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אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה מן . ערב טוב וברוכים הבאים  :יהודה בן חמו

להודיע שבעקבות תמיכה , בטרם נתחיל בדיון, אני מבקש. המניין

אני מקווה , מאוחרת של הרב את הנושא של הנציג של המועצה הדתית

 אני מבקש לאשרר סעיף נוסף לסדר ,שכולם קיבלו הביתה את הסעיף

  . לאחר מכן נתחיל בסדר יום של המועצה. היום

  ? זה מצריך אישור פה אחד  :גיא בן גל

  ? מה זאת אומרת פה אחד. זה מצריך אישור דחוף  :יהודה בן חמו

  ?  שעות48מה הסיבה שבגללה זה נשלח באיחור ולא   :גיא בן גל

  . ע בערבהרב לא היה בבוקר והגי  :יהודה בן חמו

  ? מה זאת אומרת לא הגיע  :גיא בן גל

  . והוא שם את זה רק בערב מאוחר, לא היה במשרד שלו  :יהודה בן חמו

  ? מה הבהילות. לא נראה לי הגיוני כל כך  :גיא בן גל

אתה בטח יודע . זו הבהילות,  להכניס תפקוד למועצה הדתית-הבהילות   :יהודה בן חמו

  . כמוני מה הולך במועצה הדתית

  . אני מציע שתעלה להצבעה את הוספת הסעיף לסדר היום  :גיא בן גל

  .ירים את ידו? מי בעד להעלות את הסעיף לסדר היום  :יהודה בן חמו

  הצבעה

,  מילרעמירם, ש" ציבוקי,  פזרינה,  אוחיוןקובי,  בן חמויהודה: בעד

  . אברהם מולה, משה אבן חן

   .סימון גולדמן,  גיא בן גל:נגד

  .אבינועם גרנות, אמיר גבע :נמנע

  . אתה יכול לדון, אני לא בטוח שאם אין אישור פה אחד  :גיא בן גל

, תערער על זה. אבינועם ואמיר נמנעים? אתה נמנע, אמיר. תערער על זה  :יהודה בן חמו

  . יש לך זכות לערער

אולי היועצות המשפטיות . אני אשמח לשמוע מהיועצות המשפטיות  :גיא בן גל
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  . את אוזנינו בענייןיסברו 

  . ביקשת, עמירם. תודה רבה  :יהודה בן חמו

  .  אני רוצה לבקש לדחות את השאילתות שלו, כן  :עמירם מילר

  ? מי ביקש  :גיא בן גל

  . אני מבקש  :עמירם מילר

  . יש גם של אמיר גבע  :רינה פז

  . ות שלוכל אחד והבעי, ואני לא יודע, בגלל שנערכת ישיבה ממש בערב חג  :עמירם מילר

  . הם כבר דילגו על ישיבה אחת, אלה שאילתות מלפני חודשיים  :ר אמיר גבע"ד

  . אני מעדיף שלא, י החוק אפשר לדלג עליה עוד ישיבה"עפ  :יהודה בן חמו

צריכים לטפל בהם גם לא , לפחות לפי תפיסתי, יש נושאים שאנשי ציבור  :עמירם מילר

  . להוריד את זה מסדר היוםאני מבקש לפחות . בדיוק בישיבות המועצה

אני לא ? זה פחות חשוב מהמועצה הדתית, למשל וונדליזם בכיכר העיר  :ר אמיר גבע"ד

  ? איזה מן דבר זה, מבין

  -אני מבקש  :עמירם מילר

  . אנחנו נלך הביתה, תבקש  :ר אמיר גבע"ד

  ? או רק את השאילתות, גם את ההצעות לסדר  :גיא בן גל

  . ירםאני מצטרפת לעמ  :רינה פז

אני מבקש לדחות את הנושאים האלה לישיבה הבאה ונדון בוונדליזם   :עמירם מילר

שבאמת ראוי לדיון וכל מיני דברים אחרים שכולם ראויים , בכיכר העיר

  -אני מבקש בגלל הזמן הקצר. לדיון

? מה יש? אז המועצה הדתית לא יכולה לחכות לאחרי יום העצמאות  :ר אמיר גבע"ד

  ?בדיוק חשוב לנו היום, ני יודע מה ישא, רובינשטיין

  .זה יהיה חצי שנייה  :עמירם מילר

 דקות 10כי אני כבר אממש , אני מבטיח לך שזה לא יהיה חצי שנייה? כן  :גיא בן גל

  . שמגיעות לי

. זה בדיוק הכי חשוב על סדר היום לפני פסח, רובינשטיין במקום פרץ  :ר אמיר גבע"ד
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  . כל הכבוד. ץרובינשטיין במקום שמעון פר

  -ראש העיר דיבר איתי, אני יכול להקל עליך  :גיא בן גל

  . אני מתנגד גם, אני לא נמנע. אני חוזר בי? אתה יודע מה  :ר אמיר גבע"ד

   .לסדר היום" השלמת הרכב המועצה הדתית" תוספת סעיף מאשרים : 663 ' מסהחלטה
  

  . אתה לא יכול  ???

כי להוסיף לסדר היום , תי מספיק שאחד יתנגדלדע, קודם כל. בסדר  :ר אמיר גבע"ד

  . צריך פה אחד

  . תהיה בטוח שנבדוק את זה, אנחנו נבדוק את זה  :גיא בן גל

  . תערער על זה  :יהודה בן חמו

 הנושאים שאתה רוצה לאשר במועצה 2גם אם אתה צריך לאשר את   :גיא בן גל

  . יום חפוזאנחנו נבדוק את זה תקין שהבאת את זה בסדר , הדתית הערב

אם אתה מבקש ? או שאתה רוצה שזה יעלה להצבעה, אתה מבקש  

  . אנחנו לא מוכנים, אנחנו המגישים, מאיתנו

  . אני מבקש שזה יעלה להצבעה. בסדר, לא מוכנים  :עמירם מילר

  . עמירם ברשותך, אני אומר משהו אחר  :יהודה בן חמו

  . תעלה להצבעה  :עמירם מילר

  . אני כבר אומר, אני הולך הביתה, ים את השאילתותאם מסיר  :ר אמיר גבע"ד

. כי לא יהיה לך קוורום ושלושתנו נלך, ולא תוכל לקיים ישיבת מועצה  :גיא בן גל

  . אז גם את המועצה הדתית לא תוכל לאשר היום

  . הישיבה התחילה ויש קוורום? מה הבעיה, יש קוורום  :משה אבן חן

  . על זה נוכל לערער אם צריךוגם , אתה לא יכול לקבל  :גיא בן גל

  . כשהולכים אין קוורום, אם יש קוורום. גם על זה אפשר לדבר  :ר אמיר גבע"ד

אם אתה מתחיל את הישיבה כי הבקשה שלך לא נענתה על ידי , יהודה  :גיא בן גל

חברים פנו 'ואמרת , נטלמנית יש לומר'כי פנית אליי אתמול בצורה ג

מאחר , כי עמדנו על זכותנו, ירובונענית בס', רצו אם אפשר, אלי
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בחרת שלא , והשאילתות בישיבות המועצה האחרונה לא עלו לדיון

ולא , שהן הוגשו באיחור יחסית, אולי זה נכון, טענת. להביא אותן

התקנות . י התקנות"הן אגב הוגשו עפ. הספקתם להכין את התשובות

ה אומר ז.  שעות לפני הישיבה48אומרות שמותר להגיש שאילתא עד 

הן .  שעות במידת האפשר48צריך גם להיערך תשובה תוך , שאם צריך

שנשאלו שאלות , נתת תשובה שהן בעיניי סבירה. הוגשו לפני המועד הזה

. לא מחינו על זה.  שעות לא הספקתם לענות48מאוד מסודרות ותוך 

ועוד פעם יש איזשהו תירוץ שרוצים בעטיו להעביר , אנחנו חודש אחרי

נענית על ידי . ילתות ואת ההצעות לסדר לישיבה שלא מן המנייןאת השא

והוא עכשיו , אני מניח שזה לא סיפק את ידידי עמירם מילר. בשלילה

זה נראה , אני מודיע לך שזה מריח לא טוב. מנסה את מזלו בשנית

שהמניע האמיתי מאחורי זה הוא לא לדון בנושאים לגיטימיים 

היחידה שיש לה פעם בחודש לעשות את זו הבמה . שהאופוזיציה מעלה

אתם לא נהנים אולי לדון בנושאים , אתם לא אוהבים את זה כל כך. זה

 זה -החג , אז אני לא מבין. אבל אין לכם ברירה, שאנחנו מביאים לדיון

  ? מה שמפריע

  . אני בעד לשמוע את השאילתות, לא  :ד יעקב אוחיון"עו

  ? קרהמה . נגמור בכמה דקות  :ר אמיר גבע"ד

  -אתה מפרש את זה בצורה, גיא  :רינה פז

  ? דווקא את זה צריך להוריד? זה נראה לך מקרי  :גיא בן גל

  . נו, תנו לו לסיים את זה  :ד יעקב אוחיון"עו

  . יש בקשה של חבר מועצה  :רינה פז

למה שלא נדחה פרוטוקול , עמירם. תורידי נושאים אחרים ותחסכי בזמן  :גיא בן גל

  ?  למה שלא נדחה ועדת התמיכות,ועדת הכספים

  . אני הבנתי את העמדה שלך  :עמירם מילר

אז באמת שיהיה , אם הפכת להיות נער שליחויות של ראש העיר, עמירם  :גיא בן גל
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  . באמת? מה אני אגיד לך. לך לבריאות

  . אני רוצה לומר משהו לעמירם  :אבינועם גרנות

  . ש העיראמרו לי שאתה מתמודד נגד רא  :ר אמיר גבע"ד

  . אמיר, אתה יכול גם אתה להתמודד  :יהודה בן חמו

  . אין לי סיכוי נגדך, אני לא רוצה  :ר אמיר גבע"ד

  ? אתה מתמודד או לא? למה אתה לא מגיב על זה, אמיר  :ר סימון גולדמן"ד

 שאילתות עד עכשיו ובאמצע ההצעה לסדר 4היינו אגב דנים על   :גיא בן גל

  . חסוך פהבזמן שמנסים ל, הראשונה

  . אני רוצה משהו להגיד לעמירם  :אבינועם גרנות

  . אבינועם מדבר אליך, עמירם  :גיא בן גל

. הערב הזה הוא לא נוח לאף אחד, קודם כל? אפשר משהו להגיד, עמירם  :אבינועם גרנות

אני קיבלתי את . הוא לא נוח, כל ערב שעושים מועצת עיר כזאת גדולה

באתי לכאן , ביטלתי ישיבות, פיניתי, תישיני, ההודעה בצורה מסודרת

עם כל , רים"עם התב, עם הצעות לסדר, עם השאילתות. בצורה רצינית

נשב פה , יוסיפו עוד סעיף,  בבקשה-? הוסיפו עוד סעיף. הדברים האלה

אחרי שכל , צריך עכשיו, למה. בשביל זה יש מועצת עיר,  אם צריך12עד 

אחרי , לך תדע למתי, ת את זהלדחו, אחד סידר לעצמו את סדר היום

  . יום העצמאות או אחרי יום ירושלים

. יש תשובות מוכנות, אין שום בעיה לקיים את הדיון בשאילתות, חברים  :יהודה בן חמו

יש . זה לא שאין תשובות, על מנת לחסוך את הזמן, מה שנאמר פה

לעשות בהן , אפשר לקבל את התשובות. יש גם תשובות טובות, תשובות

  . הן מודפסות, גם הכל, גם עיתונות, ימוש ברמה ציבוריתש

  . אתה כנראה לא מבין מה נוהל הדיון בישיבת מועצה, יהודה  :גיא בן גל

  .  שאילתות2 דקות לענות על 5לוקח   :אבינועם גרנות

  ? אני הפרעתי לך  :יהודה בן חמו

  . לא  :אבינועם גרנות
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  ? בסדר. ראז תבקש רשות כשאתה רוצה לדב  :יהודה בן חמו

  . אוקיי  :אבינועם גרנות

וכשאחרים , כשאתה מדבר אני אשמור על הזכות שלך. תודה רבה  :יהודה בן חמו

. לכן לא רוצים להתחמק ולא כלום. תשמור על הזכות שלהם, מדברים

ליידע , רוצים לעשות בזה שימוש לצרכי ציבור. ישנן תשובות מודפסות

ביקשו חברים לקצר את . כולים אתם י-חלוקה , עיתונות, את התושבים

  . סדר היום

זה ייקח , אל תביא את המועצה הדתית היום. תקצר אז סעיפים אחרים  :גיא בן גל

  . המון זמן לדון על זה

  . לא נתתי לך זכות דיבור  :יהודה בן חמו

  . אתה חוסך שעה וחצי  :גיא בן גל

  . תן לו לגמור, מספיק, גיא, די  :יש'ר בוקי צ"ד

  ? מספיק  :גיא בן גל

  . מספיק, כן  :יש'ר בוקי צ"ד

אתה כל כך חם ? בוקי, אתה חושב שמישהו אוכל פה את השטויות שלכם  :גיא בן גל

שלא שמעתי ממך עוד אמירה אחת , על מקום ריאלי ברשימת מעוף

ותיתן , אז תפסיק ללקק ישבנים. ביקורתית קונסטרוקטיבית היום

  . לראש העיר בעצמך לדבר

  -אתה קורא לו שליח. מספיק, גיא, די  :יש'ר בוקי צ"ד

זה מה , חבורת אומרי הן רופסים. כי אתם חבורת אומרי הן רופסים  :גיא בן גל

  . גם על זה נדבר הערב, תשלח קומבינות בוועדת ערי תאום. שאתם

  . אתה ממש מגזים  :רינה פז

כל פעם מוצאים משהו . נמאס מסתימת הפיות שלכם. אני לא מגזים  :גיא בן גל

אין .  הצעות לסדר עם הקשקושים שלכם4היינו כבר דנים על . חרא

כבר אין . אין סבלנות כבר למשחקים הפוליטיים האלה, סבלנות כבר

  . סבלנות לזה



  .י   16.04.2008  9  מועצה מן המניין 

  ? מה קרה לך, גיא  :משה אבן חן

  . אתם משחקים בקקי, לא קרה לי כלום  :גיא בן גל

  . משחקים בשקי קקי פה, משה  :ר אמיר גבע"ד

ה כנראה לא רוצה שנדבר על בית הכנסת שהוא סייע לקבל לו מש  :גיא בן גל

על מה שהיה , היהודה כנראה לא רוצה שנדבר על פרשת ברי. תקציבים

, עמירם מילר לא רוצה שיהיה פה דיון פוליטי. בישיבת המועצה הקודמת

. שחס וחלילה יחייב אותו לצאת בהצהרות מה קורה עם מפלגת העבודה

. אז בוא תחליט? נכון יהודה, זה מה שאתה רוצה. חוץ מדיון אמיתי, הכל

. בוא נפסיק לבזבז זמן.  תדון-אתה רוצה לדון ,  תעיף-אתה רוצה להעיף 

 כדי למנוע -? למה יש נוהלי דיון, אתה יודע למה יש פרוטוקול. חלאס

י "תפעל עפ, יהודה. מחטפים חובבניים מהסוג שאתה מנסים לעשות

  . שים שתעשהזה כל מה שאנחנו מבק, הספר

לאחר מכן . לשנות את סדר היום ולעבור לאישורים, אני מבקש חברים  :יהודה בן חמו

  . נדון גם בשאילתות וגם בהצעות לסדר

  . אתה לא יכול לעשות את זה  :גיא בן גל

  . אני כן יכול  :יהודה בן חמו

  . תביא את זה להצעה  :גיא בן גל

  ? ת את סדר היוםמי בעד לשנו  :יהודה בן חמו

  ? עם איזה סעיף אתה רוצה להתחיל  :גיא בן גל

  . בוא נלך  :ר אמיר גבע"ד

שנתחיל מהסוף אל , אני רוצה לשנות את סדר היום, אני אגיד לך  :יהודה בן חמו

  . ההתחלה

  . תעשה מה שאתה רוצה, כן, תמשיך  :גיא בן גל

  . ירים את ידו. ירים את ידו? מי בעד :יהודה בן חמו

  הצבעה

, עמירם מילר, ש"בוקי צי, רינה פז, קובי אוחיון, ן חמויהודה ב: בעד
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  . אריה אברהם, אברהם מולה, משה אבן חן

  .גיא בן גל, אבינועם גרנות,  אמיר גבע:נגד

  . סתימת הפיות ממשיכה  :גיא בן גל

  . אמיר וגבע, בוקי  :יהודה בן חמו

  . לא בוקי  :יש'ר בוקי צ"ד

  . סליחה, אבינועם  :יהודה בן חמו

  . אתה יכול להיות רגוע. יהודה, בוקי איתך  : גלגיא בן

  . סליחה תרתי משמע  :יהודה בן חמו

  . הוא רוצה מקום ריאלי ברשימה  :גיא בן גל

  . אמיר וגיא, אבינועם  :יהודה בן חמו

  . שינוי  סדר הדיון בסעיפים שעל סדר היוםמאשרים :665 ' מסהחלטה
  

בהתאם לתקנות העיריות " ועצהמרכז ישיבות המ"מינוי אבי בן חמו לתפקיד   .7

  . 2008 -ח "התשס, )שינוי הוראות התקנון שבתוספת השנייה לפקודה(

  

  . מינוי אבי בן חמו  :יהודה בן חמו

  . זה חשוב  :גיא בן גל

  .דנים בכל, גיא  :ד יעקב אוחיון"עו

זה לא הפורקן , הגעת לגיל פורקן. אתה לא יכול, אני מאוד מצטער גיא  :יהודה בן חמו

   .פה

  . אני אחזור, אני הולך לראות חדשות בטלוויזיה  :ר אמיר גבע"ד

  . תתפרק במקום אחר  :יהודה בן חמו

  .  דקות40, אני אחזור בעוד חצי שעה  :ר אמיר גבע"ד

  ? איזה נושא? מה בא עכשיו לדיון  :גיא בן גל

  ... אנחנו דנים על הפורקן שלך שאתה לא  :יהודה בן חמו

  .  מה להגיד דווקא יש לי  :גיא בן גל
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  . אני נבחרתי בשביל למלא את השעמום שלך  :יהודה בן חמו

למה אתה שם את . אתה משחק משחקים מהסוג הנמוך ביותר, יהודה  :גיא בן גל

אם לא היתה כמעט אף ישיבת מועצה , זה כנושא ראשון בסדר היום

אתה ? זה הרעיון, להעניש אותנו, מה?  שאתה לא מתחיל את סדר היום

אני . משחקים של ילדים קטנים, חקים של ילדים קטניםמשחק מש

 אני -כל סעיף שאתה מעלה , אני על כל סעיף עכשיו, מודיע לך חגיגית

אז לא .  דקות לפחות10הולך לממש את הזכות המלאה שלי לדבר עליו 

מי שבנה לצאת מפה . רק אתה יודע לשחק משחקים פרוצדוראליים

  .  שישנה את התכניות שלו-מוקדם 

. שבעצם עתידות לשנות את נוהל הדיונים במועצה,  תוקנו תקנות30.3-ב  :ד קרן קדמי"עו

התקנות , במקום נוהל הדיונים שהיה עד היום שבתוספת השנייה

בין היתר התקנות . משנות את הדברים, מחדשות דברים, מוסיפות

מרכז ישיבות . 'מרכז ישיבות המועצה'קובעות פונקציה שהן קוראות לה 

, התקנות מדברות על ראש ענף. זה בעצם עובד בכיר בעירייה, עצההמו

 גם נכון ואקוויוולנטי לראש אגף -ועד כמה שבדקתי את זה , אני מניחה

, הוא בעצם המרכז האדמיניסטרטיבי של הישיבות. כפי שנוהג בעירייה

הוא אחראי על עוד כהנה וכהנה , הוא אחראי על הוצאת ההזמנות

-לתוקף בלהכנס הואיל והתקנות עתידות . טיבייםתפקידים אדמיניסטר

אנחנו . אנחנו כבר נדון לפיהן, קרי החל מישיבת המועצה הבאה, 30.4

ל המועצה כמרכז "מנכ, מביאים כאן בעצם את מינוי של אבי בן חמו

  . ישיבות המועצה

  . ל העירייה"מנכ  ???

דומה לתפקיד הספציפי עד היום הוא ממילא עשה תפקיד שהוא די , אגב  :ד קרן קדמי"עו

  . הזה

מה , האם את יכולה לסבר את אוזנינו, ד קרן קדמי"עו. יש לי שאלות  :גיא בן גל

  ? לפני כןקיימות בעצם משנות התקנות בנוהלי מועצת העיר שלא היו 
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  . אני הפצתי את זה  :ד קרן קדמי"עו

הספיקו אני רק מבקש שכל חברי המועצה שאולי לא , אני יודע לקרוא  :גיא בן גל

לפעמים לא כל כך ברור מה נוהלי . שיהיה ברור מה נוהלי הדיון, לקרוא

  . הדיון במועצה

  ? יש מישהו שלא ברור לו  :יהודה בן חמו

  . יהודה, לי זה לא ברור. אני רוצה, לי לא ברור  :גיא בן גל

  ? למה זה צריך להיות פה. היא תסביר לך, קבע איתה ישיבה  ???

  . זכותי לשאול שאלה, ל סדר היוםזה סעיף ע  :גיא בן גל

  . סליחה  :יהודה בן חמו

  . אפשר לא להגיב לך  :גיא בן גל

  . נשבר לי מהמשחקים האלה. ירים את ידו? 7מי בעד לאשר את סעיף   :יהודה בן חמו

  . בוא תאשר הכל. עברנו למחטפים  :גיא בן גל

  . אבינועם, אברהם,  משה,עמירם, סימון, אריה, בוקי, רינה, קובי, יהודה  :יהודה בן חמו

  . גם אני בעד  :גיא בן גל

  . אני לא מכניס אותך לפרוטוקול, אתה לא בעד  :יהודה בן חמו

  . יהודה, גם את זה אתה לא יכול לעשות? מה אתה אומר  :גיא בן גל

  . לא מכבד את הפרוטוקולאתה   :יהודה בן חמו

  . יןאתה גם לא יכול לעשות עוד דברים שאתה לא מב  :גיא בן גל

  הצבעה

, עמירם מילר, ש"בוקי צי, רינה פז, קובי אוחיון, יהודה בן חמו: בעד

  .גיא בן גל, אבינועם גרנות, אריה אברהם, אברהם מולה, משה אבן חן

  

בהתאם " מרכז ישיבות המועצה"חמו לתפקיד - מינוי אבי בןמאשרים :666 ' מסהחלטה

, )שניה לפקודהשינוי הוראות התקנון שבתוספת ה(לתקנות העיריות 

  . 2008-ח"התשס
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  . מרכז יום לקשיש-אישור הקצאת קרקע   .6

  

  . תציג, אבי בן חמו. 6סעיף   :יהודה בן חמו

אז ? לא נעים? יהודה, לא נעים שלא משחקים לפי הכללים? מה קרה  :גיא בן גל

אולי אתה שותף לתחושת התסכול של האופוזיציה שאתה רומס את 

  . פעםהזכויות שלה ביד גסה כל 

       י נוהל הקצאת קרקעות "בישיבת ועדת ההקצאות של העירייה עפ  :ד קרן קדמי"עו

 4תל חי ' המליצה ועדת ההקצאות להקצות קרקע ברח, 13.3.08-מה

ההמלצה . של מרכז יום לקשישלעמותה למען הקשיש לצורך הקמתו 

לא התקבלו . הזו התקבלה אחרי שדבר ההצעה פורסם בעיתונות

, אחרי שתאשרו. ת והיא מובאת כאן היום לאישורכם העקרוניהתנגדויו

   -ואחר כך זה יובא שוב, אנחנו נתקשר עם העמותה בהסכמים

  . בבקשה, בוקי. שאלות והערות עכשיו. קרן, תודה  :יהודה בן חמו

  ? זה איפה שנמצא היום  :יש'ר בוקי צ"ד

  . זה להכשיר מצב קיים  :ד יעקב אוחיון"עו

  . תל חי' חבר  :יהודה בן חמו

  ? רחב יותר? גדול יותר? הם בונים משהו חדש יותר, הם מפתחים, מה  :יש'ר בוקי צ"ד

יש . מנסים להכשיר את התקופה שקיבלו. לא היתה התקשרות נאותה  :יהודה בן חמו

אפשר . ירים את ידו? 6מי בעד לאשר את סעיף . בבקשה? עדיין שאלות

  . תודה רבה? פה אחד

, 226 חלקה 6435גוש , 4תל חי '  פה אחד הקצאת קרקע ברחריםמאש :667 ' מסהחלטה

  מספר " עמותה למען הקשיש"הבנוי עליה ל" מרכז יום לקשיש"ומבנה 

  ". שנה20 לתקופה של 58-0069342  
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  .06/4/08אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום   .5

  

. זה הזמן',  באאו' הערות בע. אישור פרוטוקול ועדת תמיכות. 5סעיף   :יהודה בן חמו

  . סימון, בבקשה? סימון, למי יש שאלות

  . בתקנות החדשות) ג(4תסתכל על סעיף , גיא  :משה אבן חן

  ? מה הוא אומר, כן  :גיא בן גל

  -"אבי בן חמו יכול"  :משה אבן חן

  . קראתי, קראתי  :גיא בן גל

  . משה, משה  :יהודה בן חמו

  .קראו אותך לסדראז שלא י. בינתיים אתה זה שמפריע  :גיא בן גל

  ? מה השאלה. בבקשה, סימון  :יהודה בן חמו

. אני ראיתי את הפרוטוקול.  מאגרת היטלי פיתוח90%תמיכה בגובה   :ר סימון גולדמן"ד

  . 'צינור'משתמש במילה , אדוני ראש העיר, גם אתה, בפרוטוקולים

  ?מה זה צינור  :יהודה בן חמו

אולי אני חוזר ? נכון, שיש תורם ויש משרד הדתותומדובר על כך , שנייה  :ר סימון גולדמן"ד

אני לא . אבל אני רוצה שיבהירו לי דבר אחד, על משהו שכבר דובר בו

למה צריך לעשות את זה דרך , מבין למה תורם לא תורם ישירות

משרד הדתות , אתה יודע מה. למה אנחנו צריכים להיות צינור, העירייה

  ? וא לא תורם ישירותלמה ה, אבל תורם. אני יכול להבין

מה .  היא טעות-ואם היתה התבטאות כזאת . אנחנו לא צינור ולא כלום  :יהודה בן חמו

בתנאי ,  300,000₪משרד הדתות הקצה לטובת בית כנסת , שקורה

תודה 'אמרתי . שקל על שקל,  על כךmatchingשעיריית כפר סבא תיתן 

ובמשרד ,  300,000₪ן מישהו שנתהם באו והביאו . 'לא בבית ספרנו, רבה

  . קיבלו כסף. הדתות קיבלו את זה כאילו עיריית כפר סבא הביאה

  . ישראבלוף  :ר סימון גולדמן"ד

  ? למה אתה אומר את זה? למה? למה ישראבלוף. לא  :יהודה בן חמו
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  ?למה ישראבלוף. סימון, טבין ותקילין  :גיא בן גל

הלוואי ותביא את זה לכל עמותת , וערהלוואי ותביא לי את זה לכל בית נ  :יהודה בן חמו

  . הלוואי, ספורט

  ? ראית את הכסף? זה מוכח, אבל זאת אומרת  :אבינועם גרנות

שבוע הבא . ... תצלם ותראה לי את הצילום. אני מחכה שאתה תגיד לי  :יהודה בן חמו

  . לצלם

  ? אני שואל אם זה מוכח, אתה יכול לצחוק כמה שאתה רוצה  :אבינועם גרנות

  -אתה חושב שאנחנו נעשה את זה, תגיד לי. רציני ממה שחשבתי...   :דה בן חמויהו

אתה גם , יהודה? אתה הבן אדם הרציני היחיד שיושב פה, תגיד לי יהודה  :גיא בן גל

אתה מינית את ? תשפוט מה זו שאלה חכמה ומה זו שאלה מטומטמת

בע אתה גם במעמד של אל שגם קו? יהודה, למעמד של אל? עצמך למה

תפסיק לתת ציונים . בחייך? מה זו שאלה חכמה ומה זו לא שאלה חכמה

  . לחברי מועצה

  . אחד מבתי הכנסת הראויים ביותר  :עמירם מילר

  ? פה אחד. ירים את ידו? 5מי בעד לאשר את סעיף   :יהודה בן חמו

  .פה אחד, כן  :גיא בן גל

   . המצורף לפרוטוקול08/0406/ פרוטוקול ועדת תמיכות מיום מאשרים :668 ' מסהחלטה
    

  .13/4/08אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום   .4

  

  ? יש הערות. אישור פרוטוקול ועדת כספים  :יהודה בן חמו

  . כן  :גיא בן גל

  . בבקשה  :יהודה בן חמו

אני מודה . אני הייתי נוכח בישיבת ועדת כספים שהיתה ביום ראשון  :גיא בן גל

ני סעיף תקציבי במסגרת העברות מסעיף לכד את עי, שרק אחרי הישיבה

בעקבות התאמות כאלה . שמדבר על חשבון המים של הפארק, לסעיף
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אם , יש לומר, ואחרות שכנראה לא לקחו את הוצאות המים הגדולות

אני לא סתם מעלה את . הוצאות המים ₪ 450,000אני זוכר נכון זה 

 והיא לא לקחה זה כנראה נתון שתפס בהפתעה את העירייה. העניין הזה

היא היתה מתקצבת אותו מראש ולא היינו , שהרי אם כן. אותו בחשבון

מי שהיה צריך , כלומר. מתקצבים אותו בדיעבד בהעברות מסעיף לסעיף

או שלא לקח בחשבון שההוצאות , לחשוב על הוצאות המים של הפארק

או שהוא בכלל לא לקח בחשבון שההוצאות תהיינה גבוהות כמו , תהיינה

אם שלב , זאת אומרת. 'כי זה רק שלב א) 1: למה אני מעלה את זה. שהן

  . אפילו לפחות מזה, לא? הכוונה לשנה,  450,000₪עולה לנו ' א

  . מה אכפת לך, תן לו  :יהודה בן חמו

על איזה פרק . לטובת מים לפארק ₪ 400,000יש הקצאה תקציבית של   :גיא בן גל

  ? ת הזולאיזה פרק זמן מכסה העלו? זמן זה

, 2007-העברות מ, 2007-אם זה היה ב. תלוי לאיזה סעיף אתה מסתכל  :אבי בן חמו

  . 2007-החלק היחסי שהפארק היה פתוח ב

  . שזה נדמה לי נחנך באוגוסט אם אני זוכר נכון, יפה  :גיא בן גל

  . סוף מאי  ???

   .יהודה תאמינו לי זוכר מתי הוא חנך את הפארק. אוקיי, במאי  :גיא בן גל

  . כולנו זוכרים  :רינה פז

  . אני מקווה שפעם תחנוך משהו בחיים שלך  :יהודה בן חמו

  . אני מאחל לעצמי שכן  :גיא בן גל

  . חוץ מלקשקש  :יהודה בן חמו

  . אוקיי? לקשקש  :גיא בן גל

  . כי אתה מומחה לזה  :יהודה בן חמו

  . תה רוצהאתה יכול להמשיך לתת לי ציונים כמה שא, יהודה, תראה  :גיא בן גל

  ? למה? למה? למה  :ר סימון גולדמן"ד

אני יודע שכמה . אמשיך כדבריך לקשקש כמה שאני רוצה, אבל אני  :גיא בן גל
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לא מסבים לך הרבה , אות או שלא במרכאותכבמר, מהקשקושים שלי

  . חלקם עוסקים בנורמות האישיות שלך. נחת

  ? יש למישהו שאלות, חברים  :יהודה בן חמו

  . אתה קטעת אותי, אני לא סיימתי לדבר  :גיא בן גל

  -?מי בעד סעיף  :יהודה בן חמו

  . יהודה בן חמו, אני לא סיימתי לדבר  :גיא בן גל

  ? 4מי בעד סעיף   :יהודה בן חמו

אני מדבר . -האם במסגרת תקציב המים השנתי. שלי היא כזאתהשאלה   :גיא בן גל

  . עם כל הכבוד, לעניין יהודה

  -אתה לא תדבר לענייןאם   :יהודה בן חמו

יש לך . אל תקטע אותי. אני לא אפסיק לדבר, אם אתה לא תקטע אותי  :גיא בן גל

. זאת הסבלנות שלך, של אדם לא סבלני, אני יודע של מה, סבלנות

תתרגל , אני לא עובד אצלך. והעובדים שלך צריכים לאכול את זה ממך

  . גועתהיה ר, אין לי רצון גם לעבוד תחתך. די. לזה כבר

  . תפסיק, באמת, גיא  :ר סימון גולדמן"ד

קוראים לו גיא בן , יש בן אדם אחד, יהודה. כי הוא גורר את הדיון לשם  :גיא בן גל

, לא חייב לך דין וחשבון, לא כפוף לך, לא מוכן לאכול ממך כלום, גל

כולם פה עושים מה שאתה . אני יודע שזה קשה, תתחיל להתרגל לזה

ראש , אתה צודק', 'ראש העיר, כן'אומרים . נבמקשקשים בז, רוצה

  . תתרגל לזה, אני לא מהם. 'העיר

  ? למה אתה צריך לפגוע בנו? אתה עכשיו רוצה לפגוע בנו  :יש'ר בוקי צ"ד

  . יש'בוקי צ, על ראש הגנב בוער הכובע  :גיא בן גל

  ? מה קרה לך? מה קרה לך  :יש'ר בוקי צ"ד

זה סכום לא מבוטל  ₪ 450,000-ואיל וה. השאלה שלי היא כזאת  :גיא בן גל

', ויש להניח שכשייחנכו השלבים ב, ולו רק על החלק הראשון, להשקיה

, אדוני ראש העירייה, וכידוע לך. ההוצאות רק תלכנה ותעלינה', וד' ג
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שמערכת הגינון , העלתה בפניך את העובדה, קייםמהמועצה לפיתוח 

חלק גדול . חסכנית במיםשהיא רחוקה מלהיות , היום בפארק היא כזו

אולי קצת , היו צריכים להקדיש יותר מרחבה, כנראה מהגינונים שם

יותר בראייה . אולי קצת פחות דברים שהם זוללי מים, פחות דשאים

האם יש חשיבה . ירוקה כמו שאתה מתיימר עד כמה שאני יודע להוביל

₪  450,000ולא לעשות את אותן כנראה טעויות שעולות לנו , לתקן

וזה הולך לקבל , זה בזבוז מים משווע, מעבר לכסף. במונחי השקיה

  ? ומה לגבי התיקון של הפארק הקיים. ביטוי מעשי בשלבים הבאים

 - לגבי החלקים הנוספים . בחלקים הבאים מתוכננות פחות מדשאות  :יהודה בן חמו

יש שאלות . תודה.  תהיה חשיבה-לגבי החשיבה , תהיינה פחות מדשאות

  . תודה רבה? פה אחד. ירים את ידו? 4מי בעד לאשר את סעיף ? תנוספו

עם כל , סליחה, יש לי עוד שאלה, יהודה. לא סיימתי, יש לי עוד שאלה  :גיא בן גל

פספסתי שאני גם מודה שאותו , יש סעיף שנקרא סעיף מיתוג. הכבוד

אם הייתי רואה את . אני לא פה עושה בכוונה, בישיבת ועדת הכספים

שזה , אבי, נאמר שם בסעיף הזה. ייתי שואל את זה בוועדת כספיםה, זה

  . אם אפשר להבין. פחות ₪ 100,000-תוקצב בטעות ב

  ? 2008-אתה מסתכל על ההעברות ב  :אבי בן חמו

למה זה תוקצב בטעות בפחות , אז השאלה. זה הדבר שזה נגע אליו. נכון  :גיא בן גל

  ?  של המיתוגואיזה ערך משקף בעצם הערך המתוקן? כסף

  . קודם כל זה לא עניין של טעות  :אבי בן חמו

  . טעות תקצוב, ככה זה היה כתוב בדברי ההסבר  :גיא בן גל

יצאנו בעצם למכרז . נמצאים עכשיו במכרז, כמו שאתה יודע, אנחנו  :אבי בן חמו

  . חדש

  ? כי עברה שנה  :גיא בן גל

ויצאנו , משכנו את ההתקשרות ואנחנו לא ה24.3-הסתיימה התקשרות ב  :אבי בן חמו

מרשויות אחרות שעובדות עם , אנחנו יודעים ממה שקורה בשוק. למכרז
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אנחנו . שהמחירים הרבה יותר גבוהים, משרדי מיתוג כאלה ואחרים

יש כרגע , אין לנו הרי כרגע התקשרות, הולכים כרגע על הצד הבטוח

, יבהתאם לתוצאות המכרז ייקבע התקציב הסופ. הליך של מכרז

יכול להיות , יכול להיות שנצטרך להקטין. והביצוע יהיה בהתאם

  . כמו שאתה יודע, אין כרגע התקשרות. שנצטרך עוד פעם להגדיל

  ?  פה אחד4אפשר לאשר את סעיף . תודה  :יהודה בן חמו

  . כן  :גיא בן גל

  .תודה רבה  :יהודה בן חמו

  . המצורף לפרוטוקול0804/13/ פרוטוקול ועדת כספים מיום מאשרים :669'  מסהחלטה
  

  .18/3/08 מועצה מיום אישור פרוטוקול  .3

  

  ? יש הערות. אישור פרוטוקול המועצה, 3סעיף   :יהודה בן חמו

  . כן  :גיא בן גל

  . בבקשה  :יהודה בן חמו

עלתה הצעה לסדר בנושא של , כפי שידוע לכם, במועצה האחרונה  :גיא בן גל

מצטט את דברי ראש העיר אני , באותה ישיבה. החומה של בריה

אני יכול לומר שאני מודה לך על הדברים שאמרת : "מהפרוטוקול עצמו

ללא ספק תהיינה ", יהודה, אתה ייחסת את הדברים אליי, "וכתבת

, אבל אני יכול לומר לחברי המועצה. התייחסויות גם מחוץ לשולחן הזה

לא מכיר . שהנושא הזה לראשונה הגיע אלי ביום חמישי בערב לשולחני

, מכיוון שמדובר פה בהחלטות שהן לא קשורות אליי בכלל. את העובדות

שגם כן לא ", אומר ראש העיר, "ל העירייה היוצא"הן קשורות במנכ

למה אני מתעכב על העניין ". הצלחתי לאסוף את הנתונים לישיבה הזאת

שאומרת , כי יועץ התקשורת שלך הוציא הודעה לעיתונות היום? הזה

, "כי מי שהעלה את החשד,  מעיריית כפר סבא נמסר: "ר הבאאת הדב
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כאילו אייל יוניאן הוא שנתן את ", אני מצטט מהודעה לתקשורת

היא רק נדבך ראשון , והכחשתו של אייל יוניאן, היה גל בן גל, ההוראה

בדרך לנפילת כל מגדל הקלפים הרעוע של השמצותיו של חבר מועצת 

  . יועץ התקשורת שלך, הדובר שלךזה אמר ". העיר בפרשה כולה

  ? איך זה מתחבר לפרוטוקול  :יהודה בן חמו

כפי . "גם אולי תבין, אם תגלה מעט אורך רוח. אני מיד אסביר, שנייה  :גיא בן גל

הקימה ", ממשך יועץ התקשורת שלך להגיד, "שנאמר במועצת העיר

א אשר בודקת את הנוש, העירייה ועדת בדיקה בראשות מבקר העירייה

אשר לפנייתו של . בימים אלו ותגיש מסקנותיה לאחר סיום הבדיקה

הרי שמדובר בחבר , חבר המועצה לוועדה לחיוב אישי במשרד הפנים

, על טענות שווא שהעלה בעבר, מועצת עיר בעל ניסיון עתיר בהתנצלויות

אז ". וגם במקרה זה סביר להניח שיחזור בו מהאשמותיו חסרות השחר

ועץ התקשורת שלך נותן ציונים לחברי המועצה והופך אני מבין שגם י

כי הוא , אני רוצה להזכיר לך. 'חבר מועצה עתיר התנצלויות'אותי ל

שעד היום זכית לקבל ממני בדיוק התנצלות , פשוט לא עבד איתך אז

שזו ההתנצלות הראשונה והאחרונה שאי , אני מעריך גם בזהירות. אחת

למרות שאני , מאוד זהיר בדברים שליכי אני , פעם תזכה לשמוע ממני

אני משתדל מאוד שהם יהיו , אומר כלפיך הרבה פעמים דברים בוטים

, אתה בפירוש אומר בפרוטוקול, אני אומר ככה, לכן. מבוססים ונכונים

אז אני לא מבין למה אתה זורק . ל העירייה"שהדברים קשורים למנכ

". ל העירייה" במנכהן קשורות"אני מצטט דברים שאמרת . את הדברים

אני לא מבין למה בהודעה לתקשורת אתה משליך אליי את ההאשמה 

, מאחר ולגבי ההצעה לסדר, אני גם רוצה בהקשר לפרוטוקול. הזאת

אתה . אין החלטת מועצת עיר מפורשת לגביה, בניגוד להחלטות קודמות

אני למד מההודעה לתקשורת שאכן הקמת צוות , התחייבת שתקים צוות

 אני הזמנתי אותך בישיבת המועצה הקודמת לתת הסברים .כזה
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אמרת שאולי תיתן הסברים במקום , בחרת שלא לעשות כן. למועצה

אני חושב . אני לא יודע על מקומות אחרים שבהם נתת הסברים. אחר

בגלל שבפרוטוקול אין שום ביטוי להחלטה רשמית , שיש מקום

ן את חברי המועצה  שאתה תעדכ-שהתקבלה לגבי ההצעה לסדר הזו 

שתפסיק לייחס לחבר מועצה שמדבר , אני גם מציע. לגבי העניין הזה

כי אם כבר מישהו צריך . אוסף של שלל רב של התנצלויות, איתך כרגע

אולי , ואני לא איזה אספן התנצלויות סדרתי, להתנצל בפני מישהו

 אתה אמרת בפרוטוקול של המועצה הזאת דברים -אחרים הם כאלה 

ואם כבר מישהו צריך . לא נכונים ומעליבים אליי, פוגעניים, ייםאיש

אבל אני לא ארוץ לבית משפט או .  זה אתה בפניי-להתנצל בפני מישהו 

אני . ד כדי לתבוע את ההתנצלות הזאת"אשלח אליך מכתב בהול של עו

אתה צריך לדבר . חושב שהיא מגיעה לי מתוקף העובדה שאתה ראש עיר

דבר שלדעתי לא קיבל ביטוי , ולמת את התפקיד שלךבצורה ראויה וה

ואני לא רוצה להזכיר איזו התבטאות . בפרוטוקול של המועצה האחרונה

  ? עכשיו אני אשמח אם תגיב. אתה שילחת לגביי

  ? אתה מתכוון לבן זוג, רגע  :ר סימון גולדמן"ד

  . כן  :גיא בן גל

  . זה ישנו בפרוטוקול  :ר סימון גולדמן"ד

  . אני יודע שזה ישנו  :גיא בן גל

מה היה . אז תמשיך את הפרוטוקול, נו? ומה היה בפרוטוקול, נו  :יהודה בן חמו

, ואחרי זה, והצבעתי על אבינועם גרנות' לך לבן הזוג שלך'שאמרתי 

  .'לך חברים שלך, 'משפט אחרי

  ? איך הצבעת על אבינועם גרנות אם הוא לא היה בישיבה  :גיא בן גל

  . או אמיר  :יהודה בן חמו

  . אני מציע שתבדוק את הגרסה שלך לפני, יהודה  :גיא בן גל

אני אשם שאתה מחליף זוגות כל ? מה אני אעשה, כל פעם אתם זוג אחר  :יהודה בן חמו
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  ? פעם

  . אני מציע לך שלא תוריד את הדיון לרמה של ביבים, יהודה  :גיא בן גל

  . אני עונה, אתה שואל  :יהודה בן חמו

  . העליתי נושא רציני  :גיא בן גל

  . אתה עכשיו של אמיר, אחר של אבינועם, אתה היית בן הזוג של סימון  :יהודה בן חמו

 לא בחרת להתייחס -שהייתי אומר שהיא כמעט פחדנית , בהתחמקות  :גיא בן גל

שהצהירו תקשורתית שהדברים ,  סגנים בשכר2יש לך . לגופו של עניין

י "ספיק חמורים כדי להיבדק עהם מ, שהם טעונים בדיקה, שנאמרו

מה כן , חוץ מבאמצעות התקשורת, תיקנת פה אף אחדלא . גורם חיצוני

  . שאף אחד לא יודע על קיומה, הקמת איזו ועדה פנימית. עשית

? מה זה קשור לאשר? שום קשר לפרוטוקול... ? מה זה קשור לפרוטוקול  :יהודה בן חמו

  ? יש לך הערות לגבי תוכן הפרוטוקול

אני שואל אותך מתי אתה מתכוון . התחייבת בפרוטוקול לעשות את זה  :א בן גלגי

  . לעשות את זה

יש לך הערות ? אז אני שואל אותך עכשיו לגבי הפרוטוקול מה זה קשור  :יהודה בן חמו

  ? האם נכתבו דברים שאמרת ולא אמרת? לגבי תוכן הפרוטוקול

ואחר , ל העירייה"קשורות למנכאתה ציינת שפרטי המקרה בפרוטוקול   :גיא בן גל

  . כך ייחסת את הדברים לי

  . גם את זה אני אסביר  :יהודה בן חמו

  . אז תסביר, אוקיי  :גיא בן גל

  .  פעמים3ל העירייה היה "אתה באת ואמרת שמנכ  :יהודה בן חמו

  . אמרתי שהוא היה במקום, ' פעמים3'לא אמרתי   :גיא בן גל

  . קייאו', היה במקום'  :יהודה בן חמו

  . תדייק  :גיא בן גל

הוא אמר לי שהוא לא , ל העירייה אבי בן חמו"אני הסתכלתי על מנכ  :יהודה בן חמו

אלא אייל , לא אבי'אמרת , כשהסתכלת עלינו, ואז אתה. היה במקום
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 הסברתי -אז אני חשבתי שאתה מדבר על התקופה של אבי . 'יוניאן

. זה כל הסיפור,  את איילנשאל, שהיות ומדובר בתקופה של אייל יוניאן

מי בעד לאשר , אם אין? יש למישהו הערות, לתוכן, לעצם הפרוטוקול

  .תודה רבה? פה אחד. תודה רבה? אותו

   .08/0318/ פה אחד פרוטוקול מועצה מיום מאשרים :670 ' מסהחלטה
  

אני אתעכב על הצעה , ברשותכם,  תראו-לגבי הצעות לסדר ושאילתות   :יהודה בן חמו

. שאני אעדכן את חברי המועצה בנושא של גג בית הכנסת, ר אחתלסד

מכיוון שחלק מהחברים ביקשו לקצר את , אני אעשה את זה בתמציתיות

נתנו אותו , לקחנו את כל החומר, מיד כשהנושא הזה צץ. הישיבה

, הגיע אתמול, משרד הפנים שלח מכתב. לביקורת של משרד הפנים

  . שלשום

  ? ברים על בית הכנסתאנחנו מד  :גיא בן גל

  . על בית הכנסת  :יהודה בן חמו

  . זה לא בית כנסת  :משה אבן חן

זה שמוגשת הצעה ומציע , הנוהל התקין של הדיון, עם כל הכבוד, יהודה  :גיא בן גל

  . לא אתה, ההצעה מציג אותה

  ? אני הפרעתי לך  :יהודה בן חמו

  . י הנוהל"אבל אתה פועל שלא עפ  :גיא בן גל

  ? אני הפרעתי לך  :ן חמויהודה ב

אתה ? אנחנו בהצעות לסדר ושאילתות? באיזה סעיף אנחנו בסדר יום  :גיא בן גל

זה הנוהל התקין . אחרי שאני מציג את ההצעה, עם כל הכבוד, יכול לדבר

  . של הדיון

  . האני מדבר כרגע אל חברי המועצ  :יהודה בן חמו

  ? על איזה סעיף אתה מדבר  :גיא בן גל

  . ותתאזר בסבלנות, אני מדבר כרגע אל חברי המועצה  : חמויהודה בן
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  ? זכותי לדעת מה הנושא על סדר היום? באיזה סעיף  :גיא בן גל

  . סדר היום, תתאזר  :יהודה בן חמו

  ? איזה סעיף אתה מדבר עליו  :גיא בן גל

  . הצעה לסדר בקשר לבית הכנסת  :רינה פז

  -לסדראז אם אתה מדבר על סעיף הצעות   :גיא בן גל

  . אני רוצה לעדכן  :יהודה בן חמו

שיכולתך לעדכן מותנית בזה שאתה מאפשר לי לדבר , אני אומר לך  :גיא בן גל

  . לא אוהב את זה, בין אם אתה אוהב את זה, לפניך

  . שמעתי, שמעתי  :יהודה בן חמו

לא , כי אני צריך להציג את ההצעה, אני לא יכול לתת לך להמשיך לדבר  :גיא בן גל

  . האת

  -היות ומדובר, אני כרגע רוצה להציע לחברים  :יהודה בן חמו

עדכוני ראש 'אתה רוצה לקבוע סדר יום חדש של סעיף חדש בסדר היום   :גיא בן גל

ואני , נצביע בעד עדכוני ראש העיר,  תקבל את האישור של כולם-' העיר

אם . אבל אתה צריך להיצמד לנוהל הדיון. לא אקטע אותך כהוא זה

.  אני צריך לדבר לפניך- רוצה לדבר על הצעה לסדר שאני הגשתי אתה

  . פרוטוקול אני יודע, יהודה, תאמין לי

  . אי אפשר, די  ???

איתך , ה'אביל. אי אפשר לסתום את הפה גם לאנשים'? אי אפשר'מה   :גיא בן גל

שיתייעץ עם . לא איתך, מי שיושב לידךהבעיה שלי עם . אין לי בעיה

  . וצהמישהו שהוא ר

  . יהודה, אני לא מבין  :ר סימון גולדמן"ד

  . אני לא מבין מה הבעיה להציג את הנושא  :גיא בן גל

  ? מה הסיפור. בוא נעשה את זה לפי הסדר  :ר סימון גולדמן"ד

  ) מדברים ביחד(
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  . שאילתות  .1

  

 נתונים לשנת -אמיר גבע בנושא איסוף ופינוי פסולת למחזור שאילתא של : א  

  .03/01/08 -ה בוגש ה, 2007

  

 וכן תקנות איסוף ופינוי 1993חוק איסוף ופינוי פסולת למחזור משנת "  

קובעים , 1998 חובת פינוי פסולת למחזור משנת –פסולת למחזור 

בסעיפיהם השונים את ההנחיות השונות בנוגע לחובותיה של רשות 

  בתקנות3סעיף . מקומית בכל הקשור לאיסוף ופינוי פסולת למחזור

רשות מקומית תפעל להפחתה הדרגתית של כמות "ל קובע כי "לחוק הנ

באחוזים , י פינוי למחזור של חלק ממנה"הפסולת שלה לסילוק ע

 הציבו יעד של הפחתת 1998התקנות שהתקבלו בשנת ". כמפורט להלן

  .2007 לפחות עד סוף שנת 25%פסולת בגובה של 

    :בהקשר זה רצוני לשאול  

 בהיקפי 25%סבא להביא להפחתה של -ת כפרהאם הצליחה עיריי .1

כיצד נערכת .  כנדרש על פי החוק2007הפסולת שלה עד סוף שנת 

  .העירייה להפחתה נוספת הנדרשת

של החומרים הבאים שמוחזרו ) בטונות(היקפי המחזור /מהם נתוני .2

חומרים , )לבן(נייר משרדי , קרטון, עיתון, נייר: 2007בשנת 

חומר אורגני רקבובי , גזם, זכוכית, חומרי מתכת, פלסטיים

 .פסולת אלקטרונית, לקומפוסט

- לטיפול בפסולת מוצקה בעיריית כפר2007 מה היו העלויות בשנת  .3

עלויות בתחנת , אבקש להתייחס לעלויות איסוף פסולת בעיר: סבא

ח לכל "עלויות השינוע לאתר ההטמנה ועלויות ההטמנה בש, המעבר

 .טונה פסולת
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קמה של תחנת מעבר לפינוי ומחזור פסולת בשטח האם מתוכננת ה .4

 ."סבא-השיפוט של עיריית כפר

  שובת ראש העירת  

  עומד על  2007שיעור המיחזור של  הפסולת   בעיר כפר סבא בשנת   .1

מדובר בגידול של  .  25%  היעד של המשרד להגנת הסביבה הינו 20.2%

 . 2006 ביחס לשנת  11%-כ

 2005 משנת נוכל לראות כי .  מ"הרשואה  פרוט ניתן לראות בטבלת הה .2

 :  קו המגמה נמצא כל הזמן בעליה2007ועד 

  
     בשנת   האלמנט

   2005 
  בשנת     
  2006 

     בשנת
   2007 

, סך כל  האשפה
 הפסולת וגושית

  טון59,880  טון57,149  טון46,625

  טון12,111  טון10,930  טון8366.5  פסולת שמוחזרה 

 20.2% 19.1% 17.9% חזוראחוז המ

  
האגף לאיכות  הסביבה מפעיל תוכנית מערכתית לקידום  והעמקת  .3

לרבות הפעלת תוכנית חינוכית בבתי הספר ,   נושאי המיחזור לסוגיו

 . היסודיים לחינוך סביבתי בתחום זה

 נושא הפיכת  אשפה  נוספו תחומים  נוספים כגון, 2007בשנת   .4

 הופעלה תחנה  ,)תהליכים מתקדמיםפרוייקט הנמצא (לקומפוסט 

לאיסוף פסולת אלקטרונית ואף הוכנסו מתקנים לאיסוף טקסטיל 

 .והותקנו מרכזים קהילתיים ברחבי העיר למיחזור

 נקודות מיחזור מסוגים 250 -כ פרוסים ברחבי העיר  למעלה מ" סה .5

 .שונים 

 2006 בכל התחומים בהשוואה לשנת 2007היקפי המחזור בשנת  .6

  . ם בטבלה הבאהמפורטי
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  2006        האלמנט למחזור
 בטון

2007  
 בטון

  %-גידול ב
 2007 - ב

 54.5%  62.3       40.3   בקבוקי משקה מפלסטיק
 30.8% 437       334      נייר עיתון ונייר אחר

 50% 83.2       55.4    משרדי" לבן"נייר 
 13.86% 1,860       1,633.5    קרטון ואריזות קרטון

  3.87       -      טקסטיל
  8.1       -      אלקטרוניקה ומחשבים

 330בקבוקי משקה בנפח 
 )החזר פיקדון(ל "מ

    36.9        44.3 20% 

החזר (פחיות משקה 
 )פיקדון

   43.5        44.7 2.75% 

בקבוקים מזכוכית 
 )פיקדון(

   417.3        393 )5.8%( 

  2.7        -      סוללות
 9.5%  9,172     8,369    גזם

 11%    12,111     10,930    כ"                         סה
  

  . לאיסוף אשפה ופסולת ומחזור2007להלן העלויות בשנת  .7

   4,606,374₪:  פינוי גזם ומכולות סך  .א

  ₪ 359,094: קרטון ונייר לבן סך, פינוי נייר עיתון  .ב

  ₪ 9,429,492: פינוי אשפה סך  .ג

 )2007חצי שנה מיולי ( ₪ 228,690: היטל הטמנה סך  .ד

  ₪ 39,336: פינוי בקבוקי פלסטיק סך  .ה

 . 10₪   - 2007עלות היטל ההטמנה לטונה אשפה לשנת   .ו

, עלויות השינוע לאתר ההטמנה מתחנת המעבר של קבלן פינוי האשפה  .א

  .כלולות במחיר  הפינויים

  .לטון ₪  249 :  סך2007 עלות פינוי והטמנה של טונה פסולת בשנת  .ב

  
" ידיעות אחרונות" בעיתון  שאף פורסמו, נכון להבוקר התקבלו מתאגיד המיחזור נתונים

מיחזור ב 239% גידול של 2008סבא השיגה בינואר -המצביעים על כך שהעיר כפר

  .2007 ביחס לינואר ,בקבוקי פלסטיק
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  . התוצאה הגבוהה מביאה את העיר למקום ראשון בתחום

  

   

  

לכלוך וונדליזם , מטרדי רעש/שאילתא של אמיר גבע בנושא תלונות על מפגעי: ב  

  . 11/03/08- הוגשה ב,בכיכר העיר

  

בחודשים האחרונים אנו עדים לתלונות של תושבים המתלוננים על "  

מדי שבוע . לכלוך וונדליזים בכיכר בעיר, מטרדים נמשכים של רעש

בני נוער ,  המרכזי בכיכרנרשמים כתובות גרפיטי על קיר הבמה

וכן פקחי העירייה מתקשים להתמודד עם , מפוצצים נפצים בלילות

דומה שגם . תופעת הסקייטבורדים הגולשים בכיכר וגורמים נזק פיזי

החשיפה התקשורתית שעניין זה קיבל בעיתונות המקומית לא תרמה 

שני שכן העירייה והנהלת הקניון מגוללים האחד על ה, להקטנת התופעה

  .את האחריות לטיפול במפגעים אלה ומניעתם

 : בהקשר זה רצוני לשאול

, מה היקף התלונות שנרשמו במוקד העירוני בנוגע לבעיות רעש .1

  .לכלוך וונדליזם שמקורם בכיכר העיר מתחילת הקדנציה הנוכחית

חות כלשהם כנגד המבצעים של "האם פקחי העירייה רשמו דו .2

 .חות נרשמו"כמה דו, במידה וכן. מטרדים אלה בכיכר

האם מתוכננת הקמה של מתחם סקייטבורדים שישמש את בני  .3

באופן שיהווה תחליף , סבא בשלביו הבאים-הנוער בפארק כפר

 .לשימוש המאולתר שעושים בני הנוער בכיכר העיר כיום
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באופן , האם נבחנה האפשרות להתקין מצלמות במעגל סגור בכיכר .4

וכן משרתת ,  שעות24 של המהווה אלטרנטיבה זולה משמירה

 ."כאמצעי הרתעתי ויעיל

  תשובת ראש העיר

לכלוך , היקף התלונות שנרשמו במוקד העירוני בנוגע לבעיות רעש. 1

  :וונדליזם הם כדלהלן

  . קריאות בנושא הקמת רעש6 – 2004     בשנת     

  . קריאות בנושא הקמת רעש5.  קריאה בנושא נקיון1 – 2005     בשנת     

  . קריאות בנושא הקמת רעש11.  קריאות בנושא נקיון2 – 2006 בשנת         

  . קריאות בנושא רעש30.  קריאות בנושא נקיון5 – 2007     בשנת                

        
  ידועים מספר מקרים בהם היתה מעורבת     . נרשמו דוחות בשנים אלו. 2     

  .לא נרשמו דוחות,  הילדים מהמקוםאך מעבר לגירוש,                            המשטרה

  . מתוכננת הקמה של מתחם סקייטבורדים בפארק העירוני, כן. 3   

  .2008מצלמה תותקן בכיכר לקראת אמצע מאי . 4                            

  . הלאה, שאילתא הבאה  :יהודה בן חמו

לכלוך , שמטרדי רע/שאילתא של אמיר גבע בנושא תלונות על מפגעי  :אבי בן חמו

  . 11/03/08-הוגשה ב, וונדליזם בכיכר העיר

  ? מי הגיש  :יהודה בן חמו

  . אמיר גבע  :אבי בן חמו

  . תעבור לשאילתא הבאה, אמיר גבע לא פה  :יהודה בן חמו

  ? השאילתא והתשובה תוכנסנה לפרוטוקול? אבי, היא תוכנס לפרוטוקול  :גיא בן גל
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י "סום מידע על איכות הסביבה המתחייב עפגיא בן גל בנושא פרשאילתא של : ג  

  .12/03/08 -ה ב הוגש,חוק חופש המידע

  

  :בחוק חופש המידע קובע כדלהלן) א( א סעיף קטן 6סעיף "   

רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור מידע על איכות הסביבה שיש "

, אם קיים אתר כאמור, באתר האינטרנט של הרשות הציבורית, ברשותה

מידע על 'לעניין זה : ספות שיקבע השר לאיכות הסביבהובדרכים נו

שסולקו או , שנשפכו,  מידע על חומרים שנפלטו–' איכות הסביבה

ריח וקרינה שלא ברשות , שהושלכו לסביבה ותוצאות של מדידות רעש

  ".היחיד

סבא מלמד כי אין בו כל מידע על איכות -עיון מעמיק באתר עיריית כפר

לאור האמור . ופש המידע בסעיף האמור לעילהסביבה כמוגדר בחוק ח

  :לעיל רצוני לשאול

סבא לפרסם מידע על איכות הסביבה -מדוע טרם טרחה עיריית כפר .1

שכן דרישה זו הוכנסה , בחוק חופש המידע'  א6כמוגדר בסעיף 

  .2005כתיקון לחוק כבר בשנת 

סילוק והשלכה , שפיכה, מהם הנתונים אודות מקורות פליטה .2

, מכון טיהור השפכים: לדוגמא. (סבא-בידי עיריית כפרהמרוכזים 

 ).ב"מוסכים וכיו, מפעלים

סבא להעמיד נתונים אודות מקורות -האם בכוונתה של עיריית כפר .3

 .ואם כן מתי, אלה לעיני הציבור באתר העירוני כמתחייב על פי חוק

הריח והקרינה שלא ברשות היחיד שיש , מהם נתוני מדידות הרעש .4

קרינה , קרינת אנטנות סלולרית: לדוגמא. (סבא-ית כפרבידי עירי

 ).ריח ממפגעי ביוב, ממקורות חשמל
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סבא להעמיד נתונים אודות מדידות -האם בכוונתה של עיריית כפר .5

 ".ואם כן מתי, אלה לעיני הציבור באתר העירוני כמתחייב על פי חוק

 תשובת ראש העיר

מה שנוגע לנושאי  עיריית כפר סבא פועלת בשקיפות מלאה בכל . 1

ברשות האגף לאיכות הסביבה והיחידה האזורית . איכות הסביבה

פליטה וסילוק  הנמצאים , מקורות קרינה: קיימים נתונים רבים לגבי

  .סבא-במרחב השיפוט של העיר כפר

חלק מהנתונים מפורסמים באמצעות האתר העירוני כולל קישור . 3, 2

   .המפנה לאתר של המשרד להגנת הסביבה

באתר העירוני מופיעים נתונים של פריסת אנטנות סלולאריות שקיבלו 

ניתן  למצוא  את , כמו כן באתר המשרד להגנת הסביבה.היתרים כחוק

רשימת מפעלים המחזיקים חומרים , פריסת האנטנות הסלולאריות

יש לציין כי  קיימת . מסוכנים והיתרים  שניתנו לכל מפעל על פי חוק

עלים הללו ולכן לא ניתן לפרסם כמויות  ופרטים מעבר סודיות לגבי המפ

  .לכך

כל הפרטים ,  באשר לנתוני מדידות רעש  וקרינה  שלא ברשות היחיד . 4

קישור מאתר . נמצאים באתר לאיכות הסביבה  כפי שציינו לעיל

  .ל כאמור"העירייה מפונה גם לאתר הנ

, סביבהאגף המיחשוב של העירייה בשיתוף עם האגף לאיכות ה. 5

פועלים בימים אלו לבניית  מדור באתר העירוני  שבו יפורסמו ויעודכנו 

  . בנוסף למידע קיים. פרטי מידע  בתחומי פעילות האגף

כפי . יהודה, יש לי שאלת המשך קצרה. תודה על התשובה המפורטת  :גיא בן גל

י תיקון "המידע הזה כבר היה צריך להופיע עפ, שאני ציינתי בשאילתא

אני כיוונתי כמובן למה . התשובה פירטה מה יש. 2005בל בשנת שהתק

ולשוטט באתר המשרד להגנת ,  אני ידעתי למצוא גם לבד-מה יש . אין

החוק מחייב אותך לפרסם . הסביבה גם אני יודע למצוא קישורים כאן
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אגף '. 5אז אני נתפס בעיקר על התשובה של שאלה . את זה באתר שלך

 יש לכם -' גף לאיכות הסביבה פועל בימים אלההמחשוב בשיתוף עם הא

ליין מתי הציבור יזכה לראות את הנתונים הסביבתיים -איזשהו דד

יש איזושהי הערכה ? י חוק חייבים להתפרסם באתר העירייה"שעפ

, שלושה-זה יכול להיות גם עוד חודשיים, כי בימים אלה? מעשית

  . חמישה, ארבעה

  . תר קרוב מהחודשיים שלושהזה יהיה הרבה יו  :מאיר אלקיים

  ?  בוודאות2008-נזכה לראות את זה ב  :גיא בן גל

  . אני אשמח להזמין אותך כדי להציג לך את הנתונים, אם יורשה לי  :מאיר אלקיים

  . תכין לי עוד גינה או משהו אחר ואל תזמין אותו, תעשה לי טובה  :יהודה בן חמו

  

  חברי מועצה מישיבות מועצת העירגיא בן גל בנושא היעדרותשאילתא של : ד  

  .12/03/08 -ה בהוגש

  

בפרק השביעי בפקודת העיריות הנוגע לארגון המועצה ודרכי פעולתה "  

    :כדלהלן' וב'  בסעיפים א123קובע סעיף 

או , חבר מועצה שנעדר מישיבות המועצה שלושה חודשים רצופים) א  

ים פחות משלוש  אם היו בשלושה חודש–שנעדר משלוש ישיבות רצופות 

מלבד אם נעדר בגלל מחלה או בגלל ,  יחדל להיות חבר מועצה–ישיבות 

ובתנאי , שירות בצבא הגנה לישראל או ברשות המועצה שניתנה מראש

  ).ב(שראש העירייה או הממונה שלח לו הודעה לפי סעיף קטן 

בתום החודש השני להעדרו של חבר המועצה מישיבות המועצה או ) ב  

ישלח לו , הכל לפי המאוחר,  הישיבה השנייה שממנה נעדרמיד אחרי

ראש העירייה הודעה בכתב שתציין את ישיבות המועצה שמהן נעדר ואת 

ההודעה תישלח לחבר המועצה במכתב רשום . נוסחו המלא של סעיף זה

 ."לפי מענו הידוע לאחרונה והעתק ממנה יישלח במכתב רשום לממונה
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  וללאור האמור לעיל אבקש לשא

כמה חברי מועצה נעדרו למעלה , מאז תחילת כהונתה של מועצה זו .1

  .אילו סיעות הם מייצגים. משלוש ישיבות רצופות

י ראש העיר הודעות בכתב לחברי המועצה שנעדרו "האם נשלחו ע .2

 ?ובמידה ולא ינמק ראש העיר מדוע, כמתחייב מפקודת העיריות

 "?מדוע ראש העיר מעלים עין מתופעה פסולה זו .3

 תשובת ראש העיר  

    1  
  2004שנת 
  חברים שנעדרו למעלה משלוש ישיבות' מס  סיעה
  יפתח אלגוב  ליכוד
  אהרון זיידנברג, עמוס גבריאלי, איציק יואל  עבודה

  אבינועם גרנות  ס מתחדשת"כ
  יואל ברוך  שביל הזהב

  אייל יוניאן  מעוף
  שמעון פרץ  חזית דתית מאוחדת

  
  2005שנת 

  נעדרו למעלה משלוש ישיבותחברים ש' מס  סיעה
  ,אמיר גבע, יפתח אלגוב  ליכוד
  יצחק יואל  עבודה

  אבינועם גרנות  ס מתחדשת"כ
  יואל ברוך  שביל הזהב

  אברהם מולה, טל קוגמן  מעוף
  שמעון פרץ  חזית דתית מאוחדת

  סיימון גולדמן, גיא בן גל  שינוי
  

  2006שנת 
  חברים שנעדרו למעלה משלוש ישיבות' מס  סיעה
  יפתח אלגוב, אמיר גבע  ליכוד
  , איציק יואל  עבודה

  אבינועם גרנות  ס מתחדשת"כ
  יואל ברוך  שביל הזהב

  ש"בוקי צי, אברהם מולה, טל קוגמן  מעוף
  שמעון פרץ  חזית דתית מאוחדת

  סיימון גולדמן  שינוי
  
  

  2007שנת 
  חברים שנעדרו למעלה משלוש ישיבות' מס  סיעה
  יפתח אלגוב  ליכוד
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  עמוס גבריאלי, איציק יואל  בודהע
  אבינועם גרנות  ס מתחדשת"כ

  יואל ברוך  שביל הזהב
  אריק לויטה, ש"בוקי צי  מעוף

  שמעון פרץ  חזית דתית מאוחדת
  סיימון גולדמן  שינוי

   

  .לא נשלחו הודעות בכתב לחברי המועצה שנעדרו.   2             

י ציבור של בוחרים על " נבחרו עאשר, כי מדובר בנבחרי ציבור, יש לזכור. 3

כי על אף שפקודת , אי לכך סבור ראש העיר. פי שיטת המשטר הדמוקרטית

יש לנהוג בזהירות , העיריות מקנה לו סמכות לפגוע בהליך הדמוקרטי

     .ביישומה של סמכות זו

      ראש העיר התריע וחזר והתריע פעמים רבות בפני חברי מועצת העיר 

    אם וככל שאותם חברי מועצה יוסיפו . המועצהשנעדרו מישיבות 

  יחד עם , ל"יעשה ראש העיר שימוש בסמכותו הנ, ובלית ברירה, להעדר

  ."זאת וכאמור לעיל יקפיד ראש העיר לעשות כן באיפוק ובזהירות

  . אני לא בטוח שהנתונים שכתובים פה נכונים, קודם כל  :גיא בן גל

זו פשוט טעות .  ישיבות3לא נעדרתי באף שנה אני . חד משמעית לא  :ר אמיר גבע"ד

  .חמורה

אני מניח שנסמכתם על נתונים , מבקר העירייה, ולא רק אני, אני בדקתי  :גיא בן גל

  . 2005- ישיבות ב3- לי לא ידוע שאני נעדרתי מ-הוא העביר 

  . באף אחת מהשנים, גם אני בטח לא  :ר אמיר גבע"ד

  . ל כך הרבה חברי מועצה שנעדרועל כ, ולא ידוע לי אגב  :גיא בן גל

  . לא רצינו שתבוא, שלחנו לך הזמנות אחרי התאריך  :יהודה בן חמו

, אפ- אם אתה רוצה קריירה בסטנד-אמרתי , אתה יודע, יהודה. הבנתי  :גיא בן גל

יש לי שאלה , אבל השאלה שלי היא כזאת. תשקול הסבה מקצועית

  . שאלת המשך

  . א רצופותזה ל, אבי  :ד יעקב אוחיון"עו

  . זו טעות. 3אני לא נעדרתי ' לא רצופות'אבל גם   :ר אמיר גבע"ד
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  . זה ייבדק, זו טעות  :אבי בן חמו

  ? חוץ משמעון פרץ. אז לא ענו על מה ששאלנו  :גיא בן גל

  ... גם הוא לא היה  ???

  .  ישיבות3היה מצב שהוא לא היה . לא  :גיא בן גל

  ? רהמי שבא כל הזמן מקבל תעודת הוק  ???

באמת מדובר בנושא , יהודה. אני אתן לך? אתה רוצה תעודת הוקרה. לא  :גיא בן גל

לא כל החיים שלי הם . תאמין לי, יש לי הרבה מה לעשות, יהודה. רציני

  . אתה יכול להיות רגוע, סביב עיריית כפר סבא

  . אני מאחל לך שיהיה לך מה לעשות  :יהודה בן חמו

  .  שיהיה לך מה לעשות ולא להעיר הערות עוקצניותאני מאחל לך גם  :גיא בן גל

  . באחת היית במילואים, אני זוכר שכל הישיבות היית  :יהודה בן חמו

אני שאלתי ? מותר לי לשאול שאלת המשך, אני רוצה לשאול שאלה  :גיא בן גל

 2-החוק אומר לך שאם חבר מועצה נעדר מ. אותך שאלה נורא ברורה

ע מצב שהוא ייעדר מהשלישית וזה יאבד את ומנכדי ל, ישיבות רצופות

אתה . ויש פה כנראה לפחות חבר מועצה אחד שעשה את זה. מקומו

שאלתי אותך למה לא עשית . אמור לשלוח לו הודעה בכתב על הדבר הזה

  . לא נתת לי תשובה, את זה

  . זה לא אוטומטית, אם יש לו סיבה, גיא  :רינה פז

שיש פה , מנסה להציג פה נתון, אבל אני בשאילתא. בואו נברר את העניין  :גיא בן גל

אני , ולך כנראה זה נוח, היעדרויות תכופות של יותר מחבר מועצה אחד

  .אין לי הסבר אחר, לא יודע

אלא גם חברי מועצה , לא רק סימון, לא מעט מהמקרים. אני אענה לך  :יהודה בן חמו

אני נעדר בגלל , יהודה'מרימים טלפון ואומרים לי , אחרים שנעדרים

. ובטח ובטח את הסיבות אני לא אפרט פה', סיבה כזו או סיבה אחרת

 אנחנו להבאשיחד עם זאת אמרתי . לעניות דעתי הסיבות היו מוצדקות

אפשר לקבל את , לגבי ההצעות לסדר. נתריע בפני חברי המועצה
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  ? התשובה של בית הכנסת

כל זאת תכבדו אותו בתשובות ב, מציע לאור העובדה שאמיר גבע חזר  :גיא בן גל

  . שהוא זכאי להן

  . הלאה  :יהודה בן חמו

  . הבנתי  :גיא בן גל

  ? זה העונש  :ר אמיר גבע"ד

  . עם כל הכבוד, אמיר, לא  :יהודה בן חמו

  . הקריאו את התשובות  :ר סימון גולדמן"ד

  . שאילתא אחרת לא, הקראתם שאלה אחת, לא  :גיא בן גל

  . קולזה ייכנס לפרוטו  :רינה פז

  . אנחנו מצרפים את זה לפרוטוקול ותעשה עם זה שימוש  :יהודה בן חמו

  

  . הצעות לסדר  .2

  

גיא בן גל ואבינועם גרנות בנושא טיפוח שטחים , אמיר גבע של הצעה לסדר: א  

  .03/01/08 -ה ב הוגש,חורשת קפלן:  מקרה בוחן-ציבוריים ירוקים 

  

  חורשת קפלן: חן מקרה בו–יפוח שטחים ציבוריים ירוקים ט"

  :רקע ודברי הסבר

המכיל ,  דונם במזרח העיר35-חורשת קפלן משתרעת על פני שטח של כ

  . עצים רבים לרבות עצי אקליפטוס עתיקים

העירייה הכריזה חדשות לבקרים במהלך הקדנציה האחרונה שתשקיע 

, את הסכומים הדרושים לשיקום החורשה והסבתה לשימוש הציבור

  .לנופש פעילכאתר טבע המשמש 

ל ובסקירה של גורמי "ר קק" ביקר בכפר סבא יו20.11.06כבר בתאריך 

  :ל את הנתונים הבאים"ר קק"העירייה הציגה העירייה בפני יו
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שפיתוחו נמצא , מצגת נוספת שהוקרנה במפגש היא מצגת על יער קפלן"

 דונם מכיל חורשת אקליפטוסים בני 35-ששטחו כ, היער. בשלבי התכנון

מנהל אגף איכות הסביבה סיפר על העבודות הרבות שנעשו . נה ש100

על הפעולות העתידיות שיש לבצע , לאחרונה בניקיון החורשה וטיפוחה

הסדרת הזרמת המים , שדרוג הכניסה, הוספת עצים, כגון, בחורשה

והוסיף כי המטרה היא להפוך את המקום למתקן שבו כל , לעצים

". וי ולערוך שם פעילויות חינוכיותהתושבים יוכלו לבלות בזמנם הפנ

הודעת יועצת התקשורת מיום , מתוך אתר עיריית כפר סבא(

26.12.2006(  

 הוציאה יועצת התקשורת של העירייה את ההודעה 7.1.07בתאריך 

  :הבאה

העירייה השלימה את השלב הראשון : חדשות חמות מתוך היער"

ועד לנופש פעיל כמתוכנן בשיקום יער קפלן בדרך להפיכתו ליער המי

  .לתושבי העיר בכל הגילאים

שלב זה בוצע במהלך השבועות האחרונים על ידי העירייה במימון 

כחלק מהמאמצים הנעשים לשימור ולטיפוח , המשרד להגנת הסביבה

  .השטחים הירוקים בעיר

, הוצאת מאות גדמים, הפעילות הנוכחית כללה ניקיון כללי של היער

סילוק פסולת ומילוי אדמה בבורות שנגרמו , גיזום וסניטציה לעצים

  .כתוצאה מהגשמים

האגף לאיכות הסביבה ואגף הנדסה : אין מדובר בעבודה חד פעמית

מעבדים בימים הללו תוכנית מקיפה לביצוע שיקום היער במטרה להפוך 

את יער קפלן בעתיד הקרוב לאתר בו יוכלו המשפחות ליהנות בשעות 

  .הפנאי

, הצבת מנגלים, הוספת שולחנות, ם כולל בין היתרהתכנון לשלבים הבאי

נקודת תצפית לכיוון צפון ונקודת כינוס לכיתות , ברזיות, פינת משחקים
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הודעת יועצת התקשורת , מתוך אתר עיריית כפר סבא". (לימוד בטבע

  ).7.1.07מיום 

 סקרה את מצבה של 21.3.08כתבה שהתפרסמה בעיתון העיר בתאריך 

  .חורשת קפלן

₪  אלף 250- כ2006י הכתבה אמנם השקיעה העירייה במהלך שנת על פ

שנתיים לאחר עבודות , אולם המצב כיום. לטובת שיקום החורשה

  :השיקום הראשוניות עגום ביותר

המתחם מכוסה בצמחיית בר וקוצים , המקום סובל מהזנחה גדולה

השבילים בחורשה משובשים וגשמי החורף חרצו תעלות ויצרו , בגובה רב

מבקרת או , הואיל והעירייה אינה אוכפת. סכנה למעבר הולכי רגל

הפכה החורשה למתחם מאולתר של זבל , מרסנת את הכניסה למתחם

בגלל . המעידים על העזובה וחוסר הפיקוח של העירייה במקום, ולכלוך

נכנסים לחורשה ועושים , רוכבי אופנועים וטרקטורונים, העדר הפיקוח

קום מהווה כיום מטרד עבור התושבים הגרים למעשה המ. בה כרצונם

בסמיכות לחורשה מעט המתקנים הקיימים בחורשה כולל מספר 

אין במקום פינות מנגל וכן אין ברזיות או מקור מים , ספסלים שבורים

  .כלשהו במתחם

ל שפורסמה טענה עיריית כפר סבא ובחרה להגיב ולציין את "בכתבה הנ

  :העובדות הבאות

מינה תכנון ראשוני לחורשה שהוזמן ממשרד העירייה הז  .א

  .אדריכלים

במתחם ישולבו מתקני ספורט ומשחק לטובת הציבור וכן אזור   .ב

  .ישיבה ופיקניקים

  .האופנועים והולכי הרגל במתחם, תוסדר תנועת כלי רכב  .ג
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ולכן העירייה ₪ עלות ביצוע העבודות הוערכה במספר מיליוני   .ד

ולמעשה אי מציאת , ע במימון העבודותמעוניינת לאתר תורם שיסיי

  .תורם היא המערכת את ביצוע העבודות

המציאות העגומה מוכיחה שקיים פער בלתי נסבל בין הצהרות העירייה 

בצד הצהרות בומבסטיות שנזרקו לחלל האוויר לפני שנה . לביצוע בפועל

וההבטחות שנאמרו לפני כשנה , אין שינוי של ממש במצב החורשה, וחצי

  .צי על שיקום החורשה תלויות ועומדות מול מבחן המציאות העגומהוח

מוזר כי העירייה מוצאת לנכון להשקיע סכומי כסף אדירים , יתר על כן

ובחורשת קפלן מה שמעכב ) ₪עשרות מיליוני (בבניית הפארק העירוני 

את ביצוע שדרוג החורשה היא העובדה שלא נמצא התורם שיואיל 

  .יות הכרוכות בשיקום החורשהבטובו לממן את העלו

נשאלת השאלה מדוע מחויבות העירייה לבניית הפארק מכספי משלמי 

עולה על מחויבות העירייה לממן את השדרוג , המיסים בכפר סבא

אלא באמצעות כספים , בחורשת קפלן שלא מכספי משלמי המיסים בעיר

מי בעירייה קבע שחשיבות חורשת קפלן נופלת . שמקורם מתרומות

מדוע סדרי העדיפויות הן כאלה שעשרות . מחשיבות פארק כפר סבא

אך בה בעת לא מצאה , מוזרמים לטובת בניית הפארק העירוני₪ מיליוני 

בודים בשיקום חורשת ₪ לנכון העירייה להשקיע ולייעד ולו מאות אלפי 

  .קפלן

מ סבורים כי יש מקום לשקול הסטת תקציבים מסוימים שיועדו "הח

במידה ואין רצון להסיט . וני לטובת שיקום חורשת קפלןלפארק העיר

יש לשקול את מימון , תקציבים מהפארק העירוני לטובת חורשת קפלן

על חשבון סעיפים תקציביים , ר חדש"שיקום החורשה באמצעות תב

  .2008אחרים שאושרו במסגרת תקציב 

  :לפיכך מוצע להביא בפני מועצת העיר את נוסח הצעת ההחלטה הבאה
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עיריית כפר סבא תפעל להכנת תוכנית עבודה רב שנתית מעוגנת   .א

  .תקציב לשיקום חורשת קפלן

לביצוע , העירייה תשקיע את הסכומים הדרושים מתקציב העירייה  .ב

הכשרת , הוספת עצים: עבודות השדרוג של מתחם החורשה לרבות

, הסדרת השקיית הצמחייה, שדרוג הכניסה, שבילי גישה מסודרים

  . ת מתקנים ואכיפה של פקחים למניעת וונדליזםהוספ

סכומים שתצליח העירייה לגייס מתורמים חיצוניים יתווספו   .ג

ולא , אך לא יעכבו את ביצוע העבודות, לצורך שיקום החורשה

  . יחליפו את מחויבויות העירייה לטפל בנושא

תוכנית עבודה רב שנתית מעוגנת תקציב לטובת שדרוג חורשת   .ד

  .ובא לאישור מועצת העיר בישיבת המועצה של חודש יוניקפלן ת

מוטל על אגף הגזברות בתיאום עם האגף לאיכות הסביבה למצוא   .ה

את המקור התקציבי הדרוש למימון עבודות השיקום ופיתוח 

ו כבר במהלך שנת חורשת קפלן במטרה שעבודות השיקום יבוצע

2008."  

ולא בבית , ה לסדר בנושא חורשת קפלןאני דווקא אשמח להתחיל בהצע  :גיא בן גל

  . שנתחיל בטוב מה שנקרא. הכנסת

  . נו אתה, תתחיל  :יהודה בן חמו

אפשר . שזורים בו דברים שלעניות דעתי הם בעייתיים, בית הכנסת  :גיא בן גל

יחד עם . תודה? אני בזכות דיבור. להתחיל את הדיון בנושא חורשת קפלן

אנחנו הגשנו הצעה שקראנו לה , רנותאמיר גבע ואבינועם ג,  עמיתיי2

בתוך . חורשת קפלן:  מקרה בוחן-טיפוח שטחים ציבוריים ירוקים 

  . לא אחזור על כולה, באמת מפאת קוצר הזמן של כולנו, ההצעה

  . אני אודה לך אם תיגע בסייפא  :יהודה בן חמו

 ההודעות אנחנו העלינו את כל שלל. אני אגע בסייפא בעוד דקות ספורות  :גיא בן גל

שכל אחת מהן יותר , לעיתונות שטרחת להוציא מתחילת הקדנציה
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נחנכה לנו , הרי איזה פלא'אתה מודיע באופן חגיגי , בומבסטית מהשנייה

אני רוצה . אני יודע שבוצעו עבודות שם בימים האחרונים. חורשת קפלן

אולי יש , אולי אין קשר, לקוות שזה אולי בגלל שהנושא עלה לסדר היום

  . קשר

  . רק בגלל זה  :יהודה בן חמו

נקרא , גיליתי שלהצעות לסדר של האופוזיציה יש מימד מדרבן, מניסיוני  :גיא בן גל

  . לזה בעדינות

  . איזו שאלה  :יהודה בן חמו

  . אם יהיה לך קשה להודות בזה  :גיא בן גל

  . כולל במיתוג הירוק  :אבי בן חמו

. אבל בוא רגע ניצמד לעובדות. יהודה, זהגם אם יהיה לך קשה להודות ב  :גיא בן גל

חדשות חמות  "7.1-ב.  שהעסק רץ וחונכים את החורשה26.12-ב, הכרזת

".  העירייה השלימה את השלב הראשון בשיקום יער קפלן-מתוך היער 

מספיק עיתונאי רציני בדק , מתפרסמת כתבה בעיתון מקומי, 21.3.08

ההכרזה ועבודת השיקום שאחרי שנתיים של , הוא רואה. את העניין

המתחם כולו מכוסה בצמחיית בר , המקום סובל מהזנחה, הראשונית

גשמי החורף חרצו שם תעלות שמהוות , השבילים משובשים, וקוצים

אני נוסע על אופניים , אני אומר לך באופן אישי. אפילו סכנה להולכי רגל

ח בגלל שאין שם שום פיקו. המקום לא מטופל, המקום מוזנח, שם

ועושים , אז רוכבים שם רוכבי אופנועים ונהגי טרקטורונים, עירוני גם

אנחנו הולכים כנראה להשקיע , בפארק עירוני. במקום הזה כבשלהם

.  שלביו4כשנחנוך את כל ₪  מיליון 100-שלדעתי יחצה את ה, סכום אגדי

מה גרסת העירייה למה , פה. ₪ מיליון 20-הושקעו יותר מ' רק בשלב א

א הביאו את החורשה למצב הסופי הרצוי שלה לטובת והנאת כל בעצם ל

₪  מיליון 20יש , זאת אומרת.  בגלל שאין כסף-? התושבים של כפר סבא

כמה מאות ,  השלבים4 מיליון לכל 100יש כמעט , של הפארק' לשלב א
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  . אלפי שקלים

  . אתה לא קובע את סדרי העדיפויות  :יהודה בן חמו

אבל מותר לי לתהות מה עומד , בע את סדרי העדיפויותאני לא קו  :גיא בן גל

למה משהו מלאכותי , ובמובן הזה. מאחורי המדיניות של העירייה

למרות שעשיתם שם גם את כל הטעויות , שאני מברך עליו, לחלוטין

אתם משקיעים , יש שם שיפועים, המקום לא נגיש לנכים. האפשרויות

הטעויות תתקנו בשלבים אני מקווה שאת .  450,000₪-שם דשא ב

שהיתה שם , ₪ מיליון 100אבל למה על דבר אחד אפשר לשפוך . הבאים

ם שיש ש, אותנטי, ולמה על משאב טבע עירוני אמיתי,  מוחלטת...אדמת

אתם . ויש שם אקליפטוסים שהם מאוד עתיקים, עצים ויש שם דקלים

 ובפארק, למה שם חייבים תורם. לא עושים את ההשקעות הדרושות

  ? ₪  מיליון 100אפשר להשקיע 

  ? אולי התורם של בית הכנסת  :ר סימון גולדמן"ד

מקרן ספיר שניסו ₪  מיליון 11גם לפארק היו תרומות של , תראה, לא  :גיא בן גל

, האופוזיציה למנוע אותו, אבל גם התרגיל הזה הצלחנו, לכלות אותם

הפארק בלי ויהודה בן חמו מצא את הכספים לבנות את . לשמחתי הרבה

למרות שזאת היתה הכוונה , לכלות את קרן ספיר בסופו של דבר

יהודה בן , אז כמו שהצלחת לאתר מקורות תקציביים. הראשונה שלו

, שכנראה ייתן לך גם את הקדנציה הבאה, לבנות פארק מפואר, חמו

אני לא מבין למה אתה לא מוצא את הכמה , ₪ מיליון 100-ביותר מ

, אגב. ים להעמיד את המתחם הזה למצב נורמלישדרוש₪ מאות אלפי 

צריך לקיים בו . 'לא צריך להפוך אותו לפארק ב, צריך לשמר אותו

אני יודע שהיו ניסיונות לשמר . ולשמר בו את הפרמטרים של טבע עירוני

אני יודע שהיו ניסיונות לדבר עם בית . בו את הפרמטרים של טבע עירוני

זה דבר , תהליך החינוכי הסביבתיהספר הדמוקרטי ולערב ילדים ב

רים להחליף את האחריות של לא אמו', ו-'אבל ילדים בכיתה א. מבורך
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  . בית ספר צומח, ב במקרה הזה"י-'א, העירייה

  . הוא היה פעם מחזיק תיק החינוך...   :יהודה בן חמו

אני . זו התפיסה החדשה,  מחליפים את עובדי העירייה18אז ילדים בני   :גיא בן גל

  . אין דבר שמחליף את האחריות, אומר

  .  הילדים, אני מקווה שהם לא נגד ההצעה שלנו  :אבינועם גרנות

  . 'תתנגדו'אמרתי להם , התקשרתי אליהם היום. אמרתי להם להיות נגד  :יהודה בן חמו

הניסיון שלנו מלמד שאם האופוזיציה תביא הצעה , תראה יהודה  :גיא בן גל

אז אנחנו כבר . תה תגיד שהיא שוקעת א-שאומרת שהשמש זורחת 

 כי יודעים Xלהציע , לעבוד הפוך על הפוך, חושבים בינינו לבין עצמו

, אתה מתיימר להוביל עיר ירוקה. זה נושא רציני, אבל פה. Yשתציע 

 - 2008נכון להיום אפריל , ומשאב הטבע העירוני היחיד בכפר סבא היום

ויש פה גם הצעת , ן לעשותומה אתה מתכוו, השאלה היא למה. מוזנח

  . החלטה

 אכן היתה התנהלות מול -יער קפלן . לחברי המועצה אני רוצה לדווח  :יהודה בן חמו

בא , לצערנו. ל על מנת שיירתמו וישקיעו משאבים לטובת היער"הקק

₪ אני אביא מיליון 'שאמרה , אני לא זוכר בדיוק, איזשהו אדם או אישה

לא יודע אם . תכניות ₪ 20,000לי רק תשלמו , ל באחריותי"מהקק

ל לא "בסופו של יום הקק. לא זוכר בדיוק, לא שילמו לה, שילמו לה

  . שילם

  ? מתי זה היה  :ר סימון גולדמן"ד

ל לשפץ את הפארק "יחד עם הקק, אכן היתה כוונה, לבינתיים. שנתיים  :יהודה בן חמו

  -להפוך אותו למין איזה, יער קפלן, הזה

  -והיא לא הביאה ₪ 20,000אמרת פה איזה משהו ששילמו לה   :ןר סימון גולדמ"ד

. ל לא השתתף בכספים"בינתיים קק. יש תכניות לתכנון, לא, לא  :יהודה בן חמו

מכיוון שכן , שהקריא את ההודעות האלה לעיתונות, וצדק גיא, בינתיים

לפני , בית ספר הדמוקרטימ. ל חזר בו"היתה כוונה להשקיע והקק
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, בית הספר הדמוקרטי יזם עצומה,  לא יודע כמה זמן,כחודש בערך

יכול להיות שההצעה לסדר באה . החתים בקניון, החתים בכיכר העיר

הם לוקחים על עצמם לאמץ את . אני לא אופתע גם, בכלל מהעצומה הזו

על מנת שהיער , ויגישו יחד עם מאיר אלקיים תכניות עבודה, היער הזה

מה שהם בסופו . תקדם ולא כפארק עתיקלא כפארק מ. הזה יקבל ביטוי

 ולכן אני חושב שזו התשובה שצריכה לספק .יובא לדיון, ושל יום יגיש

  . את החברים

  ? בינתיים יש איזו אחזקה מינימלית שם  :עמירם מילר

  . מאוד מוזנח  :ר אמיר גבע"ד

  . צריך לבקר במקום כדי להבין שלא. לא  :גיא בן גל

והוציאו משם לא מעט ,  לאיכות הסביבה מטפל ביער הזההאגף, עמירם  :יהודה בן חמו

מגיעים .  שעות ביממה24אי אפשר לשים שם שומרים . גדמים וניקו

אז נכון שלא . וכל פעם אחרי מגיע איכות הסביבה ומנקה, אנשים לשם

כי אתה לא יכול לשים את כמות הניקיון כמו שבכל , כל יום זה מצוחצח

אם . מידי פעם האגף מטפל ביער הזה, ולכן. מקום אחר במרכז העיר

אם הטיפול הוא כל פעם אחרי שאנשים .  עדיין לא-הטיפול הוא סופי 

לכן אני חושב שזו התשובה שאני . התשובה היא כן, משתמשים בו

יחד עם בית הספר הדמוקרטי , הנחיתי את אנשי האגף לאיכות הסביבה

  . להוביל

  .  לפי התשובה שלך, הצעת ההחלטה שלנואז אנחנו מבינים שאתה נגד   :גיא בן גל

  . לא סותרת את ההצעה לסדר היום שלנו, ההצעה מה שאתה אומר  :אבינועם גרנות

  . תקריא עוד פעם? מה הצעת ההחלטה  :יהודה בן חמו

: לפיכך מוצע להביא בפני מועצת העיר את נוסח הצעת ההחלטה הבאה  :גיא בן גל

 עבודה רב שנתית מעוגנת עיריית כפר סבא תפעל להכנת תכנית) א

  . תקציב לשיקום חורשת קפלן

  . אבל אני עניתי  :יהודה בן חמו
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  . 'יחד עם בית הספר הדמוקרטי, 'בוא נוסיף. אז מה מפריע, נו  :אבינועם גרנות

  .ביחד, זה לא סותר, זה לא סותר  :גיא בן גל

  . ביחד עם בית הספר  :יהודה בן חמו

  . ת ההצעהאבל רק תן לי לקרוא א  :גיא בן גל

  . אתה רוצה לבזבז זמן. קיבלנו, בסדר  :יהודה בן חמו

  -אולי משהו לא, תן לו עד הסוף, רגע  :ר סימון גולדמן"ד

  . לי יש דברים שאתה לא מוכן לקבל אותםאו  :גיא בן גל

  . אני מקבל את הכל  :יהודה בן חמו

  ?  ההצעות יחד עם הדמוקרטי5את   :גיא בן גל

  . יחד עם בית הספר הדמוקרטי  :יהודה בן חמו

  . זורמים איתך, וואלה יהודה  :גיא בן גל

  . עם בית הספר הדמוקרטי, פה אחד  :ר אמיר גבע"ד

  . ל יגיד לו מה המשמעויות התקציביות"תיכף המנכ, רגע  :גיא בן גל

  -הוא לא חייב את הכל להוציא, רב שנתי... אבל, בסדר  :אבינועם גרנות

  . אמרנו רב שנתי, 2008-בלא אמרנו   :גיא בן גל

, יחד עם בית הספר הדמוקרטי, מוטל על אגף איכות הסביבה, חברים  :יהודה בן חמו

  . להכין תכנית שתובא לאישור ועדת הכספים

  . רב שנתית  :גיא בן גל

  ? למה רב שנתית, חד שנתית  :עמירם מילר

  . תודה רבה. התכנית תובא לוועדת כספים. תודה  :יהודה בן חמו

  . מצוין, מתאחדים להצעה  :בן גלגיא 

  . פה אחד  :ר אמיר גבע"ד

אז הדברים גם , כשאתה זורם, אתה רואה, יהודה. נהדר, פה אחד  :גיא בן גל

יש מספיק מקום , הניסיון שלי מלמד שכשרוצים לקבור. מתקדמים יפה

קרן לא . אפילו בבית העלמין בכפר סבא יש מספיק מקום לקבור. לקבור

  . סתם מחייכת
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ס הדמוקרטי יביאו לדיון "חליטים כי אגף איכות הסביבה וביהמ :671 ' מסחלטהה

   .לשיקום הפארק, מעוגנת תקציבבועדת הכספים תוכנית רב שנתית 
  

גיא בן גל ואבינועם גרנות בנושא הסדרת הנגשת , הצעה לסדר של אמיר גבע: ב  

  .03/01/08 -ה ב הוגש,2009 עד סוף -החניון העירוני שליד הקניון 

  

אנו מבקשים להעלות לדיון ולהחלטה את נושא נגישות הציבור "  

  .מהחניון בכיכר העיר אל הכיכר והקניון

  :רקע ודברי הסבר

מתחילת הקדנציה הנוכחית עלתה בעיית הנגישות מהקומות התחתונות 

בניגוד (מטעמים שונים נבנה החניון ללא מעליות . של חניון כיכר העיר

, והדבר גורם להיעדר נגישות לאוכלוסיית הנכים) לחניוני הקניון עצמו

התופעה הזו היא תמוהה דווקא . הורים עם עגלות ילדים, הקשישים

ודווקא לאור העובדה , בחניון שאמור לתת מענה למרכז העיר כולו

שעיריית כפר סבא ממשיכה לממן חניית חינם לקניון שנהנה מכך מבלי 

הסכם והסדר בין , וה עוד יותרמה שנראה תמ. להשקיע בשיפור הנגישות

ואיננו , עיריית כפר סבא והקניון אמור היה להיחתם עוד לפני שנתיים

  .רואים כל התקדמות

  :תהליך והשתלשלות האירועים

אבינועם גרנות את הנושא בעת ,  העלה חבר מועצת העיר8/9/2006-ב

גרנות . ישיבת ועדת הכספים שדנה בהסכם עיריית כפר סבא והקניון

שסעיף כזה אכן יוכנס להסדר , אייל יוניאן, ל העירייה"ה על ידי מנכנענ

ל החברה הכלכלית אלון ויינגרטן אף אמר כי "מנכ. על פי הצעת גרנות

  .בתשתית החניון יש כבר הכנה למעליות

- הגיש גרנות שאילתא בנושא הנגישות בחניון ב, משלא נעשה דבר

תשובת .  בעיית הנגישותבה דרש תשובה לשאלה היכן עומדת, 23/6/2007
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אך מתעכב כי , אייל יוניאן הייתה שאכן הנושא בטיפול, ל העירייה"מנכ

יוניאן ציין בתשובתו לגרנות כי העירייה . כל ההסדר עם הקניון מתעכב

גרנות טען אז שאין להתנות . לוקחת בחשבון כי תצטרך להשתתף במימון

  .ל הנגישות עם פיתרון מיידי ש–את הפעלת ההסדר עם הקניון 

, ולא חלה כל תזוזה,  חלפה כמעט שנה–מאחר ומאז הדיון בשאילתא 

להביא בפני מועצת העיר את הצעת " הירוקים"מוצע על ידי סיעת 

  :ההחלטה הבאה

מועצת העיר מסמיכה את אגף ההנדסה לתכנן ולבצע הנגשה מלאה 

  .ובטיחותית של חניון הכיכר על כל מפלסיו

או להגיע , ר"ל העירייה לגבש תקציב תב"נכמועצת העיר מסמיכה את מ

  .להסכם מימון עם הנהלת הקניון

  ".2009הנגשת חניון כיכר העיר תתבצע עד סוף שנת 

  .  הערות פותחות2רק . חניון קניון, טוב  :אבינועם גרנות

  ? מה זה  :יהודה בן חמו

  . הצעה להנגשת החניון  :אבינועם גרנות

  ? ל ויצמןמה עם הגשר מע  :ר סימון גולדמן"ד

  . לא אותי, תשאל את ראש העיר? אתה שואל אותי. חכה  :אבינועם גרנות

  ? לא, אתה בחברה הכלכלית  :גיא בן גל

  .  הערות פותחות2  :אבינועם גרנות

זאת בכייה , אני אומר לכם. אני בזמנו הצעתי מנהרה מתחת לויצמן  :עמירם מילר

  ... לדורות

  ? נכון, בכיכר  :יהודה בן חמו

  -היתה מקור ל, המנהרה היחידה שהיתה, עמירם, בינתיים  : גלגיא בן

  . בסוף חוסלה, המנהרה שהיתה בששת הימים  :אבינועם גרנות

  -אבל, לא שלי, גם היא היתה שלי  :עמירם מילר

  . זו היתה ההצעה הכי טובה  :יהודה בן חמו
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  . איזו מנהרה עושים ואיך מתחזקים אותה...   :עמירם מילר

  . למרות שזה נכון לעשות את זה, כנראה שזה לא עובד הסיפור הזה  :אבינועם גרנות

  . אפשר לתחזק אותה מפרסומות על הקירות  :ר אמיר גבע"ד

  . אפשר לעשות גשר, אז גשר, אם כבר  :אבינועם גרנות

  . אבל בואו תנו לאבינועם להציג את ההצעה  :גיא בן גל

  . אז בואו נעשה מהר,  פישפילטעאנחנו לקראת הג, חברים יקרים, טוב  :אבינועם גרנות

  . יש לך מועצה דתית על הראש עד שתגיע לגפילטע פיש  :גיא בן גל

,  ימים הייתי בחניון קניון5אני לפני . אני מציע לכל חברי המועצה ללכת  :אבינועם גרנות

היא לא . פשוט הלכתי עם אשתי לקנות מתנות ובכוונה ירדתי עד למטה

  . מטההבינה למה אנחנו יורדים ל

  . ריח של שתן שם  :ר אמיר גבע"ד

זאת חוויה מאוד קשה לחנות . וזאת חוויה מאוד קשה בלי קשר לנגישות  :אבינועם גרנות

ולחוות מחדש את חוסר , עם הסרחונות של חדר המדרגות, בחניון הזה

אבל להמחיש לכם את חוסר , שבמקרה שלנו זה לא פוגע, הנגישות

 אישית לא הייתי מציע את זה כהצעה אני, שתיים. זה אחד, הנגישות

שאלתי . נקרא לזה יותר עדינה, אילו לא היתה איזושהי התנהלות, לסדר

, זאת אומרת. שאייל יוניאן ניהל אותה, שאלה תמימה בוועדת כספים

בקשר . ואייל יוניאן ניהל את כל התקציבים, ראש העיר ניהל אותה

. ו מעל שנתיים ומשהוכבר עבר. להסכם שהיה אמור להיחתם עם הקניון

כי , איך זה שהוא לא כולל, אם כבר עושים הסכם, ושאלתי את השאלה

שהוא , איך זה שהוא לא כולל את הנגשת החניון הגדול, לא דובר על זה

לדעתי היחיד בארץ , ויוצא מכאן שזה המרכז המסחרי. חניון עירוני

 ומדובר על ,שאין לו נגישות, לפחות מבין המודרניים יותר, שאני מכיר

מצד אחד אנחנו נותנים , זאת אומרת. אחד הקניונים הגדולים בארץ

הוא בנה לעצמו חניונים עם מעליות . שירות חינם לקניון של כפר סבא

והחניון של העיר שמשתלב מבחינה תכנונית בסדר גמור עם כל , ונגישות
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 ,באחת הישיבות ענה אלון וינגרטן, ואז. הקומפלקס הזה הוא לא נגיש

אלא אפילו בתכנון , הוא אמר שלא רק זה. שאני לא זכיתי להיפרד ממנו

הוא אמר , לא חשוב. או היתה, יש הכנה למעליות, המובנה של החניון

אני מכניס את זה , אייל אמר. אז לא עשיתי הצעה לסדר היום. את זה

. אז אנחנו נדאג גם לנגישות, לסעיפים של ההסכם וכשיהיה הסכם

. בינתיים אני לא יודע למה צריך לקשור דבר בדבר, סכםבינתיים אין ה

 שכן יהיה אני מקווה, אני לא קושר דבר לדבר. אין נגישות, הזמן עובר

מי שמרוויח בגדול מהעובדה שאנחנו מחזיקים לו , כי בינתיים. הסכם

, כולל מחוץ לעיר וכולל תושבי העיר, חניון חינם לאנשים שבאים לקנות

  . זו עיריית כפר סבא, ינםמי שמחזיק את זה ח

  ? אתה רוצה לקבל תשובה, אבינועם  :יהודה בן חמו

  . אני רוצה לסיים את הצגת ההצעה לסדר  :אבינועם גרנות

אחרי זה , תן לי לסיים את השטויות שלי'יש לך משפט שאומר , יהודה  :גיא בן גל

אני . תן לו לסיים, אז תן לו לסיים. 'אני אשמע את דברי החכמה שלך

  . אתה צריך להיות מבסוט, פעם ראשונה שאני מצטט אותך, צטט אותךמ

אבל כולם מגיעים לחניון , לא כולם מכירים את כל הסיפור עד הסוף  :אבינועם גרנות

. אתה רואה את ההבדל בין החניון העירוני לבין מה שעשה הקניון. הזה

הוא נהנה ,  זה הקניון המסחרי- מהזמן 90%-80%מי שנהנה  מזה 

, זה שצריך להעמיס עליו חלק מההוצאות, אז קודם כל. החניון העירונימ

אני אומר . אבל לא לזה אני נכנס. זה בטוח, וגם את זה אמר אייל יוניאן

הוא , והוא במרכז העיר, שמתקן החנייה הגדול ורציני ביותר שיש בעיר

ב ולעיר שמדברת על נגישות וכל מיני רמפות וכל מיני תכניות א, לא נגיש

, הוא לא יאה) א, אני חושב שהדבר הזה, לנגישות ומוגבלים וכיוצא בזה

, החלטנו להביא את זה כהצעה לסדר היום, ולכן. וצריך להיפטר, לא נכון

 החניון הגדול של 2009אמרנו עד סוף , ולא אמרנו עד מחר. כי זה מחייב

 - בין אם זה יחד עם הקניון או בלעדיו, בצורה זו או אחרת, כפר סבא
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  . תודה רבה על ההקשבה. נקודה. יהיה נגיש

  . בזכות ההצעה לסדר נעשה מעלית. אבי וגמרנו  :יהודה בן חמו

  . תראה איזו תרבות  :אבינועם גרנות

  . יהודה, לבד זה לא קרה, תשמע  :גיא בן גל

  . עם חיוך הוא עונה לי, וואלה  :אבינועם גרנות

זה גם לא היה , לבדוק את בריהבזכותי הקמת ועדת בדיקה פנימית   :גיא בן גל

  . כנראה שיש לנו השפעה. קורה בלי ההצעה לסדר

  ? הפרעתי לך, גיא  :אבי בן חמו

  . יהודה, אל תזלזל כל כך באופוזיציה  :גיא בן גל

  . אני מזלזל בך, אני לא מזלזל באופוזיציה  :יהודה בן חמו

  . אני לא מזלזל בך? אתה מזלזל בי  :גיא בן גל

  . כי אתה מזלזל בעצמך, אני אגיד לך למה  :יהודה בן חמו

  . אני לא מנבל את הפה שלי  :גיא בן גל

נתחיל מהסוף שאתה בא ואומר שאתה מבקש בהצעה לסדר שהנגשת   :אבי בן חמו

  . 2009ד סוף שנת חניון כיכר העיר תתבצע ע

  . נכון  :אבינועם גרנות

  . אז אני דווקא מתחיל מהסוף  :אבי בן חמו

בנוכחות . אני לא רציתי להביך אותך להוציא את הפרוטוקול מהמליאה  :יהודה בן חמו

  -אישה אחת שישבה

  . תצטט? מישהו כובל את הידיים שלך, תצטט  :גיא בן גל

  . תתבייש  :יהודה בן חמו

  . אתה גם צריך להתבייש במה שאמרת  :גיא בן גל

  ? זו לא אמת מה שאמרתי? אני מתבייש מהאמת  :יהודה בן חמו

נתחיל דווקא ) 1. 2009אתה מבקש שההנגשה תתבצע עד סוף שנת   :ואבי בן חמ

זה לא . 2009ז המשוער להפעלת המעלית הוא פברואר "שהלו, מהסוף

 שאושר גם בחברה , יש הסכם עם אמות)2. כנראה התחילה, הסוף
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אני אתן עכשיו פירוט ) 3. הכלכלית וגם במועצת עיר וגם נעשה מכרז

הגישה את ההצעה ' כפיר'ברת המעליות ח. קצר שיסביר איך מגיעים

מערבי של חניון וכיכר -כפיר תתקין מעלית בחלק הדרום. הטובה ביותר

  . בתיאום כמובן עם אדריכל העיר, העיר

  . בעקבות ההצעה לסדר  :יהודה בן חמו

ועבודות התכנון כבר , כמו כן יוסדרו גם חניות הנכים והנגישות למעלית  :אבי בן חמו

  . ל היועציםהחלו ונבחרו כ

  . נהדר  :גיא בן גל

  . מעולה  :ר אמיר גבע"ד

  ? ועוד רצית לדחות את הדיון הזה. מתנה כזאת לפסח, תשמע  :אבינועם גרנות

 I willאז ,  פעמים שחורשת קפלן משוקמת3מאחר והכרזת , יהודה  :גיא בן גל

believe it when I  will see it  .כי אתה נוטה להצהיר שלא קורים .  

  . אופוזיציה כזאת יעילה עוד לא היתה בכפר סבא  :ועם גרנותאבינ

פשוט יכול לקרוא את , אתה במסגרת חוק חופש המידע, אבינועם  :ר סימון גולדמן"ד

  . הפרוטוקולים של החברה הכלכלית ואז להגיש הצעות לסדר

  . ר הדירקטוריון בדרך כלל לא נמצא"הבעיה שיו  :גיא בן גל

, יש הצעות של כפיר, אני לא יודע. ש להצביע על ההצעה הזאתאני דור  :אבינועם גרנות

נכון שיש גם הצעה . החלטת מועצה שמחייבת. אין הצעות של כפיר

  . אבל פה אולי בכל זאת יהיה, שמחייבת השאלת ספרים ואתה לא מבצע

ייל י א"אתם שכחתם עוד דבר נוסף שנאמר באותה ישיבה ע, אבינועם  :אריה אברהם

 2-ש, אייל יוניאן אמר עוד דבר אחד, ה ישיבה שדובר עליהבאות. יוניאן

ויש , הן כן עבור נכים בשלב זה, החניות שנמצאות בתוך הקניון עצמו

, גם בקומה התחתונה שלהם וגם בקומה העליונה שלהם, להם כן נגישות

  .  החניות בעצם3זה 

  . זה עדיין מנוגד לחוק  :גיא בן גל

  .ציינתי את זה, זה אני יודע  :אבינועם גרנות
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זה ,  מקומות חנייה ואין כאן חנייה אחת נגישה600שכולל ... זה שיש  :גיא בן גל

  . זה לא אומר שזה תקין, זה שיש מענה כלשהו במתחם. בניגוד לחוק

  . בינתיים  ???

  .  שנים3הזה זה כבר ' בינתיים'ה  :גיא בן גל

  ? מה יש. בואו נהיה כולנו לכבוד פסח, נעלה להצבעה  :אבינועם גרנות

ירים , ל הקריא כהווייתם"מי בעד לקבל את הדברים שאבי בן חמו המנכ  :יהודה בן חמו

  ? את ידו

  . הצעה לסדר המתוקנת  :ר אמיר גבע"ד

  .  אנחנו נרים כוסית- 2009ואם זה יהיה עוד לפני   :אבינועם גרנות

או שזה נאמר ? זאת החלטת מועצה רשמית מה שהוא הקריא  :גיא בן גל

  . יש הבדל, מי כמוני יודע. יהודה, כי יש הבדל? וקוללפרוט

  . המכרז כבר היה מזמן, גיא  :ר סימון גולדמן"ד

ל "אישר לי מנכ? אבי, הם החלטת מועצה רשמית, הדברים שהקראת  :גיא בן גל

שהוא מאשר את , כי בפרוטוקול לא רואים שאתה עושה ככה, העירייה

  . דברי

  . הקראתי, הקראתי  :אבינועם גרנות

  . תודה רבה  :גיא בן גל

  . תשובה טובה, יפה, בסדר גמור  :ר אמיר גבע"ד

  ... ?הקראתי ואני אגיד לך לא  :אבינועם גרנות

  :ל כדלקמן" את הודעת המנכמאשרים :672 ' מסהחלטה

  .2009 פברואר –  לוז משוער להפעלת המעלית .1

  .התקיים כבר מכרזכ ובמועצת העיר ואף "שאושר כבר בח" אמות"קיים הסדר עם  . 2

בתאום , מעליות כפיר תתקין את המעלית בחלק הדרום מערבי של הכיכר והחניון' חב. 3

  .אדריכל העיר
  

  . אני מצטער שהזמן אוזל  :יהודה בן חמו
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  ? אתה רוצה לדון קודם במועצה הדתית  :גיא בן גל

  . אלא אם כן תיתנו פה אחד, לא נדון, לא  :יהודה בן חמו

חתן הבר מצווה לא , דרך אגב? נכון, יכול לנחש שלא יהיה פה אחדאתה   :גיא בן גל

  ? איפה שמעון פרץ. פה

  ? מה קשור  :יהודה בן חמו

, כשאייל יוניאן עזב את העירייה, תשמע. אתה מחליף מישהו גם, לא  :גיא בן גל

 תעשה טקס פרידה לשמעון פרץ מהנהלת המועצה -עשית לו טקס פרידה 

  ? לא מגיע לו. הדתית

  . הוא לא היה  ???

  . בואו נעבור להצעה לסדר. הוא היה מועמד  :גיא בן גל

  ? מה רצית להעיר  :יהודה בן חמו

  . ליידע את חברי המועצה,  מילים2על אלון אני רוצה להגיד   :ר סימון גולדמן"ד

  . סימון, לא מערבבים שמחה בצער  :גיא בן גל

  . שמחה בששון  :משה אבן חן

  

תקצוב ושיפוץ בית כנסת במסלול עוקף ועדת  בן גל בנושא גיא של הצעה לסדר: ג  

  .08/04/08 -ה ב הוגש,תמיכות

  

. אבל כזאת שמחייבת דיון, לא הייתי אומר כבדה, יש עוד הצעה אחת  :גיא בן גל

האחרונה להיום מדברת על תקצוב ושיפוץ בית כנסת במסלול ההצעה 

 אני ברשותכם .ככה הגדרתי את הנדון של ההצעה, עוקף ועדת תמיכות

י המידע שהובא "עפ. "כי צריך לדייק פה, בכל זאת אקריא את הדברים

  ,-"לידיעתי ואשר זכה לפרסום בעיתונות המקומית נמצא

  ?מה הקשר לעיתונות המקומית  :יש'ר בוקי צ"ד

כי בחודשים האחרונים בוצעו עבודות בבית כנסת בעיר על חשבון "  :גיא בן גל

שלא בנוהל תקין , יה אישית של ראש העירככל הנראה בהנח, העירייה
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". ובלא שביצוע העבודות קיבלו אישור של המועצה כמפורט להלן

העיתונות הרבה פעמים חשפה . כי אני באמצע הקראה? בוקי, סיימת

זו למשל דוגמא למה כדאי , שחיתויות שבגללם אנשים בכלא היום

ת קרית דבר עם ראש עיריי. להתייחס לפעמים לעיתונות ברצינות

' מנין צעירים'בבית כנסת . "הוא יסביר לך מה כתוב בעיתונות, שמונה

ביצע העירייה החלפת גג המבנה , 63הכרמל ' ברח' במתחם בני עקיבא

במסלול עוקף ועדת תמיכות , לערך ₪ 150,000-בהיקף כספי של כ

, שוב עיתונות, "מהפרסומים בעיתונות בסוף חודש מרץ. ומועצת העיר

ר שיפוצי קיץ "תן היה ללמוד כי הכספים הועברו במסגרת תבני", בוקי

בתגובה לפרסומים . לידי עמותה המפעילה בקיץ את בית הכנסת

בעיתונות מעיריית כפר סבא נמסר כי העברת הכספים בוצעה בהתאם 

אשר , העירייה בתגובה מסרה כי המבנה שייך לעמותה פרטית. לנהלים

ל מנת להעמיד מקום תפילה ע, בעבר השכירה לעירייה את המבנה

וזו , בתגובה הרשמית של העירייה נאמר. לתלמידי בית הספר בר אילן

במשך שנים מספר לא העבירה העירייה את דמי '", התגובה הרשמית

הסכימה ברוב טובה למחוק , העמותה. השכירות בגין השימוש במבנה

, יסהשהיה מצוי בסכנת קר, את החוב כנגד שיפוץ הגג הישן של המבנה

השיפוץ נעשה גם מתוך חשש לשלומם . והיה עשוי אסבסט העלול לסרטן

תקציב . המשתמשים העיקריים במבנה, של ילדי בית הספר בר אילן

 אני פניתי 30.3.08-ב" .עד כאן תגובה העירייה". 'ר"השיפוץ הגיע מתב

שתגובת , לראש העיר בבקשה לקבל לידי את אותו נוסח הסכם שכירות

בין העירייה , שנחתם לפי טענת העירייה, ם ציינה את קיומוהעירייה בעצ

הכרמל ' לבין אותה עמותה שמפעילה את בית הכנסת מניין צעירים ברח

היא לקבל את העתק ההסכם נעשתה אף שהבהרתי שהבקשה הזאת . 63

אותה זכות שכבר ציינתי פה חדשות לבקרים , "מתוקף זכות העיון

למרות שהחומרים בסופו של דבר הם , שראש העיר לא מהסס לפגוע בה
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עד הרגע הזה לא קיבלתי , יש לי חדשות בשבילכם. מגיעים באיחור ניכר

עד כמה שאני , "יש להבהיר שאין ולא ניתנה כל סמכות. "את ההסכם

, "לראש העיר או מי מטעמו לפעול במסלול עוקף ועדת תמיכות", יודע

גם . "קף ועדת תמיכותיש פה מסלול ברור שהוא עו, וזה מה שזה לדעתי

כשמדובר בביצוע של עבודות בבתי כנסת שהם בעלות אופי כספי 

כל ביצוע של עבודה במבני ששייכים לעמותות , למען הסר ספק, מובהק

ופה לדעתי היועצים המשפטיים יכולים לאשר את מה שאני , "ציבוריות

, כשאתה מעביר כסף לשיפוץ של בית כנסת". כמוה כמתן תמיכה", אומר

ולכן זה , כמוה כתמיכה בעצם, גם אם מדובר באיזושהי סכנה בריאותית

ולא במסלול , במסגרת ועדת תמיכות, אם בכלל, צריך להיות מאושר

הנחיית ראש העיר או מי מטעמו לביצוע . "עוקף מהסוג שבו זה אושר

, הם מעידים על בלבול. העבודות האמורות הן לדעתי לא חוקיות בעלילה

ראש העיר יכול . "ות ככל שמתקרבת מערכת הבחירותאיבוד עשתונ

כאשר הוא בא לתרום מהכיס הפרטי , להתנהג כפילנתרופ אם רצה בכך

אלא ". לא כשמדובר בכספי ציבור החלים עליהם כללי מינהל תקין, שלו

כמו על המקרה של , שגם על המקרה הזה, אם כן יגיד לנו ראש העיר

  . יהוא שומע לראשונה ממנ, חומת בריה

  . זה כתוב  :יש'ר בוקי צ"ד

  . אני כבר לא קורא, אני אומר דברים, לא כתוב  :גיא בן גל

  . תעדכן אותנו, לא  :יש'ר בוקי צ"ד

יש .  אתה נצמד לדף-כמו תלמיד בית כנסת טוב , אתה אני רואה, בוקי  :גיא בן גל

  . גם תורה שבעל פה

  . אתם לא מתפללים מאותו סידור  :ר אמיר גבע"ד

בפעם שעברה שאני הבאתי בפני ראש העיר טענות על חומה , אני אומר  : גלגיא בן

 לא -שנבנתה בביתו של פעיל בחירות מובהק שלו שפנה לשטח ציבורי 

  . קיבלתי כאן תשובות לאף אחד מהטענות שהעליתי
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  . מבקר בודק  :יש'ר בוקי צ"ד

תה תקשורת או.  התקשורת-? אתה יודע איפה, מבקר בודק שמעתי דרך  :גיא בן גל

  . הנושא הוא כזה. אבל זה לא הנושא. שדיברת עליה

  . התקשורת... היית שואל  :אבי בן חמו

ולא זכיתי לקבל אותו , אבי ידידי, ביקשתי לקבל את ההסכם, קודם כל  :גיא בן גל

עד הרגע הזה לא זכיתי לקבל את ההסכם שאתם ,  יום18עברו . 30.3-מה

והסכם שנחתם בין .  מסמך עירוניאני אמור לקבל כל. טוענים שנחתם

,  יום18עברו .  ימים3תוך , העירייה לעמותה זה מסמך עירוני לכל דבר

ומה , שאולי אם הייתי מקבל הסכם, אני יכול להניח. לא קיבלתי הסכם

אז .  אולי ההצעה לא היתה מוגשת-שהייתי קורא בו היה מניח את דעתי 

ותתחילו להעביר , הצעותתחסכו מעצמכם אולי את הצורך שלי להגיש 

 ימים לכל 3-עברו יותר מ. לי חומרים שאני זכאי לראות אותם בדין

 הסכם אין תחת עיניי ולא זכיתי -עברו שבועיים , עבר שבוע, הדעות

, אני מתרשם שגם אם אני אראה את ההסכם, מעבר לזה. לראותו

למה היה , זה שלמעשה, הפרשנות שהבנתי של העירייה לעניין הזה

כי היה הסכם שכירות בין ? חינת העירייה חוקי להעביר את הכסףמב

במשך השנים העירייה לא העבירה לעמותה . אותה עמותה לבין העירייה

 -וכדרך של בעצם פיצוי בדיעבד על הכספים שהעירייה חייבת . הזו כסף

סידור נוח לכל , תשמעו.  150,000₪-היא עכשיו בנתה על חשבונה גג ב

  . הדעות

  . טוב שלא התבלבלת ואמרת גדר  :פזרינה 

  . גדרות זה משהו אחר, לא  :גיא בן גל

  . כי אתה משלב את זה, לא  :רינה פז

, זה לא מריח טוב, מה שלדעתי נראה פה. גג של בית כנסת זה משהו אחר  :גיא בן גל

לדעתי זה גם לא תקין מבחינת האופן שבו הדברים , זה לא נראה טוב

גם משה אבן חן מכיר את , כי דיברתי איתו, עעד כמה שאני יוד. אושרו
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והוא , כי הקהילה הזאת ובית הכנסת הזה הם קרובים לליבו, הפרטים

ועד כמה שאני יודע הוא גם קשור , בעצמו מתפלל בבית הכנסת הזה

עד שאני לא מקבל הסכם , אני. אולי הוא ירצה להגיב על הדברים, לעניין

לם אותו או הוא לא קיים או לא בין אם לא היה זמן לצ, לידיים שלי

 אני נאלץ -לא יודע , רוצים להעביר לי אותו כי התוכן שלי בעייתי מידי

שנעשתה פה העברת כספים לא , לחשוש ולהיות חרד מהגרוע מכל

שיש פה מסלול ברור , שיש פה משהו שגובל במינהל לא תקין. חוקית

י כנסת אחרים למה בית הכנסת הזה כן מקבל ובת. שעוקף ועדת תמיכות

אלא כצינור , הרגע אישרנו סכום שאפילו לא העירייה מקצה אותו? לא

והוא עבר את ,  פעמים בוועדת התמיכות6- ו5שדנו בו , לבית כנסת מינץ

אני לא נגד לטפל בגגות אסבסט ליקויים של . כל האישורים התקינים

אבל . יכול להיות שגם מימון עירוני ראוי שיהיה מושקע בזה. בתי כנסת

כשוועדת התמיכות , באמצעות הוועדות הרלוונטיות, בהליכים תקינים

מוודאת שאין חלילה אינטרסים , שוקלת אותם, בודקת את הדברים

בטח ובטח בסמיכות כל כך קרובה בשנת , פוליטיים מאחורי המהלך הזה

שכל הקצאה ציבורית יש חשד ומרף מעליה איזה ענן אולי של , בחירות

שהן לא הגיוניות או לא עולות בקנה אחד עם בעצם אולי תרומות 

לא שאני חלילה מייחס זדון . יש לי מקום לחשוד, ולכן. המינהל התקין

אבל זה . לא שאני אומר שנעשו פה דברים רעים בכוונת מכוון, למישהו

הצעתי , ואני מסיים, לכן. לא המסלול התקין להעברת כספים ציבוריים

אני לא יודע אם התשובה . עת החלטה דברים בסיסיים מאוד כהצ3

: אני מניח שאני ארצה שההצעה הזאת תעלה להצבעה, תספק אותי שלא

העירייה תעמיד לעיון חברי המועצה העתק של ) 1: והיא אומרת ככה

אני . אותו בית כנסת מנין צעירים, ההסכם שנחתם בינה לבין העמותה

להעביר לי את זה בכל אבל גם היו צריכים , מקווה שיגידו לי שזה מקובל

אז אולי הצעת החלטה של מועצת העיר תסייע בידי לקבל מהר . מקרה
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אני חושב ) ב. עד היום כאמור לא קיבלתי אותו. יותר את ההסכם הזה

כי אני מניח שאתם נערכתם להצעה הזאת לתת , שיש מקום עוד הערב

העירייה תעניק הסברים . זו בעיה שלך, לא נערכת. עליה תשובות

פורטים בדבר הנימוקים והשיקולים שהנחו אותה בהעברת כספים מ

אני על סעיף . לטובת שיפוץ גג בית הכנסת שלא במסגרת ועדת התמיכות

  . אם ההסברים פה יהיו הגיוניים ויעלו בקנה אחד,  מוכן לוותר3

  ? 3מה אומר סעיף   ???

  . אתה יודע לקרוא, תקרא  :גיא בן גל

  . תקריא את ההצעה? 3ף מה אומר סעי  :יהודה בן חמו

אני , כי אני לא מציע להעלות אותו להצבעה בשלב זה, אני לא מקריא  :גיא בן גל

בניגוד למועצת העיר , אני מאוד מקווה שהפעם. יכול תמיד להתחרט

, והכל בגדר טענות, שנותנים את ההזדמנות להשיב על הטענות, הקודמת

ני נשען על דברים א. זה לא דברים בדוקים, זה לא דברים מוכחים

העירייה לא ציידה אותי באינפורמציה , לצערי. שקראתי עליהם בעיתון

פעם ראשונה שלא נתנו לי את . שביקשתי כדין לקבל אותה

לוועדה , נאלצתי לפנות למשרד הפנים, האינפורמציה ואת ההעברות

אני מקווה שהפעם העירייה תואיל בטובה לספק הסברים . לחיוב אישי

  .  אצטרך לחפש סעד במקורות חיצונייםלפני שאני

  . לאחר מכן אבי, משה אבן חן. תודה  :יהודה בן חמו

כנראה שהאשמה בי שלא הסברתי , אני ניסיתי להסביר לך, ידידי גיא  :משה אבן חן

, אז לא הבנת. יש מורים גרועים, כי אין תלמידים גרועים. מספיק טוב

, קודם כל. לפני ולפניםאחרי שבדקתי , ולכן הכנתי כאן הסבר מפורט

, לא בית כנסת. שזאת לא תמיכה בבית כנסת, בפתיח אני רוצה לומר

אני אתן לך . וכבר שנים את בית ספר בר אילן, אלא מבנה שמשמש היום

  . בית ספר בר אילן בית ספר ותיק. קצת רקע שאתה תבין

  ? באיזה שנה זה הוקם  :ר סימון גולדמן"ד
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  .  לפני קום המדינהעוד? בית הספר  :משה אבן חן

  . המבנה שימש את בני עקיבא  :עמירם מילר

  . הוותיקים בעיר כפר סבאהוא אחד מ  :אבינועם גרנות

בית ספר ישן ואין בו , לפני קום המדינה קראו לזה בית ספר מזרחי  :משה אבן חן

לא היה אולם , לא היה בבית הספר הזה בית כנסת. בנו מסביב, מקום

זמנו ב, 1973בשנת , ואז. הצגות ודברים כאלה, אולם אירועים, שמחות

ואלימלך אנטמן שהיה סגן ראש , של ראש העיר זאב גלר זכרונו לברכה

  . חבר מועצת עיר, עיר

  . ר מפעל המים"יו  :ר אמיר גבע"ד

, זכרונו לברכה, אדם יקר. ר מפעל המים הוא היה יותר מאוחר"יו, לא  :משה אבן חן

  . אלימלך

  . מבית הספר, סליחה, על שמו לא רחוק מבית הכנסתיש גן   :גיא בן גל

אין לבית ספר בר , תשמע'הוא פנה לראש העיר ואמר לו . כן, בהחלט  :משה אבן חן

  . 'אילן מקום תפילה

  . תדגיש? איזה ראש עיר  :יהודה בן חמו

  . זכרונו לברכה, אמרתי זאב גלר  :משה אבן חן

  . כי אני לא הייתי באותה ישיבה  :יהודה בן חמו

  . אני חושב שעוד לא נולדת, גיא  :משה אבן חן

  . זה היה לפניי,  נולדתי1976-אני ב  :גיא בן גל

  .  עוד לא נולדת1973אז   :משה אבן חן

  . עוד לא  :גיא בן גל

  . בכל אופן הוא פנה אליו וביקש עזרה  :משה אבן חן

  .  קיבלת-ביקשת , גיא  :יש'ר בוקי צ"ד

  . כל הכבוד, מדברים על בתי כנסת ואתה מגיע.  הגעתmoney time-ב  :גיא בן גל

. אין את זה בפרוטוקולים. תוספת ואולם... במקביל נבנה בית כנסת  :משה אבן חן

הציע , מאחר ובאותו זמן התפנה שם האולם שנבנה מעל סניף בני עקיבא



  .י   16.04.2008  60  מועצה מן המניין 

שהעירייה תשכור ,  את המבנה הזה-לזאב גלר , אלימלך זכרונו לברכה

 שבו 1973יש פרוטוקול משנת , ואכן.  בר אילןאותו לטובת בית ספר

  . מועצת העיר אישרה את שכירת האולם לטובת בית ספר בר אילן

  -לא עמותה ולא  :גיא בן גל

אלא המבנה הזה הוא לטובת , לא מדברים כאן על עמותה ולא שום דבר  :משה אבן חן

    ,  שנה35אני מדבר על . וככה זה היה במשך השנים. בית ספר בר אילן

בית הספר ממשיך עד רגע זה להשתמש , וזה נמשך ונמשך. 1973-ב

ופה אני חייב , אני. משמש את בית ספר בר אילן. במבנה הזה לצרכיו

אני אולי זה , לחזור למכתב שפניתי לזמנו לראש העיר שאתה תוקף אותו

  -שהכנסתי אותו ל

  ? הזה' ברוך'ל  :גיא בן גל

. למצווה שנעשתה כאן, למעשה הטובה', ברוך'א לחלילה ל', ברוך'לא ל  :משה אבן חן

  -ואני אקריא בקיצור את ה

  ? בתמורה למה  :ר סימון גולדמן"ד

  . אני לא הבטחתי לך, סימון, סליחה  :משה אבן חן

  ? מנהל בית הספר ביקש לתקן את הגג, משה  :ר אמיר גבע"ד

  . חכה  :משה אבן חן

  ? יש פנייה של מנהל בית הספר  :ר אמיר גבע"ד

  . יש פניה של חבר מועצת עיר בכפר סבא שהציבור יקר לו, לא  :שה אבן חןמ

  ? ושמו בישראל  :גיא בן גל

  . זה די חשוב לי, הילדים שלנו יקרים לי, בית ספר בר אילן יקר לי  :משה אבן חן

  . זה ניגוד עניינים  :ר סימון גולדמן"ד

 בטוח שכל מי שיושב אני. מצד חבר מועצה אחד, הפניה היתה מצד אחד  :משה אבן חן

  -כאן

  ? מי זה חבר המועצה הזה? משה, מי זה? מי זה  :גיא בן גל

  . אני אקריא את המכתב  :משה אבן חן
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  . אני לא יודע על מי אתה מדבר, שכה אחיה  :גיא בן גל

  . אז עכשיו תשמע  :משה אבן חן

  ? מי האיש המסתורי הזה  :גיא בן גל

זה היה לפני שנה , לא קשור לבחירות, רתזאת אומ, 2006 נובמבר 15  :משה אבן חן

ראש , מר יהודה בן חמו,  לכבוד,15.11.06-ב, לא סמוך לבחירות, וחצי

לבית . ככה זה נקרא, האולם שבשימוש בית ספר בר אילן: הנדון. העיר

משום כך שכרה את . ספר בר אילן אין אולם אירועים ומקום תפילה

. ד לבית הספר לשימושוצמו, פינת בר אילן, הכרמל' האולם שברח

  . אני אדלג קצת, ולראיה מצורף הסכם השכירות

  ? לבית הספר או לעמותה?  בין מי למיההסכם נחתם  :גיא בן גל

אבל זה לא . בין עיריית כפר סבא לעמותה בשם האגודה לקידום החינוך  :משה אבן חן

  . האישיו

  . אז יש עמותה  :גיא בן גל

כמו שאתה , שנקראת עמותת מניין צעירי בני עקיבאאבל לא עמותה , כן  :משה אבן חן

עיריית כפר סבא לא עמדה , משום מה. זה לא קשור בכלל. קורא לזה

לא , ובנוסף. ייתכן בגלל חסרון כיס, בהסכם ולא שילמה את מחויבותה

  . 2002-היא לא שילמה מ. 1.8.2002-נחתם חוזה חדש החל מ

  ? יה בתוקףעד מתי החוזה ה. כי אין חוזה  :גיא בן גל

  . שולם תמיד לשנתיים מראש. ושולם גם כן,  חוזה בתוקף2002עד יולי   :משה אבן חן

  ?בין העמותה לעירייה  :גיא בן גל

  . יפה, כן  :משה אבן חן

  ? אז אני לא מבין מה הקשר לבית הספר  :גיא בן גל

  . אולי בסוף תבין, תבין, אז תקשיב, חכה  :משה אבן חן

  . תסביר כמו שצריךאולי בסוף   :גיא בן גל

כל , ומאידך, בית ספר בר אילן ממשיך להשתמש באולם, בינתיים  :משה אבן חן

הוצאות אחזקת האולם הינם על בעלי בית הכנסת במקום אשר 
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, בוילונות, והם משקיעים בשיפוץ המקום, משתמשים באולם בשבתות

אבל היא קיבלה , העירייה לא משקיעה אגורה. בכל דבר שיכול להיות

 ממספר להחלפת גגהמבנה זקוק . את המבנה הזה לצורך בית ספר

ובדיקת , משום שקונסטרוקצית העץ ישנה ובלויה, ראשית. טעמים

, ושנית. מומחה העלתה שזו סכנת נפשות שמא הגג יקרוס חס וחלילה

ומי צריך לחדש מאומה על הסכנה הכרוכה , הגג עשוי מלוחות אסבסט

חובה מיידית למען ילדנו , לכן. חינוכיובעיקר כשמדובר במוסד , בדבר

, י מה שגם דיברתי עם זלטין"עפ. הגג עשוי אסבסט. להחליף גג זה

   -זאת אומרת. התקרה שם היא תקרה אקוסטית

  . עם הנדסה אין ויכוח  :עמירם מילר

 אבקשך לדאוג שגג זה יוחלף על חשבון -הסיפא , בקיצור. אין ויכוח. יפה  :משה אבן חן

ומצורף לזה .  עבור השכרת האולם לטובת בית ספר בר אילןחוב העירייה

  . הסכם שכירות

  ? על החתום  :גיא בן גל

מר דב רקוביץ , ל העירייה אייל יוניאן"מנכ: העתק. על החתום זה אני  :משה אבן חן

מנהלת , עטרה בריל' גב, אתה שאלת מה זה קשור, מנהל אגף החינוך

  .  מנהל בית הספר,מר בנימין בוכניק, מדור ממלכתי דתי

  ? ומה ענו לך על המכתב המלומד שלך  :גיא בן גל

  . לא ענו לי  :משה אבן חן

  . לא יכול להיות? לא ענו לך  :גיא בן גל

  . תשמע, תשמע. חכה, חכה, רגע  :משה אבן חן

  . משה, אני מתקשה להאמין? בכיר כמוך בקואליציה לא קיבל תשובה  :גיא בן גל

ולכן היו לי שיחות עם . לא כל מי שצועק הוא צודק, מךאבל בהבדל מ  :משה אבן חן

כאשר כל העניין הזה . עד שהוא עזב, עם אייל יוניאן, ל העירייה"מנכ

  . לא בטיפול של יהודה בכלל, היה בטיפולו

  ? עוד פעם יוניאן אחראי על הכל  :גיא בן גל
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אשר כ, הבן אדם מקבל העתק מכתב. זה בסדר גמור, לא, לא, לא  :משה אבן חן

. 'תטפל בעניין'ל שלו "ראש העיר אומר למנכ. המכתב הופנה לראש העיר

  . הפעיל את איילה זיו, יל את מחלקת ההנדסהואז הוא הפע

זאת ? נכון, ל אבל"אייל יוניאן כבר לא היה מנכ, כשהגג הוחלף, בפועל  :גיא בן גל

  . את הפירות שלו קצרו אחרים, אומרת

  ? מה זה משנה  :משה אבן חן

ההחלפה בפועל לא בוצעה בזמן שאייל יוניאן היה . טרחת לציין, משנה  : בן גלגיא

  . כי נורא קל לדבר על מישהו שלא נמצא פה כבר. ל"מנכ

  . הוא עשה דברים נכונים, לא  :משה אבן חן

  . אני לא אמרתי שלא, על הכיפאק  :גיא בן גל

  . עשה דברים נכונים  :משה אבן חן

  . יע גם למי שעובד היוםאולי הקרדיט מג  :גיא בן גל

היה צריך , אתה לא יכול להגיד שהיה פיקוח נפש ואוטוטו היה נופל, רגע  :ר סימון גולדמן"ד

  -לא הספקנו ללכת לוועדת תמיכות, מהר לתקן-מהר

ילדים בבית ספר . זו לא תמיכה בבית כנסת, לא קשור לוועדת תמיכות  :משה אבן חן

נעשה כאן , אני רוצה לסכם, צורבקי. אני חושב שזה דבר ראשון במעלה

  . היה חוב של העירייה, לא עוקף ועדת תמיכות, מעשה חשוב, מעשה נכון

  . ספק אם הוא חוקי  :גיא בן גל

ככה העירייה השקיע בגג ובזה היא , בדיוק כמו החוב של העירייה  :משה אבן חן

  . כיסתה

  ?עד איזו שנה  :עמירם מילר

  . 2008עד סוף   :משה אבן חן

  . חששותיי רק התאמתו, להיפך. רחוק מאוד מלהיות בסדר  :ן גלגיא ב

  ... בית כנסת... לכן אני חושב שכל ההלנה וכל ההצגה  :משה אבן חן

  ? אז מה עם ההסכם  :גיא בן גל

אני . היא תיתן לך, אם העירייה תצטרך לתת לך את זה. ההסכם קיים  :משה אבן חן
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  -פשוט הסברתי

  ? הסכםבין מי למי ה  :ר אמיר גבע"ד

  . 1982-יש לי גם הסכם מ  :משה אבן חן

  .אבי? סיימת, משה  :יהודה בן חמו

  . לא היה כאן שום דבר. תודה רבה  :משה אבן חן

  . נשארתי יותר מבולבל ממה שהייתי לפני  :גיא בן גל

או בעצם , קודם כל אני רוצה להדגיש שהסכום שהעירייה השקיעה  :אבי בן חמו

  .  150,000₪ולא  ₪ 135,000זה , שיפצה את הגג

  . לא בא ברגל ₪ 20,000  :גיא בן גל

  . מ"פלוס מע  :ר אמיר גבע"ד

מאחר . אני רוצה להדגיש שבעצם העירייה שיפצה את זה, הדבר השני  :אבי בן חמו

ולכן מעולם זו לא , וזה היה כחלף מרכישת שירותים שהעירייה קיבלה

  . אני אתן איזושהי סקירה, ואם תרצו. היתה תמיכה

  ? אתה יכול להסביר את זה', רכישת שירותים'  :גיא בן גל

אני אנסה . אני אתן סקירה עכשיו קצרה מכל ההיסטוריה. אני אסביר  :אבי בן חמו

אנחנו עוסקים באולם , קודם כל. להשלים את מה שמשה אבן חן ציין

מצוי בבית ספר בר , הכרמל פינת בר אילן' בקומה השנייה של מבנה ברח

ם משמש מזה שנים רבות את תלמידי בית הספר כמקום האול. אילן

הואיל ואין בבית הספר מבנה אחר המתאים . תפילה וכאולם אירועים

י תלמידי בית "לשם הסדרת זכות השימוש באולם ע. לשימושים אלו

להתקשר בהסכם עם , 1973עוד בשנת , החליטה מועצת העיר, הספר

להשתמש , ורשים להחזיקהמ, העמותה לקידום החינוך הדתי בכפר סבא

בעלת זכויות החכירה , בודהולנהל את האולם מטעם קרן תורה וע

, לתקופה של שנתיים, 1.8.82גם מיום , בין הצדדים נחתם הסכם. באולם

העירייה שילמה לעמותה סך של , בזמנו. עם אופציה לשנתיים נוספות

שימוש  עמדו דמי ה1994החל משנת .  ישן מידי חודש כדמי שימוש5,000
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,  ואילך1996ובשנת . לחודש$ 420-על סכום השווה בשקלים חדשים ל

, 2002 זה היה עד -' ואילך' אומר אני. לחודש$ 500עמדו דמי השימוש על 

חדלה הרשות מלהאריך את , 2002החל משנת . שהיה ההסכם בתוקף

, ואף חדלה מלשלם כספים לעמותה בגין דמי השימוש, תוקף ההסכם

דה שתלמידי בית הספר המשיכו לעשות שימוש באולם וזאת חרף העוב

זו אותה . פנו נציגי העמותה לרשות, 2007- ו2006במהלך סוף . כבעבר

והתריעו בעצם על קיום חוב של הרשות כלפי , פנייה שמציין משה

י תלמידי בית הספר במהלך השנים "בגין השימוש באולם ע, העמותה

פו וטענו כי גג האולם עשוי לוחות נציגי העמותה גם הוסי. 2007 עד 2002

ויש . וכי קונסטרוקציות העץ התומכות בהן הינה רעועה, אסבסט ישנים

באופן . שהגג הוא גן מסוכן, ח של קונסטרוקטור שמציין את זה"דו

כאמור ילדי בית הספר , המסכן את שלומם של העושים שימוש באולם

שתתף במימון עלות אשר על כן הציעו נציגי העמותה כי הרשות ת. שלנו

ממה שאני . וזאת בתמורה למחיקתו, החלפת הגג עד לגובה סכום החוב

והרשות השתתפה רק                ,  200,000₪-הגג עלה קצת יותר מ, יודע

 עד 2002, שזה בעצם תחשיב החוב בגין אותה תקופה,  135,000₪-ב

2007 .  

  . לחודש$ 500על בסיס של   :גיא בן גל

  . עשיתי חישוב עכשיו  :ולדמןר סימון ג"ד

  ? ולכמה הגעת  :גיא בן גל

  .  חודשים12כפול $, 500כפול , 2008 עד 2002- שנים מ6: לקחתי ככה  :ר סימון גולדמן"ד

  ? 500למה ,  הוא אמר420  :עמירם מילר

   .1996- מ500  :אבי בן חמו

  ? אבי, מי בנה את הבניין הזה  :יש'ר בוקי צ"ד

  ? אתה יודע משה, ת הבנייןמי בנה א  :יהודה בן חמו

  . תורה ועבודה  :ר סימון גולדמן"ד
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 בנים טבעו 2-ש, ותושבים כאן, קרן תורה ועבודה זה הבניין למטה, לא  :משה אבן חן

  ...  ואז הם תרמו-צעירים , בים

  .  באב9-הם הלכו ב  :עמירם מילר

  . לא יודע, לא חשוב  :משה אבן חן

  . ל לא סיים לדבר"המנכ, משה. הוא לא סיים את ההסבר  :גיא בן גל

אנחנו גם נדרשנו בסוגיה הזאת . אני רוצה רק להגיד עוד כמה דברים  :אבי בן חמו

  . לתת הסבר למשרד הפנים

  . לאחרונה  :גיא בן גל

והודיע , משרד הפנים קיבל מאיתנו הסבר עם כל המסמכים. לאחרונה  :אבי בן חמו

, ת כיוףאנשקיבלנו מל להקריא לכם את המכתב שאני יכו, לנו אתמול

. משרד הפנים מחוז מרכז, שהוא ממונה רשויות מקומיות וקצין מחוז

  . 15.4-זה התקבל אתמול ב, אני מקריא את המכתב לפרוטוקול

. שלום וברכה, ראש עיריית כפר סבא, מר יהודה בן חמו, לכבוד"

להלן התייחסותנו לפניה בעניין שיפוץ בית הכנסת של עמותת , לבקשתך

כפי ) 1. י העירייה ללא אישור ועדת תמיכות"תורה ועבודה שנעשה עקרן 

י "התייחסות זו נסמכת על המידע והמסמכים שהוגשו לנו ע, שהובהר

בעיקרו מחייב את , כסף ושווי כסף, נוהל מתן תמיכות) 2. העירייה

העירייה להעניק תמיכות בהתאם לקריטריונים ולאחר קבלת אישורים 

ולאחר קבלת , בהתייחס לנושא הנדון) 3. םשל הגורמים המוסמכי

אין אנו מוצאים לנכון לנקיטת צעדים כלשהם , התייחסות העירייה

ככל , יחד עם זאת) 4. מעבר להפניית תשומת הלב לכללים המחייבים

על העירייה להסדיר , ל"שבכוונת העירייה להמשיך ולהשתמש במבנה הנ

  ". יוףת כאנש, בכבוד רב. את ההתקשרות מול העמותה

  ? אפשר לראות את המכתב  :גיא בן גל

  . תקבל אותו, תקבל אותו  :יהודה בן חמו

  ? כמו שאני קיבלתי את ההסכם  :גיא בן גל
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  . תקבל אותו  :יהודה בן חמו

  . תעביר אותו, הנה הוא פה  :גיא בן גל

  . צלם אותו  :ר אמיר גבע"ד

  ? אתה לא מאמין לו  :יש'ר בוקי צ"ד

  . לאמא שלי אני מאמין. ין לאף אחדאני לא מאמ  :גיא בן גל

  ? בבוקר כשאתה מסתכל בראי  :יש'ר בוקי צ"ד

, כשאני מבקש לקבל מסמכים. אבל התקלקלת, בוקי, פעם האמנתי לך  :גיא בן גל

  . אני רוצה לראות אותם, אז אם מקריאים אותם. אני לא מקבל אותם

  . הוא לא מאמין בי  :יש'ר בוקי צ"ד

, אני מאמין לך, אבי. אני לא מאמין לך, אני לא מאמין בךלא אמרתי ש  :גיא בן גל

למדתי להיות סקפטי עם . אני רק רוצה לראות את זה בעיניים שלי

  . השנים

אני מבקש , כדי שהעירייה לא תהיה בסיכון, בעיניים של משפטן, אבי  :ד יעקב אוחיון"עו

ך על אופן תשלום בחוב בדר, שיהיה מסמך חתום בין העירייה לעמותה

ואיזה אורגן הוא , המעמד של משהאני לא יודע מה , כי אחרת. הזו

ואין , אבל בינתיים אנחנו התנדבנו לעשות את הגג. אין לי מושג, בעמותה

  . מסמך חתום ששומר עלינו בעניין הזה

  . זה גם כתוב במכתב של משרד הפנים, נכון  :ר אמיר גבע"ד

  ? אתה חבר עמותה  :ר סימון גולדמן"ד

  . אני לא בקרן תורה ועבודה  : חןמשה אבן

  ? ר העמותה"אתה יודע מי יו  :גיא בן גל

  ? באיזו עמותה אתה כן  :ר סימון גולדמן"ד

  . עמותת שומרי כלבים  :משה אבן חן

  . ר העמותה"עמיתו לסיעה הוא יו, עד כמה שידוע לי  :גיא בן גל

  ?-אתה באחת העמותות ש. אני רוצה להבין, רגע  :ר סימון גולדמן"ד

  . תקבל את כל הניירות, אין בעיה שתקבל גם את ההסכמים, גיא  :יהודה בן חמו
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  . לא קיבלתי  :גיא בן גל

, אבל אם אתה חושב שאני רואה את כל המכתבים, אני לא אפתיע אותך  :יהודה בן חמו

כי לא צריך , אין שום בעיה, ה אתה תקבל את כל המסמכים.אתה טועה

  . במסמך עירונילעיין ע לך כי מגי, החלטת מועצה בשביל זה

כמו , שאם מסמכים יגיעו אלי, אני גם מתחייב בפניך. על הכיפאק  :גיא בן גל

ואז לא תצטרך לתת . הרבה פחות פניות חיצוניות... , שהחוק דורש

למשרד הפנים על חומות , הסברים למשרד להגנת הסביבה על אסבסט

  . ולכל מיני גורמים אחרים

  .  פה ניגוד עניינים מובהקיש  :ר סימון גולדמן"ד

  . תעביר ניירות בזמן והכל ידפוק  :גיא בן גל

  . אני חושב שאנחנו יכולים לקבל את ההתנצלות של גיא  :יש'ר בוקי צ"ד

  ? איזו התנצלות  :גיא בן גל

  . גיא, אנחנו מקבלים אותה  :יש'ר בוקי צ"ד

ר למדתי על חוות תראה אני כב. אני מציע שתיזהר בניסוחים שלך, בוקי  :גיא בן גל

מקרן ₪  מיליון 11דעת משפטיות שאומרות שחוקי להעביר תרומות של 

  . אז אני מציע לך להיזהר. וגם את זה הצלחתי להפוך, ספיר לפארק

   -אני רוצה לשאול את אבי  :עמירם מילר

לא . אתה בינתיים יודע רק לדחות הצעות לסדר ושאילתות היום, עמירם  :גיא בן גל

  .  ממי שמצליחתלמד, הצלחת

  -אני רוצה לברר עם אבי בן חמו  :עמירם מילר

  - פה4תקרא את סעיף   :ר אמיר גבע"ד

  . קראתי, אני קראתי  :יש'ר בוקי צ"ד

  . כי זה לא לגמרי בסדר, צריך להסביר מה שקובי אמר  :ר אמיר גבע"ד

  . לא הכל היה תקין  :גיא בן גל

אולם , ילו בתדירות יומיומיתאפ, להשתמש במבנה לפי דבריכם...   :עמירם מילר

מדוע לא משרד . וזה חלק מהצרכים של בית ספר ממלכתי דתי, תפילה
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  -החינוך משלם את

  . מותה מפעילהכי הע  :גיא בן גל

  . לא פנו למשרד החינוך  :יהודה בן חמו

  ? לא פנו  :עמירם מילר

   ?זה המקרה היחידי שלא פנו למשרדי ממשלה, מה. לא, לא, לא  :יהודה בן חמו

  . מגיע להם לקבל, אנשים מצביעים עמירם, יש שם קהילה  :גיא בן גל

  ) מדברים ביחד(

שמשרד החינוך ישלם , אני דורש, לפחות מעכשיו. אני מדבר על העתיד  :עמירם מילר

  . אם צריך

  ? אני אוכל לקבל את ההסכם  :גיא בן גל

  . כשיהיה הסכם  :ר אמיר גבע"ד

  .  הייתי בישיבה הזועוד מעט תראה לי שגם  :עמירם מילר

 כמו 4בכלל לסעיף , מאז שההסכם הזה יצא לידיעת החברים, עמירם  :יהודה בן חמו

 להמשך ההתקשרות העתידית חייבים -תקרא אותו , שאמיר אומר

לא תהיה , כן תהיה פניה למשרד החינוך, שנית. זה אחד, לעשות הסכם

לא נעשו . ביקורתואני לא רוצה כרגע להעביר ,  הרבה פניות נעשו-פניה 

קודם כל יסדירו את הנושא . פניות למשרדי ממשלה לסייע בתקציבים

  . הזה

  . בקדנציה השלישית  :ר סימון גולדמן"ד

מכיוון שלא צריך לקבל החלטה לתת , יותר חשוב, באשר להצעה לסדר  :יהודה בן חמו

 תקבל את ההסכם -י דין "לך מסמכים ואתה חייב לקבל אותם עפ

אתה צריך לקבל ואף אחד ,  מה שקשור לעיריית כפר סבאותקבל את כל

  . לא צריך לקיים דיון על זה

  . אין דיון כי זה לא קרה  :גיא בן גל

  . 30.3,  לחודש30-כי אתה הכנסת את זה ב  :יהודה בן חמו

  ? יום לא מספיקים כדי לקבל הסכם18  :גיא בן גל
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  . אני אגיד לך למה, לא, לא  :יהודה בן חמו

  ? מהגנזך האישי  :גיא בן גל

ואמרו ידונו על זה , והכנסת את זה להצעה לסדר,  הכנסת לחודש30. לא  :יהודה בן חמו

  -אתה יכול מחר לגשת. כבר בישיבת המועצה

,  ימים3לא קיבלתי את זה תוך ,  ימים כמו שהחוק אומר3חיכיתי   :גיא בן גל

ממך תתחיל להתרגל שכל מה שאני לא אקבל כפי שהחוק דורש , הגשתי

 ימים 3-ח פחות מ"תגיש דו.  תקבל כהצעה לסדר- ימים 3לתת לי תוך 

אתה רוצה לענות לי כל הזמן . לא תקבל כהצעה לסדר, כמו שהחוק דורש

הבעיה שאחרי זה אתה מנסה ,  גם טוב-? באמצעות ההצעות לסדר

  . זאת הבעיה, להוריד אותן

  -י"נאמרו ערק בדברים ש, אין לי במה להסתפק, לכן  :יהודה בן חמו

נסתפק בעוד איזו הבטחה אני מקווה שאני אראה את ההסכם ולא   :גיא בן גל

  . לראות מסמכים שאין מאחוריהם בסיס, חסרת שחר שלך

  

  )מחוץ לסדר היום(הרכב המועצה הדתית . 8  

  

מכיוון שהנושא , אני רוצה להעלות עוד פעם, לפני שננעל את הישיבה  :יהודה בן חמו

רת לי היועצת המשפטית שגם עם רוב רגיל אפשר אומ, דחוף וחשוב

, אבינועם ואמיר, אני רוצה לדבר לאנשי האופוזיציה. להעלות נושא נוסף

נושא של המועצה הדתית הוא נושא דחוף . אני רוצה לדבר אליכם

ישנם צרכנים . אתם לא צרכנים של הציבור הדתי. מסיבה אחת פשוטה

  . מחוסר השירותים, דתיתשנפגעים מאוד מהשירותים של המועצה ה

  . הם פונים גם אלינו  :אבינועם גרנות

  .  דקות3היתה לי את הזכות להעיד שם ולחכות   :גיא בן גל

  . את כל ההצעות שלכם הוא העלה, כמו שראית, גיא  :ר סימון גולדמן"ד

  ?-אתה עכשיו מקשר, מה  :גיא בן גל
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  ?למה להתנגח? אני אומר למה  :ר סימון גולדמן"ד

  ? הפכת להיות משנה לענייני קואורדינציה קואליציונית עכשיו  : גלגיא בן

  . אני אומר שאתם סתם מתנגחים  :ר סימון גולדמן"ד

לא היינו , שיביא את זה עם כל שאר סדר היום. לא מתנגחים סתם  :גיא בן גל

  . לא צריך לעשות מחטפים של הרגע האחרון. אומרים כלום

  . גיטימיים עד עכשיוכל הנושאים היו ל  :ר אמיר גבע"ד

  . חד משמעית מחטף, מחטף  :גיא בן גל

אז אתה יכול לקרוא לזה , אם אבינועם היה הולך ואמיר היה הולך  :יש'ר בוקי צ"ד

  . מחטף

הרב . תראה את הסתירה ביניהם, אני אצטט לך כמה מכתבים שלו  :גיא בן גל

שא אם הנו? אנחנו אשמים בזה. אתמול, המכובד כתב מכתב בכתב ידו

. אני לא יודע? למה כבוד הרב חתם על מכתב רק אתמול, כזה בהול

למה הרב התפנה לכבד את כתב ידו על מכתב ? בשביל הרב זה לא בהול

  ? שחור על גבי לבן רק אתמול

  . הוא יענה לך. את השאלות האלה תשאל את הרב, גיא  :יש'ר בוקי צ"ד

אתם רוצים לשכנע אותי שזה . אני לא צריך לשאול את הרב כלום, לא  :גיא בן גל

לא ? דחוף הנושא ככל שיהיה,  שעות לפני ישיבה24סביר למסור חומר 

  . השתכנעתי

  ? זה טוב לציבור או לא  :יש'ר בוקי צ"ד

  . אותו רב מדבר בגנות אחד המועמדים  :גיא בן גל

מכיוון שהרב לא היה בשעות . רק לצורך הפרוטוקול אני רוצה להסביר  :יהודה בן חמו

הוא ביקש להעלות , ונודע לו שיש דיון בנושא במועצת העירייה, וקרהב

 3את הנושא הזה בעקבות המכתב שהגיע מלפני כחודש נדמה לי או 

  . שבועות

  . מאוחנה  :גיא בן גל

  . מהשר יצחק כהן, לא מאוחנה, מהשר  :יהודה בן חמו
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  . לא של השר, אתם צירפתם מכתב של אוחנה  :גיא בן גל

. ביקשו להעלות את זה, משידעו שמתקיים דיון במועצת העירייה, ולכן  :יהודה בן חמו

להחליף את , ביקשו בפררוגטיבה שיש להם בחוק, גם הרב וגם השר

להתאחד סביב , גם מחברי האופוזיציה, אני מבקש. הנציגים שלהם

והיה ותגידו . נעמיד את זה להצבעה', לא'והיה ותגידו לי . העניין הזה

ואם פונים . הנושא הזה דחוף, ועל כן. את זה פה אחדאז נעשה ', כן'

על אחת כמה וכמה אתם מכירים את הקשיים של , אליכם אנשים

אני אביא , אם לא נעלה את זה, אני בא ואני אומר, לכן. המועצה הדתית

זה יהיה יותר נוח לחברים , לישיבה שלא מן המניין מיד אחרי פסח

  ? לגרום טורח לאנשים

  . תסביר לנו מה הבהילות? ה הבהילות הגדולהמ  :גיא בן גל

הרי זה לא יוצא . יש זמן לפרסום ברשומות, עוד פעם. אני אסביר לך  :יהודה בן חמו

  . מהיום להיום

אתה יודע איזו פעם זאת שאנחנו מאשרים הרכב של מועצה הדתית   :גיא בן גל

  ? אתה מתנבא שזאת הפעם האחרונה? בקדנציה הזאת

  . לוואיה  :יהודה בן חמו

ולכן אני מעריך בזהירות שגם אחרי פסח לא תהיה , אני חושב שלא  :גיא בן גל

  . הפעם האחרונה

  . אתה יודע למי ניתנה הנבואה  :יהודה בן חמו

היית צריך להביא , ואם הנושא חשוב לך. ולכן החיפזון הוא מהשטן  :גיא בן גל

  .  שעות קודם48אותו 

  . אז תתנגד  :יהודה בן חמו

  . מתנגד  :גלגיא בן 

  . תתנגד  :יהודה בן חמו

  . אל תדאג, ונערער על זה גם  :גיא בן גל

  . תערער  :יהודה בן חמו
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  . ץ"יש גם מי שיגיש בג  :גיא בן גל

  ) מדברים ביחד(

  . זה היה אתמול בתיבת הדואר שלי  :גיא בן גל

  .  שעות36זה ? 48אבל למה אתה אומר   :אבי בן חמו

  . 36זה לא היה   :גיא בן גל

  . 48אבל אל תגיד , 36זה לא היה   :אבי בן חמו

אני לא אהיה איתו , מי שלא יהיה איתי פורמליסט? מה לעשות  :גיא בן גל

  . פורמליסט

אני מעמיד , עקב הדחיפות של הנושא, אני מעמיד להצבעה, חברים  :יהודה בן חמו

ירים ? מי בעד.להצבעה להעלות לדיון את נושא הרכב המועצה הדתית

  .את ידו

  . זה נוגע אליו באופן עקיף? שמעון יכול לקחת חלק בהצבעה  :גיא בן גל

  . הוא לא מועמד  ???

. גיא ואמיר גבע. ירים את ידו? מי נגד. מוציאים אותו והוא בעד, ההיפך  :יהודה בן חמו

  .תודה רבה. נמנעים אין

  הצבעה  

, ש"י צבוקי,  גולדמןסימון,  פזרינה,  אוחיוןקובי,  בן חמויהודה: בעד 

  . אבינועם גרנות, שמעון פרץ, אברהם מולה,  מילרעמירם,  אברהםאריה

  אמיר גבע,  גיא בן גל:נגד

   אין:נמנע

  .מחליטים להעלות לדיון את נושא הרכב המועצה הדתית  :673 ' מסהחלטה
   

  . אני מעלה לדיון את הנושא של הרכב המועצה הדתית  :יהודה בן חמו

  . ים רקתעלה את השינוי  :עמירם מילר

, פנה אלינו השר. זה יהיה יותר מהר ממה שאתה חושב. שנייה, רגע  :יהודה בן חמו

מי . ביקש להחליף את המועמד שלו שמעון פרץ בחבר צביקה רובינשטיין
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  -בעד לאשר

  . אתה לא יכול ישר להצביע, אתה מקיים דיון, רגע  :גיא בן גל

, -ד כזה ראוי כמו שמעון פרץ באמת לאמה מועמאני רוצה להבין ל, רגע  :ר סימון גולדמן"ד

  ? ס באמת הביאו אשכנזי לבן"איך ש

רק אל . אז אני אשתדל לקצר, יש פה אנשים שבכו על זה שממהרים  :גיא בן גל

  . תקטעו את הדברים שלי בבקשה

  . תסתכל על השעון  :יש'ר בוקי צ"ד

  . די, בוקי  :יהודה בן חמו

, הנושא הזה מובא לפתחנו. 8 אני אנצל בלי נדר,  דקות10תמדוד לי   :גיא בן גל

  . השישית בקדנציה הזאת, אם הספירה שלי נכונה, בפעם כבר לדעתי

  . שביעית  ???

  ? שביעית  :גיא בן גל

  . הרבה פעמים יותר מידי? מה זה משנה  :יהודה בן חמו

וזה מלמד משהו על היחסים בין מועצת העיר והעומד בראשה , זה משנה  :גיא בן גל

אחד הכישלונות , יהודה, וזה אני מודיע לך חגיגית. ועצה הדתיתלבין המ

  . הקולוסאליים שלך כראש עיר

  .לא הבנתי? מה  :יהודה בן חמו

, השביעית, העובדה שהנושא הזה מובא לפתחנו בפעם השישית  :גיא בן גל

  .  זה כישלון קולוסאלי שלך כראש עיר-יודע מתי ' ה, השמינית

  . קיבלתי  :יהודה בן חמו

אחרי , אני אומר לך שהעובדה שאתה. אני לא ביקשתי את האישור שלך  :גיא בן גל

  - שנים4-יותר מ

  . אני יוצא מנקודת הנחה שבגלל זה לא תצביע לי  :יהודה בן חמו

 שנות כהונה ממשיך 4העובדה שאתה אחרי . יש לך אינטואיציה טובה  :גיא בן גל

נשים שהיום הם עם הא, ואין דרך אחרת להגדיר את זה, להתקוטט

  . חברי הנהלת המועצה הדתית המכהנים
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  ) מדברים ביחד(

אתה אחרי זה תוריד לי את הזמן הזה ותגיד שאני מאריך , יהודה  :גיא בן גל

  . בדיבור

  .  דקות עברו4  :שמעון פרץ

. הייתי ממליץ לך להיות בשקט, מכל האנשים פה באולם, שמעון  :גיא בן גל

מתקוטט בבתי משפט ,  שנות כהונה4-שאתה אחרי יותר מ, העובדה

בין אם , עם מישהו היום, בשלב שאתה מגיע לחוסר הידברות מוחלט

וניסית כמעט . ר המועצה הדתית"יו, אתה אוהב את העובדה הזו או לא

להביא לידי כך שהרכב המועצה , כל תעלול שהספר המציא ולא המציא

שים שהם לא נבחרו אנ. הדתית יהיה הרכב פוליטי שישא חן בעיניך

הם לא נמנים , הם לא נמנים על השולחים שלך, מהמחנה הפוליטי שלך

ככל , היום בערב. פעם אחר פעם נכשלת להביא, ואתה. על התומכים שלך

סוף לקבל הרכב שיבטיח לך רוב -יהיה לך את הרוב הדרוש סוף, הנראה

ר המועצה "וזה להדיח את יו, למה שאתה בעצם חפץ לעשות מחר בבוקר

, שאתה מתקוטט איתו בבתי משפט, האיש. תית המכהן בכור ועקניןהד

, צים עדיין מתנהלים בימים אלה בין העירייה" בג3 או 2-שלא פחות מ

הדברים . שאתה אחד מהאנשים שהם נשוא העתירות שלהם לבינם

חברי , אנחנו במובהק, אמרת נכון. האלה עוררו ריבים ומדונים

, אני אומר לך. רותי הדת בכפר סבאלא הצרכנים של שי, האופוזיציה

, וזכיתי להעיד בשביל חבר טוב שלי שהתחתן, כבוד גדול נפל בחלקי

הזמן שאני הייתי צריך להמתין עד שכבוד . שנרשם ברבנות כפר סבא

היה ארוך יותר מהזמן הממוצע שנדרש , הרב שלוש נאות לקבל אותי

אני מתנסח ו. ומהזמן שנדרש להאריך רישיון נהיגה, לנפק דרכון

וגם קח בחשבון . ואתה יודע גם למה אתה צוחק, ואתה צוחק, בעדינות

אז בכלל השיחה , שכבוד הרב שלוש זיהה שאני העד שאני מעיד

אני . ורחמיי רחמיי לאלה שהמתינו בתור אחריי, התארכה לה גם הרבה
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שירותי הדת . אבל הדברים לא מצחיקים, אומר את הדברים במליצה

ואפשר להאשים את המועצה הדתית , ירותים גרועיםבכפר סבא הם ש

אבל הדבר יורד לשורשם של היחסים . זה הדבר הכי קל לעשות, בזה

הגרועים ששוררים בינך כראש עיר ובין העירייה לבין אלה שעומדים 

סובלים מזה , סובלים מזה כל האנשים שצריכים תעודות כשרות. שם

 אנשים שהם בהכרח שזה לא, אנשים שצריכים תעודות נישואין

שהפרנסה שלו מותנית , יכול להיות אדם שהוא בעל פיצרייה. חילוניים

ועל הבלגן שהולך היום במחלקת הכשרות בכפר . בתעודת כשרות תקפה

מה הקשר לאישור 'ויהיה מי שאולי יגיד . אני לא צריך לספר, סבא

והעגלה , בוא תאשר הרכב שראש העיר חפץ ביקרו, אדרבא. ?ההרכב

 -? רק מה. 'והכל יהיה בסדר, והכספים יתחילו לזרום, חיל לנועתת

. לאישור מועצת העיר האחרונה, שמעון פרץ שמו, האיש הזה הובא

  . תסתור מה שאתה רוצה אחרי זה, עם הפרוטוקולהיתה פה התחכמות 

  . אני לא אסתור כי אני אתן לך לדבר  :יהודה בן חמו

א נמצא כראוי להיות חבר הנהלת מועצה האיש הזה ל. תן לי לסיים  :גיא בן גל

  . דתית

  -'האיש הזה'אם אתה רוצה לכבד את עצמך שאני לא אקרא לך   :יהודה בן חמו

אף פעם לא היה , עמיתי למועצת העיר, שמעון פרץ. לא אושר, לא נמצא  :גיא בן גל

אפילו הייתי בסוכה שלך . אתה יודע את זה, לי שום דבר אישי נגדך

פעם כמעט דפקת לי מכות בישיבת .  את הזמנתךכיבדתי, בסוכות

  . זה היה תחילת הקדנציה. זה אני זוכר, מועצה

  . חבל שלא עשיתי את זה  :שמעון פרץ

הרקורד שלך . אני גם לא דופק לך חשבון, ח"אבל כמו שאני לא דופק ליב  :גיא בן גל

  . הציבורי מדבר בעד עצמו

  . נכון  :שמעון פרץ

ניסיונות , אני אומר לכם בידיעה,  למרות ניסיונות,משרד הדתות  :גיא בן גל
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שהוא , אמיצים מאוד מצד השר ששייך למפלגה ששמעון פרץ שייך אליה

עד כמה , ניסיונות מאוד אישיים שלו אפילו, היום שר הדתות בפועל

,  הניסיונות האלה לא צלחו-לנסות ולאשר את המינוי שלו , שאני יודע

הגענו למצב שעושה השר מה שהחוק . מהיודע ל, וכל מי שמתעמק טיפה

והוא , הוא מגיע למסקנה שלאשר את פרץ הוא כנראה לא יוכל. מתיר לו

העברנו אותו פה את כל הישיבה האומללה , שמסכן, מביא אדם אחר

  . הזאת

  . אל תעשה אותי מסכן, אתה עוד לא מכיר אותי  :קהל

  . אתה צודק  :גיא בן גל

  . תודה  :קהל

ליבי איתך שנאלצת לשמוע את כל הדברים שהיו עד לפני הסעיף אבל   :גיא בן גל

אני מאחל , אני לא מכיר אותו, אני לא מלין על האיש. הזה שנוגע אליך

  . לו בהצלחה במידה והוא יקבל את תמיכת מועצת העיר הערב

  . הוא יקבל  :רינה פז

  ? רינה, יקבל  :גיא בן גל

  . יקבל  :רינה פז

  . וי שלך כנראה לא רעהגם יכולת הניב  :גיא בן גל

  . אני לא נביאה  :רינה פז

הרי לא רק את שמעון רוצים להחליף היום באדון הנכבד . על הכיפאק  :גיא בן גל

ר עמנואל פלח באיש יקר "רוצים גם להחליף את ד. שיושב בקצה האולם

ץ שהגיש אותו לא אחר "תלוי ועומד בג, אני אומר כך. ששמו ארנון לוי

  . ושהרב של' מאשר כב

  . בוטל  :שמעון פרץ

תראו ? יש החלטה של בית משפט? אתם חושבים שלא עשיתי שיעורי בית  :גיא בן גל

יש . אין מסמך כזה. אני אפסיק לדבר על זה, לי מסמך של בית משפט

, וכפי שאתם יודעים, יש דיון שנקבע. אני לא קונה את זה, אמירה שבוטל
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. הוא לי להיות איתם בקשרלכבוד , אני בקשר עם האנשים הרלוונטיים

אני מודיע לכם חגיגית שגם אם תאשרו היום פה את . נקבע דיון המשך

המילה האחרונה , המילה האחרונה לא תיאמר כאן הערב, ההרכב

כי השיח לצערי הוא . תיאמר בבית משפט כפי שהיא נאמרה עד היום

כזה שמתנהלים דרך בתי משפט ולא באמצעות כפי שהדברים צריכים 

אני לצערי גם מנהל אפיק משפטי אחד מול העירייה בנושא . תנהללה

אבל זה לא הנושא , שלדעתי לא יימצא לו פתרון עד סוף הקדנציה, כאוב

' פליק פלק'שה, אני אומר לכם. על נושא הקבורה האזרחית, עכשיו

וכחילוני גמור אני נזהר , ואני באמת נזהר בכבודו כי הוא רב עיר, לאחור

פעם מציע מאן , לאחור שהרב שלוש עושה פה' פליק פלק' האבל, בכבודו

גם לא נימק למה הוא מחליף בכלל , עכשיו מושך לו מאן דהו זה, דהו זה

יש לי מכתב שאני רוצה לקרוא . את עמנואל פלח באיש שמוצע הערב

אני פוסל לו בשעתו את : " כך...שאומר הרב, ב בכסלו"מכ, אותו

הוא אינו , העיר הפרוטוקול של מועצת לפי. מועמדותו של ארנון לוי

הרב , כלומר". והצגת מועמדותו היא שרירותית בלבד, מייצג שום מפלגה

. חיווה את דעתו ושינה את דעתו כבר כל כך הרבה פעמים, שלוש פה

, אני נזהר מאוד בכבודו, תראו. מושך אותם, צים נגד העירייה"מגיש בג

י גלוי שהוא לא היה איתן בדעתו וכבר הסוד הכ, כי רב העיר השני שכיהן

וזה לא הפריע לאנשים להביא , במרבית החודשים האחרונים שהוא כיהן

את האצבע שלו לחתום על מסמכים שאני לא בטוח שהוא חתם עליהם 

והיה פה ניצול ציני של אדם ערירי שלא היה . והמבין יבין, בדעה צלולה

  . איתן בדעתו

   .בן אדם נשוי באושר  :עמירם מילר

ואם אתה רוצה . עמירם מילר, אדם ששכלו לא היה בראשו, לא ערירי  :גיא בן גל

. שהחתימו אותו על מסמכים שהוא לא היה לגמרי איתן, ללעוג לרב עיר

ושוחחתי , למיטב ידיעתי, הרב שלוש. אתה צודק, הוא לא היה ערירי
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 איתן -כשהעדתי כעד לפני חודשים מספר , פנים מול פנים אל האיש

  . ול בדעתו נכון למיטב ידיעתיוצל

  . תכבד אותו  :אבי בן חמו

ואין לי , אין לי ספק שהוא לא עקבי בדעתו. אני מכבד אותו לחלוטין  :גיא בן גל

י ראש "לרבות ע, נוקשים, ספק שהופעלו על האיש הזה לחצים אמיתיים

אלא אם כן יגיד ראש העיר שהוא לא ניהל , העיר עד כמה שאני יודע

שוחח גם שוחח ראש העיר , לעניות דעתי.  שנים3ב העיר כבר שיחה עם ר

  . דיבר גם דיבר, עם הרב

  . פגשתי אותו בבית של בריה  :יהודה בן חמו

את כל , זאת אומרת.  שנים3בבריה פעם אחרונה אמרת היית לפני   :גיא בן גל

אני רוצה . זה מה שאתה אומר. יהודה, הקומבינות אתה עושה אותו יום

 מקרים 2בלא אחת ובלא .  הנושא הזה הובא לפתחנו לא אחת,להגיד כך

אני מכוון , אני העליתי את העניין שהרכב המועצה הדתית צריך לשקף

  . צריך לשקף ייצוג הולך לנשים, את הדברים בעיקר ליועצות המשפטיות

  . יש אישה  :יהודה בן חמו

חובת הייצוג יהודה בן חמו חושב שהוא פטר את עצמו מ. יש אישה  :גיא בן גל

התחלת . גברת אחת,  אנשים9שהוא שם גברת אחת בהרכב של , ההולם

האיש הראשון בישראל שמינה אישה , את הקדנציה בקול תרועה רמה

מקול התרועה הרמה הזאת נשארה קול דממה . ר מועצה דתית"ליו

של , של יחסי קח ותן, של יחסי מקח וממכר, של מערכת פוליטית, דקה

פשוט גועל . של תביעות, של האשמות, צים"של בג, ר לךשמור לי ואשמו

והעובדה שאתה מביא . אין דרך אחרת לתאר את זה, גועל נפש, נפש

ואומר שהפעם זה השר , בפעם המי יודע כמה עוד פעם אנשים, עכשיו

את אני כבר לא קונה את זה ו, ופעם משה אופניק ביקש, ביקש

כל הסיפור הזה . ריםהתרגילים האלה תנסה לעבוד על אנשים אח

  . מסריח לאללה
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  ? אתה הולך  :יהודה בן חמו

  . יהיה לך פה אחד. לא  :גיא בן גל

הוא לא שווה בכלל שיתייחסו . בהתייחס לזה שהוא לא שווה תגובה  :שמעון פרץ

  -לדברים

  . ספר את זה למי שלא אישר אותך. תודה רבה  :גיא בן גל

  . אני לא אישרתי', ברוך ה  :שמעון פרץ

  . זו הפוליטיקה הקטנה והמכוערת במיטבה  :א בן גלגי

אני לא מכיר את האדם השני שמחליף את מר . ואתמוך במועמדותו...   :עמירם מילר

  . אז אני מבקש כמה מילים עליו, פלח

אנחנו , תודה רבה? יש עוד מישהו מהחברים לפני שעוברים להצבעה  :יהודה בן חמו

 -אנחנו נעבור שם, ישור קודם כלאני מבקש לא. עוברים לסיכום הדיון

להחליף נציגו שמעון , לבקשת שר הדתות. שם אחרי שהיתה התייחסות

  במר צביקה רובינשטיין, פרץ

  הצבעה  

יהודה בן , רץשמעון פ, אריה אברהם,  מילר עמירם,ש" ציבוקי: בעד  :יהודה בן חמו

  .ואברהם מולה רינה פז, קובי אוחיון, חמו

  . ר גבע ואבינועם גרנותאמי,  גיא בן גל:  נגד

  .  סימון גולדמן:נמנע

החלפת נציג שר הדתות מר שמעון פרץ במר צביקה מאשרים  :674 ' מסהחלטה

  .רובינשטיין
  

אתמול וביקש , כפי שאמרנו בפתיח הישיבה, הרב פנה. עוברים לשם הבא  :יהודה בן חמו

  . ר עמנואל פלח בשלמה אוחיון"להחליף את נציגו ד

  ? נכון, וא לא הסביר למהה  :גיא בן גל

  . הוא לא חייב להסביר  :יהודה בן חמו

  . שאלתי אם הוא הסביר, לא אמרתי שהוא חייב  :גיא בן גל
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הבחור . כי אתה הכרת לי אותו, אתה מכיר אותו  יותר טוב ממני, עמירם  :יהודה בן חמו

  .  קדנציות2היה במועצה הדתית לפני 

  .  קדנציות3  :שמעון פרץ

מי . הוא זה שמקבל אותך בכניסה. מתפלל בבית הכנסת הספרדי המרכזי  :מויהודה בן ח

ואין ניגוד . שלמה אוחיון? בעד לאשר את נציג הרב שלוש כמועמדו

  -אינטרסים בין קובי אוחיון

  . ואין. כמו שאין בין אבי בן חמו ליהודה בן חמו  :גיא בן גל

  . ירים את ידו? מי בעד  :יהודה בן חמו

,  אברהםאריה, ש" ציבוקי,  גולדמןסימון,  פזרינה, יון אוחקובי :בעד

  . ויהודה בן חמושמעון פרץ, אברהם מולה,  אבן חןמשה,  מילרעמירם

  .גיא בן גל ואמיר גבע, אבינועם גרנות :נגד

  .ר עמנואל פלח במר שלמה אוחיון"החלפת נציג הרב שלוש דמאשרים  : 675' מסהחלטה
  

  . אתם יכולים ללכת. עכשיונעלה עוד סעיף   :יהודה בן חמו

  ? אז מה זה משנה. אתה גם ככה עושה מה שאתה רוצה  :גיא בן גל

. כיוון שהדיון היה לפני יותר משנה, שנית, אני מבקש להעלות בכל זאת  :יהודה בן חמו

הנציגים המועמדים . אני מבקש להזכיר לחברים ולאשרר אותם שנית

סכמות בין הרבנות לבין לפי פרמטרים של ה, חילקנו בזמנו, לאישור

מי , ארנון לוי. שם-אנחנו נצביע שם, זה ההרכב, מועצת העיר לבין השר

  . ירים את ידו? בעד

  ? אז למה דרוש שוב, אבל אישרנו את זה  :גיא בן גל

  . רק תקריא את הרשימה  :ר סימון גולדמן"ד

  .י שר הדתות"הם כבר אושרו ע, יהודה. לא צריך לאשר  :גיא בן גל

  . כולם, הם רשומים ברשימות  :יר גבער אמ"ד

  ) מדברים ביחד( 
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  . ערי תאום  

  

אני אפתח בכמה משפטים ובוקי יציג את זה כי , יש בזכות דיבור'בוקי צ  :יהודה בן חמו

 חותמים אנחנו, חודש הבאהבמהלך . הוא מנהל את הוועדה לערי תאום

 8של מגיעה לכאן משלחת .  שבסיןינאן'גברית של ערים תאומות עם 

, ונחתום פעם אחת על ההסכם, שהם אמורים להתארח כאן, אנשים

ולאחר מכן פעם שנייה , פעם אחת פה, כנהוג בפרוטוקולים של ערי תאום

שנה שעברה אישרנו בכבר , לבינתיים. 2008-זה לא יהיה ב, ינאן'גב

, ינאן'גבמועצת העירייה השתתפות בעקבות היחסים שנוצרו עם 

. ינאן'גפסטיבל הילדים הבינלאומי שמקיימים בהשתתפות של ילדים ב

.  נערים או ילדים עם מלווה מטעם העירייה3שנה שעברה השתתפו ב

  . בבקשה, יש'בוקי צ

ים עם ראנחנו נמצאים בקש, בהמשך לפעילות שלנו בנושא ערי תאום  :יש'ר בוקי צ"ד

  . 21.5-אני מבקש שתרשמו לכם ביומנים את ה) א. ינאן'גהעיר 

  ? האופוזיציה גם  : חמויהודה בן

  . כולם  :יש'ר בוקי צ"ד

  . לא, לא  :יהודה בן חמו

 ייערך טקס חתימת הסכם ערים תאומות בינינו 21.5-ב. אתה מפריע לי  :יש'ר בוקי צ"ד

. אבל היום ידוע והערב ידוע, עדיין המקום עוד לא יודע. ינאן'גלבין העיר 

ך אנחנו רוצים בהמשך לכ. כל יושבי השולחן הזה, כולכם מוזמנים

 נגנים 3ששלחנו , להמשיך את המסורת שהתחלנו בה בשנה שעברה

.  שנערך בשבוע הראשון של חודש יוליינאן'גומלווה לפסטיבל הילדים ב

 נגנים 4,  ילדים4לשלוח , גם השנה אנחנו מבקשים את אישור המועצה

  . כפר סבאים

  . או מקרן המוסיקה, או מהקונסרבטוריון  :יהודה בן חמו

  . בלוויית מלווה אחד כפר סבאי,  אלה2מהגוף המאוחד של   :יש'ר בוקי צ"ד
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  ? מי היה המלווה  :אבינועם גרנות

אנחנו נביא את השם של המלווה או . בשנה שעברה היה דורון בקנשטיין  :יש'ר בוקי צ"ד

  . בהמשך אנחנו נביא לאישור את שם המלווה, המלווה

   .הם ניסו מישהו אחר קודם  :גיא בן גל

  -אבל הוא לא, הציעו לגיא  :ר אמיר גבע"ד

  . ניסיתי לקנות אותו  :יהודה בן חמו

  . לא הלך לך  :גיא בן גל

  . תפסתי אותו בבית של בריה, ניסיתי לקנות אותו  :יהודה בן חמו

  . 'כמחזיק תיק נוער לשעבר'אמרת , שיווקת את זה יפה  :גיא בן גל

   .2,500$-היקף ההוצאה הוא כ  :יש'ר בוקי צ"ד

  ? 5-לכל ה  :ר אמיר גבע"ד

זאת .  משתתפת והעירייה משתתפת2000שותפות , יש לנו ספונסרים, כן  :יש'ר בוקי צ"ד

אנחנו מבקשים . 1/3, 1/3, 1/3-אנחנו מחלקים את ההוצאה ל, אומרת

 מוסיקאים נגנים 4לשליחת אותם $ 2,500-אישור של השתתפות של כ

  . עם מלווה

  ? יםלכמה זמן הם נוסע  :רינה פז

  .  ימים4  :יש'ר בוקי צ"ד

ה שנסעו 'קודם כל אני חושב שהחבר, אם כבר עולה העניין של ערי תאום  :גיא בן גל

וזה דבר שהיה ,  ייצגו אותנו יפה-כי קיבלתי פידבקים , שנה שעברה

אני מזכיר לכם שאנחנו , אבל בישיבת המועצה האחרונה. בגדול מבורך

והבנתי , בניסיונות קשים) 1. ום נושאים שקשורים לערי תא2אישרנו 

  - חברי מועצה שייסעו לויסבאדן2שהצלחת בסוף לאתר 

  .  חברי ועדה2  :יש'ר בוקי צ"ד

ההחלטה לא , כי יש נציגים בוועדה ששוחחתי איתם, ועד כמה שידוע לי  :גיא בן גל

במובן הזה שלא ניתנה אפשרות , התקבלה בצורה דמוקרטית בוועדה

, נאמר שאחת מחברות הוועדה נוסעת. חורלחברי הוועדה באמת לב
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וכשאחד . נאמר לחברים חגיגית שבעלה נוסע איתה במימון העירייה

למה ,  אנשים2-אם יש כבר יש הקצאה ל'מחברי הוועדה ניסה לברר 

שיממנו חבר ועדה , שיממנו חברת ועדה? מממנים חברת ועדה ואת בעלה

. 'ד וייסע על חשבונושיתכב, במידה והוא רוצה להצטרף, ושבעלה, נוסף

  . זו השאלה

  ? על מי מדובר? מי זה  ???

וההחלטה . ר ועדת ערי תאום יספר לכם מה באמת הוחלט שם"יו  :גיא בן גל

  . תחת מחאה של חלק גדול מהחברים, עד כמה שאני יודע, התקבלה

הזמן אני לא יודע אם זה בדיוק , אני קצת לא רוצה לדבר כרגע על נהלים  :ר סימון גולדמן"ד

  . עכשיו לקשור ברית עם סין עכב דיכוי מהומות בטיבט

  . שאלה טובה  :גיא בן גל

  . שאלה טובה מאוד  :עמירם מילר

  . יש לכם רעיון לכתבות, הנה  :יהודה בן חמו

רעיון להחרים את טקס ערי תאום על רקע הדיכוי של זכויות אדם   :גיא בן גל

  .בטיבט

  . אדהאז לא ניסע לאולימפי  :יש'ר בוקי צ"ד

לא . אבל ראשי ממשלות מחרימים את הטקס, אתם צוחקים, תשמעו  :גיא בן גל

אבל הוא חלק ממשטר לא ,  אחראי לדיכוי בטיבטינאן'גשראש עיריית 

  . דמוקרטי

  . ירים את ידו? י בוקי"מי בעד לאשר את הנסיעה כפי שהוצגה ע  :יהודה בן חמו

   ?אפשר לקבל תשובה לשאלה שלי מבוקי  :גיא בן גל

  . תיכף אני אענה לך  :יהודה בן חמו

  הצבעה

, ש" ציבוקי,  גולדמןסימון,  פזרינה,  אוחיוןקובי,  בן חמויהודה: בעד

אבינועם , אברהם מולה,  אבן חןמשה,  מילרעמירם,  אברהםאריה

  . גרנות
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  אין : נגד

  .  גיא בן גל ואמיר גבע:נמנע

   מלווה+ קאים  בני נוער מוסי יציאת ארבעהמאשרים :676 ' מסהחלטה
  

   . הודעה אישית  

  

  . אבל הודעה אישית, למעשה הישיבה הסתיימה  :יהודה בן חמו

  . סימון, אל תתפטר  :גיא בן גל

, ההודעה היא על כך. אז אני לא מתפטר, גיא ביקש ממני לא להתפטר  :ר סימון גולדמן"ד

, על זה שאלון, קראתם בעיתונות המקומית, בטח כולכם כבר יודעים

קיבל תפקיד מאוד בכיר בחברת , ל החברה הכלכלית התפטר"מנכ

יחליף אותו עד שאנחנו , איתי, שסגנו, מה שהוחלט. התקדם, עזריאלי

אנחנו מאוד , איתי עובד כבר שנה וחצי בחברה. נצא למכרז בסוף השנה

אני רוצה בשם חברי המועצה . מרוצים מאיך שהוא ממלא את תפקידו

ומאחל לך , ל"אתה ממלא מקום המנכלברך אותם קודם כל על זה ש

אני מאחל לך לזכות גם , להצליח בתפקיד כך שאם תצליח בו עד למכרז

  . במכרז

  . תודה רבה  :יהודה בן חמו

  ? סליחה, מה שם משפחתך, איתי  :יש'ר בוקי צ"ד

  . הוכברג  :איתי הוכברג

, לדעת עליופשוט קצת . ל שהוא לא"יש פה גם מנכ... ? אתה כפר סבאי  :יש'ר בוקי צ"ד

או , אנחנו מאחלים לך שגם אתה תמשיך הלאה לעזריאלי. זה הכל

  . תשובה או משהו

  

 אבי בן חמו
 ל העירייה "מנכ

 חמו-יהודה בן 
 ראש העיר 
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ריכוז החלטות מישיבת מועצה מן המנייין 
  08/0416/מיום 

  
  

   .יוםלסדר ה" השלמת הרכב המועצה הדתית" תוספת סעיף מאשרים:  663 ' מסהחלטה
  

  . שינוי  סדר הדיון בסעיפים שעל סדר היוםמאשרים :665 ' מסהחלטה
  

בהתאם " מרכז ישיבות המועצה"חמו לתפקיד - מינוי אבי בןמאשרים :666 ' מסהחלטה

, )שינוי הוראות התקנון שבתוספת השניה לפקודה(לתקנות העיריות 

  . 2008-ח"התשס
  
  

, 226 חלקה 6435גוש , 4תל חי '  ברח פה אחד הקצאת קרקעמאשרים :667 ' מסהחלטה

  מספר " עמותה למען הקשיש"הבנוי עליה ל" מרכז יום לקשיש"ומבנה 

  ". שנה20 לתקופה של 58-0069342  
  
  

   . המצורף לפרוטוקול08/0406/ פרוטוקול ועדת תמיכות מיום מאשרים :668 ' מסהחלטה
  
  

  . המצורף לפרוטוקול084/013/מאשרים פרוטוקול ועדת כספים מיום  :669'  מסהחלטה
  
  

   .08/0318/ פה אחד פרוטוקול מועצה מיום מאשרים :670 ' מסהחלטה
  
  

ס הדמוקרטי יביאו לדיון "חליטים כי אגף איכות הסביבה וביהמ :671 ' מסהחלטה

   .לשיקום הפארק, בועדת הכספים תוכנית רב שנתית מעוגנת תקציב
  
  

  :כדלקמןל " את הודעת המנכמאשרים :672 ' מסהחלטה
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  .2009 פברואר –  לוז משוער להפעלת המעלית .1

  .כ ובמועצת העיר ואף התקיים כבר מכרז"שאושר כבר בח" אמות"קיים הסדר עם  . 2

בתאום , מעליות כפיר תתקין את המעלית בחלק הדרום מערבי של הכיכר והחניון' חב. 3

  .אדריכל העיר
  
  

  .שא הרכב המועצה הדתית מחליטים להעלות לדיון את נו :673 ' מסהחלטה
  
  
  

החלפת נציג שר הדתות מר שמעון פרץ במר צביקה מאשרים  :674 ' מסהחלטה

  .רובינשטיין
  
  
  

  .ר עמנואל פלח במר שלמה אוחיון"החלפת נציג הרב שלוש דמאשרים  : 675' מסהחלטה
  
  
  

   מלווה+  יציאת ארבעה בני נוער מוסיקאים מאשרים :676 ' מסהחלטה
  


