ :גיא ב� גל

והסכמתי , כי הייתה פע� החלטה שאכ�, זה אני לא רוצה לומר,    גיא :עמוס גבריאלי

  ,אית 

  . קרה :גיא ב� גל
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  ,נכו�    :עמוס גבריאלי

  . א� היה מצול� אולי לא היה קורה :גיא ב� גל

במאז� , לכ�, מר כ עכשיו אני או,    עובדה שהיא תוקנה בלי שצול�    :עמוס גבריאלי

אבל אפשר , האינטרסי� אי� בכלל ספק שנדרשנו לסוגיה הזאת בגלל ניר

אני מציע לא . להוריד אותה מסדר היו� אחרי ששקלנו אותה לגופו של דבר

לדעתי המועצה צריכה להחליט שהדבר הזה לא . לעשות צחוק מעצמנו

� דברשו, ההיפ  שו� חס , אי� בו כרגע כדי למלא שו� חסר, נדרש ,

, ושהמועצה הזאת תנחה את הנהלת העירייה לבדוק הסרטה ממוסדת

ואז , מהו התקציב, ולהביא את זה בפני המועצה ע� תקציב, מסודרת

: תידרש המועצה ותחליט, בשיקול הדעת של המועצה לקביעת תקציב שנתי

ככה אנחנו מצד אחד מקדשי� את העיקרו� של . לא תהיה, כ� תהיה הסרטה

  ,ללא גרימת מטרד שלטעמי מיותר, מסודר,  אבל באופ� ממוסד,הפומביות

ולאחר מכ� בהחלט ניקח החלטה פה , כמה משפטי� לסיכו�. תודה רבה:   וחמ-יהודה ב�

�אני זוכר .  שני� לאחור9, 8-הדיו� הזה מחזיר אותי למעשה לפני כ . היו

�  הדיו� שהתקיי� כא� באול� המועצה בזמ� שהיו כותבי� פרוטוקוליאת

נדמה לי , ובני יזכרו את זה, רינה, עמיר�, הותיקי� פה יותר, בכתב יד

�אני מקווה , יזכרו את הישיבה הזו שלאחר שהיו כמה טעויות, שיפתח ג

ואז , מאד שטעויות של אד� אשר שוכתבו שלא כפי ההחלטות שנלקחו

בני ואנוכי שצריכי� לתמלל את ישיבות , נדמה לי, הגשנו הצעה לסדר

קיבלנו , ישיבות המועצה,  אני חושב שמאז תמלול המועצה.המועצה

אני לא רוצה להוסי# מה שעמוס אמר , למעשה שקיפות מירבית אפילו

אבל בהחלט אני , שעוד בטר� מדפיסי� את הפרוטוקול הכל כבר ידוע לכל

, חושב שאנחנו משקפי� נאמנה את כל מה שקורה פה בישיבות המועצה

מגיעי� לכא� , מגיעי� לכא� עיתונאי�. יבורולא מסתירי� שו� מידע מהצ

, תושבי� שרוצי� לבוא ולשמוע את ישיבות המועצה, אנשי� מ� השורה

תחילת , סיכו� שנה, ישיבות תקציב, כמו שאמר עמיר�, בישיבות יותר

ומאפשרי� להגיע , אנחנו עושי� את זה בכלל באולמות גדולי� יותר, שנה
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י� שיכולי� בהחלט לקחת חלק או עשרות רבות של תושב, ג� למאות

. לשמוע ולהתרש� מקרוב מאנשי הציבור ומנבחרי הציבור, בדיוני� ולראות

ועל כ� אני רוצה לומר לכ� שג� מבחינתי אני הייתי שמח מאד אילו הדיו� 

נכפה , לא שנכפה עלינו, הזה היה מתקיי� בהחלט בצורה מסודרת

 הקודמת שהגיע תושב אלא בעקבות הישיבה, במירכאות כפולות ומכופלות

ודיו� , והתנהג כפי שהתנהג, ללא בקשה מסודרת, העיר ונכנס ללא אישור

�  . הזה בא היו� למעשה למסד את הא� מצלמי� או לא מצלמי

אני , כפי שנית� היה להבי�, דעתי היא חד משמעית, אנחנו קוד� כל, תיראו  

חנו מגלי� לאור השקיפות שאנ, בסיטואציה הנוכחית, רוצה להבהיר אותה

�יש אפשרות אחר כ  לעיי� בפרוטוקולי� , כלפי התקשורת, כלפי התושבי

�אנחנו שומרי� , יש אפשרות אחר כ  לשמוע את הקלטות, המתומללי

�אנחנו לא מסתירי� שו� . CD –יש אפשרות לקבל את החומר ב , אות

, אני חושב שאנחנו ממצי� את חופש המידע לתושבי�. חומר שמתגבש פה

או , רוצה לומר לכ� שאנחנו צריכי� כ� לקחת החלטה מכיוו� שאריקואני 

אנחנו לא יכולי� להשאיר ? למה צרי  לקחת החלטה היו�: עמיר� אמרו

את הנושא הזה פתוח וכל ישיבת מועצה תיראו כמה סעיפי� יש לע סדר 

�ואנחנו עדיי� לא , ועכשיו אומרי� לי שנוספי� סעי# אחד או שניי�, היו

, כ  שאנחנו צריכי� לקבל החלטה עד לדיו� הבא. הסעי# הראשו�גמרנו את 

שמועצת העיר כפר : ואני מציע להעמיד להצבעה את הצעת ההחלטה הבאה

אני רוצה להזכיר , סבא לוקחת החלטה כרגע לא לתל� את ישיבות המועצה

האול� הזה עובר . לחברי� שאנחנו מקיימי� פה שיפוצי� באול� הזה

�אנחנו בוחני� את העלויות , מש  לדברי� שעמוס אמראנחנו בה, שיפוצי

ג� א� נמלי" בפני , אני אזמי�, ג� א� יהיה צילומי�, קוד� כל, הכלכליות

�אז כמוב� שזה יהיה צילומי� ממוסדי� על , חברי המועצה שיהיו צילומי

ג� בצד , על ידי מצלמה שתית� ביטוי לכלל חברי המועצה, ידי העירייה

, הפיזי אנחנו לא יכולי� לאפשר לעיתונאי אחד אפילובמבנה , הפיזי פה

מה ג� שאני לא יכול להתחבר אפילו להצעה , לצל� אחד אפילו להסתובב
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? נתנו ל  משימה נוספת לסדרני�. ומיהו עיתונאי, לתת לכל עיתונאי

, לפחות במקומוני�, אני לא מאמי� שתמצא פה עיתונאי ע� תעודה, תעמוד

בתשובה להערה שלא [,  אשמח להיווכח אחרתאני , עד כמה שידוע לי

. אתה בסד גמור, אני אשמח להיווכח א� יש לעיתונאי] נשמעת מהקהל

  . בסדר גמור, אני כבר מבי� שאתה יודע, הנה

] �  ] לא נית� לתמלול–מדברי� ביניה

וא� , ובטח ובטח לא לאפשר ליותר מאד� אחד לצל�, אני אומר, לא:   וחמ-יהודה ב�

, אז אני אציע שזה יעלה בלייב לאתר האינטרנט העירוני,  לצל�אנחנו נוכל

מה שעומד , אבל זה כרגע לא עומד לדיו�, וכל מי שירצה יוכל להוריד את זה

כרגע לדיו� זה הנושא של מאפשרי� או לא מאפשרי� הצבעה מהישיבות 

   חודשי� הקרובי�4, 3 –ב . הבאות

  ,הסרטה :דובר

במסגרת הבדיקה של ,  חודשי� הקרובי�4, 3 –ב . הסליח, הסרטה:   וחמ-יהודה ב�

אנחנו נבח� את העלויות הכלכליות א� אנחנו , השיפו" של המבנה

� 4, 3 –נביא את זה לדיו� מסודר לישיבת המועצה בעוד כ , מסריטי

ונביא את זה , חודשי� לאחר שהגורמי� המקצועיי� בעירייה יבדקו את זה

  ,על כ� אני. לדיו� מחודש במועצה

  ? נכו�, ע� מצלמה רגילה מותר חופשי, אגב  :אמיר גבע

  ,עד היו� לא אסרנו, כ�, כ�:   וחמ-יהודה ב�

  ,אני מבקש להעלות הצעה נגדית :גיא ב� גל

אני מעמיד , ולכ�, אני שמעתי את ההצעה של , אתה תעלה את ההצעה:   וחמ-יהודה ב�

  ,להצבעה את ההצעה לסדר אחת שלי ואחת של גיא

  ] לא נית� לתמלול–לא ברור [ :לגיא ב� ג

  ?מה ההצעה של :   וחמ-יהודה ב�

כי , ואז לדעתי התוצאה תהיה מה שעמוס אמר, אני אמרתי הרשאה גורפת :גיא ב� גל

לעתי א� היינו ליברלי� זה . אולי אחרי פע� אחת א# אחד לא יצל� פה

�  ,יורד מתו  סדר היו



  .י   20.02.2007  30  מועצה מ� המניי� 

  ,אני יעלה:   וחמ-יהודה ב�

  ,� אד� פע� אחתבא ב :גיא ב� גל

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

  ,אני מעמיד להצבעה את ההצעה:   וחמ-יהודה ב�

אתה לא יכול להעלות את של  בלי שברור מה ? מה שלוש ההצעות שעולות :גיא ב� גל

  ,עד כמה שאני מבי�,אתה מציע, רק שיהיה פה ברור, שתי ההצעות האחרות

  ,ל תציע את ההצעה ש:   וחמ-יהודה ב�

  ,ככל שאני מבי� :גיא ב� גל

  ,אני אציע את שלי. תציע את ההצעה:   וחמ-יהודה ב�

בצורה מוחלטת את , לחלוטי�, בשונה מההצעה של  שאוסרת באופ� גור# :גיא ב� גל

אני מציע שתהיה לכל הפחות הבחנה בי� גורמי , צילו� ישיבות המועצה

�אני אפילו לא , אות�שהנהלת העיר מצידי תקבע , תקשורת שבכפו לכללי

�כמו נהלי� ברורי� , כמו תעודת עיתונאי, מציע שהמועצה תקבע אות

�אבל שיתירו באופ� , שמבחיני� בי� הכללי� של המותר והאסור לגבי צילו

  .גור# לכל עיתונאי או גור� תקשורתי לצל� את ישיבות המועצה

  ,בבקשה, תגדיר את ההצעה של . תודה:   וחמ-יהודה ב�

  ,אני בעד הרשאה גורפת לכול�  :עאמיר גב

מי : אני מעמיד להצבעה את הצעת ההחלטה הבאה. תודה רבה. גורפת:   וחמ-יהודה ב�

 חודשי� הקרובי� עד 4, 3 –בעד לאסור צילו� בישיבות המועצה ל 

  ,שהנושא

  ? חודשי�4, 3למה    :יפתח אלגוב

.  שאלה אחרתו אבל ז.אני חושב שלמועצה אי� בכלל סמכות לאסור, יהודה :גיא ב� גל

  ,שיש למועצה סמכות, אגב, על דעת היועצות המשפטיות

] �  ] לא נית� לתמלול–מדברי� ביניה

  ,חברי�, חברי�:   וחמ-יהודה ב�

יכול להיות שאתה מוביל פה החלטה שמבחינה משפטית אי� לה , יהודה :גיא ב� גל

  . תוק#
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תודה . חזו� אחרית הימי�. דה רבהתו? אתה שומר עלי, מה, ת� לי, גיא:   וחמ-יהודה ב�

: אני בא ואומר. קוד� כל אני באמת מודה ל  שאתה שומר עלי. רבה

�אני מעמיד להצבעה את ההצעה של מועצת העיר כפר סבא מקבלת , חברי

במקביל . נקודה. החלטה שלא לצל� את ישיבות המועצה במצלמת וידאו

ל "נטיל על מנכ, יהעל ידי הגורמי� המקצועיי� בעירי, האפשרותתיבח� 

להביא הצעה של עלויות , 4ולא בעוד ,  חודשי�3לא בעוד , העירייה להביא

עד שהנושא , לעת עתה. ושל אפשרויות טכניות לצל� את ישיבות המועצה

  ,לא יחזור לכא�

ממלא תמיד יש לו את ? בשביל מה אתה נכנס לזה בכלל, אי� טע�  :יפתח אלגוב

  ,האפשרות ממחר בבוקר

]�  ] לא נית� לתמלול– ביניה� מדברי

  . ההצעה הזו ירי� את ידו בעדמי:   וחמ-יהודה ב�

  

  

  

  הצבעה

, אריה אברה�, יואל ברו ,  אלגוביפתח,  גבריאליעמוס,  יעקב אוחיו�:בעד 

רינה , ש"בוקי צי, אברה� מולה, משה אב� ח�, אריק לויטה, עמיר� מילר

  .בני כברה ויהודה ב� חמו, סיימו� גולדמ�, פז

  .  גרנותאבינוע�,  ב� גלגיא,  גבע אמיר:נגד  

  .עוברי� לשאילתות.  תודה רבה.ההצעות הבאות מתייתרות. תודה רבה :יהודה ב� חמו

  

יחד ע� .  שלא לצל� את ישיבות המועצה במצלמת וידאומחליטי�  :548'  מסהחלטה

להביא הצעה של , על ידי גורמי� מקצועיי� בעירייה, תיבח� האפשרות, זאת

  .י העירייה"ות טכניות לצל� את ישיבות המועצה עויות ושל אפשרויעל

  

אני בכל זאת חושב שהיועצות המשפטיות צריכות לתת לנו הגדרה משפטית  :גיא ב� גל
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�להערכתי . מושכלת וברורה הא� למועצה יש סמכות לאסור את הצילו

  ,אי� למועצה

על מנת לשחרר את בתיה , עיפי�ברשותכ� אנחנו נדלג על הס. תודה רבה:   וחמ-יהודה ב�

  . בבקשה בתיהאיכות הסביבהאישור חוק עזר . בבקשה בתיה, ברא#

  

 . הערות לשינוי החוק–אישור חוק עזר איכות הסביבה   .13

   חזר לשולח� המועצה חוק העזר לאחר שאת השינויי� שעמיר� ביקש :ד בתיה ברא#"עו

 וכל הסעי# ,ושא העישו�גיא ב� גל ביקש לבדוק את נ. להכניס בו הוכנסו

שהיה לגבי עישו� בבתי הקולנוע בכלל הוסר מפני שיש לנו את העיגו� החוקי 

כ  שחוק העזר הזה לא בא לפתור את בעיית , מכוח החקיקה הראשית

אחרי שהכנסתי את כל , ולכ�, העישו� שלפי החוק הראשי בא על תיקונו

  ,השינויי� שהתבקשתי

  ,שאלת הבהרה קצרה. העישו�שאלת הבהרה לגבי  :גיא ב� גל

, אחרי שהוכנסו כל השינויי�.     א� תואיל לתת לי לסיי� את המשפט:ד בתיה ברא#"עו

  ,כ� גיא. חוק העזר מובא שוב אליכ� בנוסחו הסופי

למיטב זיכרוני חקיקה ראשית לא נותנת . שאלת הבהרה לגבי העישו� :גיא ב� גל

העישו� באמצעות פקחיה לרשויות המקומיות סמכות לאכו# את מניעת 

כ� , את אותו חוק העזר, בעוד שחוק העזר העירוני שאת מציעה לבטל, שלה

ומאיד  , א� אנחנו למעשה מחד נבטל את חוק העזר העירוני, לכ�. מאפשר

לכאורה בזה אנחנו גודעי� את סמכות� , נתבסס רק על החקיקה הראשית

. אני לא בטוח, י חושבאנ. של הפקחי� העירוניי� לאכו# את איסור העישו�

א� את תגידי לי שמתוק# חוק . השאלה א� בדקת את הסוגיה הזו

 אני מסכי� –החקיקה הראשית פקחי העירייה מוסמכי� להטיל קנסות 

�  לבטל את -שזה מחד , א� באקט שאת מציעה כרגע. אית  במאת האחוזי

  ,זה מה שכרגע, חוק העזר העירוני הנוגע למניעת עישו�

במסגרת חוק , אני מציעה, אני לא מציעה את הנקודה הזו, לא, לא,    לא: ברא#ד בתיה"עו

היו ש� שני סעיפי� שכרגע גבר לא מופיעי� בנוסח הזה , העזר הזה
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הסעי# הזה לא רלוונטי לחוק , עכשיו? קיי.או, שהתייחסו לעישו� בבית עינוג

  .זה כל מה שאני יכולה לאשר בנקודה הזאת, הזה

לא רק לגבי שני ,  את מציעה לבטל חוק עזר עירוני שכ� מונע עישו�אבל :גיא ב� גל

�את מציעה לבטל אותו . אלא הוא יש לו כמה וכמה סעיפי�, סעיפי

�  , במסגרת חוקי העזר שמתבטלי

  ,   נכו�:ד בתיה ברא#"עו

כפי , הא� החקיקה הראשית: שאלתי היא. ולהישע� רק על חקיקה ראשית :גיא ב� גל

מאפשרת את אות� סמכויות , במידה ויבוטל,  ביטולו הערבעד, שחוק העזר

 אני אומר אי� –א� כ� . אכיפה שחוק העזר מתיר באמצעות פקחי העירייה

  . לכאורה את יוצרת רדוקציה אכיפתית עירונית בנושא הזה–א� לא . בעיה

   אני חושבת שמבחינת חוק הגבלת העישו� מבחינת חקיקה ראשית יש :ד בתיה ברא#"עו

אבל יש פתרו� מכוח הפקחי� , אומנ� לא דר  פקחי� עירוניי�, תרו�פ

�ולא יהיה , ומכוח הצו של החקיקה הראשית, שחוק העזר הזה קבע אות

מה ג� שהסעי# שתוק� היה לגבי , צור  להיכנס במסגרת חוק העזר הזה

  ,בתי עינוג

, לא נוגע בכללא� הוא , כשחוק העזר קיי�, אבל למה לבטל חוק עזר, בסדר :גיא ב� גל

למה לבטל את החוק העזר הקיי� בנושא מניעת ? כדבריי  לחוק החדש

  ?למה. הוא ברשימת החוקי� הבטלי�? עישו�

א� אתה משאיר .    מפני שיש לנו פתרו� שבא במסגרת חקיקה ראשית:ד בתיה ברא#"עו

אז ההוראות שלו כבר לא , החוק הקוד�, את חוק העזר שהיה כא� במועצה

ואפשר להשאיר אותו , ולא ישימות לאור החקיקה הראשיתמתאימות 

אבל לא , ולתק� אותו במסגרת חוק עזר נפרד שלא בתו  אגד החוקי� הללו

  ,אפשר לקחת, זאת אומרת. במסגרת הסעי# שהיה לעניי� בית עינוג

  ,הבנתי, הוא יצא לחלוטי� מהחוק :גיא ב� גל

  .שר להוציא אותו מאגד החוקי�ואפ,    אפשר לקחת את החוק הזה:ד בתיה ברא#"עו

  .תודה:   וחמ-יהודה ב�

אתה עדיי� חושב שצרי  להוציא את חוק העזר העירוני בדבר מניעת  , יהודה :גיא ב� גל
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  ?  עישו� לאור מה שאמרה היועצת המשפטית

  ,האמת שאני עוד לא התחלתי להראות:   וחמ-יהודה ב�

ולמרות מה שאת , מה שאני אמרתילמרות , המלצת  למועצה היא, בתיה :גיא ב� גל

ולהותירו ברשימת , בכל זאת לפעול להוצאת חוק העזר העירוני, אמרת

�  ?חוקי העזר המתבטלי� והבטלי

  ,   בכל מקרה הוא יצטר  לעבור שינויי�:ד בתיה ברא#"עו

אני טוע� . אבל א� את מבטלת אותו כבר לא נוכל לעדכ� אותו. אני מסכי� :גיא ב� גל

השאלה היא א� את חושבת שצרי  . � אותו ולהשאיר אותושצרי  לעדכ

  ?עדיי� להוציא אותו

  ,בואי תגידי למה:   וחמ-יהודה ב�

  ,    אפשר להוציא אותו:ד בתיה ברא#"עו

  ,הוא אומר לא לבטל אותו,    ההיפ  :וחמ-יהודה ב�

  .להוציא אותו מהביטול,     לא:ד בתיה ברא#"עו

ובאקסטנציות אחרות , רשימת החוקי� הבטלי�בואו נוציא אותו מ :גיא ב� גל

  ,מקבילות נפעל לעדכ� אותו

  ,זה מה שיש ל  כא�.    אי� שו� בעיה:ד בתיה ברא#"עו

  ,חברי�, עוד הערות:   וחמ-יהודה ב�

אני . הוא מופיע ברשימת החוקי� שה� מתבטלי�, נשאיר אותו ברשימה :גיא ב� גל

  ,י�מציע להוציא אותו מרשימת החוקי� שמתבטל

  ?חברי�, עוד הערות:   וחמ-יהודה ב�

.    זאת ההצעה לאור ההערה הקודמת של  בישיבת המועצה הקודמת:ד בתיה ברא#"עו

  ?קיי.או

  ,החוק הזה לא מתבטל הערב :גיא ב� גל

  .   כ�:ד בתיה ברא#"עו

  ,אבל היא אומרת שהיא מעלה בדיוק את מה שהעלית בפע� קודמת:   וחמ-יהודה ב�

  ,מאה אחוז. אני לא הבנתי את זה ככה :גיא ב� גל

  ,   כ�:ד בתיה ברא#"עו



  .י   20.02.2007  35  מועצה מ� המניי� 

  ?לאשר את זה פה אחד, אפשר לאשר לאור ההערות שנאמרו פה:   וחמ-יהודה ב�

  ,כפו# להסתייגות שהחוק עזר למניעת עישו� לא :גיא ב� גל

  . תודה רבה. פה אחד. בהתא� מה שאמרנו, בהתא� להוראות:   וחמ-יהודה ב�

  

בכפו/ , חוק עזר איכות הסביבהפה אחד את ועצת העיר מאשרת מ    :549'  מסהחלטה

   ).ב החוק"מצ(לשינויי� שבוצעו בו 

  

 .שאילתות  .1

  . בבקשה, שאילתות. תודה:   וחמ-יהודה ב�

אני לא חושב שלאור המצוקת זמ� , אני מבקש שרק התשובות ייקראו :גיא ב� גל

�בהנחה שהשאלות ייכנסו , תאני אסתפק בהקראת התשובו, וריבוי הסעיפי

אני רוצה לנצל . רק את התשובות אני רוצה לשמוע. כפי שה� לפרוטוקול

  . את הזכות שלי לשאלת המש 

  .אז תשאל את השאלת המש :   וחמ-יהודה ב�

  .תשאל לגבי אגרת שילוט :דובר

  06/1018/ –הוגשה ב , שאילתה של גיא ב� גל בנושא אגרות שילוט  1.1

המסדיר את השילוט בשטח העיר כפר סבא אושר ) מודעות ושלטי�(בא חוק עזר כפר ס"

, קביעת שלט במקו� מגורי�: "החוק קובע כי הצגת שלט הינה. 1974לראשונה בשנת 

בי� שהוא על , וכ� הוצאת שלט לרשות הרבי�, או בכל מקו� אחר, במשרד או במקו� עסק

ראש העירייה רשאי להתנות תנאי� : "בנוס# קובע חוק העזר כי". עמוד ובי� שהוא בתנועה

ראש העירייה רשאי לפטור אד� או : "וכ�, "ברישיו� בעת נתינתו ולהוסי# על תנאי� אלה

  ".מוסד מתשלו� האגרה כולה או מקצתה

 ביצעה העירייה סקר שילוט שנועד 24ובשנת ,  עודכנו תעריפי אגרת השילוט1987בשנת 

אגרות השילוט מתבססות על . וט בעירלבצע מיפוי עירוני עדכני בדבר מצבת השיל

� 1: התעריפי� שנקבעו בחוק העזר באופ� המבחי� בעיקר בי� שלושה סוגי שלטי� עיקריי

  .  שלט המותק� מחו" לשטח התפוס על ידי העסק– 3.  שלט בולט– 2.  שלט רגיל–

  : שונו תעריפי אגרת השילוט באופ� הבא1987מאז העדכו� האחרו� בשנת 
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  2005תערי/ נכו� לשנת     1987       תערי/ נכו� לשנת      סוג השלט

  ר"ח למ" ש89.69                 ר"ח למ"  ש18.41  לרבות שלט מואר          –שלט 

  למעט שלט בולט לכל מטר

  . אור  או חלק ממטר לשנה

_______________________________________________________________  

  ר"ח למ" ש179.49        ר"ח למ" ש56 ור       לכל מטר א–שלט בולט 

  או חלק ממטר לשנה

_______________________________________________________________  

  ר"ח למ" ש269.16      ר"ח למ" ש85.24  שלט המותק� מעל כל שטח  

  בתחו� העירייה מחו" 

  לשטח התפוס על ידי העסק

  לכל מטר או חלק ממנו 

  .לשעה

_______________________________________________________________  

  :לאור האמור לעיל רצוני לשאול

1.   �  .2005, 2004, 2003מה היה גובה ההכנסות בגי� גבייה של  אגרות שילוט בשני

  .לאיזה שימוש נועדו כספי האגרה ומה עושה העירייה בכספי האגרה הנגבי� בפועל  .2

3.  �מוסדות שזכו לקבל פטור או הנחה מאגרת שילוט מאז ה/העסקי�/מה� הגופי

  .תחילת הקדנציה

הא� הגידול בגובה התערי# הנוכחי של אגרת השילוט הוא תוצאה  רק של הצמדת   .4

  ".או שהייקור באגרה הוא מעבר לכ , מדד

  

  :תשובת ראש העיר

  .ח"  ש2,130,702  -  2003שנת   .1

  .ח"  ש2,433,334  -  2004שנת   

  .ח"  ש1,360,701  -  2005שנת   
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  .כחלק ממכלול התקציב השוט#  .2

כל השילוט העיסקי חוייב בהתא� .  נערכו סקרי שילוט בעיר2006 ובשנת 2001בשנת   .3

) שלטי הבילבורדי�(לחוק העזר הקיי� בנושא כולל הזכייני� של החברה הכלכלית 

  . עמותה קהילתית שיקומית–למעט עמותת אורסט 

  .שילוט הוא נגזרת של חוקי העזר כאשר התערי# צמוד למדדתערי# אגרת ה  .4

  

באמת בקצרה מה בעצ� הסוגיות , אני ביקשתי לדעת, שאלת המש  שלי :גיא ב� גל

:  אני בעצ� שאלתי2בשאלה . הכספיות והחוקיות שנוגעות לאגרת השילוט

ומה עושה העירייה בכספי האגרה , לאיזה שימוש נועדו כספי האגרה"

�. שובה שקיבלתי זה שזה כחלק ממכלול התקציב השוט#הת? הנגבי

אולי היועצות המשפטיות אמורות , הא� לא אמורי� להיות: שאלתי היא

הא� לא אמורי� להיות מיועדי� : אבל השאלה שלי, להשיב לשאלה הזאת

לשימוש , קרי? כספי אגרת השילוט לטובת תיפעול שוט# של השילוט עצמו

  .ולא לשימושי� אחרי�, הייעודי שלשמו האגרה נגבתה

כשאתה מאשר אגרה או היטל יש ל  תחשיב שבעצ� האגרה או ההיטל הזה   :אייל יוניא�

�אבל , כמו שאתה אומר, צריכי� לכסות הוצאות ייעודיות לאות� דברי

 אי� .ואתה לא עושה משק סגור, בפועל הסעי# התקציבי הוא לא משק סגור

. וט וממנו יוצאות כל ההוצאותל  חשבו� שאליו נכנסות כל אגרות השיל

  , שני� על פי החוק5 –פע� ב . עשו את התחשיב בזמנו

] �  ] לא נית� לתמלול–מדברי� ביניה

  .ל"אני לא מצליח לשמוע את המנכ :גיא ב� גל

ו ז,  שני� אתה צרי  לעדכ� את כל התחשיבי� של חוקי העזר5 –פע� ב   :אייל יוניא�

ההוצאות האלה ה� פונקציה של . דקאתה צו, תחשיב. ועדה שעושה את זה

ואמור לכסות את כל ההוצאות שקשורות לטיפול , תחשיב שבזמנו נער 

  ,בשילוט

אז רק לאור מה שאתה אומר אני מבקש א� אפשר יהיה למסור לי כמה  :גיא ב� גל

מתו  התקציב של ההכנסות של אגרות השילוט הול  בפועל לנושא השילוט 
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  .דה פאקטו

  ]לא נית� לתמלול –מדברי� יחד [

  

הגנת איכות (שאילתה של גיא ב� גל בנושא חוק עזר לכפר סבא   1.2

  06/1018/ – הוגשה ב 1976)  הגשת די� וחשבו�–הסביבה 

.  הגשת די� וחשבו�– חוק עזר הגנת איכות הסביבה 1976כידוע ל  בכפר סבא אושר בשנת "

, ו� בדבר הפעלתו של המפעלהחוק מחייב בעל מפעל להגיש לעירייה אחת לשנה די� וחשב

על פי החוק על בעל המפעל להגיש את הדי� וחשבו� . ופליטת הזיהו� ממנו, המזהמי� שבו

 �  . במר" של כל שנה על גבי הטופס כמפורט בתוספת31השנתי לא יאוחר מיו

  :לאור האמור לעיל אבקש לשאול

 2005ד סו# מר" ע, 2004מה היק# המפעלי� שהגישו את הדי� וחשבו� עד סו# מר"   .1

אבקש לקבל רשימה שמית של המפעלי� שהגישו די� וחשבו� . 2006ועד סו# מר" 

ואת פירוט שמות המפעלי� שלא הגישו די� וחשבו� בחלק או בכל שלוש השני� , מלא

  .הנקובות

הא� מפעלי� בשטח השיפוט העירוני דיווחו במסגרת הדי� וחשבו� השנתי שהוגש   .2

 על פליטת זיהו� או רמות זיהו� גבוהות מ� המותר או בשלוש השני� האחרונות

  .חריגות מ� התק� שנקבע על ידי המשרד לאיכות הסביבה

מהו היק# ההכנסות שנכנסו לקופת העירייה בשלוש השני� האחרונות כתוצאה   .3

מקנסות שהוטלו על מפעלי� מתוק# אי עמידת� בהוראות חוק העזר כמתחייב 

  .בסעי# העונשי� של החוק

) מ"כגו� גז טבעי וגפ(מהו אחוז המפעלי� העושה שימוש בדלקי� ידידותיי� לסביבה   .4

בהסתמ  על נתוני הדי� , מתו  כלל המפעלי� העושי� שימוש בדלקי� הפועלי� בעיר

  .וחשבו� של השנה האחרונה

, גז או חומר מזה� אחר/מהו אחוז המפעלי� בה� קיימי� ארובות הפולטות עש�  .5

מתו  כלל המפעלי� בה� , ימוש בציוד מניעה לפליטת זיהו� אווירשאינ� עושי� ש

  .בהסתמ  על נתוני הדי� וחשבו� של השנה האחרונה, קיימי� ארובות

מהו היק# המפעלי� המייצר שפכי� תעשייתיי� שאינ� מחזיקי� במתקני טיפול   .6
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� בהסתמ  על נתוני הדי�, מתו  כלל המפעלי� המייצרי� שפכי�, שפכי� תיקניי

  .וחשבו� של השנה האחרונה

הא� העירייה מסתמכת רק על הדיווחי� היזומי� של המפעלי� או שהיא בודקת   .7

 �באמצעי� משלה או באמצעות גורמי� אחרי� את היקפי הפליטות והזיהומי

�  .הנגרמי� על ידי המפעלי

  :תשובת ראש העיר

מפעלי� בעלי אג# איכות הסביבה דורשי� מ/מזה שני� רבות עיריית כפר סבא  .1

פוטנציאל לזיהו� הסביבה להגיש די� וחשבו� בהתא� לחוק עזר העירוני בדבר הגנת 

  .איכות הסביבה

ח השלכות סביבתיות ליחידה האזורית "לפי חוק זה בעל המפעל מגיש פע� בשנה דו  .2

ח זה "צוות מקצועי של היחידה בודק את הנתוני� המוגשי� בדו. לאיכות הסביבה

, 2005, 2004(חות שהוגשו בשני� האחרונות "כל הדו. ה יזומה בשטחוכ� עושה בדיק

2006 (�מיפוי של , לכול� קיי� היתר רעלי� תק# לאותה שנה. נבדקו ונמצאו תקיני

, בדיקת שפכי�, מתק� קד� טיפול בשפכי�, חומרי� מסוכני� וחומרי ניטרול

גנת הסביבה י המשרד לה" כל מפעל נבח� ע–לגבי זיהו� אוויר . 'מזהמי� וכו

 �והיחידה האזורית לאיכות הסביבה ובהתא� לכמות המזהמי� הוא מקבל תנאי

�  .מיוחדי

מתק� ששור# את הדלק להפקת אנרגיה (מפעל שההספק התרמי של המתקני� שלו   .3

מפעלי� .  נדרש לעשות בדיקת ארובה פע� בשנהMW 10 –יותר מ ) או קיטור

 פע� בשנתיי� מחוייבי� לבצע את – MW 10 – ל 1שההספק שלה� נמצא בטווח בי� 

  .או לפי דרישות נות� האישור, הדרישה

 ובכ  נדרש MW 3ההספק התרמי של המפעלי� הנמצאי� בכפר סבא לא עולה על   .4

�ל "ג� בבדיקות הנ. או לפי דרישות נות� האישור, מה� לבצע בדיקות פע� בשנתיי

  .לא נתגלו חריגות

בית החולי� , תערבותנו ודרישתנו בנושא זיהו� אוויר לאחר ה2004יש לציי� שבשנת   .5

  ).גז בישול(מ "מאיר עבר ממזוט לשימוש בגפ

6.   �  . מפעלי� בעלי פוטנציאל להשלכות סביבתיות5ס  הכל בכפר סבא קיימי
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המשרד , י היחידה האזורית לאיכות הסביבה"בכל המפעלי� מתבצעות ביקורת ע  .7

ל לא נמצאו "הואיל ובמפעלי� הנ. אה מונעתרישוי עסקי� ותברו, להגנת הסביבה

  .לא היה צור  במת� קנסות, חריגות

  

  .שאלה משלימה, שאילתה הבאה. תודה:   וחמ-יהודה ב�

אי� לי , הגשת די� וחשבו� שנתי, לגבי השאילתה בנושא הגנת איכות סביבה :גיא ב� גל

  .שאלת המש 

  

. � עירוניי�שאילתה של גיא ב� גל בנושא בדיקות גז ראדו� במבני .1.3

  06/1119/ –הוגשה ב 

אקטיבי -הראדו� הוא יסוד כימי רדיו. צבע וטע�, חסר ריח, גז ראדו� הוא גז אציל כבד"

�  .אשר הוכח כי הוא בעל השפעות המזיקות לבריאות� של בני האד

יש לבצע בדיקות על ידי מכשור מתאי� על מנת , הואיל וחשיפה לגז ראדו� הינה מסוכנת

לרוב ישנ� ריכוזי� . ר גז הראדו� קיי� ברמה שהיא מהווה סכנה בריאותיתלברר א� שיעו

�  .וכ� במבני קרקע ע� רצפות בטו�, במפלסי קרקע, גבוהי� של גז ראדו� במרתפי

הנחיות משרד  החינו  קובעות כי המסגרת הבדיקות המחייבות שבאחריות , יתרה מכ 

ה קשור להימצאות גז ראדו� קיימת הרשויות המקומיות לבצע בבתי הספר וגני ילדי� בכל

הבדיקה צריכה לקבל את אישורו של בודק מוסמ  .  שני�3 –החובה לבצע בדיקות אחת ל 

לבדיקת נוכחות גז ראדו� במקומות או באזורי� שנתגלה בה� גז ראדו� וכ� בכל מקרה 

  . קרקעי במוסד החינו -שקיי� מרת# או מבנה תת

  :לאור האמור לעיל רצוני לשאול

� העירייה מבצעת בדיקות תקופתיות של הימצאות גז ראדו� במבניה ובמיוחד הא .1

  .בבתי ספר ובגני הילדי� העירוניי�, במוסדות חינו 

 . מתי ה� התקיימו לאחרונה–במידה ובוצעו בדיקות תקופתיות  .2

והא� התגלו ממצאי� שהעידו על קיומו של , באילו מבני� עירוניי� נעשו הבדיקות .3

� אלהגז ראדו� במבני ."  

  :תשובת ראש העיר
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שבאחריות הרשות ) ל משרד החינו "שבחוזר מנכ(בריכוז אישורי בדיקה   .1

 המגדיר בדיקות של גז ראדו� במוסדות 19 הוס# סעי# 2005המקומית בשנת 

 שני� במקומות בה� התגלה גז ראדו� וכ� בכל 3 –חינו  בתדירות של פע� ב 

  .מקרה שקיי� מרת# או מבנה תת קרקעי

" בקרת חשיפה לגז ראדו� במוסדות חינו  "10.1תת פרק , ל"באותו חוזר מנכ  .2

משרד לאיכות הסביבה ממלי" לבצע בדיקות של הימצאות גז ראדו� : "צויי�

  ..."במוסדות חינו  

יש לפנות לפרקי� רלוונטיי� וה� הקובעי� : "...  באותו מסמ 8.4.3לפי תת סעי#   .3

  ). למעלה2כמצויי� בסעי# (

4.   �לפי המסמכי� שברשותי בוצעו סקרי� בנושא גז ראדו� שלנו פעמיי� בשני

  .2000 –ו , 1992

יהודה "להל� ציטוט ממכתבו של מנהל היחידה האזורית לאיכות הסביבה מר   .5

פ הנחיות המשרד לאיכות "בהתא� לממצאי� וע: "29.02.06מתארי  " הולנדר

ז ראדו� בכפר סבא וכי אי� צור  הסקר הצביע על פוטנציאל נמו  של ג, הסביבה

  ". בנקיטת אמצעי� מיוחדי� להתמודדות ע� הנושא

 קרקעיי� במוסדות העירייה נמצאי� בשימוש –כל המבני� התת , בנוס# לכ   .6

 דבר המונע הימצאות גז ראדו� בחדרי� אלה כמופיע –בשגרה ומאווררי� כנדרש 

  .ל" בחוזר מנכ"צעדי� למניעת הימצאות גז ראדו� "10.12בתת פרק 

7.  �בית ספר רמז ומרת# בניי� ב� : בשנתיי� האחרונות הועלה חשש בשני אתרי

  . בה� בוצעו בדיקות וכאמור לא התגלו ממצאי� של גז ראדו�, 19גוריו� 

 2007אכניס לתכנית עבודה , על מנת למנוע חששות וספקות בנושא, ע� כל זה  .8

�  . סקר במבני ציבור אחרי� רלוונטיי

  

אני הפניתי את תשומת לבו של . לגבי השאילתה בנושא בדיקות גז ראדו� : ב� גלגיא

לזה שעל פי הנחיות ותקנות משרד החינו  צרי  לבצע בדיקת גז  ,ראש העיר

, ובאחת מהתשובות של  באמת אמרת שזה חל,  שני�3 –ראדו� אחת ל 

 שני� במקומות בה� התגלה גז 3 –בדיקת התדירות היא אכ� פע� ב "
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אז מ� הסת� איפה שהתגלה ". וכ� כל מקרה שקיי� מרת# או מבנה, אדו�ר

אבל הא� בכל מקרה שקיי� . ולשמחתי לא התגלה,  אז התגלה-גז ראדו� 

לצור  , אני לא מבי� ויש בתי ספר שיש בה� מרתפי�, מרת# או מבנה

, ומתקיימת בה� פעילות, העניי� יש בה� מקלטי� שמלמדי� בה� אפילו

 בוצעה 2000למה רק בשנת : ולכ� שאלתי, ספר היסודיי�בעיקר בתי ה

אז , 2007נכו� שאתה מציי� שזה יהיה בתכנית העבודה של ? בדיקה אחרונה

ס אנחנו צפויי� לבדיקה עדכנית של סקר ממצאי גז ראדו� 'מתי תכל

 שני� כבר 7כי ? מתי הצפי שתתבצע בדיקה כזאת בפועל? במוסדות החינו 

  . שני� אתה אמור לעשות3למרות שכל , לא בוצעה בדיקה כזאת

  .בשנתיי� האחרונות היה:   וחמ-יהודה ב�

לפחות . 2000מה שאת� ענית� זה שבפע� האחרונה זה בוצע בשנת . לא :גיא ב� גל

  .ככה אני קורא

  ,זה לא בכל מוסד חינוכי, תקשיב  :אייל יוניא�

  ,כל מוסד חינו  שיש בו מרת# :גיא ב� גל

וכ� בכל מקו� שקיי� מרת# או מבנה תת , מות בה� התגלה גז ראדו�מקו"  :אייל יוניא�

  ". קרקעי

. יש בתי ספר שיש בה� הרי מרתפי� ומבני� תת קרקעיי� שבה� מלמדי� :גיא ב� גל

לפי מה שאתה . אני יכול להצביע ל  לפחות על שלושה מוסדות חינו  כאלה

  ,אומר

  ?מרתפי�  :אייל יוניא�

  ,יש מקלטי� :גיא ב� גל

  ?איפה  :יל יוניא�אי

שבע שני� לא הייתה . בדוק. בגולדה מאיר מלמדי� שיעורי מלאכה במרת# :גיא ב� גל

על פי הנחיית משרד החינו  זה היה צרי  להיות לפני . ש� בדיקת גז ראדו�

�א� התוצאה של , עניינית, עזבו, ה'חבר, אז א� התוצאה. שלוש שני

זאת .  מברוק–גז ראדו�  תתבצע בדיקת 2007 –השאילתה הזאת זה שב 

  ?ל"המגמה אדוני המנכ
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  .חד משמעית  :אייל יוניא�

  . זאת הייתה מטרת השאילתה. יפה :גיא ב� גל

  

שאילתה של גיא ב� גל בנושא האכיפה העירונית כנגד בניה בלתי  1.4

  06/1119/ –הוגשה ב . בניה ללא היתר/חוקית

במקרקעי� בלא ההיתר חוק התכנו� והבניה קובע כי כל המבצע עבודה או משתמש "

כבכל רשות . עובר עבירה פלילית וצפוי לעונש, או בסטייה מההיתר או מתכנית, הנדרש

תפקידה לוודא כי כל בנייה . מקומית פועלת ג� בעיריית כפר סבא יחידה לפיקוח על הבניה

וכ� לאכו# את חוק התכנו� , או שימוש בקרקע ייעשו על פי התכניות ויהיו טעוני� רישוי

הועדה , כאשר האמצעי� המינהליי� אינ� מספיקי�. בנייה באמצעי� מינהליי�וה

וזה מצידו פונה לבתי המשפט המוסמכי� , המקומית פונה אל היוע" המשפטי של העירייה

  .ופותח בהליכי� משפטיי� נגד המפרי� את החוק

  

  :בהקשר זה רציתי לשאול

 כדי� או של שימוש מהו היק# המקרי� מתחילת הקדנציה של בנייה ללא היתר .1

שאינו תוא� את תכניות בניי� עיר שנבדקו על ידי המחלקה לפיקוח על הבנייה 

  ?באג# ההנדסה

ל שנבדקו מתחילת הקדנציה ובגינ� נפתחו תיקי פיקוח מטע� "מבי� המקרי� הנ .2

מהו היק# המקרי� שבה� הוצע צו הפסקת עבודה , המחלקה  לפיקוח על הבנייה

 ?מינהלי

כמה , תחילת הקדנציה שהוצאו צווי הפסקת עבודה מינהליי�מבי� המקרי� מ .3

� ?צווי� הוסבו לצווי� שיפוטיי

או שימוש שאינו תוא� את תכניות בניי� , מבי� המקרי� של בניה ללא היתר כדי� .4

כמה צווי הריסה , עיר שנבדקו על ידי המחלק לפיקוח על הבנייה מתחילת הקדנציה

 ?מינהליי� הוצאו כבר בפועל

כמה צווי� , מקרי� מתחילת הקדנציה שהוצאו צווי הריסה מינהליי�מבי� ה .5

� ?הוסבו צווי� שיפוטיי
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6.  �שהוצאו ) וה� צווי הריסה, ה� צווי הפסקת עבודה(מבי� כלל הצווי� השיפוטיי

וכמה מכתבי האישו� הללו , בכמה מקרי� הוגשו כתבי אישו�, מתחילת הקדנציה

 ".?הסתיימו בגזר די�

  :תשובת ראש העיר

 –שימושי� שנבדקו על ידי מחלקת הפיקוח /היק# המקרי� של בנייה ללא היתר  .1

1947.  

  .159 –כמות צווי� המינהליי� להפסקת עבודה   .2

  .17 –כמות צווי� שיפוטיי� להפסקת בנייה   .3

4.   �  ,18 –כמות צווי הריסה מינהליי

  ,160 –כמות כתבי אישו� שהוגשו   .5

  ). עדיי� בתהלי 10 (150 –ד " בגזכמות כתבי אישו� שהסתיימו  .6

  

  

 אני ביקשתי לקבל כל –בנושא האכיפה העירונית כנגד בניה בלתי חוקית  :גיא ב� גל

�, צווי ההריסה, המינהליי�, מיני נתוני� לגבי היקפי הצווי� השיפוטיי

  ,אני אסתפק, לא, והשאלה שלי היא בעצ�. 'וכו

  . בבקשה. רהצעות לסד. תודה רבה. אי�:   וחמ-יהודה ב�

  

 .הצעות לסדר  .2

  .בואו נסיר את הצעותיו מסדר היו�, שמעו� לא פה :גיא ב� גל

חברי� שלא יודיעו מראש . אני מציע להוריד את ההצעות מסדר היו�:   וחמ-יהודה ב�

אנחנו פשוט ניאל" להוריד את , שה� לא מגיעי� ומגישי� הצעות לסדר

�  ,ההצעות מסדר היו

  . לא להעלות את זה יותר.להוריד לגמרי :דובר

  . שיעלה את זה בנאגלה הבאה, מקסימו� ירצה:   וחמ-יהודה ב�

  ,צרי  לקבל החלטה רשמית שאנחנו מסירי� את זה מסדר היו� :גיא ב� גל

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [
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אני מציע היות ושמעו� פר" לא נמצא , חברי�, ההצעה בנושא האלימות:   וחמ-יהודה ב�

ריד אותה מסדר היו� ולא להעלות אותה לדיו� היות והוא לא הודיע פה להו

  .תודה רבה. פה אחד.  ירי� את ידובעדמי . ולא הגיע

  

לסדר מחליטה פה אחד להוריד מסדר היו� את הצעתו מועצת העיר     :550'  מסהחלטה

של מר שמעו�   פר. בנושא האלימות כיוו� שהמציע לא הגיע לישיבת 

  . המועצה

  

  ?יש לו עוד הצעות:   וחמ-דה ב�יהו

  .כ�  :אייל יוניא�

  ,הצעה שניה בנושא:   וחמ-יהודה ב�

  ,מת� מענה הול� ומיידי לתושבי העיר  :אייל יוניא�

  ,תודה רבה. פה אחד. אני מציע להסיר אותה מסדר היו� מאות� נימוקי�:   וחמ-יהודה ב�

  

לסדר  מסדר היו� את הצעתו מחליטה פה אחד להורידמועצת העיר     :551'  מסהחלטה

כיוו� שהמציע לא הגיע ,  פר. בדבר מענה הול� לתושבי�ל מר שמעו� ש

  . לישיבת המועצה

  

  ,מישהו ד� בזה בועדת החינו , לא רוצה הצעה, בנושא אלימות, אבל סליחה   :עמיר� מילר

] �  ] לא נית� לתמלול–מדברי� ביניה

צי� בזמ� הייתי יכול לפרט ל  את כל פעילויות אילו לא היינו לחו, עמיר�:   וחמ-יהודה ב�

  ,אבל הב� אד� לא פה, המניעה שמקיימת מערכת החינו 

  ,אני שואל באופ� כללי, בסדר  :עמיר� מילר

אז זאת לא הדר  המכובדת להעלות נושא , ג� א� אתה צרי  לדו� על זה  :אייל יוניא�

  ,לדיו�

] �  ] לא נית� לתמלול–מדברי� ביניה

  ,בכל זאת נצל� את התשובה שהכנו ותקבלו אותה את�, עמיר�:   וחמ-יהודה ב�
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  ,בסדר  :עמיר� מילר

  ?יש עוד הצעות של שמעו�, בבקשה:   וחמ-יהודה ב�

  .שתיי� שלי, שתיי� שלו. לא :גיא ב� גל

  .אתה מוכ�, בבקשה:   וחמ-יהודה ב�

  ,כ�, אני אשמח לדו� בהצעות שהגשתי :גיא ב� גל

  ?בטוח:   וחמ-יהודה ב�

לנושא , אגב, הצעות לסדר ששתיה� נוגעות. בשאילתות הייתי בסדר אית  :גיא ב� גל

הצעה ראשונה למעשה היא . אני כ� אבקש לדו� בה� בנפרד, איכות סביבה

  ,די פשוטה

פע� שעברה שכחנו לאשר , אנחנו צריכי� לאשר היו� את אריק, דר  אגב:   וחמ-יהודה ב�

  . אותו כיושב ראש הועדה

אז בוא נוסי# את זה בהסכמה פה אחד של הוספת סעי# לסדר . קיי.או : גלגיא ב�

�  ,היו

  ,כ�, זה יהיה בסו#:   וחמ-יהודה ב�

  ,אני מבר  על זה שג� נאשר יושב ראש במקו� סיימו�' אז א :גיא ב� גל

  ?או במקו� סיימו� אתה שמח, אתה שמח שהוא יהיה יושב ראש:   וחמ-יהודה ב�

  , שיהיה יושב ראשאני שמח :גיא ב� גל

  . אני רוצה לדעת, תדגיש, תדגיש:   וחמ-יהודה ב�

אני שמח שהיושב ראש היוצא מצא לנכו� להתפטר והבי� שאי� לו זמ�  :גיא ב� גל

  .ושיחלי# אותו במשרה מלאה אחד אחר, להקדיש לועדה

  ,אני שמעתי צליל של שמחה לאור ההתפטרות:   וחמ-יהודה ב�

  ISO  14001כת לניהול סביבתי  הטמעת מער–הצעה לסדר 

 זה בעצ� תק� של איכות 14001איזו . אל תייחס לי את זה, חס וחלילה, לא :גיא ב� גל

מי שטרח לקרוא את ההצעה לסדר שלי יכול לגלות שיש לא מעט . סביבה

כמות הרשויות , לצערי. גופי� שכבר מצאו לנכו� לאמ" את התק� הזה

לספור אותו על אולי תק� הזה אפשר המקומיות שמצאו לנכו� לאמ" את ה

�חברות , כי לא כל רשות מקומית, זה לא מקרי. או שלוש ידיי�, שתיי
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דוגמא . ארגוני� פרטיי� מכירי� בחשיבות של זה אולי יותר, פרטיות

כ� מצאה לנכו� , אבל שכנתנו רעננה למשל, שאנחנו לא אוהבי� לשמוע

יפוי להטמיע את התק� הזה מתו  ראייה שבעצ� התק� הזה מסייע במ

אני לא רוצה . מסודר ומקצועי של כל הפרמטרי� שנוגעי� לאיכות סביבה

את התהלי  הזה כמוב� , אגב, להכביר במילי� אבל הוכח שבמקומות

אבל הוא מלווה בליווי , כי זה תק� רשמי של איזו, שמכו� התקני� מלווה

אני יודע . מקצועי צמוד והדוק של מה שהיו� מוגדר כמשרד להגנת הסביבה

באופ� אישי שבמקרה של רעננה ליווה את התהלי  ממש כת# אל כת# 

והוא מבר  את , ראש היחידה האזורית לאיכות הסביבה, יהודה הולנדר

הוכח שעיריית רעננה מרגע . עיריית רעננה שהיא עשתה את הצעד הזה

שהיא התחילה לייש� את התק� הזה לא רק כמוב� קידמה את נושא איכות 

כי יש פה פרמטרי� שה� , אלא ג� חסכה משאבי�, הסביבה בעיר שלה

במונחי� של בדיקה , פרמטרי� כלכליי� ברורי� במונחי� של התייעלות

הביי פרודקט הכלכלי של , למשל. איפה הרשות יכולה וצריכה לחסו 

�, ועובד על פי פרמטרי�, מיחזור זה שברגע שאתה מציב יעדי� מסודרי

, צליחה לקד� אותו ג� בלי תק� האיזוזה נושא שעיריית כפר סבא מ, שאגב

אבל יש להניח שא� היא תעבוד על פי פרמטרי� של התק� איזו לאיכות 

חד משמעית אני אומר פה בצורה . סביבה היא אפילו תצליח בזה יותר

על פי מה שקראתי מעיריית רעננה היא חסכה כספי� על ידי , ברורה ביותר

נו מרוויחי� פה בעצ� תועלות בכובע אחד אנח, זאת אומרת. אימו" התק�

  ,בכובע אחר יש פה בנפיט כלכלי. של הגנת סביבה, של איכות סביבה

  ,אני רוצה לתת איזה, גיא:   וחמ-יהודה ב�

  ,אני רק מסב את תשומת לבכ� :גיא ב� גל

  ,מילה, רק מילה אחת, לא:   וחמ-יהודה ב�

כ� מה הצעת ההחלטה אני רק מסב את תשומת לב. אני עוד משפט מסיי� :גיא ב� גל

  ,היא מאד קונסטרוקטיבית ומאד פוזיטיבית, שאני מציע

  ?זה אתה מציע או את� מציעי� :דובר
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הצעת ההחלטה . אני מציג אותה, אמיר ואני הגשנו את ההצעה הזאת :גיא ב� גל

מתו  הכרה בחשיבות קידו� מחוייבותה של עיריית כפר סבא : "אומרת כ 

האג# . 14001העירייה לאמ" הטמעת תק� איזו תפעל , לנושא איכות סביבה

שיהיה ממונה על הטמעת התק� והובלת ההיגוי הכלל עירוני בנושא זה יהיה 

, את התהלי  ילווה המשרד להגנת הסביבה. האג# לאיכות הסביבה כמוב�

  ".באמצעות היחידה האזורית לאיכות הסביבה

  ?למה רציתי להעיר הערה בכל זאת:   וחמ-יהודה ב�

  ,כ� : ב� גלגיא

  ,אתה לא יכול ללכת. 9000 עדיי� אי� לנו איזו –' א: משני טעמי�:   וחמ-יהודה ב�

  ,זה לא סותר :גיא ב� גל

  .9000אתה צרי  לעשות קוד� כל את האיזו . זה סותר, שניה, רגע:   וחמ-יהודה ב�

 אלה .אני אומר ל  באופ� בדוק. זה לא תנאי נתלה. אי� שו� הנחיה כזאת :גיא ב� גל

  . שני תקני� שאי� ביניה� התנייה

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

  ,14 ויש לה 9000אני לא בטוח שלרעננה יש איזו :גיא ב� גל

  ,שניה גיא:   וחמ-יהודה ב�

  ,תבדוק את זה :גיא ב� גל

היינו ,  אנחנו נמצאי�–שתיי� . זה אני בדקתי ואני אומר ל  את זה:   וחמ-יהודה ב�

חלק מהמנהלי� כבר .  שינויי� ארגוניי� מאד מאד גדולי� בעירבתהלי  של

ג� , עדיי� לא השתלמו כל המנהלי� ג� לא ביטחו�, משתלמי� רק לאחרונה

. בהחלט מתכווני�. ועוד כמה נושאי�, סג� מהנדס, לא מנהל המיחשוב

אנחנו נבקש מאבי הגזבר ואייל להכי� איזה שהוא נייר בכלל בנושא של 

אני לא לוקח את . מה המשמעויות, יביאו הצעה מסודרתש, 9000איזו 

. או לא,  לפני9000 –שיבדקו הא� אתה צרי  את ה , הביטחו� במאה אחוז

  ,נבוא לועדת כספי� בצורה מסודרת ונדו�, יביאו אלינו מסודר

מאחר ות� לי את הקרדיט שבדקתי סוגיה מסויימת לפני : אז אני אומר ככה :גיא ב� גל

, רק לסבר ל  את האוז�, יהודה, אחת הסיבות. צעה לסדרשהגשתי את הה
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אחת הסיבות שק� תק� נפרד לאיזו איכות סביבה כדי בדיוק להימנע 

זה נושא מספיק חשוב שעומד , אמרו בצדק, זאת אומרת. מהתניה הזאת

, הרי לאמ", שלא נצטר  לעשות את כל התהלי , בפני עצמו, ומובלט בנפרד

כי זה עובד בכל , בחינת רשות כמו רשות עירונית זה טירו# מ9002, יהודה

�א� תתחיל : פה אתה דווקא אומר. בכל המחלקות, בכל האגפי�, הנדבכי

שיש ל  , שלא חל על כל העירייה, תתחיל בתק� פחות יומרני, במשהו יהודה

�אלא ג� , את הגור� המקצועי שמלווה אותו לא רק מבחינת מכו� התקני

א� אתה מציע שצוות מקצועי מבח� .  שלוחותיוהמשרד לאיכות הסביבה על

  . שיהיה ברור, זה לא תנאי נתלה. אני בעד,  מאה אחוז–ובכפו# לזה , את זה

, אי אפשר להגיש בצורה של הצעות לסדר משהו שהוא כל כ  מקצועי:   עמוס גבריאלי

הדבר דומה לכ  . הוא כל כ  דורש השוואה, שהוא כל כ  דורש התבוננות

זה כל כ  חשוב שאי אפשר , זה מאד חשוב, אגב, ח� המועצהשלפני שול

  ,שמתייחס, שהפורו� הזה

  .אתה יכול להטיל עליו ג� לבדוק את זה :דובר

בכלל כפורמט לא יכול להיות שאנחנו נידרש להצעה שדורשת התייחסות :   עמוס גבריאלי

. לא יכול להיות, התייחסות השוואתית, התייחסות תכנית, תקציבית

והיא נחזית על , אני חושב שההצעה הזו יכולה להיות הצעה מצויינת, ועכשי

כפי , עצה הזו אינה כשירהוהמ, אי אפשר, פניה להיות הצעה מצויינת

אני יודע מה . אי אפשר. זה ביזוי שלי להגיד כ� או לא, שההצעה מגיעה פה

  ? זה

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

שדורשות , בהיק# כזה, מציע שהצעות בסדר גודל שלאני ,    אני חושב:עמוס גבריאלי

א� נסיר את ההצעה מסדר ? יקרהאתה יודע מה , התייחסות כל כ  רציניות

 �אתה מעמיד אותנו במצב שהוא .  פשענו–א� נקבל אותה .  חטאנו–היו

שיקול הדעת של מציעי ההצעות צרי  להיות , לטעמי. כמעט בלתי אפשרי

ה של ועדה מקצועית יופנו בצורת מכתב לראש כזה שהצעות שדורשות בדיק

  ,העיר להנהלת העירייה לש� דיו� בועדה מקצועית
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  ,להזמי� את הגורמי� המקצועיי�:   וחמ-יהודה ב�

אבל , אני לא רוצה שההצעה הזו תיפול. שתביא לפנינו את מסקנותיה:   עמוס גבריאלי

�ולכ� , רשלנותזה , כי זה פשוט, בשו� פני� לא רוצה להצביע עליה היו

  ,צרי  למצוא איזה שהוא פתרו�

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

  ,לבי� תבח� אותה בחיוב, לאמ" את ההטמעה: אני יכול להחלי# את המילה :גיא ב� גל

אי , אני בדעה שאי אפשר להתייחס למשהו כל כ  חשוב ורציני בצורה כזו:   עמוס גבריאלי

תכ� ג� שקיימות מערכות אחרות שנית� וי, לכ  לא נית� לדו� בהצעה הזו

שאולי תקני� אירופאי� , שה� טובות יותר, שה� מתחרות, להטמיע אות�

אני , חייבת להיעשות. אולי תקני� אמריקאי� שאני לא יודע, שאני לא יודע

ושיכתבו , בדיקה מקצועית מהירה של כל הגורמי� הרלוונטיי�, חושב

נחליט נראה את ,  דברי� שוני�5, 4 ,נדו� בה. הצעה מסודרת אחרי השוואה

  ,התקציב ונחליט

, חברי ועדת כספי�, נדמה לי, אמירמכיוו� שג� אתה וג� , ברשות , גיא:   וחמ-יהודה ב�

  ?נכו�

  ,כ� :גיא ב� גל

, נטיל על אג# איכות הסביבה, בואו ניקח טווח של מהיו� תו  חודש ימי�:   וחמ-יהודה ב�

מקובל . א דיו� מקצועי לועדת הכספי�להבי, ביחד ע� אנשי הגזברות

�  ?עליכ

  .כ�... זאת ההחלטה  :גיא ב� גל

  .נעבור להצעה הבאה. תודה רבה:   וחמ-יהודה ב�

סג� ראש העיר הממונה על , השאיפה, חודשיי� מהיו� יגיש נציג כלשהו :גיא ב� גל

  ,הנושא חוות דעת מסודרת בדבר לבחו� בחיוב

  . תודה רבה:   וחמ-יהודה ב�

מטילה על הגורמי� המקצועיי� להביא לפניה בתו3 מועצת העיר     :552'  מסחלטהה

חודשיי� חוות דעת מסודרת לגבי אפשרות הטמעת תק� איכות הסביבה 

  . 14001דוגמת איזו , בעירייה
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   מניעת זיהו� אוויר בסביבה העירונית–הצעה לסדר 

. וזה מניעת זיהו� אוויר, דוללשמחתי נושא ע� מגניטוד אפילו עוד יותר ג :גיא ב� גל

, אז שוב? שאתה אולי יכול לטעו� שמה למועצת העיר ולמניעת זיהו� אוויר

מי שטרח שוב לקרוא אני , תיראו, הרציונל של ההצעה הזו הוא מאד פשוט

  , לא אחזור

ואמרו לי את זה ג� כמה חברי� , באמת הערנו ל  את זה,    אבל להבא גיא :וחמ-יהודה ב�

�  ,צעות לסדר ושאילתותה, היו

. זה הצעת ההחלטה שלה, יהודה, השורה התחתונה של הצעה לסדר, תראה :גיא ב� גל

  ,ואני מסביר במה מדובר, א� אני מוצא לנכו� לתת רקע

  ,אבל לא נקרא אותה:   וחמ-יהודה ב�

 דקות 10 –בשביל זה יש לי את ה . אני לא מצפה מא# אחד לקרוא כלו� :גיא ב� גל

  ,ה אני מציעלהסביר מ

  .בבקשה:   וחמ-יהודה ב�

  .שא# אחד לא קרא, אגב יהודה, אני יוצא מנקודת הנחה :גיא ב� גל

  ,אתה מזלזל בחברי המועצה. כולנו קראנו:   וחמ-יהודה ב�

או אולי ספק האחת , בשביל האחד, אני לא אומר את זה בגלל שלא קראת� :גיא ב� גל

, אני חלילה לא מטיל בכ� דופי. ראז אני אסבי, שלא הספיק לטרוח לקרוא

  . רינה

מי שהדיוט באיכות סביבה : הוא אומר. והוא פשוט, הרציונל הוא כזה  

, זה תחו� כל כ  גדול? מה למועצת עיר ולמניעת זיהו� אוויר: אומר לעצמו

צרי  לעסוק בו רק ,  שא� בכלל מישהו צרי  לעסוק בויוכל כ  פרובלמאט

המשרד להגנת , משרד התשתיות,  קרי,אולי הגור� השלטוני הבכיר

לכאורה לרשות מקומית אי� את האמצעי� לא האכיפתיי� ולא . הסביבה

: אז אני אומר לכ�. הביצועיי� ולא הכלכליי� למנוע זיהו� אוויר בתחומה

שלונדו� , ובעיתוני� אחרי� ראה, מי שקרא דה מרקר, רק היו�. לא כ  היא

בל אני אומר את זה כדי שתבינו א, וכפר סבא זה לא לונדו�, מובילה
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  ,לונדו�, שעיר יכולה לעשות, שמועצת עיר

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

הסיכוי שאני אממש את מלוא עשר הדקות שאני , ככל שתפריעו לי פחות :גיא ב� גל

  . ובכ  למנוע זיהו� אוויר. זכאי להתבטא יקט�

  , את זהלכ� היא עשתה, הרשות רצתה פשוט יותר כס# :דובר

אני לא מציע שעיריית כפר , עכשיו. אי� ספק שזה ג� מקור הכנסה. קיי.א :גיא ב� גל

�מי ששוב , אבל, סבא תפצח בחוק עזר עירוני שמטרתו למנוע כניסת רכבי

טרח וקרא רואה שיש יוזמות מוניציפאליות שה� בהישג ידה של רשות 

פתור את בעיית זיהו� שאי� בה כדי ל, צנועה ובינונית בגודלה כמו כפר סבא

אבל יש בה בכדי להצביע על , אולי בשטח השיפוט של כפר סבא, האוויר

כפר סבא כעיר שהיא ג� איזה שהיא עיר חלוצה בכל מה שקשור במניעת 

קוד� כל יש חוק עזר עירוני שאפשר לקבל : כמה דוגמאות. זיהו� אוויר

אני נתתי . רושלי�עשתה את זה לפנינו עיריית י. בדבר מניעת זיהו� אוויר

מסרתי אותו ליועצות , מסרתי אותו ל , עותק של חוק העזר הזה

  ,לא ראיתי שקרה משהו, המשפטיות

  ,אפשר להתאחד ע� ההצעה של :   וחמ-יהודה ב�

  :אני פה ממלי" למועצה לקבל הצעת החלטה כזו :גיא ב� גל

  ,מקבלי� אותה:   וחמ-יהודה ב�

המועצה ממליצה על הקמת צוות בראשות סג� ראש . "ת� לי לקרוא אותה :גיא ב� גל

שיורכב מנציגי� מקצועיי� , הממונה על איכות הסביבה, בני כברה, העיר

, של האג# לאיכות הסביבה בעירייה והיחידה האזורית לאיכות סביבה

מנציגי� משפטיי� ומגורמי מקצוע חיצוניי� בעלי התמחות בתחו� מניעת 

צעי� עירוניי� אופרטיביי� למניעת זיהו� זיהו� האוויר במטרה לבחו� אמ

הצוות יגיש את המלצותיו למועצה תו  חצי שנה ממועד התכנסותו . האוויר

שאי� לי את היומרה לכפות על , נושא כבד משקל, הא ל  עמוס". הראשונה

אני מציע . שצוות יקד� יש מה לעשות, המועצה החלטה שהיא לא הגיונית

  .העלות את ההצעה להצבעהאני מבקש ל. לקבל את ההחלטה
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אבל , קוד� כל אני חושב שהנושא הוא נושא מאד רציני ומאד משמעותי  :הבנימי� כבר

יכול להיות שאתה מתפר" לדלת ? אתה שומע. בוא נכיר בעובדות קוד� כל

בוא תראה מה העירייה עושה עד היו� מבלי שהיא הזדקקה בעצ� . פתוחה

 שלושה חוקי עזר שה� מטפלי� בעצ� היו� קיימי�. להצעה לסדר שהגשת

חוק עזר . החל מחוק מפגעי� זיהו� אוויר, בנושא הזה של זיהו� אוויר

חוק . בדבר מפגעי תברואה גרימת גזי� או ריחות העלולי� להזיק לבריאות

  . עירוני בדבר הגנה על איכות הסביבה הגשת די� וחשבו�

כבר ,  והבניהעכשיו לגבי נושא של חקיקה דיברנו כבר בשלב של התכנו�

 �בשלב תכנו� ובניה כבר אז נדרשי� היזמי� לתת פתרונות טכנולוגיי

ובוודאי וודאי , מ במהל  הבניה,שמונעי� זיהו� אוויר בתכנו� הפרוייקט

  . הדברי� האלה באי� לידי ביטוי. בהפעלת המפעל

 קיימת ניידת לבדיקה של זיהו� אוויר –לגבי נושא של אכיפת קנסות 

� הניידת הזאת פועלת על ידי משרד התחבורה ע� המשטרה .שפועלת היו

  ,כאשר היא בודקת, והעירייה

  ,שלושה בשבוע, יומיי� :גיא ב� גל

  ,רגע, לא חשוב  : בנימי� כברה

  . זה כ� חשוב :גיא ב� גל

שהדברי� לא נופלי� , אני מדבר על העובדות כרגע, ס  הכל אני אמרתי  :הבנימי� כבר

  , באוזניי� ערלות

  אי� ספק :� גלגיא ב

זאת אומרת שצרי  , ובוודאי שאי אפשר לבוא לומר שהדברי� לא קיימי�  :בנימי� כברה

  .לחדש את הכל

  ?אבל יש בהצעתו של גיא משהו להוסי# לדברי� הקיימי�:   עמוס גבריאלי

שאני , מבחינת הבדיקה שנעשתה, אני אומר שוב. יכול להיות. לא יודע כרגע  :הבנימי� כבר

אי� תחו� שעלה בהצעה לסדר , אני חושב שאי� נושא, ה יו� יו�מלווה אות

לגבי , תיראו. ואני אמרתי אני נות� כמה דוגמאות, של גיא שלא מטופל

יש חלק , שימו לב רק דבר אחד, הנושא של בדיקות השגרה של זיהו� אוויר
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�כמו , כי אי� פתרו� ברמה הארצית, מהדברי� עדיי� לא נית� לפתור אות

  ,או התקנת ממיר, מוש בדלק דל עופרתלמשל השי

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

עיריית תל אביב חייבה את המשאיות של עובדי הקבל� שעובדי� ש�  :גיא ב� גל

  .את זה אתה לא עושה. להתקי� ממירי� קטליטיי� במכרז

מר אני לא או. על הקיי�. אני מדבר כרגע על המצאי? אתה רוצה להקשיב  : בנימי� כברה

  , שאי� מקו� לבחו� שיפורי� נוספי� על בסיס מה שאתה אומר

  ,ע� גורמי המקצוע החיצוניי� כפי שהצעתי :גיא ב� גל

, אבל אני אומר ל  כרגע מבחינת המצב העובדתי. בוודאי ע� גורמי מקצוע  :בנימי� כברה

  .אי� פתרו�, ברמה הארצית, אי� כרגע

  . מציע חצי שנה לבדיקת הנושא :דובר

זה אני אומר ל  . רכבי עירייה, למשל לגבי רכבי הליסינג, יש מקו� לשפר  :י� כברהבנימ

  ,יש פה החלטה עירונית שצריכה להתקבל ברמה של מדיניות. שנית� לשפר

יש ל  בעיה להקי� צוות שאתה תעמוד בראשו שתו  חצי שנה יגיש  :גיא ב� גל

  ?מסקנות

  ,שלא רוצה שיתפר, אני רק אומר ל   :בנימי� כברה

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

ואני יכול להעביר ל  , אני יכול לפרט ל  כל נושא ונושא, אני בא ואומר ל   : בנימי� כברה

  ,וג� לחברי המועצה, את זה ג� בכתב

  . עמיר� בבקשה. תודה:   וחמ-יהודה ב�

הנושא הזה הוא אחד החשובי� . אני רוצה להגיד שהנושא מאד חשוב  :עמיר� מילר

אבל יחד ע� זה אני רוצה להגיד שאל לה לעירייה להיכנס לנישות . חיינוב

בשביל זה יש משרדי� שאוכפי� , בשביל זה יש ממשלה. שלא שייכות לה

�או מפעל אחד , אני לא מכיר רישיו� עסק אחד. את חוקי הבריאות לסוגיה

שמקבל פה היתר בניה לפני שהמשרד לאיכות הסביבה חת� על ההיתר 

וכול� דאגו שהתקני� שלפיה� , שרד הבריאות חת� על ההיתר שלוומ, שלו

  ,יש בהצעה של  שני דברי�. הוא עובד יהיו לעילא ולעילא
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  ?וזה מספק לדעת  :גיא ב� גל

  ,בוודאי שזה מספק  :עמיר� מילר

  ?למה :גיא ב� גל

  ?אתה יכול לדרוש יותר. בודאי שמספק  :עמיר� מילר

  .בטח :גיא ב� גל

  ? בסיס מהעל  :עמיר� מילר

היא התקינה חוק עזר עירוני למניעת , על בסיס מה שעיריית ירושלי� עשתה :גיא ב� גל

  ,זיהו� אוויר

אי� ער  לזה , אני אומר ל , אבל אי� ער , ע� כל הכבוד, עיריית ירושלי�  :עמיר� מילר

  ,שעיריית כפר סבא

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

ורבנית יוצרי� איזה מערכת של חוקי עזר הדדיי� א� במסגרת אזורית א  :עמיר� מילר

ורעננה , כפר סבא שומרת על זיהו� אוויר. קיי.או: אז אתה יכול להגיד

  ,שומרת על זיהו� אוויר

  ?למה שלא תהיה חלו" :גיא ב� גל

אני , וברעננה, אבל אי� טע� בכפר סבא לאסור דלק מסוגי� מסויימי�  :עמיר� מילר

  ,אומר את זה בתור דוגמא

  ,זה לא מה שאני מציע :גיא ב� גל

. אי� לזה שו� טע�,  רוצהתיכנס מכונית ע� אותו סוג דלק שאתה לא  :עמיר� מילר

ל ג� לגבי לא "כנ. בשביל זה יש יחידות אכיפה שה� דואגות לדברי� האלה

כבר המציאו את אנרגית , תגיד לי. להשתמש במזוט וסולר בתעשיות שונות

  .עדיי� לא? תוכל להחלי# אותההשמש בצורה כלכלית כזאת ש

  ,הוציאו תחליפי� אחרי� :גיא ב� גל

  ,לא מעשיי�. לא. עדייו לא  :עמיר� מילר

  ועוד אי  כ� :גיא ב� גל

עדיי� הדלק הוא בסיס האנרגיה , אני מצטער מאד לומר ל . לא מעשיי�  :עמיר� מילר

  העיקרי
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  ,גז :גיא ב� גל

  .ולא גז  :עמיר� מילר

  ]ת� לתמלול לא ני–מדברי� יחד [

  ,כפר סבא הייתה הראשונה באר" להכניס את המערכת לרישו� אדי דלק  :הבנימי� כבר

  ,אז בוא תהיה ראשו� בדברי� אחרי� ג� :גיא ב� גל

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

  ?אדוני ראש העיר, אפשר להעלות את הצעת ההחלטה להצבעה :גיא ב� גל

העירייה ומועצת . שהיא תשובה לעמיר�,  קצרהפשוט הערה אחת מאד:   אבינוע� גרנות

לקחת בתחו� , דווקא זרקת פה חינו , היא אוטונומית, עיר מותר לה

החינו  פרוייקט שכביכול משרד החינו  הוא זה שאמור להביא אותו 

, אני רוצה את זה לילדי� שלי לפני שינהיגו את זה בכל המדינה, לא: ולהגיד

כפא סבא עשתה את ? למה ללכת רחוק, כשיוע. כי אני רוצה להיות ראשונה

ואחריה באו ללמוד , היא עשתה דברי�. כ  היא עלתה על המפה. זה בעבר

, ההצעה של גיא, ולכ�. או משהו כזה,  שנה20נניח לפני . אחרי� מה לעשות

�, מותר למועצת עיר לקחת נושא, אני אומר תשובה למה שאמר עמיר

הוא , קוד� כל,  הולכת קדימה לפני כול�אני: הפע� זה זיהו� אוויר ולהגיד

זה שונה מהצעה , הוא הציע רק לבדוק את זה. עוד לא הציע לעשות את זה

�בוא נשב , הוא בא לבדוק את זה חצי שנה. ספציפית יותר שהייתה קוד

: ונחזור למועצה ע� הצעה שאומרת, יש גורמי� מקצועיי�, בצורה רצינית

אבל יש בה , גדולות מזהמות האווירשהיא לא בדיוק מ, בעיר כפר סבא

. 'ד,' ג', ב', בעיר כפר סבא אנחנו ממליצי� לעשות א, מוקדי זיהו� אוויר

  ?מה רע בהצעה הזאת

  .עמוס. תודה. קיי.או:   וחמ-יהודה ב�

ואני מסכי� ג� ע� אבינוע� בעניי� , אני רוצה לומר שאני מסכי� אית :   עמוס גבריאלי

י� שו� סיבה לחכות לתקני� ממשלתיי� או אני חושב שא, עמיר�, הזה

. לקבוע במסמרות נושאי� שה� מהותיי�, לצווי� כדי לקבוע במוסכמות

דבר שטורד את מנוחתי כבר זמ� . נושא איכות הסביבה הוא חשוב ביותר
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ושרכבי� , ג� של ילדי וג� של אחרי�, וכשאני עובר ליד בתי הספר, רב

 �זה ,  מחו" לבית הספר כשהרכב דקות25, 20שמסיעי� ילדי� ממתיני

  .מוציא אותי מדעתי

  ?כשהרכב מונע:   וחמ-יהודה ב�

  ,הרכב מונע:   עמוס גבריאלי

  ?ואתה יכול למנוע מה� לעשות את זה, מה:   וחמ-יהודה ב�

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

י חושב ואנ, זה כשלעצמו די בו כדי להראות שאכ� ישנה בעיה לא פשוטה:   עמוס גבריאלי

אני חושב שמצד אחד הנושא מספיק חשוב כדי , עכשיו. שצרי  להידרש לזה

אני חושב שצרי  לשי� לב לכ  שכפר . שיוק� פורו� בודק כמו שאתה מציע

אני . סבא כבר נוקטת ויוזמת שורה של פעולות חשובות מאד בתחו� הזה

�כזו ועדה צריכה להיות לדעתי . בני, חושב שאפשר לשלב את שני הדברי

ויש לה ג� חקיקה עירונית , שאומרת בשי� לב לכ  שכפר סבא יוזמת

תיבדקנה אפשרויות נוספות , בתחו� איכות הסביבה היא מתקדמת

ובטווח כסה או אחר תובא לפני ישיבת המועצה , לשיפורי� ברוח ההצעה

  . הצעה

  ,הצעתי חצי שנה אפילו :גיא ב� גל

וצרי  לעשות את , זה בנפשנו, רי  לקחת אותהוצ, ההצעה היא מצויינת:   עמוס גבריאלי

אני רואה את זה ג� , ואני אומר, בשי� לב לכ  שבכפר סבא באמת, זה

האסור , אי�: ... כתוב ש� שלט, אתה מגיע לאיזה עיר... , בערי� אחרות

המשמעות היא . או מקרינה גרעינית, הזה הוא נקי מאנרגיה אטומית

מ מהעיר " ק90 או 80י� במרחק של שהכורי� האטומיי� בבריטניה נמצא

אנחנו נקיי� מנושא של קרינה : וזה הצהרה עירונית. הזאת שאתה יושב בה

אבל , הרי זה לא נכו�. כי זה כל כ  חשוב לתושבי�, זה עד כדי כ . גרעינית

. 'וכו, הי� נקי, העיר שלי נקייה, וואללה: הוא אומר... תושב נכנס לעירו 

. בתחומי� המקצועיי�... וזה הופ  להיות , אני חושב שזה נורא חשוב

, דעו לכ� שהמקומות האלה חרטו על דגל�: במדינה אירופאית... עכשיו 



  .י   20.02.2007  58  מועצה מ� המניי� 

, אני חושב שההצעה היא מצויינת. אי� דבר קוד� לאיכות הסביבה... כחלק 

�  ,ואני חושב שכל מה בני אמר שזה דברי� נכוני

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

כפר סבא היא לא עיר שיש בה המו� זיהו� , ני רק רוצה לומר דבר אחדא  :הבנימי� כבר

זה ? הרי מה בעצ� קורה בזיהו� אוויר, ס  הכל בכפר סבא. יחסית, אוויר

יש מפעלי� בדר  כלל שה� מזהמי אוויר באופ� . מפעלי�, לא רק המכוניות

  , מפעלי�5 –כפר סבא בס  הכל מדובר ב . קיצוני

  ?מה יש בכפר סבא שסופח הרבה מאד את הזיהו�אתה יודע  :גיא ב� גל

שיש לה� פוטנציאל לזיהו� , חמישה מפעלי� בודדי� בלבד, דקה, דקה:   הבנימי� כבר

אתה מבי� . וכל שנה באמת אי� שו� תקלה ש�, כל אלה נלחמי�. אוויר

  ,לכ� אני אומר אני מקבל את מה שאתה אומר? אותי

  , חברי�, תודה:   וחמ-יהודה ב�

  ] לא נית� לתמלול–רי� יחד מדב[

משק# נאמנה את מה שרוב החברי� , יהודה, אני חושב שהנוסח של ההצעה :גיא ב� גל

  .מסכימי� עליו

, יבדוק את הנושא הזה, יחד ע� האג# שלו, מה אני מציע זה שבני כברה:   וחמ-יהודה ב�

מסקנות להעלות על , לא מועצת העיר ולא לועדת הכספי�, יביא לכא�

  ,נושא

  ,זה מה שאני מציע :גיא ב� גל

  ,   הצעה של  :וחמ-יהודה ב�

  .בסדר גמור :גיא ב� גל

  ,אני מציע שזה יהיה ג�, ה הכל הכבוד'חבר  :אייל יוניא�

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

  .אני מבקש להצביע על מה שאני הצעתי :גיא ב� גל

  .תודה:   וחמ-יהודה ב�

  .ת הצעת ההחלטה שליאני מעלה להצבעה א :גיא ב� גל

  ,אתה רוצה לקבוע  :אייל יוניא�
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שיש , א� בני ישכנע אותי מקצועית שאי� היגיו�, תראה, לא רוצה לקבוע :גיא ב� גל

  ,ש� נציג של היחידה האזורית

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

שאי� היגיו� שיהיו גורמי מקצוע , שאי� היגיו� שיהיה ש� נציג משפטי :גיא ב� גל

ושה� כול� יבחנו אמצעי� , צוניי� בעלי התמחות בתחו� זיהו� אווירחי

אני אשנה את הצעת , עירוניי� אופרטיביי� ויגישו המלצות תו  חצי שנה

אני מבקש להצביע , אבל א� את� לא משכנעי� אותי אחרת, ההחלטה שלי

ולהעלות אותה , על הצעת ההחלטה כפי שהיא מנוסחת מילה במילה

א� מישהו אחר רוצה .  שיתנגד–ר� רוצה להתנגד א� עמי. להצבעה

  . שיתנגד–להתנגד 

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

  ,יש הבדל בי� להגיד שאג# לאיכות הסביבה יתייע" באנשי� האלה  :אייל יוניא�

  , יתייע"–לא אמרתי  :גיא ב� גל

  ,להתחיל ללכת ליועצי� חיצוניי�. או שה� יהיו חלק מוועדה  :אייל יוניא�

  ,זה כס# :דובר

  ,זה לא מה שכתוב, זה לא מה שכתוב :גיא ב� גל

יש ". להקי� צוות שיהיה מורכב מהנציגי� האלה: "תקשיב מה אתה כותב  :אייל יוניא�

  ,הבדל

  . ללא עלויות :גיא ב� גל

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

  ?אי  תשיג יועצי� חיצוניי� ללא עלויות :דובר

  ,ומכל ארגו� סביבה, ל  מאד� טבע ודי� נציגאני אשיג  :גיא ב� גל

  ,הצעה נגדית, בבקשה עמוס:   וחמ-יהודה ב�

  ,את� מחפשי� תירו" לא להציע :גיא ב� גל

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

בשי� לב לפעילות שנעשית על ידי עיריית כפר : ההצעה שלי היא כזאת:   עמוס גבריאלי

ונושאי� אחרי� , י� של מניעת זיהו�סבא בשני� האחרונות ובכלל בנושא
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או מחליטה המועצה למנות ועדת , מבקשת המועצה, לאיכות הסביבה

בדיקה בראשותו של סג� ראש העיר בני כברה ואנשי מקצוע לפי שיקול 

  ,דעתו

  ,שייבחרו על ידי האג# :גיא ב� גל

א המלצותיה ותבי, ל"אשר תבדוק כל אפשרות לשיפור הנושאי� הנ. נכו�:   עמוס גבריאלי

�  ,לפני המועצה בטווח של שישה חודשי

  ,בסדר גמור:   וחמ-יהודה ב�

  .בסדר גמור :גיא ב� גל

  ,זה מה שאמרנו:   וחמ-יהודה ב�

  . אז את הצעתו של עמוס אנחנו מעלי� עכשיו להצבעה :גיא ב� גל

  ?אפשר לקבל את ההצעה פה אחד:   וחמ-יהודה ב�

�  ,כ�  :דוברי

  .ה רבהתוד:   וחמ-יהודה ב�

  

בשי� לב לפעילות שנעשית על ידי עיריית כפר סבא בשני�     :553'  מסהחלטה

ונושאי� אחרי� לאיכות , האחרונות ובכלל בנושאי� של מניעת זיהו�

מחליטה המועצה למנות ועדת בדיקה בראשותו של סג� ראש העיר , הסביבה

פשרות אשר תבדוק כל א, בני כברה ואנשי מקצוע שייבחרו על ידי האג/

ותביא המלצותיה לפני המועצה בטווח של שישה , ל"לשיפור הנושאי� הנ

  .חודשי�

  

 .07/0109/, 06/1130/, 06/1226/אישור פרוטוקולי� מישיבות המועצה מיו�   .3

  .פה אחד. תודה רבה? יש הערות.  אישור פרוטוקולי�–הסעי# הבא :   וחמ-יהודה ב�

  

מישיבות המועצה הפרוטוקולי�  את  פה אחדמועצת העיר מאשרת    :554'  מסהחלטה

   .09/01/07, 30/11/06, 26/12/06מיו� 
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ס ב� צבי " ע� הקבל� באס� שרי/ יאסי� בגי� שיפו. בי%50 –הגדלת חוזה ב   .4

 .לשעבר

אבר מאהר בגי� סלילה והרחבת כבישי� ' ע� הקבל� ג%50 –הגדלת חוזה ב   .5

 .ומדרכות ברחבי העיר

אנחנו ככלל . ר בנושאי� מתוקצבי� שבעצ� החוזה לא ממלא אות�מדוב  :אייל יוניא�

היו לנו לא . 150%ולא על , מעדיפי� לעשות מכרזי� בסכומי� קטני� יותר

  ... מעט בעיות בגלל תנופת הפיתוח 

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

  ?ולא מגדילי� כל הזמ� לקבל� הזה את העבודות :דובר

  ?למי  :אייל יוניא�

  ?מה ההיסטוריה שלו. אבר'לג :דובר

  ,נושא התחזוקה. אבר היה קבל� תחזוקה של עיריית כפר סבא'ג  :אייל יוניא�

] �  ] לא נית� לתמלול–מדברי� ביניה

בנושא התחזוקה עיריית כפר . היו איתו בעיות בנושא התחזוקה, בקיצור  :אייל יוניא�

עוד שני הכנסנו . סבא הלכה למהל  שהיו� הוא לא מתחזק את כל העיר

�ומאז , חצי מהעיר היו� מתוחזקת על ידי קבלני� קטני�. קבלני� קטני

בנוס# הוא ניגש לכל . קריאות המוקד והאיכות של העבודה השתנתה לגמרי

, הטיילת: יש היו� פיתוח מאד גדול, מיני מכרזי אד הוק של נושאי פיתוח

זה ,  ניגשהוא. היה מכרז ספציפי ג� אנטמ� מיליו� שקל, ג� אנטמ� למשל

�הוא זוכה במכרזי� כאלה ואחרי� הסכו� הנמו  , קבל� שעומד בתנאי

  , הוא בנושא הפיתוח. ביותר

  ,ואז באי� ומגדילי�:   אבינוע� גרנות

א� הייתי .  אני אגיד ל  מה היתרו� בהגדלה-בקטע של ההגדלה , תראה  :אייל יוניא�

אני צרי  , הקבל�יש לי חוסר שביעות רצו� מ, 150%למשל יוצא למכרז של 

, ולנושא של חוסר שביעות רצו�, להיכנס איתו עכשיו לנושא של קנסות

� 50 –וא� אני מרוצה ממנו אני מגדיל ל , 100%ברגע שאני נות� . ומשפטי

א� לא . זה אותו מנגנו� שהולכי� על אופציה. זה כמו הארכת אופציה
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 100מחיר על יש מקרי� שאתה סוגר .  אז לא מאריכי� לו–מרוצי� ממנו 

מוסיפי� דברי� תו  , או האומד� משתנה,  בחוזה, יש התייקרויות, שקל

אני כמנהל אומר שהכלי הזה הוא כלי מאד חשוב לנו . אז אתה מגדיל, כדי

 160זה יגיע לכא� הרבה יותר בגלל שאנחנו מדברי� על . לניהול המערכת

 מיליו� 35, 30 דיברו על 2002/3כשבשנת , 2007מיליו� שקל פיתוח בשנת 

, יש לנו ג� אינטרס לצאת לכמה שפחות מכרזי�, ואני אומר עוד פע�, שקל

ג� של , כי מכרז המשמעות שלו זה הרבה מאד עבודה ג� של הכנת המכרז

�של העמדת , של חתימה על חוזה, משאב זמ� לא רק לועדת המכרזי

 זה הרבה, מכרז היו� זה לא רק זמ�. של הרבה מאד דברי�, ערבויות

שהוא בתו  , א� יש קבל� שהוא בסדר. משאבי� שהמערכת משקיעה

  ,אז לא סת� המחוקק נת� לו את הסמכות הזאת, העבודה

בפרוטוקולי� של ועדת מכרזי� שלא מחווה דעה חיובית כל כ  לטובת אחד  :גיא ב� גל

�  ,הקבלני

ויש , 1אבר 'יש ג. אבל אתה לא הקשבת ע� כ , הוא אמר ל  בהתחלה:   וחמ-יהודה ב�

  .ואחד של הפיתוח, אחד של התחזוקה. 2אבר 'ג

  ] לא נית� לתמלול–לא ברור [

, מהנדס.  סמכות מועצה50% –ו ,  סמכות מהנדס25%. בסמכות מועצה, לא  :אייל יוניא�

  ,יש לו סמכות, דר  אגב

  ,אני מבקש להעיר בכל זאת :גיא ב� גל

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

יש לזה , לא סת�.  באופ� אוטומטי למהנדס25% המחוקק נת� ,תראה  :אייל יוניא�

  ,משמעות

  .   בבקשה סיימו� :וחמ-יהודה ב�

ההגדלות האלה . ואני רוצה פה לשמוע את דעתכ�, יש לי בעיה מסויימת   :סימו� גולדמ�

ל שמלכתחילה כביכול זה מעי� אנחנו יודעי� מראש " כשמודה המנכ50%

געות בשוויו� ההזדמנויות של קבלני� שאולי הא� ה� לא פו. שתהיה הגדלה

  . לא ניגשו למכרז בגלל שהוא היה קט� מידי
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  ?לשמוע עוד פע� מה הוא אמר, ו   לעשות רפלייחמ-יהודה ב�

  .הוא לא אמר מראש  :דובר

  ,ו   הוא לא אמר ל  מראשחמ-יהודה ב�

  ,אבל אנחנו משתמשי� בזה   :סימו� גולדמ�

. הוא לא אוטומטי. הוא לא אוטומטי, תי שמבחינתנו זה כליאמר, לא, לא  :אייל יוניא�

אנחנו לא ניגשי� באופ� אוטומטי למכרז שאנחנו יודעי� שהוא יותר גדול 

�.  וניגש למכרז של מאה150אני לא ניגש למכרז שאני יודע שהוא , מהסכו

ג� , למשל, לי כשמגיע הרגע שצרי  הגדלה מסיבות כאלה ואחרות, זה אומר

נוצר מצב שפתחו .  אל# שקל600בהתחלה דיברו על , נסנו למכרזאנטמ� נכ

�ראו שיש ש� בעיה , את התשתיות אז ראו שצרי  להחלי# יותר דברי

לגשת לעשות . קיי.או: אני יכול להגיד, כי יש שמה זה... שצרי  לתת הרבה 

 –א� אני מרוצה מהקבל� שכבר בפני� , יותר נכו�. או ללכת להגדלה, מכרז

  .הגדלהאז זאת 

, לדעתי מה שניסה אייל לבוא ולהגיד. אני לא חושב שזה שיטת הסלאמי:   אבי ב� חמו

א� את� תקראו את , העניי� הוא. קוד� כל אי� שו� מניעה לצאת למכרז

המכתבי� של המהנדס תבינו שבעצ� ביציאה למכרז יש איזה שהוא סיכו� 

צטמצ� בעליות ולאור העובדה שמנסי� בעצ� לה, מסויי� שהמחירי� יעלו

שזה מועדת , ולוקחי� בחשבו� ג� את העלויות הנוספות של יציאה למכרז

, ומסכת שלמה של חתימת חוזי� וג� שיהוי של העבודה, מכרזי� וערבויות

לכ� המחוקק בא ונת� סמכות . אז כל הדברי� האלה לוקחי� אות� במכלול

, ח� המועצה מבלי להביא את זה לשול25%מהנדס להגדיל היקפי עבודה עד 

זה בעצ� מה שרצה .  זה החלטת המועצה50% –ו , כל זמ� שיש תקציב

  ,ולא מתוכנ�, זה לא מראש. להגיד אייל

  .גיא. תודה אבי:   וחמ-יהודה ב�

הוא כשר . המהל  הוא תקי� לחלוטי�: קוד� כל אני אומר כ , תיראו :גיא ב� גל

כולנו פה ג� . דיחוק המכרזי� מאפשר אותו ולא בכ. הוא חוקי, למהדרי�

עוד הרבה , מביני� למה עדי# להגדיל מכרז קיי� ולא לצאת למכרז חדש
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מה שאני מפרש את , אבל. לפני שאבי שכנע אותנו בצדקת העניי� הזה

זה צרי  להיעשות באופ� ,  בכפו# להסכמת מועצה50% -ההיתר להגדיל ב

ת לגבי ובטח ובטח לא בצורה חוזר, שהוא יוצא מהכלל ולא בצורה תדירה

אני ארענ� את זיכרונכ� שבמקרה של , אני לא אפתיע אתכ�. אותו קבל�

אבר מאהר זה לא הפע� הראשונה שאנחנו נדרשי� לאשר את 'הקבל� ג

  . הגדלת החוזה

  ,זה לא ספציפי, תסתכל כמה מכרזי� הוא קיבל  :אייל יוניא�

דיי� אטע� שעל פניו אני ע, 10אז אולי אייל יגיד לנו שזה שני מקרי� מתו   :גיא ב� גל

יכולה לבוא טענה שאומרת שיש כא� , ג� א� המעשה הוא חוקי לחלוטי�

, אולי איזה שהוא סוג של שיטה שבעצ� עושה קצת צחוק מהמכרז המקורי

�ננקטת כא� בעצ� פעולה שהופכת לסוג של , ביותר ממקרה אחד, כי א

צא יו. לפחות יותר מאירוע חד פעמי במקרה של הקבל� הזה, שיטה

 יותר גבוהה מהעלות המתוכננת המקורית 50%שלמעשה בעלות שהיא 

ובמקרה שהמכרז . שבעטיה זכה הקבל� במכרז משלמי� עוד הרבה כס#

� זה ג� מיליוני 50%אז עוד , המקורי עומד על סכו� של מיליוני שקלי

�אני בכלל לא נכנס כרגע , אני לא אומר א� זה המקרה פה כרגע. שקלי

אני לא אומר שהאלטרנטיבה . עתי לא נוחה מהעניי� הזהד. לעניי� הזה

 �צריכה להיות במקרה של קבל� שכבר אולי בכל מקרה שאנחנו רוצי

אני כ� חושב שבשביל מראית העי� .  צרי  לצאת למכרז50%להגדיל 

הציבורית וכדי שלא יתפרש חס וחלילה שיש פה העדפה פסולה שאני לא 

כדי שלא תהיה מראית עי� , די� פהכי על פי עוב, יכול להוכיח אותה

לכאורה פסולה של אותו קבל� שבאופ� שיטתי , ציבורית שיש פה העדפה

, אני מציע שא� כבר היה קבל�. זוכה להגדלת המכרזי� ביותר מאירוע אחד

 בעבודת תשתית בסדר 50%בבנק הזיכרו� העירוני שכבר זכה להגדלה של 

ו� שיכול להוות איזה שהוא שזה סכ, גודל של למעלה מחצי מיליו� שקל

כ� יש . או סכו� שרירותי גבוה אחר שתמצאו לנכו� לקבל אותו, פרמטר

�, וא� הוא יעמוד בתנאי� של אותו מכרז, לצאת למכרז חדש, לדעתי, מקו
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  ,למרות הסרבול הבירוקרטי שיהיה כרו 

  ,עשינו כמה דברי� בתחו� הכס#...   :אייל יוניא�

שהיא לא , במקרה דנ� מדובר בקבל� שלא מועצת העירא� . לא סיימתי :גיא ב� גל

שמומחה ובקיא ומצוי בפרטי הפרטי� של חובת , ע� כל הכבוד לכולנו, הגו#

�אבל ועדת המכרזי� שעומד בראשה אותו בני כברה , המכרזי� וברזיה

מצא לנכו� לחוות את דעתה לגבי ליקויי� , שדיברנו עליו לא מעט הערב

ואמרה את הדברי� בצורה המפורשת , ו קבל�מקצועיי� שנוגעי� לאות

�ומי שרוצה עוד ביאורי� שיקבל , בפרוטוקול רשמי של ועדת המכרזי

ר ועדת המכרזי� עצמו לגבי תיפקודו של הקבל� שבאישורו דנ� "אות� מיו

ג� א� האינטרס , אז אי� מקו� לדעתי לפעול בסלחנות בעניי� הזה, הערב

 וג� א� המהל  הרשמי הוא המל  ,הבירוקרטי המינהלי מחייב את זה

  . 5ואצביע נגד ,  שאני אצביע בעדו4לכ� אני מפריד בי� סעי# . תקי� וכשר

  . בבקשה,    בני כברה :וחמ-יהודה ב�

. אני לא הייתי רוצה להיכנס לשאלה של הקבל� ספציפי כזה או אחר, גיא  :בנימי� כברה

קא לגבי הקבל� דומני שזה לא רלוונטי משו� שרק לסבר את האוז� דוו

ואיפה , אבר אייל ניסה לתת לזה הסבר מסויי� איפה הקבל� היה בסדר'ג

בעיקר , אבר יש היו� חוות דעת מצויינות לגביו'לקבל� ג. לא היה בסדר

לגבי הפיתוח לא . תחזוקה שוטפת, לאחר שהשתחרר מהאחזקה השוטפת

 מהעניי� בואו נרד, באמת, ולכ� אני לא, היו בעיות איתו ג� מצד ההנדסה

. ואני כבר הערתי בעניי� הזה כמה פעמי�, מה לי מפריע בכל הנושא. הזה

אבל , 50% –אני לא נגד ה , בוא נאמר, היא לא כל כ , דעתי נוחה, תיראו

כשאנחנו נותני� . השאלה הזו עלתה לא פע� פה בועדת המכרזי�. בואו נרד

לא אמדנו , � גידול במכרז זה בא ואומר שלא הערכנו מלכתחילה נכו50%

�או לחילופי� היו איזה בעיות , מלכתחילה נכו� את גודל העבודה שיש ש

וכל , פתח את הכביש, הייתי אומר, שנוצרו ש� תו  כדי עבודה שמחייבות

זה לא , עכשיו תיראו. פתאו� התעוררו כל מיני עבודות, הדברי� האלה

זה לא . כי אתה בעיצומ� של עבודות? למה, מקו� לצאת במכרז חדש חדש
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איזה מ� פרוייקט חדש , פרוייקט חדש לגמרי? אי  אומרי�, מצב שאתה

, ואני אומר לכ�, פה מדובר באות� עבודות שמשו� מה, ואתה צרי  לצאת

בבדיקה מלכתחילה לגבי היק# העבודות , משו� מה האומדני� מלכתחילה

ויש לנו בעיות כאלה של אומדני� שה� או , אולי לא הייתה מספיק טובה

מקרי� כאלה אני , זה מקרה שהייתי אומר. נמוכי� מידי או גבוהי� מידי

שה� יהיו , ואני אומר שוב אייל, המועצה יכולה להשלי�, אומר שוב

  ,תראה אני את� ל  למשל דוגמא. במידתיות

] �  ] לא נית� לתמלול–מדברי� ביניה

לא יושב בועדת אתה , ואני אומר ל  אייל, אני אמרתי רק במידתיות :  רהבנימי� כב

�א� אג# ההנדסה היה . אבל הבעיה שלנו היא ברמה של האומדני�, מכרזי

יושב על המדוכה והיה יוצא לאומדני� יותר רציניי� הדברי� האלה בכלל 

�זה נשאר ברמה . אתה לא פתחת עבודות חדשות, כי תראה, לא היו מגיעי

  ,של

] �  ] לא נית� לתמלול–מדברי� ביניה

,  מנהלת צעירי� - ב"מצ: הכנסנו מרכז חדש שנקראס ב� צבי לשעבר "בבי :  וחמ-יהודה ב�

, לימודי שפות, הכשרות מקצועיות, 30 עד 21 באוכלוסייה של בני טיפול

יש שמה את מעו� ספיר העברנו ,  בית ספר תהילה אתיש, המו� המו� פעילות

�  .ת "תהילה ונעמ, חו" מספיר. לש

] �  ]ל לא נית� לתמלו–מדברי� ביניה

  ?ב"מי מנהל את מצ :דובר

  .מחלקת הנוער  :אייל יוניא�

  ...יש לנו :   וחמ-יהודה ב�

ההמלצה של גורמי ההנדסה היה להרוס , ב� צבי, תראה... היו איזה רמפות  :אייל יוניא�

  ,את המבנה או לאכלס אותו ולחזק אותו

  ,מבנה היסטורי :דובר

  . להרוס אותו :אייל יוניא�

  ?6 – ו 5אפשר לאשר את סעי# , י�חבר: וחמ-יהודה ב�
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  . בנפרד5 – בנפרד ו 4את . 5 – ו 4את  :גיא ב� גל

  ? אפשר פה אחד4את סעי# :   וחמ-יהודה ב�

  ,כ� :גיא ב� גל

  

 ע� הקבל� באס� שרי/ %50 –הגדלת חוזה ב פה אחד  מאשרי�     :555'  מסהחלטה

  .ס ב� צבי לשעבר"יאסי� בגי� שיפו. בי

  

  ?5סעי# .  תודה רבה:  וחמ-יהודה ב�

  ?מי בעד :גיא ב� גל

  ?פה אחד:   וחמ-יהודה ב�

  .לא :גיא ב� גל

  הצבעה

, אברה� מולה,  לויטהאריק, עמיר� מילר, יואל ברו , יעקב אוחיו� :בעד 

  . יהודה ב� חמו ו כברהבני,  גולדמ�סימו�,  פזרינה

  . גרנותאבינוע�,  ב� גלגיא,  גבע אמיר:נגד

  .  אי�:נמנעי�

  

אבר מאהר בגי� ' ע� הקבל� ג%50 –הגדלת חוזה ב  מחליטי� לאשר   :556'  מסטההחל

 .סלילה והרחבת כבישי� ומדרכות ברחבי העיר

  

, א/160// בדבר עבודות ניקוז כס2002 – ו 1990אישרור החלטות משנת   .6

 .א/180//כס

 .110, 108 חלקה 7658ובגוש ' א/180//כס', א/160//אישור עבודות ביוב בתחו� כס .7

 .'א/180//כס, א/160//הכרזה על סלילת כבישי� בתחו� כס .8

אישור החלטה בהכרזה בכל מה שקשור ,  זה בעצ� אישור עבודות8 –ו , 7, 6 :אייל יוניא�

בסופו של תהלי  .  לצור  קביעת ההיטלי� ויציאה לעבודות80, 60על 

יש את הנושא של . קביעת ההיטלי� צרי  לקחת החלטה כא� במועצה
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אחרי זה יש את הנושא של , אחרי זה יש את הנושא של העבודה, רזהההכ

�  , הוצאת החיובי

  .זה צרי  לאשר פה אחד :גיא ב� גל

  . 9סעי# . תודה רבה. פה אחד שלושת הסעיפי�. תודה:   וחמ-יהודה ב�

  

  :כדלקמ�פה אחד  מאשרי�    :557'  מסהחלטה

  'א/ 80 /1/כס', א/ 60/ 1/  ניקוז כס בדבר עבודות�2002 ו1990משנת  אישרור החלטות: א

  .110, 108 חלקה 7658 ובגוש 'א/ 80 /1/כס', א/ 60/ 1/ אישור עבודות ביוב בתחו�  כס: ב

  .'א/ 80 /1/כס', א/ 60/ 1/ כסהכרזה על סלילת כבישי� בתחו� : ג

  

 .צדק� שרו� שוור. בנוס/ לאיל� כה�–מינוי חבר בועדת ערר לענייני ארנונה  .9

אנחנו . אני רק אסביר מה העניי�,  אי  שזה מנוסח הניסוח לא נכו�9סעי#  :א�אייל יוני

ה חדשי� לועדת 'קיבלנו החלטה כא� לפני כמה חודשי� להוסי# שני חבר

  , הערר

  ?להוסי# על הקיימי� :גיא ב� גל

  ?חדשה...  :אייל יוניא�

  ?זה היה ועדה בראשותה של אתי :גיא ב� גל

אחת זה . אתי היושבת ראש של שתיה�, יש ועדה אחת. ועדותיש שתי . כ� :אייל יוניא�

. אלכס, לא זוכר את שמו, ועוד אחד, משה זילברשטיי�: ה הותיקי�'חבר

�  ,קשה לקבוע אית

] �  ] לא נית� לתמלול–מדברי� ביניה

  ...בינתיי� , קשה יותר, ה'חבר :אייל יוניא�

  ,קר� ספיר :גיא ב� גל

  ?מה זה קשור לעירייה, �קר� ספיר הוא נאמ :אייל יוניא�

?  בקר� ספיר�מי מינה את רו? מה זה מה זה קשור. אתה מינית אותו :גיא ב� גל

�  ?אלוהי

  ?מה זה קשור :אייל יוניא�
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  ?ולד? מי מינה אותו. אתה :גיא ב� גל

] �  ] לא נית� לתמלול–מדברי� ביניה

  .אי� זמ�, גיא. הלאה:   וחמ-יהודה ב�

  . 120שכול� יחיו עד , נה נאמני� ברגע שמישהו הול  לעולמוהגו# עצמו ממ :אייל יוניא�

] �  ] לא נית� לתמלול–מדברי� ביניה

 ויש ,לא מתכנסת לעיתי� קרובותה הותיקי� 'מאחר והועדה של החבר :אייל יוניא�

�. לאשר ועדה נוספת, הוא ביקש להקי�, נושאי� כספיי� שאבי רוצה לקד

רואה חשבו� איל� ברו  ועור  הדי� הועדה הנוספת שאושרה היו חברי� בה 

הוא אחד ממומלצי , א# אחד לא ש� לב, עור  הדי� איל� צדק. איל� צדק

בלי , מאחר והוא עור  די� הוא לא רוצה להיות במצב. השר למועצה הדתית

  , שו� קשר

  .צודק, צודק :גיא ב� גל

 לחדד את אני מבקש, לכ� מה שממליצה קר�, בואו תכינו: הוא אומר :אייל יוניא�

כי אנחנו רוצי� שאיל� יהיה בתפקיד כל עוד הוא לא , ההמלצה של קר�

אז במידה והוא . ולכ� כרגע זה מוקפא כל הדבר, צ כרגע"יש בג, מונה

  ,ומי שממליצי� עליו, באופ� אוטומטי הוא יצא, יאושר

  ?זה משפטית אפשרי? אנחנו יכולי� מראש לאשר אותו רק בידיעה ש :גיא ב� גל

אז אנחנו , ברגע שאנחנו נראה שאיל� צדק מונה כחבר מועצה דתית:   קר� קדמיד "עו

�  ,נפרס� ברשומות תיקו� בהתבסס על ההחלטה של היו

  ?אפשרי משפטית :גיא ב� גל

  ,ואז נפרס�. כ�:   ד קר� קדמי"עו

  ?אפשר לאשר פה אחד. תודה:   וחמ-יהודה ב�

מנהל סני# ,  תושב כפר סבא37בחור ב� , שרו� שוור" הוא מנהל סני# בנק :אייל יוניא�

 –תואר ראשו� ושני מאוניברסיטת תל , בעל תואר שני במדעי החברה, בנק

  .אביב

  ?היה פעיל במעו# :גיא ב� גל

  .מנהל סני# בנק בסני# יהב בנתניה, לא מעו#. מנהל סני# בנק :אייל יוניא�
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  . תודה רבה? אפשר לאשר פה אחד. תודה:   וחמ-יהודה ב�

כחבר בועדת ערר לענייני שרו� שוור. את מינויו של פה אחד  מאשרי�  :558'  מסההחלט

�מינוי זה יכנס לתוקפו א� וככל שאיל� כה� .צדק� כה�במקו� איל�, ארנונה

ורק לאחר פרסו� ברשומות , סבא�צדק ימונה כחבר המועצה הדתית בכפר

�  .צדק כחבר המועצה הדתית�אודות מינויו של איל� כה

ר אמיר גבע " עמיר� מילר במקו� ד–מינוי דירקטורי� בחברה הכלכלית החלפה ו .10

   .צ במקו� עמיר� מילר"רו� קוגמ� דמ, שהתפטר

 של חבר סטטוסוכרגע הבקשה היא להחזיר אותו ל, צ"עמיר� היה דמ :אייל יוניא�

צ "ועמיר� יוצא מהכובע של דמ, מועצה במקו� אמיר גבע התפטר בזמנו

יצאו . אני רק רוצה לומר מילה אחת. צ"וגמ� כדמוהבקשה היא כא� רו� ק

צי� וחברי דירקטוריו� בחברות "תקנות לכל מה שקשור לדמ, הנחיות

צריכי� לעמוד בתנאי� שבעצ� מקבילי� לדירקטורי� בחברות . הכלכליות

, וכל החברי� שבעצ� ניגשי� צריכי� ניסיו� ניהולי מסויי�, ממשלתיות

  ,לכ� ג� מעמיר�. והחברה הכלכלית בוחנת את זה

] �  ] לא נית� לתמלול–מדברי� ביניה

  ,אלה תנאי� לא קלי� מה שמבקשי� :אייל יוניא�

  ,בבקשה? אפשר לאשר את זה פה אחד. בבקשה:   וחמ-יהודה ב�

  ,לא :דובר

היה , עמיר� אגב, עמיר� הוא בהחלט... לגבי החלק הראשו� התמיכה שלי   :אמיר גבע

 ב� אד� שלמרות שהוא היה כאילו הנציג של אני רואה בו, צ מצויי�"ג� דמ

  ,מפלגת העבודה

  ,לא אני, אתה אומר, למרות שהוא נציג של מפלגת העבודה:   וחמ-יהודה ב�

לא שהוא בעל זיקה פוליטית כזאת או , איש ציבור: כשאומרי� מישהו  :אמיר גבע

  ,אלא מצפי� שייבחר משו� כישוריו, אחרת

  ,אבל, נו, אבל:   וחמ-יהודה ב�

, אני עכשיו מדבר. עכשיו נתייחס למינוי שבא במקו� עמיר� כאיש ציבור  :אמיר גבע

התחושה שלי לגבי רו� . איש ציבור צרי  להיות איש ציבור ללא כל זיקה
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זה עניי� שהוא לא משוחרר מהזיקה , זה לא עניי� אישי פה, ועוד פע�, קוגמ�

ידיש שהתרגו� יש פתג� בי. זאת היא התחושה שלי. האישית לראש העיר

א� מישהו משתי� אית  : שמעתי אותו ברדיו היו�, תרגמו לי אותו, שלו

ורו� קוגמ� משתי� אית  באותה , באותה קערה הוא לא יכול לשפוט אות 

  .קערה

] �  ] לא נית� לתמלול–מדברי� ביניה

יש פה אנשי� כל כ  ,  אל# תושבי�80יש לנו עיר ע� ,  עוד פע�אומראני   :אמיר גבע

כל מיני אנשי� , פיני גולדשטיי� כזה,  אזרוק ל  ש�וסת�י כישורי� בעל

, אות� אנשי�, למה תמיד אותו מעגל. שאפשר להביא אות� כאנשי ציבור

 �  . לכ� אני מתנגד לזה. זה לא נראה סביר.  בכל התפקידי� שיש3, 2אות

  .גיא.. תודה:   וחמ-יהודה ב�

אני מבקש לפצל את ההצבעה . אמיראני רוצה להמשי  את דבריו של  :גיא ב� גל

מדובר בשתי אישיויות שונות , בהקשר הזה בי� עמיר� מילר לבי� רו� קוגמ�

פשוט שאני מניח כמו אמיר הול  לתמו  במועמדותו של , שנצביע בנפרד

  ,אי� לי שו� דבר אישי נגד רו� קודמ�. עמיר� ולהתנגד לרו�

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

אני לא רואה , וכחיה פוליטית מוצהרת, שונה מעט מעמדתו של אמירב :גיא ב� גל

 �פסול עקרוני בזה שראש עיר מנצל את זכותו הלגיטימית למנות אנשי

ולצור  העניי� שהיו פעילי בחירות , שמקורבי� לו מבחינה פוליטית

  .מרכזיי� במערכת הבחירות שלו

  ] לא נית� לתמלול–לא ברור [ :אייל יוניא�

  ,לא הפסיקה כרגע, אבל אני מצביע, אחלה :לגיא ב� ג

  .אתה מחוייב אליה :אייל יוניא�

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

ואפילו לגיטימי מצידו לנצל את , על פניו יכול ראש עיר, אז אני אומר :גיא ב� גל

 �סמכותו העקרונית והמעשית למנות מינויי� פוליטיי� מובהקי� ג� לגופי

. א חפ" שמקורביו ואנשי חפצו ויקרו ימלאו את תפקיד�עירוניי� שבה� הו
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את� קצת משכת� , אייל, אבל אני מרגיש שבמקרה הנקודתי של רו� קוגמ�

  ,את החבל יותר מידי

  ?למה :אייל יוניא�

זו לא הסיבה שאני , שאי� לו לדעתי שו� דבר מקצועי, מכיוו� שהאיש הזה :גיא ב� גל

בי� א� תודה , וניי� אחרי� כנציג שלכ�יושב כבר בפורומי� עיר, מתנגד לו

  . בזה או לא תודה בזה

בועדת הרפורמה הוא , בקר� ספיר הוא נמצא, בועדת ההיגוי של הפארק  :אמיר גבע

  ? נמצא

  ,מנו פה שלוש דוגמאות של גופי� עירוניי� שרו� קוגמ� משמש בה� :גיא ב� גל

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

  ,גיאתנו ל:   וחמ-יהודה ב�

אני מניח שיש ל  טיעוני� הנדרי� , אני מניח שאתה לא מסכי� לדעתי :גיא ב� גל

�לדעתי השיקול , רו� קוגמ� ראוי ככל שיהיה. ת� לי לסיי�, לחלוק עליה

והרביעי במידה והוא , המרכזי והיחיד במינויו לשלושת הגופי� שאמיר מנה

זה כשלעצמו לא , ניי�בעצ� יושב ש� כנציג פוליטי לכל דבר וע, יאושר הערב

אבל הרציונל של נציג ציבור זה לא שהזרוע הארוכה הפוליטית , דבר פסול

של ראש העיר ישב בה בעצ� הנציג הפוליטי והפעיל בחירות הפוליטי שלו 

�אז מעלות ככל שיהיו לרו� קוגמ� א# אחד ה לא יכול לשכנע . בכל מקו

, שה כבר היו�שלו, אותי שהסיבה שהוא חבר בארבעת הגופי� האלה

  . זה בגלל הזיקה הפוליטית שלו אלי , והרביעי כנראה החל מהערב

  ,תודה:   וחמ-יהודה ב�

  , אל# איש85בעיר שיש בה , ומהטע� הזה :גיא ב� גל

  ,89:   וחמ-יהודה ב�

חו" מדדי לדרמ� ומרו� קוגמ� למנות , אתה יכול למצוא עוד פעיל בחירות :גיא ב� גל

  ,זה לא חייב להיות אותו ב� אד� כל הזמ�. ציג ציבורבגופי� הציבוריי� כנ

  ,אי� ל  מושג כמה אני נהנה להסכי� אית  כשאתה צודק, גיא:   עמוס גבריאלי

  .אחלה :גיא ב� גל
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  ,זה לא קורה הרבה:   עמוס גבריאלי

  ,תפעל כמוני :גיא ב� גל

  ,תשמע, עכשיו תדע ל  דבר אחד:   עמוס גבריאלי

  ?איתי אתה לא מסכי�? איתי לא   :אמיר גבע

. אני רוצה לקחת אות  כדוגמא, אני אגיד ל  למה אני לא מסכי� אית :   עמוס גבריאלי

יש טובי� לא , אתה לא יחידי. ושמ  הול  לפני , וכלכל� טוב, אתה כלכל�

יש , יש טובי� ממני. אני משפט� בינוני, כמוני. ויש טובי� יותר, פחות ממ 

אתה . אתה אחראי פה להשקעות בעירייה. ניאפילו הרבה יותר טובי� ממ

  , דירקטור בחברה הכלכלית

  ,ואני הייתי חבר מועצת עיר. לשעבר. הייתי  :אמיר גבע

  ,אתה ואתה ואתה, אתה תהיה איתו בחברת ספיר, ת� לי רגע, רגע:   עמוס גבריאלי

  ,חבר ועדת תרבות. חברת ספיר... אני לא   :אמיר גבע

אפילו העובדה שאתה מתעסק , עכשיו אני אומר ככה. נכו�, תרבות:   עמוס גבריאלי

כי ראש העיר . בהשקעות נובעת בראש ובראשונה מהיכרות פוליטית אית 

או את יוע" ההשקעות , לא עשה מכרז ולקח את הכלכל� הכי טוב בכפר סבא

יכול להיות שא� הוא היה עושה היית ? ואתה יודע מה, הכי טוב בכפר סבא

אני אומר את זה . ואולי סביר להניח שהיית מקבל, מקבל מקו� ראשו�

  ,א� את� חושבי�. ברמה הכי שקופה

  ,א� לא הייתי חבר מועצה   :אמיר גבע

כשאתה לא היית חבר מועצה בקדנציה הקודמת אני רציתי שאתה , אדוני:   עמוס גבריאלי

אמיר : ואני אמרתי. ואתה לא התנגדת לזה, תעמוד בראש ועדת רפורמה

וידעו שאתה היית יחד איתי ברשימה של ,  וידעו שאנחנו חברי�,גבע פה

אי� פסול בלקחת אד� . הייתי גאה בזה, ואני לא התביישתי, עמיר� מילר

רו קוגמ� הוא . מוכשר כמו  ולבקש ממנו לבצע תפקידי� בתחו� מומחיותו

  ,אד� מוכשר נעי� הליכות

  ,לא אמרתי שלא  :אמיר גבע

אגב קירבה , לל שמנסי� לפסול אותו פה בגלל קרבה ליהודההרעיו� בכ:   עמוס גבריאלי
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  .ליהודה זה דבר זמני

  ,בגלל שהוא כבשת דולי משוכפלת בכל הגופי�, לא בגלל זה :גיא ב� גל

  , עזוב, עזוב, אני מבקש ממ :   עמוס גבריאלי

] �  ] לא נית� לתמלול–מדברי� ומתווכחי� ביניה

, א� תבדוק את ההיסטוריה של כפר סבא. ע משהואני רוצה להצי, אמיר:   עמוס גבריאלי

צי� בחברה הכלכלית לדורותיה מצאו אות� "את� חושבי� שהדמ

�  ? במכרזי� חיצוניי

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

  ,אני רוצה לסיי�, ה'חבר:   עמוס גבריאלי

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

 לא כל מי שחבר של – 1: לול אות�יש פה שתי אקסיומות שאפשר לש:   עמוס גבריאלי

  .ראש העיר בתחילת כהונה הוא חבר של ראש העיר בסו# כהונה

]�  ]צוחקי

אני יכול להגיד הפו  שלא מי שהתחיל כלא חבר של ראש , אגב. דבר אחד:   עמוס גבריאלי

זה עובד . יכול לסיי� כחבר מאד טוב של ראש העיר בסו# קדנציה, העיר

השלילה הגורפת בגלל , תראה, י כ� רוצה לומר ל אבל דבר אחר אנ. הפו 

  ,קשר כזה או אחר של רו� קוגמ� לראש העיר היא מעליבה את השולח� הזה

  ,זה היה על השימוש הסדרתי ברו� קוגמ� :גיא ב� גל

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

ואני , אתהכחבר אני אומר ל  האחרו� שיכול להצביע כנגד רו� קוגמ� זה :   עמוס גבריאלי

  ,מעיד פה שרציתי אות  בתפקיד שהוא מאד מקצועי

  .לא נתנו ל  את זה, אבל לא קיבלת אותו :גיא ב� גל

והוא לא חבר שלי , בשביל כבודה של המועצה הזו, גיא. לא קיבלתי אותו:   עמוס גבריאלי

כי , הב� אד� הזה הוא מינוי, תמשכו את ההצעה הזו, ממש לא, רו� קוגמ�

הוא מבטא . והוא מבטא מה שנקרא דבל סטנדרט, זה לא נכו�, יזה לא ראו

חבל שבכפיפה אחת להצעות כל כ  . וזה לא ראוי, איזה שהיא צביעות

  ,איכותיות
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  ,אתה מייחס לנו מניעי� שלא לנו :גיא ב� גל

  ,סליחה חברי� :   מוח-יהודה ב�

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

אבל מה אני אגיד , אני לא אומר שאי� בדברי� דברי טע�, גיא ב� גל ואמיר :  הבנימי� כבר

�  ,שימו לב רבותיי... נראה לי שאת� ? לכ

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

אני ג� לא חבר ... א� אתה תבח� את ההבדל , צ"צ לא דמ"דמ, דקה, דקה  :הבנימי� כבר

נבחרו אנשי� כבר בתחילת , נבחרו אנשי�. אתה רואה, דירקטוריו�

יכול להיות שאני לא עמדתי , היו שיקולי� לכא� ולכא�, דנציההק

  ,בקריטריוני� של הדירקטוריו�

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

, צרי  להיות נאיביי� שיביאו מועמד כא� שלא יהיה מקובל על ראש העיר  :הבנימי� כבר

  ,זה לגיטימי

] �  ] לא נית� לתמלול–מדברי� ומתווכחי

 הייתי יוע" פוליטי של ראש העיר הייתי אומר לו תמצא עוד אנשי� אילו  :הבנימי� כבר

�יש לו המו� מועמדי� שהוא יכול להביא , תגדיל את מעגל התומכי�, נוספי

�  ,הרי בסופו של דבר, אות

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

  ,כנראה שהבחור מוכשר עד כדי כ  שהוא מסוגל, תקשיב טוב  :הבנימי� כבר

  ] לא נית� לתמלול– מדברי� יחד[

, בבקשה?    מי בעד לאשר את עמיר� מילר כדירקטור מטע� מועצת העיר :וחמ-יהודה ב�

  . פה אחד

  .צ ירי� את ידו"מי בעד לאשר את רו� קוגמ� כדמ   

,  פזרינה,  מולהאברה�,  לויטהאריק,  מילרעמיר�, אבינוע� גרנות: בעד

  ויואל גבריאליעמוס, ב אוחיו�יעק,  ב� חמויהודה,  כברהבני,  גולדמ�סימו�

  ברו 

  .  ב� גל וגיא גבע אמיר:נגד
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       את מינויו של עמיר� מילר כדירקטור בחברה מחליטי� לאשר  :559'  מסהחלטה

 למנות את רו� קוגמ�ו ר אמיר גבע שהתפטר" במקומו של דהכלכלית

  .צ במקומו של עמיר� מילר"כדמ

  

מנהל אג/ איכות , מהנדס הרשות,  העירייהל" מנכ–אישור נסיעה לברצלונה   .11

 .הסביבה

  . 11סעי# :   וחמ-יהודה ב�

  ,כי אתה נוסע, אולי אפילו עדי# שלא תציג אותו. הנסיעה של  לברצלונה :גיא ב� גל

אני מחבר את זה לכל . כי אני צרי  לנסוע,  אני נוסע לא כי אני רוצה לנסוע :אייל יוניא�

 בנספח של 80, 60 הירוקות השכונות. ו�נושא איכות הסביבה שעלה הי

 1: ע יש ש� שני דברי� עיקריי� שמדברי� על הפיכת השכונה לירוקה"התב

אנחנו מדברי� ש� על הטמנת , מתח גבוה,  זה נושא הטמנת קווי החשמל–

דבר נוס# .  מיליו� שקל38, 37שאנחנו מדברי� על עלות של , קוויה חשמל

. תע זה נושא האשפה הפניאומאטי"תבשהיה בנספח של איכות הסביבה ל

אי� .  מיליו� שקל40 ג� כ� העלויות שלה בסביבות תאשפה פניאומאטי

  . באר" אשפה פניאומטית

  ?מה זה תסביר :דובר

  ,קראתי בעיתו� שיבנה הולכת לעשות את זה :רינה פז

] �  ] לא נית� לתמלול–מדברי� ביניה

 זורק את אתהכל קומה מ, קעית תשתית תת קר - אשפה פניאומטית :אייל יוניא�

 אוספי� את שש� בעצ�, מחו" לשכונהלמרכז  בואקו� היוצאתהאשפה 

  .זאת אומרת אי� ל  פחי אשפה. האשפה

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

  ,אמיר בבקשה:   וחמ-יהודה ב�

ומבלי להתייחס למי , אני חושב שנושא הנסיעה הזאת הוא מאד מאד חשוב  :אמיר גבע
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לדעתי יש פה רק טעות אחת , או הוחלט שה� יצאו, שי� שנבחרוה� האנ

ואני פשוט רוצה להפנות את תשומת לבו של אייל , קטנה בארגו� הנסיעה

 2 –גומרי� בער  ב ... כל אחד משני , שמאחר ואת�, כראש המשלחת

�א� היית� , כי אחרי הצהרי� את� הולכי� למנוחה במלו�, בצהרי

אז היית� מגיעי� למשחק שלברצלונה נגד , המקדימי� בשבוע את הנסיע

אי  מחמיצי� דבר , זה בדיוק שבוע לפני, שזה סופר קלאסיקו, ריאל מדריד

  ,אבל אני בעד הנסיעה. תבדקו את זה? כזה

יש , 2 –בברצלונה מסיימי� לעבוד ב . אני רוצה להגיד משהו על ברצלונה :אייל יוניא�

 אני – 2. זה אחד, 4בוד ש� אחרי אי� ע� מי לע. 4 עד 2 –לה� סייסטה מ 

  ,מתאר לעצמי שנמצא ג� מה לעבוד

  ,היה לי רעיו� נהדר, אז הצעתי ל   :אמיר גבע

  ,לאחר מכ� גיא. בבקשה סימו�:   מוח-יהודה ב�

ועלה , כי הנושא עלה בצורה. אני אגיד לכ� למה. אני נגד הנסיעה הזאת   :סימו� גולדמ�

כל . לדעתי ג� התייחסו אליו לא נכו�ו, כבר כמה פעמי� בחברה הכלכלית

כל הנושא מי , מבקר העירייה ג� ישב באחד הדיוני�, וישב פה, המערכת

אני . שמקד� אותו זה חברה יחידה שנמצאת באר" שעושה את זה ביבנה

צרי  לנוסע ג� למקומות שזה לא , אבל לא נסיעה כזו, חושב שצרי  נסיעה

�ולראות למה זה , שזה נכשל ש�, עובד ש� ולראות למה זה לא עובד ש

�  .נכשל ש

  ?זה בספרד הכל :גיא ב� גל

אני חושב שצרי  . ה� נוסעי� לספרד כי יש ש� מה להראות שכ� עובד. לא   :סימו� גולדמ�

  ,לתכנ� נסיעה

] �  ] לא נית� לתמלול–מדברי� ביניה

ורה כזאת אני אומר שאותו צוות צרי  לצאת לתכנ� את הנסיעה הזאת בצ   :סימו� גולדמ�

  ,יש מקומות שזה נכשל. לראות ג� את הבעיות, שלא לראות רק איפה שטוב

למה את� לא ? בפריז? איפה, יש עוד מקומות באירופה שאתה יודע:   וחמ-יהודה ב�

�  ?משלבי
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זה קל מאד לנסוע כשהחברה . צרי  לנסוע ולראות למה זה לא עובד   :סימו� גולדמ�

לנסוע , תכנ� טוב טוב את הנסיעה הזאתאבל אני חושב שצרי  ל, מובילה

  .ולא ללכת לראות מה שה� רוצי� שתיראו, אבל מקצועית

יש כללי� של התנהלות בדברי� ,  אנחנו עשינו–' א. ה'חבר, ענה שניהאאני  :אייל יוניא�

, בשיתו# ע� העירייה, ונכו� החליטה, החברה הכלכלית החליטה. האלה

צרי  להוציא ,  לא לפסול את הספק הזהכדי, שאנחנו לפני שהולכי� לנסיעה

בקשה לקבלת מידע מי הגופי� שיש לה� בכלל נציגויות באר" בקשר 

. יש חברה אמריקאית וחברה ספרדית: יש שני גופי�. לאשפה פניאומטית

ג� , אותו צוות, צרי  לנסוע, כמו שאומר סיימו�, ויכול מאד להיות

  ,לאירופה, א לאמריקהלאו דווק, כי מבחינת חוק המכרזי�, לאמריקה

  ,איפה שהחברה האמריקאית התקינה :גיא ב� גל

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

יש שמה את המתכנני� , אנחנו יוצאי� שמה, אני רוצנה לומר עוד דבר אחד :אייל יוניא�

�היינו , ל החברה הכלכלית"יוצא מנכ, של הפרוייקט שיוצאי� על חשבונ

. בבית חולי� איכילוב יש אשפה פניאומטית. בסיור בבית חולי� איכילוב

�אני יכול לומר שיש הרבה מאד סימני . ראינו ש� כבר הרבה מאד דברי

מה שצרי  להגיד זה שיש פה החלטה מאד מאד , שאלה מצד אחד

זה ג� ישפיע פה על , ואני חושב שצרי  לבדוק, מאד רצינית, קרדינלית

, ישפיע פה ג� על. דבר פשוטזה לא ,  מיליו� דולר10זה , היטלי השבחה

  .זה פי שלוש מהמחיר של האשפה של היו�, התיפעול פה הוא לא פשוט

שכל , אי� לי בעיה ע� הנסיעה לברצלונה, אני מתקשה להבי� מה בכלל:   עמוס גבריאלי

אני שואל את עצמי מה . אבל העניי� הוא אחר פה, העירייה תיסע לברצלונה

 טע� של להסתיר כבלי חשמל בשכונה אחת אני יכול להבי�, הטע� בבניית

ויש משמעות של איכות , כי יש בזה משמעות לחיי�, ולא בכל העיר

�אבל אני לא מבי� מה יש טע� לקחת . בפרמטרי� בריאותיי� באמת חיוניי

שכונה אחת בכפר סבא ולקבוע לה מנגנו� פינוי אשפה מתוחכ� ברמות 

, כשהפרוייקט הוא עדיי�, �השקעות של עשרות מיליוני, שמצדיק נסיעות
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א� : אני אומר דבר כזה, עכשיו. בגדר פרוייקט ניסיוני, בגלל ההיק# שלו

נית� יהיה להכיל אותו על כל כפר , את� אומרי� שא� הפרוייקט עובד

  ,סבא

  ,אי אפשר, לא :אייל יוניא�

ואי� , ותשזה שטוי, ואני אומר את זה בצורה ברורה, אני טוע�. אז בדיוק:   עמוס גבריאלי

כי ג� א� תחילו אותו בשכונה אחת אי� , טע� לנסוע בשביל פרוייקט כזה

  ,לזה שו� משמעות עירונית

נחזור ללונדו� שהאירו אותה במנורות שמ� אמרו אותו דבר על , עמוס :גיא ב� גל

  ,חשמל

 אני אומר ל  שאי� משמעות עירונית, עזוב, גיא, לא, לא, לא, ת� לי רגע:   עמוס גבריאלי

חוסר , נוכח הסיכו� העצו� בפרוייקט הזה, לשכונה אחת א� כ� או לא

לא מבי� בכלל למה צרי  לבזבז זמ� , הודאות שהדבר הזה בכלל אפקטיבי

 מכפר סבא לא 95% –על פינוי אשפה מתוחכ� כשאנחנו יודעי� מראש ש 

אי� לי מושג מה זה ואי  , לטובת שכונה אחת, תוכל ליהנות מזה בכל מקרה

אני רק . ע כדי להגיד ל  למה זה צרי  או לא"אני לא מכיר את התב, זה

 נסיעות יותר חשובות 100 –אומר לכ� שלעניות דעתי הייתי שולח אות  ל 

�אני . בנושאי� שיכולי� לעזור לשדרוג החיי� בכפר סבא במאה תחומי

? אתה יודע מה. זה סת�, וזה סת�, חושב שזאת טעות ממדרגה ראשונה

וקי לסי� הייתה חיונית וחשובה כי היא יצרה איזה שהוא קשר נסיעה של ב

אז זה , א� זה רק לזה, הנסיעה הזאת. ברמה העירונית,  ויטלי אני חושב פה

  .זה לדעתי מיותר. מיותר

השאלה למה . וזה המקו�, קוד� כל בברצלונה זה עובד עשר שני� :אייל יוניא�

דיל מאיכילוב שזה בית להב, כי קוד� כל זה באזור מגורי�? לברצלונה

�. שזה מספיק זמ� לראות אי  זה עובד, וזה עובד ש� כבר עשר שני�, חולי

הנושא הזה קיי� , עכשיו. והחברה שהולכי� אליה יש לה נציגות באר"

הוא , זה לא נושא שאנחנו החלטנו עליו, ע"בנספח של איכות סביבה בתב

יש עוד יזמי� , ל יהודהה� היו אצ, היזמי� מצפי�, עכשיו. התגלגל לפתחנו
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 40החלטה של , עכשיו. ע הזאת"גדולי� שמה שמצפי� שנממש את התב

. יש פה ג� שאלות של תחזוקה, שג� זה לא רק הכס# הראשוני, מיליו� שקל

�  , מישהו זורק בפני� עגלת ילדי

  ,לא מבי�, למה לא להוריד את זה:   עמוס גבריאלי

אני מנסה , ע"י  לבחו� את זה כי זה בתו  התבג� כדי להוריד את זה צר :אייל יוניא�

  ,להסביר

  ,אז תלכו למקו� שזה לא עובד :דובר

]�  ]צוחקי

 אל# תושבי� רק לקבל פרופורציה 20.  אל# תושבי�20 – ל 80, 60, ה'חבר :אייל יוניא�

�,  יש לה משמעויותתאשפה פניאומאטי. זה עיר בפני עצמה, זה שוה

  , מדברי� פה על תדמית

  ] לא נית� לתמלול–� ביניה� מדברי[

  . בקצרה, גיא, הלאה:   וחמ-יהודה ב�

.  דולר4,500המשמעות התקציבית של הסעי# הזה היא , יש נטייה, תיראו :גיא ב� גל

כי ה� מאד , הנטייה של התקשורת היא להתלבש דווקא על הסעיפי� האלה

�  ,אקזוטיי

  ,עצהשהיא נטייה עצמאית ולא מונעת מחברי המו, אגב :דובר

יתכ� . הסקרנות היא טבעית לגמרי של התקשורת, זאת אומרת. חס וחלילה :גיא ב� גל

אבל הסקרנות הראשונית היא , שחברי מועצה מסויימי� מזיני� אותה עוד

  ,והיא טבעית, של התקשורת

  ,ולא בגלל זה אתה מתנגד:   וחמ-יהודה ב�

נדות שאני '� שאחת האגאני חושב שהבנת. אני אומר דווקא ביחס הפו  :גיא ב� גל

כחסיד , בניגוד אלי , ואני חושב. מאמי� בה� זה קידו� של הגנת הסביבה

זה כ� הגיוני לנסוע , איכות סביבה שא� התוצאה של הסיור הלימודי הזה

א� המטרה של  בכוונת מכוו� היא לא לייש� את , ליעד של איפה זה עובד

ו� לראות איפה זה לא אתה לא צרי  לנסוע למק, אז ל  באמת תלמד, זה

  ,כבר תלמד מהבית דר  האינטרנט למה לא כדאי, עובד
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  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

אמרתי שא� יש כוונת . לא אמרתי שזה מה שאמרת, א� המטרה של  :גיא ב� גל

לא צרי  לנסוע למקו� כדי , מכוו� לא לייש� את הפרוייקט הפניאומאטי

  ,לראות שזה לא עובד

  ,אתה מעוות את הדברי�   :מ�סימו� גולד

, לנושא הזה יש משמעויות תקציביות מרחיקות לכת, אבל א� יש כוונה :גיא ב� גל

אז ,  מיליו� שקל40וא� הסכו� הכולל של הטמעת המערכת הזאת היא 

אני ג� .  דולר של שלושה נציגי� בטלה בשישי� לעומת זה4,500נסיעה של 

 הזה יכול לא רק לנושאי� של הסיור, אייל, חושב שהביי פרודקט

�פניאומאטיי ,  

  ,זה מה שאמרתי ג� כ� :אייל יוניא�

  ,ולכ� טוב שנוסע לש� מאיר אלקיי� :גיא ב� גל

  ,נכו� :אייל יוניא�

שמ� הסת� יחכי� וילמד לגבי פרמטרי� , כמנהל אג# איכות סביבה :גיא ב� גל

�מות שאת� ומה המקו, ומה הגופי�, אני ראיתי קצת מי הפרסונות. נוספי

�  . ואי� ספק שיהיה לזה ער  מוס# רחב יותר, מבקרי� בה

או בגרסה , אומרי� שבמקו� שנכווי� אז נזהרי� מפושרי�, אני חושב

כבר היה פה . מי שנכווה מתפוח אדמה עושה פו על אבטיח: העממית

אני ש� הערתי שאני , התעניינות מאד גדולה סביב הרכב המשלחת לסי�

ג� כא� אני חושב . אני מערער על הרכב החברי�, יעהמסכי� ע� מהות הנס

נדה של הנושא של המשלחת הלימודית הזאת היא איכות 'שא� האג

, ל נוסע"יתכ� שטוב מאד שהמנכ, אז טוב שמאיר אלקיי� נוסע, סביבה

, שלדעתי ג� עד היו� לא נסע מעול� על חשבו� העירייה לסיור מקצועי

צרי  , מבי� מה מהנדס העירייה עושה ש�אני לא כל כ  . או כלשהו, לימודי

אז כפי שבוקי , ואני חושב שא� כבר בוחרי� לשלוח שלושה אנשי�, להודות

ש במשלחת האחרונה שמומנה מכספי העירייה נסע כמחזיק תיק ערי "צי

�טע� והיגיו� שבני כברה כסג� ראש עיר שממונה על נושא , יש מקו�, תאו
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ע� כל , העיר שהזיקה שלו המקצועית במקו� מהנדס עאיכות הסביבה ייס

שימו לב מי חתו� , יתרה מכ . היא רופפת במקרה הטוב, הכבוד לנושא הזה

היא הרי החברה שמבצעת בפועל . החברה הכלכלית, על בקשת הדבר הזה

מי לצור  העניי� הנציג של החברה הכלכלית במשלחת . את הפרוייקט

  .אייל יוניא� הוא הכי קרוב? הזאת

  .א מהנדסהו :דובר

אז לצור  העניי� אולי אלו� וינגרט� היה צרי  להיות במשלחת . בסדר :גיא ב� גל

  ,הזאת

  ,אלו� נוסע :דובר

  ?כמה אנשי� נוסעי�? אי  הוא נוסע :גיא ב� גל

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

 יש, ואפשר ג� נציג ציבור אחד! יפה! ע על חשבו� החברה הכלכליתוסהוא נ :גיא ב� גל

  ,כ� את קוגמ� כנציג ציבורל

]�  ]צוחקי

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

אני חושב שא� שולחי� . כפי שאת� מביני� תומ  במהות המשלחת, אני :גיא ב� גל

�בלי להטיל דופי בו , ראוי שבמקו� מהנדס העיר, רק שלושה אנשי

  , ובמקצועיותו

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

  .עמיר�. התוד:   וחמ-יהודה ב�

, ג� מהנדס העיר ה� חברי הדירקטוריו� של החברה הכלכלית, ג� אייל  :עמיר� מילר

  ,והחברה הכלכלית כנראה תבצע את הפיתוח באזור הזה

  ,שזה יהיה על חשבו� החברה:   וחמ-יהודה ב�

תדעו . ומהנדס העיר חייב להיות ש�, אני מציע. מה זה משנה. זה לא משנה  :עמיר� מילר

�אני מציע בכל הרצינות להוסי# את . כ�. הוא חייב. חינת תפקידומב, לכ

... ולקבל את הדברי� , בני כברה כאיש ציבור אחראי על איכות הסביבה

  .אלא ג� ציבורית, ולא כלכלית בלבד
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  .החלטנו לא לקבל החלטה   :סימו� גולדמ�

  ,אני מאד מבקש להכניס  :עמיר� מילר

כל מה שהולכי� לעשות שמה זה .  לשולח� הזהאנחנו מביאי� את זה :אייל יוניא�

�  ,לראות את הדברי

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

  ?אנחנו צפויי� לקבל ממ  דיווח על הנסיעה הזאת :גיא ב� גל

  .החברה הכלכלית לא מחליטה. את� חייבי� לקבל פה החלטה :אייל יוניא�

  . יש לי הצעה נגדית   :סימו� גולדמ�

זה חלק מתהלי  , כחלק מבחינת הנושא נוסעי� לש�, י רוצה להסביר רקאנ :אייל יוניא�

, זה כלל ג� את זה שלקחנו, של בחינה מקצועית שכלל ג� נסיעה לאיכילוב

  ,החברה הכלכלית לקחה

] �  ] לא נית� לתמלול–מדברי� ביניה

יש לי . אי� לי בעיות ע� הרכב המשלחת, זאת אומרת, ההצעה שלי זה   :סימו� גולדמ�

לסיור הזה צרי  להוסי# עוד מקומות לבדוק . בעיות ע� נסיעה לברצלונה

  ,איפה שזה לא עובד ולמה זה לא עובד

  ,אומרי� שבפריז :רינה פז

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

  . ולא רק בהנחיית החברה הזאת שיש לה אנשי� באר", סליחה, רגע   :סימו� גולדמ�

] �  ]ל לא נית� לתמלו–מדברי� ביניה

  ,הסיור באיכילוב לא הוציא אותנו כל כ  אופטימיי� :אייל יוניא�

אני אישית אתה יודע מה דעתי על כל האשפה הפניאומטית שזה רק    :סימו� גולדמ�

  ,גיא, וזה יכול להיות גור� מזיק לאיכות הסביבה, בעיות

  ,כ� :גיא ב� גל

  . ולא תור� לאיכות הסביבהזה יכול להיות גור� מזיק לאיכות הסביבה   :סימו� גולדמ�

  , שזה קשה מאד ליישו�, אייל, יכול להיות שהמסקנות יהיו :גיא ב� גל

הואיל וההחלטה הזאת התקבלה , אני באופ� אישי: אני רוצה לומר ככה  :הבנימי� כבר

לגבי כל , לגבי הצור , בסופו של דבר בחברה הכלכלית לגבי המשלחת עצמה
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  ,פור הזהאני ידעתי מהסי, הפרוייקט הזה

] �  ] לא נית� לתמלול–מדברי� ביניה

  ,חברי�, בני עכשיו בזכות דיבור, הלאה, בני תשלי�, הלאה:   וחמ-יהודה ב�

חשבתי לתומי שמנהל . אני בעצ� נודע לי בנושא הזה בימי� האחרוני�  :הבנימי� כבר

אני ג� . כי בהתחלה ג� מנהל האג# לא היה בתמונה, האג# צרי  להצטר#

ולי אי� , ני אומר את זה באופ� אישי שיש פה טע� לפג� לפחותוא, סבור

כי בכל אופ� אני , כשאני נשאל למה בעצ� אני לא נמצא במשלחת, תשובות

בכל , ג� הטיפול לאחר מכ�, בסופו של דבר, ממונה על תיק איכות הסביבה

למחרת , מחר יצטרכו. הביצוע יהיה ביצוע, הרי תיראו, הנושא של האשפה

  ,רכו לטפל בנושא אשפההיו יצט

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

זה לא , זה לא נראה לי תקי�. בכלל לא יודע כלו�, בכלל לא יודע שו� דבר  :הבנימי� כבר

מבחינת . זה לא שאני מחפש לנסוע, אי� לי בעיה לא לנסוע. נראה לי נכו�

 לו יד העניי� עצמו זה לא נכו� שהאיש שממונה על תיק איכות הסביבה אי�

  ,וחבל, ורגל בכל העניי� הזה

  ,ושיסע, תורידו את מאיר אלקיי�, ה'חבר :אייל יוניא�

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

  ,אני לא מבי� את זה? מה המומחיות של האנשי� האחרי� יותר ממני  :הבנימי� כבר

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

בכוונה ברשימה הזאת נכנסי� רק גורמי� , סליחה בכוונה נכנסו לפה   :סימו� גולדמ�

�  ,ולא פוליטיקאי�, מקצועיי

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

כשסיפרו לנו שהסיני� דרשו שיהיה גור� מקצועי בכיר במשלחת אז אני  :גיא ב� גל

ובכלל שיוזמה למשלחת הסינית היא באה . התייחסתי לזה קצת בספקנות

א� , סיימו�, ז כפי שכא� היוזמה באהא. היא לא באה מפה, יונא�מהעיר 

אז אולי צרי  לחשוב על הרכב המשלחות , היוזמה באה מהחברה הכלכלית

אולי צרי  בפורו� הנהלת העיר לקבל הסכמות . בטר� מביאי� אות� לכא�
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וליידע לפחות את הסגני� בהנהלה מה הרכב המשלחות , מוקדמות

� מגלגל את זה לפתח לפני שאתה, שהנושאי� המקצועיי� נוגעי� אליה

כי אז לא רק האופוזיציה יכולה לעוט על זה כמוצאת שלל . המועצה הרחבה

אבל תהיה בטוח , כי היא עניינית, לא קרה כא� הערב, מה שאגב, רב

  . וכבר עטה על זה כמוצאת שלל רב, שהתקשורת תעוט

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

  , מציע שגיא ב� גל ייסע במקו�אני. בואו נסכ�, חברי�:   וחמ-יהודה ב�

  ,אי� סיכוי :גיא ב� גל

  .באמת, לא:   וחמ-יהודה ב�

  .אי� סיכוי :גיא ב� גל

  ,רגע, שניה:   וחמ-יהודה ב�

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

. ושמה נציג אופוזיציה שבאמת הוא ענייני, אני מציע שגיא ייסע לברצלונה:   וחמ-יהודה ב�

�  , אתה תיפגש אית

  .אני מוכ� לוותר על הנסיעה הזאת :אייל יוניא�

, אני בהחלט חושב שאחרי ההחלטה הזו שגיבשו אותה, אני בפירוש חושב:   וחמ-יהודה ב�

כי באמת זה התגבש בחברה , ואני לא הייתי מעורב בגיבוש ההחלטה

כי החברה הכלכלית מנהלת לנו כרגע את תכנו� התשתיות של ה , הכלכלית

  . ה הצור  בחברה הכלכליתועל, 80, 60 –

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

החברה הכלכלית עושה ישיבות דירקטוריו� הרבה יותר מעיריית , תקשיב :אייל יוניא�

  ,וסיימו� נמצא בכול�, כפר סבא

  . על הכיפאק :גיא ב� גל

  .אפשר לתא� איתו זמני� :אייל יוניא�

  .ונל  לטפל, נסטה מהר מאד מהמהותאני תיארתי לעצמי שאנחנו :   וחמ-יהודה ב�

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

, די? נכו�. זה המהות? המהות זה מי ייסע.  מיליו� שקל40המהות זה לא :   וחמ-יהודה ב�
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  ,יש גבול לכל תעלול! באמת, מספיק

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

אני לא הייתי מעורב בבניית .  למהיש גבול לכל תעלול ואני אסביר לכ� ג�:   וחמ-יהודה ב�

  ,ולא הייתי מעורב בשמות, ההרכב

  ?מי כ� :גיא ב� גל

הוא היה , ולאחר מכ� חשבו שמנהל מחלקת האשפה, ואלו� וינגרט�, אייל:   וחמ-יהודה ב�

של בני אז מאיר , מה לידנ, בהתערבות, לאחר כ�. צרי  להיות מעורב

שה אנשי� שנמני� על הנהלת ולא במקרה נוסעי� שלו, אלקיי� כ� נוסע

 שמדובר במאות 80, 60פרוייקט , אני אומר ל  חד משמעית, וגיא, העיר

�כי לכל מה שלא תעשה , מהנדס עיר חייב להיות שמה. מיליוני שקלי

  , יש לו השלכות–תאורה : בפרויקט הזה

  ,ג� הסג� שממונה על הנושא הזה :גיא ב� גל

  . רבסד, אתה חושב ככה:   וחמ-יהודה ב�

  .כ� :גיא ב� גל

, לא בעיה שניסע כולנו, תיראו, לכ� אני בא ואומר המהות של הדברי�:   וחמ-יהודה ב�

  ,לכ� אני בא ואומר. נעשה ישיבה בברצלונה, ה'חבר

ל "הלכתי להיות מנכ, ירדתי מהטיקט של חבר מועצה, מזל שאני לא :אייל יוניא�

  .הייתי נוסע, כי א� לא, עירייה

  .אבל אני עוד לא ממהר לרח� עלי , אני מאד מערי  אות , יילא :גיא ב� גל

] �  ] לא נית� לתמלול–מדברי� ביניה

ג� על דעת בני כברה בנסיעה הבאה שתהיה בנושא איכות , חברי�:   וחמ-יהודה ב�

. נארג� נסיעה, זה המהות, אז אני, הוא יעמוד בראש המשלחת, הסביבה

  .בבקשה רינה והולכי� להצבעה

 �בנסיעה . אני מדבר באופ� ענייני, אני לא מדבר על בני כברה אישית, סליחה  :מילרעמיר

אבל אני חושב שבנושא .  לא ייסע–לא יצטר  ,  ייסע–הבאה יצטר  לנסוע 

אני , עיר חדשה שצומחת? אי  אמר אייל, כל כ  קרדינלי שיש לו משמעות

, ודע� כל הכב, חושב שמישהו מאנשי הציבור חייב להיות במשלחת
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מה ,  דולר1,500אז יעלה עוד .ובמיוחד האיש שאחראי על איכות הסביבה

  ?קרה

רצית , רינה? אפשר פה אחד. בבקשה. בסדר. נוסי# את בני כברה לנסיעה:   וחמ-יהודה ב�

  ?להגיד משהו

  ,כ� :רינה פז

 דולר על 1,500רק פע� הבאה לשי� לב לדברי� האלה שלא נצטר  להוסי#  :גיא ב� גל

  ,הפע� באופ� חד פעמי. משל� המסי� בגלל הטעויותחשבו� 

  ?אז למה לא התנגדת? מה עכשיו:   וחמ-יהודה ב�

למרות שאני , כדי שלא תיווצר אי נעימות כלפי מי שכבר נקבע בהרכב :גיא ב� גל

אבל , הצעתי שלדעתי מהנדס העיר עדיי� אני חושב שנסיעתו פחות חיונית

כדי שתהיה פה החלטה קונצנזואלית , לפני� משורת הדי� לאשר, אני מוכ�

  ,ובפע� הבאה תבשלו מהל  לפני שאת�, בדבר הרכב שכולל ג� אות 

  ,רינה, תודה:   וחמ-יהודה ב�

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

מאחר ואני שומעת פה שבצרפת ] ...  לא נית� לתמלול–מדברת מרחוק [ :רינה פז

שבת שאפשר לשלב את הנסיעה הפרוייקט הזה לא כל כ  הצליח אז אני חו

  ,וג�, הזו ג� צרפת

  ,אז את מצטרפת למה שאמרתי   :סימו� גולדמ�

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

  ] לא נית� לתמלול–מדברת מרחוק [ :רינה פז

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

, כדי לבדוק במקו� שזה לא הצליח]  לא נית� לתמלול–מדברת מרחוק [ :רינה פז

  ] לא נית� לתמלול–מדברת מרחוק ... [מקו� שכ� הצליח וב

  ? נכו�, אישרנו כבר בעצ�? מי בעד. תודה:   וחמ-יהודה ב�

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

  .אני מוחה, אני חושב שאני חס על הקופה הציבורית :יעקב אוחיו�

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [
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  ,.אני לא אכנס לזה, אבל עזוב, ותאני חושב שיש פה צביע :יעקב אוחיו�

  , דולר  לא1,500ועוד ,  דולר זה מוצדק4,500 –אז ב  :גיא ב� גל

 1,500 –אתה בקלות הבלתי נסבלת שאתה הוספת את ה . אל תטי# לי מוסר :יעקב אוחיו�

�  ,אני מוחה על זה, דולר לא ממניעי� ענייניי

  ?יזה שבני ייסע זה לא עניינ? לא ענייני :גיא ב� גל

תעזבו את . לא ממניעי� ענייניי�. אני מוחה. אני נמנע, אני לא הול  להצביע :יעקב אוחיו�

לאור הגידול הזה על חשבו� , אני. השטויות שהתפקיד הזה חיוני כ� או לא

  ,הקופה הציבורית לא מצביע בעדו

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

  ,מה שאתה עושה עכשיו זה שיא הצביעות :גיא ב� גל

  . נתפשת בקלקלת  :יעקב אוחיו�

  .שיא הצביעות :גיא ב� גל

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

  .תודה רבה:   וחמ-יהודה ב�

  ?מה הצבענו. מה תודה רבה :גיא ב� גל

  ,כול� אישרו. הוא נמנע:  וחמ-יהודה ב�

  ?מה :גיא ב� גל

  . בוחני� את זה. ייבח� הנושא של פריס. נוסעי� ארבעה נציגי�:   וחמ-יהודה ב�

  ,שנדע על מה החלטנו... , יהודה :גיא ב� גל

  ,ארבעה נציגי�:   וחמ-יהודה ב�

, שההחלטה תהיה מסודרת, שתציי� מי הארבעה שייסעו, דברי� מסודרי� :גיא ב� גל

. יש ל  פה סג� ראש עיר שמאשי� את כולנו בצביעות. לא בליל של דעות

� עושי� צחוק מהחלטות ה. ע� כל הכבוד. שההחלטה תהיה מסודרת

  . המועצה

  ,יש סג� שמתנגד לזה, רגע :דובר

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� וצועקי� יחד [

  ?מה ההחלטה ומה ההצבעה :גיא ב� גל
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] �  ] לא נית� לתמלול–מדברי� ביניה

אני ? ההחלטה מה היא כוללת ג� נסיעה לפריס, יהודה? אתה שומע אותי:   אבינוע� גרנות

  .ו אל תכניס את זה בכלל לזהלא הבנתי עכשי

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

  ,12סעי# . תודה רבה, חברי�:   וחמ-יהודה ב�

  ?מה הצבענו? מה תודה רבה :גיא ב� גל

  ?מה הצבענו   :סימו� גולדמ�

  ,ארבעה נציגי� נוסעי� :אייל יוניא�

  ,אני רוצה שנבצע הצבעה? מיה� :גיא ב� גל

   בני כברה,מאיר אלקיי�, אייל יוניא�, ובנירמי רא:   וחמ-יהודה ב�

  ,ירי� את ידו? מי בעד :גיא ב� גל

  ,אמרת� כול�:   וחמ-יהודה ב�

  ?מי בעד? כול� בעד :גיא ב� גל

  ?את� נורמלי�:   וחמ-יהודה ב�

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

  ? לאשר את הארבעהבעדמי :   וחמ-יהודה ב�

  הצבעה  

 רינה,  לויטהאריק,  מילרעמיר�,  גרנותאבינוע�,  גל ב�גיא,  גבע אמיר:בעד

  .  ב� חמויהודה, פז

  .  גבריאלי ועמוס גולדמ� סיימו�:נגד

  

פינוי אשפה  לצור3 בדיקת לברצלונהנסיעה   מ"מחליטי� לאשר לר    :560'  מסהחלטה

�  :פנאומטי בשכונות הירוקות שבתכנו

ל "מנכ, אייל יוניא�, הראש העיר ומחזיק תיק איכות הסביב/ס, בני כברה  

מהנדס הרשות ומאיר אלקיי� מנהל אג/ איכות , רמי ראובני, העירייה

   .הסביבה
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 משכר %30מנהלת מחלקת הנכסי� /מ"זק� מ�ד אלו� ב�"עו: אישור חוזה בכירי� .12

 ,ל" משכר מנכ%30, מנהלת לשכת ראש העיר, רונית ודאי, ל"מנכ

 .ל"שכר מנכ מ%40, ד גלית שילו�"אישור שכר בכירי� עו .17

ד אלו� ב� זק� שכרגע ממלא את מקומה "יש לנו את עו. אישור חוזה בכירי� :אייל יוניא�

 משכר 30% - בחופשת לידה עד הראשו� במאי איילה זיו. של איילה זיו

מנהלת לשכת ,  רונית ודאי של נוס# זהחוזה בכירי� . ל אלו� ב� זק�"מנכ

ואמורה , שת מחלהופראש העיר שמחליפה את יעל שנמצאת כרגע בח

. 40, 30מתח הדרגות ש� הוא . ל" משכר מנכ30% -לסיי� את תפקידה 

אישור שכר :  שביקשנו להוסי# לסדר היו�17וסעי# , 30 –מתחילי� מ 

  ,ל" משכר מנכ40% –ד גלית שילו� "בכירי� של עו

  ?מה היא עושה :דובר

, תחילה על דירוג ודרגההיא ה. גלית היא סגנית מנהל אג# משאבי אנוש :אייל יוניא�

ומה שדובר איתה שא� אחרי חצי שנה תהיה שביעות רצו� ממנה נעביר 

�עלות המעביד שלה . אי� שינוי בעלות המעביד שלה. אותה לשכר בכירי

  ,נשארת אותו דבר

] �  ] לא נית� לתמלול–מדברי� ביניה

  ,זה מה שהוא אמר, היא קיבלה דירוג משפטני�, לא, לא :דובר

  ,היא לא הייתה בשכר בכירי�. דירוג ודרגה :יא�אייל יונ

  ,או שנתת לה�, חוזה בכירי� זה בגלל שאנחנו מחייבי�:   אבינוע� גרנות

  ,אי� חובה :אייל יוניא�

  ,מבחינת�, לה�:   אבינוע� גרנות

  ,כ� :אייל יוניא�

  ,את� חייבות: אמרת לה�:   אבינוע� גרנות

להבדיל , בחוזה בכירי� אי� לה� קביעות. זו אלטרנטיבה. אלטרנטיבה :אייל יוניא�

  ,מדירוג

  ,השאלה היא א� העובד. אני יודע מה ההבדל:   אבינוע� גרנות

  ,זה חוזה גלובלי, אי� שעות נוספות :אייל יוניא�
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  ,אני יודע:   אבינוע� גרנות

  ,אני לא מכריח. העובד רוצה :אייל יוניא�

  ,העובד הסכי�:   אבינוע� גרנות

  .מבקש. נכו� :אייל יוניא�

  ?מה היתרונות מבחינת העובד :דובר

  ,בדירוג ודרגה הבסיס נמו  יותר, הבסיס שלו יותר גבוה :אייל יוניא�

] �  ] לא נית� לתמלול–מדברי� ביניה

יש , אי� פיצויי�. היו� על רכיבי� לא פנסיוניי� יש ג� הפקדות לגמל :אייל יוניא�

י גלית עלות מעביד שלה כולל לגב, אבל אני אומר עוד פע�. הפקדות לגמל

  . הפרשות היא אותה עלות מעביד

  ,גיא:   וחמ-יהודה ב�

 משכר 30%הא� יעל עבדה על בסיס . את יעל, כאמור, רונית מחליפה :גיא ב� גל

  ?ל ג� כ�"מנכ

  .35%כי אחרי שנתיי� מקבל קידו� , אחרי שנתיי�. 40, 30זה מתח של  :אייל יוניא�

  ,נו אישרנו יותר במקרה של יעלחשבתי שאנח :גיא ב� גל

  ,לא :אייל יוניא�

  . 35 –ועלה ל ,  אישרנו30:   וחמ-יהודה ב�

  ? עלה בגלל ותק של שנתיי�5% :גיא ב� גל

  .זה הנוהל של משרד הפני� :אייל יוניא�

  .א� הייתי חטט� הייתי מבקש לראות את החוזה :גיא ב� גל

] �  ] לא נית� לתמלול–מדברי� ביניה

לגבי יעל אני זוכרת שאתה ביקשת את אישור המועצה למנותה כמנהלת  :רינה פז

  ,לגבי רונית. לשכת ראש העיר

  ,אני לא חייב:   וחמ-יהודה ב�

  ?אתה לא חייב :רינה פז

  .לא:   וחמ-יהודה ב�

אני חושבת שבאותה הזדמנות כדאי לאשר אותה ג� . אבל אז עשית את זה :רינה פז
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  ,כמנהלת

  ,מאשרי�, הנה:   וחמ-יהודה ב�

  ,ל" ממנכ30%אתה מאשר את השכר , לא :רינה פז

  .מנהלת לשכה, לא:   וחמ-יהודה ב�

 שלזה התפקיד , לא. כי הייתה מנהלת לשכה, אתה מאשר את המנהלת :רינה פז

  ,מנהלת לשכה

  ,אבל למה אתה צרי  אישור :אייל יוניא�

] �  ] לא נית� לתמלול–מדברי� ביניה

  ,30% –אשרי� היו� את רונית כמנהלת לשכה ב אנחנו מ:   וחמ-יהודה ב�

  ,היא בסדר גמור  :אמיר גבע

  ?אי  אתה יודע:   וחמ-יהודה ב�

  ,כמה שיחות בטלפו�  :אמיר גבע

  ?מה אתה מדבר:   וחמ-יהודה ב�

  ,היא בחורה רצינית  :אמיר גבע

  ,אנחנו מאחלי� לה שתשרוד ג� :גיא ב� גל

  . תודה? פה אחד אפשר. ידו ירי� את בעדמי . תודה:   וחמ-יהודה ב�

  

  : מחליטי� לאשר כדלקמ�: 561'  מסהחלטה

  . ל" משכר מנכ30% –מ מנהלת מחלקת הנכסי� "ד אלו� ב� זק� מ"עו  

    . ל" משכר מנכ30% –מנהלת לשכת ראש העיר , רונית ודאי          

   .ל" משכר מנכ40% �ד גלית שילו� "עו    

  

 .  אבי ב� חמו במקו� קלמ� מנוסקי�–אות החלפת נציג עירוני באיגוד ערי� לכב .14

ל משרד הפני� "יש הוראה של מנכ. החלפת נציג עירוני באיגוד ערי� כבאות :אייל יוניא�

�, שחצי מהנציגי� ש� בדירקטוריו� צריכי� להיות עובדי רשות ולא נבחרי

�  .  מוחל#- ולכ� קלמ� מנוסקי� שבעצ� היה איש הכספי

  ?הוא גזבר? פרטיביתמהי ההגדרה האו :גיא ב� גל
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  .הוא גזבר ומבקר, הוא חבר הנהלה:   וחמ-יהודה ב�

  ?הוא חבר הנהלה כנציג הרשות המקומית, רגע :גיא ב� גל

  ,חבר הנהלה, כהנהלה:   וחמ-יהודה ב�

  ?למה אני שואל :גיא ב� גל

  .יש לנו שני דירקטורי�. הוא חבר הנהלה כנציג הרשות:   וחמ-יהודה ב�

זאת אומרת שלפחות מחצית צריכי� להיות . קיי.או? אתה והוא? מי. יפה :גיא ב� גל

  ,מטע� הרשות

  ,עובדי הרשות :אייל יוניא�

  ,יהודה ב� חמו הוא עובד רשות. עובדי הרשות :גיא ב� גל

  .אני לא עובד רשות:  וחמ-יהודה ב�

  ,אבל יש רק שני נציגי� :גיא ב� גל

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

  . מההנהלה50%זה ,  מהנציגי� פה50%זה לא :   ומח-יהודה ב�

  ?א� יש אחרי�, השאלה למה את מנוסקי� צרי  להחלי#. מאה אחוז :גיא ב� גל

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

הוא היה כל כ  מקורב שג� כשמונה גזבר עירייה אחריו הוא נשאר כנציג  :גיא ב� גל

  ,האיגוד

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

אבל כשיש , לא שאני חלילה מאשי� אות  בשחיתות שלטונית, אייל :גיא ב� גל

הוא עושה את . שחיתות שלטונית זה לא שהעבריי� לוקח את זה לכיס שלו

�  ...אז אל תדבר איתי על , כמו אריה דרעי, זה כדי לעזור למגזר מסויי

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

  , אנחנו נאשר שניי�, יגי�יש נו שלושה נצ:   וחמ-יהודה ב�

אני נוטה להאמי� שהג� שהעילה , תיראו. אני מבקש להעיר על זה :גיא ב� גל

  ,הפורמלית לחילופי

  ,אני אגיד ל  מה העילה, לא, לא:   וחמ-יהודה ב�

  .ל אמר"ראיתי מה חוזר המנכ :גיא ב� גל
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  ,זאת לא העילה, תקשיב רגע:   וחמ-יהודה ב�

  ?מה העילה :גיא ב� גל

  . הגיע לפרקו, 60הגיע לגיל . הוא ביקש.  מנוסקי� ביקש להשתחרר–העילה :   וחמ-יהודה ב�

  ?אי  אתה קורא את הנוסח, אבל גיא :אייל יוניא�

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

  ?אז אי  מחצית מנציגי כל רשות יכולי� להיות עובדי הרשות :גיא ב� גל

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

את� יכולי� , ואתה יכול לצחוק, אני מבי� שהשעה מאוחרת, סימו� ואריק : ב� גלגיא

. אבל המצב שאיגוד ערי� לכיבוי אש המצב ש� לא מצחיק, לצחוק עד מחר

  ,אנשי� ש� לא מקבלי� משכורת

  ,זה לא הנושא:   וחמ-יהודה ב�

זה ,  הזהא� את� בבדיחות הדעת מתייחסי� לעניי�. זה ועוד אי  הנושא :גיא ב� גל

אבל האופוזיציה , אני יודע שלא הערב. מראה מה את� חושבי� על זה

שאני מקווה שהיא תידו� בישיבת המועצה ,  לסדר בנושא הזההגישה הצעה

אדוני ראש , שבה אולי אתה תואיל, אבל זו שאחריה, אולי לא הקרובה

לתת , כי לא עשית את זה מתחילת הקדנציה, ר האיגוד"כיו, העירייה

למה יש טענות קשות של ועד , רה מועצה הזאת על המצב באיגודסקי

�למה אנשי� לא מקבלי� .בי� היתר על ההתנהלות של  באיגוד, העובדי

אבל אי  נדע , אני לא אומר שאתה אש� בכל המחדלי� שקורי� ש�? שכר

א� מעול� לא סקרת את הפעילות של , כמה אתה מתפקד טוב או לא טוב

  ,האיגוד

  ] לא נית� לתמלול– מדברי� יחד[

  ?פה אחד. מי בעד לאשר את חילופי הגברי ירי� את ידו:   וחמ-יהודה ב�

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

  .חושב שמ� הראוי שמועצת העיר תודה למנוסקי�אני   :עמיר� מילר

  . נזמי� אותו, נזמי� אותו! איזה שאלה:   וחמ-יהודה ב�
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אבי ב�  �עירוני באיגוד ערי� לכבאות ד החלפת נציג  פה אחמאשרי�     :562'  מסהחלטה

�  .חמו במקו� קלמ� מנוסקי

  

  ,  לאשר את אריק לויטה יושב ראש18סעי# :   וחמ-יהודה ב�

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

  

 .10' אישור פרוטוקול ועדת שמות מס .15

  .בבקשה. אישור פרוטוקולי�:   וחמ-יהודה ב�

 משהו שראש העיר אתמול בערב הסב את תשומת לבי אני הולכת להעיר :רינה פז

, ל"זשאני טעיתי פה בש� הרחוב שאנחנו הולכי� להנציח את רחבע� זאבי 

  ,זה רחוב המוביל, זה לא רחוב הפועל

  ?באיזה קטע, איפה אבל  :עמיר� מילר

  ,מתחילת הרחוב :רינה פז

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

  . לזה הכ, טעיתי בהדפסה :רינה פז

  ] לא נית� לתמלול–מדברי� יחד [

  .תודה רבה?  פה אחד15אפשר לאשר סעי# :   וחמ-יהודה ב�

  

  . המצור/ לפרוטוקול10' פרוטוקול ועדת שמות מס מאשרי� פה אחד: 563'  מסהחלטה

  

 .3' אישור פרוטוקול ועדת הנצחה מס .16

  . תודה רבה,  פה אחד16סעי# ?  אפשר לאשר16סעי# :   וחמ-יהודה ב�

  

  .המצור/ לפרוטוקול, 3' פה אחד פרוטוקול ועדת הנצחה מס  מאשרי� :564'  מסהחלטה

  

 ר הוועדה לאיכות הסביבה"אריק לויטה כיואישור  .18

  .הוועדה לאיכות הסביבה אריק לויטה יושב ראש 18סעי# :   וחמ-יהודה ב�
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  ,ר סימו� שאנחנו מודי� לו על עבודתו"במקו� ד :גיא ב� גל

  ]א נית� לתמלול ל–מדברי� יחד [

  

, ר הועדה לאיכות הסביבה"את מינוי אריק לויטה כיו  מאשרי� :565 ' מסהחלטה

  .ר סיימו� גולדמ�"במקומו של ד

  

  

  .    הישיבה נעולה:וחמ-יהודה ב�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

� אייל יוניא

 ל העירייה "מנכ
 � חמו�יהודה ב

 ראש העיר 
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�יחלטות ישיבת מועצה מ� המניהריכוז   

  )07.02.20(ז "אדר תשס' � שלישי ביומ


