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ערב טוב .ברוכים הבאים .אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה שלא מן
המניין.

.1

אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום .27/07/08

יהודה בן חמו:

על סדר היום אישור פרוטוקולים של ועדת הכספים .אם יש הערות בע'
או בא' ,זה הזמן.

בני כברה:

אני מבקש הערה.

יהודה בן חמו:

בבקשה ,בני כברה.

יצחק יואל:

בא' או בע'?

בני כברה:

הערה .על סדר היום נמצא גם סעיף  ,3שזה חדילה מכהונת סגן ראש
עיר .הנושא הזה עפ"י דין ,להערכתי ,אסור שיעלה בישיבה הזאת.

יצחק יואל:

לא ,סעיף ראשון אנחנו דנים ,לא בסעיף הזה.

בני כברה:

רגע ,תן לי .אני אומר את הדברים בפתח הישיבה ,אני לא אומר אותם
אחר כך .עפ"י החוק ,עפ"י פקודות העיריות ,סעיף  25לפקודות העיריות
קובע במפורש שלגבי סגנים שמכהנים או נבחרו עפ"י סעיף  ,15החדילה
צריכה להתבצע בישיבה נפרדת ,בישיבה מיוחדת ,שתהיה ישיבה אך ורק
לנושא הזה .במקרה הזה ,הסעיף הזה מופיע כחלק מישיבת מועצה ,ולכן
אני אומר את ההערה שלי .יש פה יועצים משפטיים שיבחנו את הסוגייה
הזאת.

יהודה בן חמו:

תודה.

בני כברה:

זאת הטענה שלי .אנא ,קראו את פקודות העיריות .אני לא המוסמך
הגדול ,אבל החוק קובע במפורש שהסעיף הזה לא יעלה אלא בישיבת
מועצה נפרדת.

יהודה בן חמו:

תודה .בכל זאת הערות לוועדת כספים.

בני כברה:

ואם ,איך אומרים ,העניין הזה נעלם מעיני היועצים המשפטיים – אז
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אני יכול רק להצטער על כך שמביאים נושא שלא נבדק עד הסוף.
יהודה בן חמו:

תודה .לגבי סעיף  ,1בבקשה .הערות לגבי סעיף ?1

בני כברה:

כן.

יהודה בן חמו:

בבקשה ,בני כברה.

בני כברה:

אני רוצה להתייחס לכמה נקודות .אני רוצה להתחיל דווקא בעמ' .9

יהודה בן חמו:

איפה יש לך עמ' ?9

עו"ד עמוס גבריאלי :איזה עמ' ?9
גיא בן גל:

בדו"ח הרבעוני אתה מתחיל?

בני כברה:

אני מדבר על הדו"ח הרבעוני .בסדר? תן לי דקה לפתוח ,ברשותכם.

גיא בן גל:

שזה היה סעיף  1בפרוטוקול.

בני כברה:

תראו ,קרה משהו כאן-

קהל:

 ...הדיון שיימשך.

בני כברה:

יאיר ,יאיר ,זה דיון קצר ,חכו .אל תפריע לי.

קהל:

ברשותך ,אני רוצה להגיד כמה מילים.

יהודה בן חמו:

סליחה ,סליחה ,מה קורה? לא ,אי אפשר.

קהל:

אי אפשר?

יהודה בן חמו:

לא ,אי אפשר .אי אפשר ,אדוני .סליחה ,בסוף הישיבה .תישאר עד סוף
הישיבה .לא עכשיו .סוף הישיבה ,חברי מועצה ירצו לשמוע אותך –
ישמעו אותך.

קהל:

אם אתה לא תגיד את זה עכשיו – אתה לא תגיד את זה אף פעם.

קהל:

אני אגיד את זה.

בני כברה:

עושה עבודה בעיניים .איך אפשר לעבוד בעיניים ,אני לא יודע .אפשר
לעבוד בידיים ,למה בעיניים.

קהל:

בכוונה הבאתי את הילדה שלי לפה .היא סובלת מכאבי ראש ,כאבי בטן,
שלשול .אני אומרת לך ,אני בתור אמא ,פשוט כואב לי לראות אותה ועד
שאני הבאתי אותה לעולם ,יצאה נשמתי .ואני על הילדה הזאת ,אני לא
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אוותר .ואם אני אצטרך להעביר אותה בית ספר ,וצר לי ,אני פשוט
אעביר אותה .פשוט כואב לי הלב .כל כך כיף לה בבית ספר גולדה ,אבל
אני לא מוכנה לסכן לה את הבריאות .בשום פנים ואופן.
קהל:

יש שם בעיה בריאותית .יש שם בעיה מסוכנת ,המקום מסוכן ,חברים.

קהל:

היא באה אליי כל יום 'אמא ,כואב לי הראש ,אמא ,כואב לי'.

קהל:

 ...אנשים שם ,יש שם..

קהל:

אני לא מוכנה לזה .אני בתור אמא ,ואני באתי ...אישי .אני לא מוכנה
שהבת שלי תעבור את הסבל הזה .שנה אחת...

)מדברים ביחד(
יהודה בן חמו:

אנחנו נוכל להתייחס בסוף הישיבה .אנחנו לא נלך לפני שנתייחס ,בסדר?

קהל:

תודה רבה.

קהל:

אני מצטער על ההפרעה.

קהל:

תודה רבה על הזמן.

בני כברה:

אבישי ,אבישי.

קהל:

אני אבא של מיה קלר ,למדנו ביחד בגן .אני אתקשר אליך מחר ,בבקשה
להתייחס.

יהודה בן חמו:

טוב.

קהל:

ערב טוב שיהיה לכם.

יהודה בן חמו:

ערב טוב.

קהל:

תודה לכולם.

יהודה בן חמו:

בבקשה ,בני כברה.

בני כברה:

מוריי ורבותיי .אני מבקש להציג כמה נקודות .האחת נוגעת לשאלת
המשרות .ואני אומר לכם את האמת ,אני תוהה בליבי ,עם כל זה
שניסיתם לעבוד על המספרים ,איך זה מסתדר העסק הזה? תראו,
ברבעון רביעי ב ,2007-סך המשרות עומד על  1,420 .1,420סך המשרות.
ברבעון אחד ,שאגב זה לא רבעון של קייטנות וזה לא רבעון של הקיץ ,זה
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רבעון שבסה"כ מדבר על ינואר-פברואר-מרץ .פתאום קופץ סך המשרות
ל .1,514-רבותיי ,גידלו של -96
גיא בן גל:

.73

בני כברה:

לא ,לא ,לא .זה היה  73 .73אם אתה מתייחס-

גיא בן גל:

מספרית.

בני כברה:

סליחה ,זה לא מספרית גם ,זה לא נכון .אתה מתייחס למספר הזה ,אבל
בפועל ,בסוף הרבעון הרביעי ,המשרות עומדות רק על  .1,420בסדר? זה
משרות בפועל .זה משרות בתקן .תראה ,מה קרה בפועל? בפועל כאן א
התקן עמד כביכול על  ,1,440הוא כבר קפץ ל.1,514-

גיא בן גל:

אתה מצחיק את ראש העיר ,בני.

בני כברה:

אתה יודע מה? תיכף הוא ישמע את הבדיחה שלי ,ואז אולי יצחק עוד
יותר ,כי למדתי ממני איך לספר בדיחות .עכשיו אני רוצה לומר לכם,
מדובר בעצם בתוספת משמעותית של משרות ברבעון הראשון,2008 ,
ברבעון הראשון ,זה עומד  74ועוד-

יהודה בן חמו:

ככה אתה עושה את החשבון?

בני כברה:

מה אני אעשה? אין לי מחשב.

יצחק יואל:

ברבעון הראשון היו יותר מקבלי שכר מהרבעון הרביעי? \

)מדברים ביחד(
בני כברה:

תסתכל בבקשה ,הנה אני אומר לך ,מה אתה רוצה?

יצחק יואל:

אני שואל.

יהודה בן חמו:

בוקי ורינה .בני כברה בזכות דיבור  3דקות.

רינה פז:

 ...מה היה ועדת כספים את ה ...בסדר ,אין בעיה.

בני כברה:

רגע ,שמעתי את ההסבר של ועדת הכספים.

יהודה בן חמו:

סליחה ,רינה ,אני מבקש.

בני כברה:

שמעתי ,שמעתי.

יהודה בן חמו:

בני בזכות דיבור .בני 2 ,דקות יש לך.
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בני כברה:

מה?

יהודה בן חמו:

יש לך עוד  2דקות.

בני כברה:

רגע ,איפה המכשיר?

יהודה בן חמו:

אצלי ,אצלי.

בני כברה:

קיבלת הרי ג'וב חדש .תביא לפחות שעון ,שעון יותר טוב שנראה כולנו.

יהודה בן חמו:

תודה .בני-

בני כברה:

זה מה שלמדת? שעון? וואלה לא מתביישים .מדברים דיון רציני ,אתה
אומר לי עכשיו שעון.

יהודה בן חמו:

בני ,יש לך דקה וחצי.

בני כברה:

יש לי דקה וחצי .אל תענה לי ,בסדר? אתם מפריעים ואתה אומר לי עוד
דקה וחצי?

יהודה בן חמו:

הלאה ,עוד דקה וחצי.

בני כברה:

בסדר .אז אני רוצה לומר דבר אחד ,שאני תוהה מאיפה המשרות האלה
נולדו .התשובה שלי לעניין הזה היא חד משמעית .לעירייה התקבלו
עובדים בלי סוף ,כתוצאה מהבטחות של יהודה בן חמו .אנחנו מתקרבים
למערכת הבחירות וצריך למלא את המכסות ,וצריך למלא את
התחייבויות .ואין לי הסבר אחר לעניין הזה של תוספת המשרות הללו.
זה דבר אחד .אגב ,מדובר ב 93-משרות ולא  .74לגבי שירותי כוח אדם,
בעמ'  ,9משום מה ,משהו לא ברור לי כאן באמת .רכישת שירותים –
המספרים לא השתנו .מדובר ב 7-עובדי קבלן ו 5-יועצים .לא יודע ,משום
מה ,ה 7-עובדים הללו שב ,2007-עלו למשלם המיסים ,₪ 15,700
באלפים אני יודע כמה ,באלפים תוסיפו .אז פה ,ברבעון האחרון ,זה
עולה  ₪ 31,000וברבעון הראשון זה עולה  .₪ 15,000איך זה מסתדר ,לא
הבנתי ,למה כתבתם שם  31,000ופה?

יהודה בן חמו:

תודה .מי עוד רוצה זכות דיבור?

בני כברה:

דקה.
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יהודה בן חמו:

סיימת את ה .5-אני נורא מצטער.

בני כברה:

דקה.

יהודה בן חמו:

סליחה ,אני אשמור על הכללים.

בני כברה:

אתה יכול?

יהודה בן חמו:

בבקשה.

בני כברה:

סליחה ,זה דיון-

יהודה בן חמו:

בני ,אתה סיימת את ה 5-דקות.

בני כברה:

אני לא סיימתי ,כי הפרעת לי ב 2-דקות .אם אתה לא עוד לא יודע.

יהודה בן חמו:

בני ,אני אוציא אותך.

בני כברה:

תוציא אותי.

יהודה בן חמו:

אני מאוד מבקש ממך.

בני כברה:

תוציא ,אתה צריך  75%בשביל להוציא אותי.

יהודה בן חמו:

די ,אתה-

בני כברה:

אתה רוצה להוציא אותי?  75%מחברי המועצה ,תוציא .75% .אתה לא
יכול להוציא אותי לבד .תקרא פקודות עיריות ,תלמד .תראה ,תלמד
פקודות עיריות .תלמד פקודות עיריות .אל תיכנס איתי למשחקים
כאלה .כבר למדתי את זה לפני שבאתי .ידעתי בדיוק מה התרגיל שלך.
אני אומר לגבי נושא של תב"רים ופרויקטים .תקרא ,תקרא ,תקרא את
פקודות העיריות .באמת ,לפני שאתה בא .אני מבקש ,הואיל והדברים
הללו לא כל כך ברורים ,והבזבוזים כאן היו בזבוזי עתק .אנחנו רוצים
לקבל ,ואני אומר את זה בקיצור – אנחנו מבקשים את רשימת
הפרויקטים .רשימת פרויקטים מפורטת ,שזה כולל אומדנים כמה כל
פרויקט מבחינת האומדן וגם רשימת פרויקטים בסופו של דבר בביצוע,
בתוספת ,גם הסכום בצידו מבחינת הביצוע .זאת אומרת ,אם כן יש
שלב של התכנון והאומדן ,ושלב של הביצוע והתשלום בפועל .אותו דבר
גם לגבי רשימת התב"רים שהוצגה .יש את התכנון,אנחנו מבקשים את
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רשימת התב"רים שהיתה בתכנון לתחילת  ,2008ומה המשמעות מבחינת
הסכומים ,ורשימת התב"רים שהיתה בביצוע בצירוף ההוצאה הכספית.
יהודה בן חמו:

תודה .עוד מי מבין החברים? גיא ,בבקשה.

גיא בן גל:

אני לקחתי חלק בישיבת ועדת הכספית ,שאלתי שאלות ,וקיבלתי
למרבית שאלותיי תשובות בעניין הדו"ח הרבעוני .אני רוצה בקצרה
להתייחס לדו"ח הרבעוני ולנושא הסעיף השני שכתוב בפרוטוקול ועדת
הכספים לנושא צמצום שלטי החוצות .לגבי הדו"ח הרבעוני ,אני חייב
להחמיא למנכ"ל המכהן והגזבר לשעבר ולגזבר המכהן ,כי הם עשו את
הבלתי יאומן .דו"ח כספי נמדד בשורה התחתונה שלו .הוא כמובן צריך
להימדד ולהיבחן בפרטים הקטנים שלו ,אבל השורה התחתונה של דו"ח
כספי היא אם הוא מאוזן או לא מאוזן – זה מה שבסופו של דבר מעניין
את רוב האנשים .בטח בחברות ובתאגידים פרטיים ,ובוודאי ובוודאי
בתאגידים ציבוריים מהסוג של עיריית כפר סבא .למה אני בכל זאת
אומר שהם עשו את הבלתי יאומן ,כי בעוד שבחודשים האחרונים אנחנו
עדים למספר לא מבוטל של תקלות ,ברמה של החלטות מדיניות ,ברמה
של החלטות תכנון ,שהביאו למשהו שאני לא יכול להגדיר אותו אחרת
מאשר 'הפקרות כספית' .ואני אתן דוגמא אחת ,כי הזמן קצר :למשל
קרית ספיר ושיפוצה ,שהתב"ר שלה הכולל היום עומד על סכום מטורף,
דמיוני ,הייתי אומר מבהיל כמעט ,של  48.2מיליון  ,₪למעלה מפי 3
מההערכה המקורית .זאת אומרת ,יש פה גירעון מצטבר ,שהוא נאמד
בקרוב ל 50-מיליון  .₪לא גירעון ,עלות תקציבית של שיפוץ מבנה ,שהיא
פי  3מההערכה המקורית שנבדקת היום ע"י ועדה שהעירייה טענה שהיא
מינתה לעניין ,שנבדק היום בעקבות פנייה שלי ע"י הממונה על המחוז
ד"ר שוקי אמרני ,שעפ"י בקשתי התבקש לבדוק את הסיבה להפקרות
הזאת .אף אחד לא לקח אחריות בעירייה על הכשל הזה ,ראש העיר לא
לקח אחריות על הכשל הזה ,ראש העיר לא הצביע על מי מעובדי
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העירייה שאחראי במישרין או בעקיפין לכשל הזה .ולמרות הכשל הזה,
וכנראה להטוט פיננסי מדהים ,כי עם מספרים כמו שאתם יודעים,
אפשר לעשות הרבה מאוד מניפולציות – הצליחו לייצר לנו דו"ח רבעוני
מאוזן ,לרבעון הראשון של  .2008אני מצדיע לך שגיא רוכל ,מצדיע לך
אבי בן חמו.
בני כברה:

 2גזברים ,מה אתה רוצה?

גיא בן גל:

אין לי מושג איך עשיתם את זה .אני חשבתי שאייל יוניאן הוא מוכשר,
מסתבר שלמדתם את משימת המשחקים המספריים לא פחות טוב
ממנו .יש לנו  48מיליון  .₪יודעי דבר יודעים להגיד לי ,שאם היו לוקחים
את קרית ספיר ,משטחים אותה מעל פני הקרקע ובונים אותה מחדש,
זה היה עולה פחות כסף .אבל לא ,בעיריית כפר סבא יודעים כנראה
לעבוד טוב יותר מזה ויודעים להתחיל פרויקט עם  15מיליון ,להגדיל
אותו ל 34-מיליון ,ולגמור אותו ,אני מקווה ,רק ב 48-מיליון  .₪עכשיו
יהיו שיגידו 'גיא בן גל ,מה הקשר לדו"ח הרבעוני מה שאתה אומר? זה
לא כתוב בדו"ח הרבעוני ,זה לא קשור' .אז אני אומר לכם ,כל הוצאה
כספית שנעשית ע"י עיריית כפר סבא ,קשורה לעניין .כל בר דעת יכול
להציג את המספרים פחות או יותר איך שהוא רוצה .השורה התחתונה,
יש איזון תקציבי .אני צופה ,שבקצב ההתנהלות הכספית ,ולאור
ההתנהלות הניהולית הכושלת שראש עיריית כפר סבא מוביל היום
מבחינה תקציבית-

בני כברה:

צודק.

גיא בן גל:

אנחנו צפויים ,לצערי ,רק אחרי הבחירות ,לראות את הדו"ח הרבעוני
השני לשנת  .2008ואני לא נביא ,אבל אני מעריך שאת הדו"ח הרבעוני
השני לשנת  ,2008עיריית כפר סבא לא תצליח לייצר עם איזון תקציבי.
אני מעריך שגם האנשים המוכשרים אבי בן חמו ושגיא רוכל ,לא יצליחו
לסחוט את הלימון ולהראות יש מאין ,ולהראות שהם עדיין מאוזנים .אז
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כל עוד אתה מאוזן ,יהודה בן חמו ,אני מצדיע לך – כל הכבוד .אבל יש
אנשים במועצה הזאת ,שיודעים לחשוף איפה אתה כן שוגה בהחלטות
שאתה מקבל ,ולא מקבל אחריות על כשלים שנעשים .ובלית ברירה ,אם
אתה לא בודק את עצמך בתוך העירייה ואת מי שכשל – אנחנו נעשה את
זה באמצעות גורמי בקשה ,זה נושא אחד .נושא שני ,נושא של צמצום
שלטי החוצות .היה לנו דיון בתוך הוועדה .אני שם טענתי איזושהי טענה
עובדתית שהערת עליה שהיא 'קשקוש מקושקש' בוועדה .התקשרת אלי
אחרי הוועדה וביקשת קצת לתקן את הרושם שאני קיבלתי ממך ,שמה
שטענתי זה 'קשקוש מקושקש' .אני מדבר לגופו של עניין ,על הנושא
שאני טענתי ,שבחוזה ההתקשרות שיש בין עיריית כפר סבא ,באמצעות
הזרוע הכלכלית שלה ,החברה הכלכלית ,שהיא זאת שאמונה על יצירת
ההתקשרות החוזית עם חברות שלטי החוצות – טענתי שהוכנס סעיף
לאותו חוזה התקשרות שאוסר על פרסום חוצות לגופים פוליטיים.
משמעות הכנסת הסעיף הזה היא ,שבבחירות הבאות עלינו לטובה ,לא
גיא בן גל כיו"ר מפלגת הירוקים שמתמודד לבחירות למועצה ,ולא
יהודה בן חמו שיתמודד לראשות העיר ,לא יוכלו לפרסם ,לא הם ולא
גורם פוליטי אחר את המודעות בשלטי החוצות .השאלה שלי ששאלתי
בישיבה היא ,אחת אם זה נכון.
יצחק יואל:

גיא ,גיא ,אתה יודע למה זה נעשה? ביקשתי שזה יהיה על האוטובוסים
במקום על שלטי חוצות.

גיא בן גל:

אחלה.

ד"ר בוקי צ'יש:

אז אתה עומד מאחורי ההחלטה?

יצחק יואל:

כן.

גיא בן גל:

אני לא הייתי צועק את זה מתחת לכל עץ רענן במקומך.

עו"ד עמוס גבריאלי :לפי הירוקים...
גיא בן גל:

יש ,רק שהם נכחדים בהתמדה.
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בני כברה:

עצים ירוקים ,עצים ירוקים.

גיא בן גל:

השאלה ששאלתי בוועדת כספים ,שלצערי התשובה שלך היתה 'קשקוש
מקושקש' ,היא האם זה נכון.

עו"ד עמוס גבריאלי :התשובה שלו היתה קשקוש?
גיא בן גל:

הוא ענה לי ,שמה שאני טוען זה 'קשקוש מקושקש' .כי אני גם ניכסתי
לעיריית נטיות של צנזור בעניין הזה ,ואולי בעניין הזה שגיתי שאמרתי
את זה.

יהודה בן חמו:

לזה התכוונתי בדיוק.

גיא בן גל:

רגע ,רגע .אז אתה תגיד לי בדיוק למה התכוונת כשאמרת 'קשקוש'.

בני כברה:

קשקוש מקושקש זה שקשוקה.

גיא בן גל:

כי בשיחת הטלפון שהתקשרת אלי באופן יזום אתה אחרי הישיבה,
אמרת 'גיא ,בדקנו את הנושא עם החברה הכלכלית'-

יהודה בן חמו:

טוב ,אני אתייחס.

גיא בן גל:

'ואכן ,יש סעיף כזה או אחר ,ואני אבהיר לך את הדברים בהמשך' .ולא
הבהרת ,ויש לך את ההזדמנות לעשות את זה כאן הערב .אגב ,אני סבור
שלא צריך להגביל מבחינה פוליטית את הרשימות שרצות ,אני סבור
שצריך להגביל את שטחי החוצות .אבל אם הם כבר קיימים ,אל תגביל
את הגופים הפוליטיים שיוכלו לעטר את הפרסום שם .נושא שלישי
ואחרון שקשור לפרוטוקול ועדת כספים-

יהודה בן חמו:

לשם שינוי ,אני מסכים איתך.

גיא בן גל:

אני שמח שזה קורה לך מידי פעם .מועדון בית"ר כפר סבא .אנחנו
קיבלנו החלטה שאני הייתי רוצה להקריא אותה ,כי הנושא הוא חשוב:
"מחליטים להעביר את הנושא לישיבת המועצה הקרובה" .יתקיים על
זה סעיף מסודר בדיון ,או שזה מאושר במסגרת ה ?-כי אם נקיים על זה
דיון ,אני מייתר את ה-

יהודה בן חמו:

אני אתייחס.
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אוקיי" .מנהל מחלקת הספורט יכין מספר בו ימפה את ההוצאות
במחלקת הנוער לעמותת ביתר .ההערכה המקצועית היא שמתוך מצבת
החובות ,הסכום הוא  ."₪ 70,000בדיון שקיימנו בוועדת הכספים,
שמענו את כל הצדדים ,והיתה אחדות דעים גם בין קואליציה וגם בין
אופוזיציה ,שמצב הקבוצה והמועדון הוא קשה .הערך המוסף שלו הוא
הרבה מעבר לערך ספורטיבי ,וכולנו התאחדנו שצריך להפוך כל אבן,
לנסות למצוא באמת איזשהו פתרון כספי .את מי ששמענו יחסית
בקצרה באותו דיון זו היתה בתיה בראף ,שנתנה חוות דעת משפטית בעל
פה ואמרה שיש קשיים מסוימים לקבל את ההחלטה .אני מבקש
שהנושא הזה ,לא רק יובא לאישור המועצה ,אלא יהיה גם כפוף בכל
זאת לאיזושהי חוות דעת משפטית מסודרת ,כי גם אתה אמרת באותה
ישיבה ,שאם נקבל החלטה שיש ספק לגבי החוקיות שלה – אנחנו כולנו
יכולים להיות נתונים במצב שיש עלינו חבות אישית מבחינת הבעייתיות
שיכולה להיות להחלטה פוטנציאלית כזו.

יהודה בן חמו:

והוספתי על זה.

גיא בן גל:

והוספת .לא צורפה לנו חוות דעת.

יהודה בן חמו:

אבל למה אתה לא מוסיף?

גיא בן גל:

אתה תשלים את דבריי.

יהודה בן חמו:

אתה לא זוכר את זה ,שאמרנו שזה יהיה כפוף לאישור משרד הפנים?

גיא בן גל:

כן ,אבל אני מבקש-

יהודה בן חמו:

דבר מהותי כזה אתה שוכח?

גיא בן גל:

יפה שזה כפוף לאישור .אבל אני אומר ,עוד בטרם משרד הפנים ימצא
לנכון או לא לאשר ,נראה לי אחראי יותר-

יהודה בן חמו:

אמרתי גם את זה ,גיא ,שחוות הדעת של היועצות המשפטיות היא לא
ללכת למהלך הזה ,ואנחנו צריכים לגלות אחריות ציבורית מהפן
הציבורי בלבד.
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גיא בן גל:

בשום קונסטלציה? בשום אופן?

יהודה בן חמו:

רגע ,שנייה .אני אמרתי ,אם אתה כבר מצטט אותי ,צטט נכון .אמרתי
שמועדון הכדורגל של בית"ר כפר סבא ,יחד עם מחלקת הנוער ,נקלע
לקשיים .הקשיים הללו עלולים לגרום לכך ש 250-ילדים ירבצו לפתחנו
בחוסר מעש .ואנחנו נצטרך לשלם על זה ריבית דה ריבית באמצעות
מחלקת הנוער .והלוואי רק מחלקת הנוער והספורט ,אלא גם ברווחה.
ועל כן אמרתי ,שבשיחות שהיו לי ,גם עם עו"ד קרן קדמי ,גם עם עו"ד
בתיה בראף – שתיהן כאחת אמרו שדעתן לא נוחה מכל ההוצאות
שאנחנו נצטרך להשלים לקבוצה הבוגרת .מכיוון שמחלקת הנוער
מנוהלת ע"י מחלקת הספורט שלנו .מחלקת הנוער של המועדון מנוהלת
ע"י מחלקת הספורט שלנו .וחלק מההוצאות שהמועדון עשה זה לטובת
מחלקת הנוער .אז אמרנו ששאול מיטלברג יוכל לצבוע חלק מהחוב
שהוא מחלקת הנוער וחלק מהבוגרים .עם הנושא של הנוער ,היתה
תמימות דעים ,שאפשר יהיה ,אם שאול יבוא ויצבע את הסכומים .על
היתרה באנו ואמרנו שחברי מועצה ,נגלה אחריות ,נתגייס לטובת
המועדון .גם אם נקבל פה אחד את ההחלטה – נלך למשרד הפנים ונאמר
מראש שאנחנו יודעים שהיא החלטה בעייתית ,ומבקשים את תמיכתכם
בגלל שזה מועדון עם כל ההשלכות שלו ,גם שכונתי וגם וגם .בבקשה,
קטעתי אותך.

גיא בן גל:

הואיל והבהרת למה אתה התכוונת ,אז אני רוצה להבהיר למה אני
מתכוון .אתה הגדרת את העמדה של היועצות המשפטיות המלומדות
כ'דעתן אינה נוחה'.

יהודה בן חמו:

בלשון המעטה.

גיא בן גל:

'לשון המעטה' זה כבר יותר מ'לא נוחה' .יש מקרים שהיועץ המשפטי,
שהוא אמון להגיד לך מה חוקי ומה לא ,אומר לך 'ידידי היקר ,אדוני
ראש העיר ,במחילה מכבודך ,המעשה שאתה עושה הוא לא חוקי בעליל
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ואסור לך לפעול כך'.
יהודה בן חמו:

אז תצביע נגד.

גיא בן גל:

אני אצביע בהתאם ,לא למה שאתה רק אומר ,אלא גם בהתאם למה
שהגבירות המלומדות .כי בין היתר ,תפקידן לשמור עלינו מפני החלטות
שאנחנו נקבל ,שהן לא סבירות .ולא הצלחתי להבין ,כי אתה אולי ראית
את החומרים .אף אחד לא הציג הפנינו ,למעט אותם דברים בע"פ
שאמרה בתיה בראף בישיבה ,אף אחד לא הציג לנו בכתב חוות דעת.

בני כברה:

זה לא הדיון היום.

גיא בן גל:

אז בוא נבהיר ,האם היועצות המשפטיות נותנות את הסכמתן העקרונית
להחלטה מס'  ?154ואם יש להן השגות כאלה ואחרות ,בין אם הן
מינוריות ובין אם הן גרנדיוזיות ,יואילו לפרט בפנינו .גם כי יש פה חברי
מועצה שלא היו באותה ועדה ,והם לא יודעים את הבסיס העובדתי כפי
שהתקיים הדיון ,וגם כי יש טעם ,שחברי המועצה ,בטרם הם מקבלים
את ההחלטה הזאת ,יידעו מה הבסיס המשפטי ,למה הם צפויים.

יהודה בן חמו:

תודה ,קובי.

עו"ד יעקב אוחיון :זה נכון שנוסח ההחלטה של ועדת כספים הוא קלוקל ולא משקף את מה
שהיה בוועדת הכספים .אני חושב שעו"ד בתיה בראף ,אני ,כפי שמבין
את חוות הדעת ...היא ברורה .היא התייחסה למרכיבי החובות ,ועפ"י
התמונה העובדתית שנתנו הגורמים המקצועיים פה .היה מתווה מסוים.
בואו נפריד בין חלקי החוב .משהוצגה תמונה ,שהחלק הארי של
הפעילות הוא פעילות של מחלקת נוער ,וחלק גדול של מצבת החובות זה
חובות שהמועדון למעשה שילם במקום מחלקת הספורט של עיריית כפר
סבא .ואם אפשר לראות את זה כהחזר חובות של העירייה באמצעות
מחלקת הספורט למועדון הכדורגל ,בנסיבות האלו אני הבנתי שזה לא
כפוף אפילו לאישור משרד הפנים ,שזה מתווה חוקי ואין איתו שום
בעיה .בואו נפריד .בקשר ליתרת החובות – המתווה הוא בעייתי .ומכיוון
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שהוא בעייתי ללא מטריה ואישור של משרד הפנים – לא ניתן להמשיך
הלאה .אלא אם כן מגייסים ממחוצות חוץ עירוני את יתרת החובות.
גיא בן גל:

דעתך נוחה שדעתן של היועצות המשפטיות לא נוחה?

בני כברה:

אפשר לקבל חוות דעת משפטית?

עו"ד יעקב אוחיון :אני עשיתי אבחנה פה .אלא אם כן בתיה תתקן אותי ,אני לא יודע.
בני כברה:

באמת ,אני לא מבין .אפשר לקבל חוות דעת משפטית? אני אומר לכם,
בדיונים מהסוג הזה ,מן הראוי שחוות הדעת המשפטית לא תהיה אפילו
בע"פ ,תהיה בכתב לפני דיון ,ולא בצורה כזאת .יושבות  2יועצות
משפטיות וממלאות את פיהן מים ,ואנחנו בעצם לא יודעים ,מתווכחים
בינינו.

גיא בן גל:

הן לא התבקשו להגיד עוד כלום .אל תאשים אותן.

בני כברה:

אני לא מאשים שום דבר .אני רואה את קרן ,אתה יודע מה ,יושבת ,לא
יודע מה ,כאילו מאובנת.

גיא בן גל:

היא מחייכת.

בני כברה:

אנא ממך ,תגידי באמת מה דעתך.

עו"ד יעקב אוחיון :אבל בתיה היתה בדיון ודיברה.
בני כברה:

אז בתיה אני לא שמעתי אותה .צר לי ,אני לא שמעתי.

???

חבל ,הפסדת.

בני כברה:

יכול להיות שאם הייתי שומע הייתי אומר שלא כדאי לקיים דיון בעניין.
למה השעון שלך לא עובד אצלו?

גיא בן גל:

הוא לא מהאופוזיציה.

בני כברה:

זה שעון של קואליציה.

גיא בן גל:

תגיד לי ,הוא עבד עליך כשהיית סגן?

בני כברה:

זה שעון של קואליציה ואופוזיציה?

עו"ד יעקב אוחיון :בתיה היתה בוועדת הכספים .ואני מבקש ,האם הבנתי נכון ,לאור
המסכת העובדתית שהציגו בפנייך ,שאפשר לעשות את האבחנה הזאת?
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עו"ד בתיה בראף :אני אחזור לדברים שגם נאמרו בוועדת הכספים .הואיל ואני רואה שיש
כבר כאן מסמך של שאול מיטלברג ,שתוחם גם את הסכומים ,אני
ארחיב על זה יותר.
גיא בן גל:

המסמך הזה מוצג לנו לראשונה.

)מדברים ביחד(
אבי בן חמו:

הופצו הערב  2מסמכים :מסמך אחד שהיה בוועדת הכספים של בוקי
צ'יש ,המסמך השני של שאול מיטלברג .שאול מיטלברג ,להזכירם,
בוועדה ,למי שהיה בוועדת הכספים – אמר שההערכה שלו היא
כ .₪ 70,000-ובאנו ואמרנו שיוכן מסמך עם מיפוי שיוגש למועצה.
המסמך הזה מראה סכום של  .₪ 66,424למיטב הבנתי  ₪ 66,000זה
כ ,₪ 70,000-וזה הנייר .אז אתם צודקים ,זה לא היה בוועדת כספים,
ולכן זה מובא למועצה.

גיא בן גל:

השאלה אם דעתן של היועצות המשפטיות-

עו"ד בתיה בראף :רגע ,רק שנייה.
אבי בן חמו:

אני הפסקתי אותה באמצע כי אמרת שזה לא הוגש לוועדה ,אני מסביר
למה.

עו"ד עמוס גבריאלי :יש לי רק בקשה ,להגיד משהו לחברים שלי ,גם לגיא ולבני .תראו ,בואו
נגיד שדעתן של היועצות המשפטיות לא לגמרי נוחה .אריק ,כדאי
שתקשיב ,כי זה נוגע לתחום שקרוב ללבך .כולנו יודעים שמדובר
במועדון חשוב מאוד ,כולנו יודעים שמדובר בילדים שאם לא היה להם
את המענה שם ואת הפעילות שם ,זה לרועץ גם להם ,גם למשפחותיהם
ובעצם גם לנו .השאלה עכשיו ,אם כגוף מנהל ,שחושב גם על רווחה ,לאו
דווקא תמיד שהיא נוחה עם דעתן של היועצות המשפטיות ,האם ננחה
את היועצות המשפטיות למצוא את הדרך המשפטית הראויה להכשיר
את זה ,כי אנחנו חושבים שזו מטרה ראויה .או שמא ניתלה באילנות
מאוד גבוהים ,ולהגיד 'אם יש ספק – לא יהיה כלום' .ואני אומר ,שגם

מועצה שלא מן המניין

18

 30.07.2008י.

בתקופת בחירות ,שהעניין הוא לא ממין העניין ,יכול להיות מאוד שיש
עדיין מגזרים רחבים שזקוקים לנו .כמו אנשי גולדה שצועקים לצעד
מיידי ,כמו אנשי בית"ר כפר סבא ,שבשל חילוקי דעות פוליטיים ,יכולים
למצוא את עצמם בלי  ...מחר בבוקר ,וכמו דברים אחרים .אני חושב,
שזה לא פייר במידה רבה ,כעו"ד אני אומר את זה – להטיל את זה
לפתחיהן של בתיה ושל קרן .אני אומר דבר כזה ,המועצה צריכה
להחליט עקרונית אם היא חושבת שהפרויקט הזה הוא פרויקט חשוב
במעלה לילדים .ואני אומר לכם ,הפרויקט הזה הוא חשוב במעלה
לילדים שלנו .אם כן ,אנחנו פונים ליועצות המשפטיות ,לגלות אם הדרך
נגועה באיזושהי אי-חוקיות .אם היא לא נגועה באי חוקיות ,נקיים
אותה .ואם היא נגועה ,אז נמצא דרך אחרת .אבל המועצה צריכה
להחליט עקרונית ,שאנחנו רוצים לקיים את זה ,ולקיים את זה ,כי
אנחנו צריכים לתת מענה כמנהלים לילדים האלה .זה פרויקט יוצא דופן
בחשיבות הסוציאלית שלו ,והספורטיבית דרך אגב.
)מדברים ביחד(
אריק לויטה:

אתם פשוט דנים פה בנושא ,כביכול אתם הפרדתם בין מחלקת הנוער
לקבוצה הבוגרת .אבל למי שלא יודע ,עפ"י תקנון ההתאחדות לכדורגל,
באם לא קיימת קבוצה בוגרת והיא תתפרק ,אין מחלקת נוער.

רינה פז:

וזה  200ילדים.

אריק לויטה:

וזה  200ילדים .לכן הפתרון צריך להיות כולל לכל המועדון .כי בית"ר
כפר סבא הקבוצה הבוגרת מתפרקת – לא תירשם קבוצה אחת
בהתאחדות לכדורגל של מחלקת הנוער.

יהודה בן חמו:

זה לא נכון.

אריק לויטה:

זה נכון.

יהודה בן חמו:

זה לא נכון.

אריק לויטה:

זה נכון.
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יהודה בן חמו:

 3שנים מותר לך בלי.

אריק לויטה:

לא.

יהודה בן חמו:

עזוב ,אריק ,למה אתה סתם?

אריק לויטה:

כי אני מכיר את זה.

יהודה בן חמו:

הוא מדבר על זה שאם הקבוצה הבוגרת-

 30.07.2008י.

עו"ד עמוס גבריאלי :הבנתי את זה .השאלה אם המשמעות יותר כסף?
יהודה בן חמו:

אבל זה לא נכון .כן ,בבקשה.

גיא בן גל:

אבל בתיה התחילה לדבר.

יהודה בן חמו:

בתיה ,בבקשה.

עו"ד בתיה בראף :אם הדברים לא היו ברורים ,אני רוצה לומר אותם בצורה מפורשת .מה
שאתם מתבקשים כאן לאשר ,זה למעשה מצב שבדיעבד ,אחרי שכבר
התקבלו כל ההחלטות לגבי התמיכות ,בהתאם לנוהל החדש ,ואנחנו
מדברים על נוהל חדש שעיגן את הדרך שמחלקים את העוגה של
התמיכות .ולאחר שכבר כל הגופים שהיו אמורים להגיש את הבקשה
לתמיכה ,הגישה אותה ונעשתה חלוקה .היום ,בדיעבד ,לאחר שחלף זה
מכבר המועד שהנוהל החדש מאפשר בכלל להגיש את הבקשה לתמיכה,
אתם מתבקשים היום ,לבוא ולהיעתר למצב חירום של גוף ,שהגיע
לחדלות פירעון ,או תקראו לזה כמו שתקראו .בצורה מאוד ברורה ,למי
שחשב שזה אולי בסימן שאלה ,זה נוגד את נוהל מתן תמיכות כפי
שהנוהל הזה קבוע היום .לא זו בלבד שבנוהל מדובר בנוהל למתן
תמיכה ,אלא יש גם סעיף שמסביר שגם תמיכה עקיפה לא יכולה
להינתן ,אלא בהתאם לנוהל הזה .אז יש לנו כאן מצב של עקיפה של נוהל
מתן תמיכות ,כי אתם החלטתם לגבי התמיכות איך הן צריכות להתבצע.
התמיכות שאנחנו דיברנו עליהן ושכבר זמנן עבר ,אלה התמיכות לשנת
 .2008מה שאני אמרתי בוועדת הכספים ,זה כמובן שאפשר לשבת על
המדוכה מחדש ,בתחילתה של שנת  2009ולהחליט להכניס שינויים
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לנוהל מתן תמיכות .כגון :סעיף סל שאומר ,שיש סעיף שייקחו בחשבון
גופים שייקלעו במהלך השנה לקשיים כלשהם ,וסעיף הסל הזה אמור
ליצוק תוכן לקשיים הללו .אבל זה לגבי העתיד ,זה בוודאי שלא יכול
להיעשות בצורה רוורסבילית לגבי העבר .ונקודה נוספת שכולכם צריכים
לקחת בחשבון ,שברגע שמקבלים החלטה כזאת – ההחלטה הזאת היא
לא צובעת את האגודה הספציפית הזאת של ביתר .משום שכל אגודה
שתהיה ,וכל גוף שיהיה ,שזכאי לקבל תמיכה – אז יוכל להיכנס למסגרת
הנישה הזאת שמשאירים אותה כסעיף סל שזה דבר לגיטימי .כך
שבנקודה הזאת הדברים צריכים להיות מאוד ברורים.
???

ובכל זאת?

עו"ד בתיה בראף :ולכן ,משום שברור שהמהלך הזה הוא לא מהלך שהדין מתיר אותו
בהתאם לנוהל ,אמר יהודה כפי שהוא אמר ,שעל מנת שהחברים כאן לא
ימצאו את עצמם חשופים חלילה למצב של חיוב אישי ,מפני שמי
שמצביע ושותף לזה עלול למצוא את עצמו במצב כזה ,וזאת חובתי לומר
לכל אחד מכם-
עו"ד עמוס גבריאלי :שכל אחד ...באופן פרטי עכשיו סכום מסוים של כסף...
יהודה בן חמו:

מראש.

עו"ד בתיה בראף :אמר יהודה ,ואמר את הדברים בצורה הברורה-
)מדברים ביחד(
עו"ד בתיה בראף :רגע ,עמוס .אל תקטע אותי .אמר יהודה ,שנפנה לשר הפנים ונביא בפניו
את הנושא כדי שאיש כאן לא יהיה חלילה חשוף לכיסו.
עו"ד יעקב אוחיון :אבל מה עם העניין של יחסי הגומלין המועדון ל....
עו"ד בתיה בראף :קובי ,אני לא אפסח-
בני כברה:

קשה מאוד לעשות את ההפרדה.

עו"ד בתיה בראף :אני לא אפסח על שום דבר ,רגע .יחד עם זאת ,כשישב כאן שאול
מיטלברג במסגרת ועדת הכספים ,אמר הוא בריש גלי ,שחלק ניכר
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מהדברים ששולמו ע"י העמותה ,היו צריכים להשתלם מראש ע"י
העירייה.
עו"ד עמוס גבריאלי :מכוח מה? מכוח הסכם? התחייבות בכלל? או מכוח מה?
עו"ד בתיה בראף :מכוח העובדה שזה לא נועד לקבוצה של העמותה ,אלא זה נועד לכספים
של מחלקת הנוער .ולכן הוא בא ואמר בריש גלי שהעירייה היתה אמורה
לשלם את הכסף הזה .במסגרת תיקון חשבוניות ,אפשר לבוא היום
ולבדוק בדיוק אילו עלויות היו צריכות להיות משולמות ע"י העירייה
ואילו ע"י העמותה .ואפשר לעשות את ההפרדה .וצריך בדיעבד לתקן את
החשבוניות ,כי צריכות לצאת כאן חשבוניות לא לעמותה ,אלא לעירייה.
יהודה בן חמו:

אמר עמוס נכון ,חברים ,כל אחד יפתח את הארנק.

עו"ד בתיה בראף :הנקודה הזאת ,הואיל ואפשר לתקן אותה ,ובהחלט אפשר לצבוע את
הדברים ובלבד ושאול באמת יעיד על כך .יחד עם זאת ,כרגע מדובר
בסעיף שהוא לא מתוקצב .יצטרכו לעשות העברות מסעיף לסעיף ,כדי
לתקצב את זה .ולכן ,הייתי כן ממליצה גם בנקודה הזאת לפנות למשרד
הפנים ,כדי לעגן את כל הנושא.
עו"ד יעקב אוחיון :עד שתפני למשרד הפנים...
יהודה בן חמו:

סליחה רגע ,סיימת? תודה ,רינה פז.

רינה פז:

אני השתתפתי בוועדת הכספים .ואנחנו קיבלנו פה את המסמך של בוקי,
שזה מסמך מפורט ,שהחוב של העמותה עומד על  .₪ 182,842אני
שאלתי מה החלק של מחלקת הנוער בסכום הזה .ואז אמרו לי '87,000
 ₪זה משכורות ,לא לגעת .נשאר  .'₪ 100,000ואז שאלתי עוד פעם,
מתוך ה ,₪ 100,000-מה החלק של מחלקת הנוער .כי נאמר שמחלקת
הנוער היא שגובה את הכספים ,מחלקת הנוער היא שדואגת לבני הנוער,
להסעות וכו' .ואז מתוך זה ,כ 70%-זה מחלקת-

אריק לויטה:

.₪ 70,000

רינה פז:

אני הורדתי את המשכורות .ככה זה נאמר ככה זה חולק .את המשכורות
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אמרו לי תורידי  -הורדתי.
אריה אברהם:

מי אמר לך להוריד? אני לא זוכר שאמרו להוריד.

רינה פז:

אז אני זוכרת .כי אז אמרנו מתוך ה ₪ 180,000-אני מורידה את
המשכורות נשארים  .₪ 100,000שאלתי ,מתוך ה ₪ 100,000-האלה מה
חלקה של מחלקת הנוער ,ואמרו לי כ.₪ 70,000-

אריה אברהם:

רינה ,לא הבנתי ,מתוך  ₪ 70,000 ,₪ 180,000זה ה-

רינה פז:

לא.

אריה אברהם:

הבעיה שלהם זה החוב של .₪ 180,000

רינה פז:

לא חשוב איך ש ,-לא ,לא ,כי הפרדנו את זה.

אריה אברהם:

החוב הוא  ₪ 180,000ואנחנו יכולים לתת להם .₪ 70,000

רינה פז:

זה מה שאמרתי ,נכון.

אריה אברהם:

זה הכל .חסר .₪ 110,000

רינה פז:

חבר'ה ,אני ברשות דיבור.

יהודה בן חמו:

חברים ,רינה פז ,בבקשה.

רינה פז:

החוב נכון ,הוא -₪ 180,000

בני כברה:

זה החוב הכללי.

רינה פז:

נכון ,הכל כתוב ,החוב הכללי הוא  .₪ 182,842אבל מתוך זה ,כ66,000-
 ₪עכשיו ולא  ₪ 70,000זה החוב של מחלקת הנוער ,שדואג להסעות,
שדואג לכלכלה ולעוד כל מיני דברים.

אריה אברהם:

חסר .₪ 110,000

רינה פז:

ואז שאלתי ,האם ניתן את החלק הזה לשפות? זאת אומרת ,שמחלקת
הנוער ...בהתאם להעברה מסעיף לסעיף .ואמרתי ,אם אין להם את
התקציב הזה ,יש ישיבת מועצה ,תדון בתקציב ,מהרזרבות להעביר
למחלקת הנוער .ולדעתי ,על החלק הזה בכלל לא צריכים לבקש את
אישור משרד הפנים .ואז אני הצעתי גם שחלק אפשר לפנות לגורמים
אחרים ,ויהודה אמר לספונסרים ,אז זה עוד יותר טוב .אבל אמרנו נפנה
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לגורמים-
יהודה בן חמו:

מה זה ספונסרים? הם מוכנים לרשום את השמות של חברי המועצה.

רינה פז:

לא ,אני אומרת ככה .בסדר ,תעזוב את הספונסרים .אמרנו שנפנה
לגורמים אחרים לראות אם אפשר .לגבי הגורמים האחרים ,אמרנו
שנפנה כפוף לאישור משרד הפנים.

בני כברה:

באמת ,באמת .גורמים אחרים צריכים את האישור שלך.

רינה פז:

גורמים אחרים זה גורמים אחרים .ולכן ,מה שאני חושבת שהיום אנחנו
צריכים לאשר לדעתי ,את החלק של  .₪ 66,000לבצע את זה בהעברה
מסעיף לסעיף ,ולפחות לסייע למחלקת הנוער בנושא הזה .ואחר כך ננסה
למצוא פתרון ולחפש מקורות אחרים .בדיוק ככה זה.

עו"ד יעקב אוחיון ₪ 66,000 :זה מיידי.
רינה פז:

 ₪ 66,000זה מיידי ₪ 66,000 .זה יכול לעזור וזה מיידי.

)מדברים ביחד(
רינה פז:

אבל עמירם ,למה ...על כל הסכום? על יתר הסכום אולי צריך-

עמירם מילר:

על יתר הסכום ,אני מדבר על יתר הסכום.

רינה פז:

יהודה ,מה שאני מציעה לסיכום ,את ה ₪ 66,000-האלה לאשר היום,
לבצע את זה כהעברה מסעיף לסעיף ,ולאחר מכן את יתרת הסכום לבקש
את אישור משרד הפנים ולמצוא מקורות אחרים.

יהודה בן חמו:

תודה רבה .עמירם ,רצית?

עמירם מילר:

ברור לגמרי שמדובר פה כרגע רק על חלק מהסכום ,שהוא כ.₪ 70,000-

רינה פז:

נכון.

עמירם מילר:

שגם פה דעתי לא נוחה ,שביתר מוציאה עבור עיריית כפר סבא ,לא יודע
בדיוק איך ,עזוב רגע את הפגמים האלה .אבל הוציאו עבור בגדים? -
בסדר ,נחזיר להם את הכסף של הבגדים.

רינה פז:

הסעות ואוכל ו...

עמירם מילר:

צריכים לפתור את זה בצורה אחרת .ואני חושב שדרך החברה הכלכלית
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כהלוואה.
ד"ר אמיר גבע:

אני מקבל במלואה את ההצעה של רינה .לפתור את ה ,₪ 66,000-כי על
זה אין לנו ספק שאפשר לעשות בהעברה מסעיף לסעיף .כל השאר ,לא
נעשה שום דבר לפני שאין לנו אישור של משרד הפנים.

רינה פז:

בדיוק.

יהודה בן חמו:

עוד מישהו מבין החברים? בבקשה ,בני כברה.

בני כברה:

הואיל ומדובר באמת במשהו שנקרא  ,emergencyאני מציע לבחון את
האפשרות של מפעל המים ,שיעבירו את התמיכה הזאת דרך מפעל
המים ,שהוא הרבה יותר קל .שם אין משרד הפנים.

יהודה בן חמו:

זה לא על השולחן הזה.

בני כברה:

סליחה רגע ,דקה .אתה תחליף כובע רגע.

יהודה בן חמו:

אי אפשר.

בני כברה:

תחליף כובע .אני אומר לך שאפשר .כשאתה רוצה ,אתה מחליף .עזוב ,נו,
אתה מחליף כובעים.

)מדברים ביחד(
גיא בן גל:

לפי קצב החלפת הכובעים ,זה לא עולה לדיון היום.

בני כברה:

זה  ,emergencyזה מקרה חירום ,מה אתה רוצה? שמע ,זה מקרה
חירום ,מה אתה רוצה? פה אתה צריך ללכת למשרד הפנים .איציק ,שמע
לי.

גיא בן גל:

זה מציע חברה כלכלית ,זה מציע .-לא ,אני יכול להרגיע אותך שאני לא
מסכים .אני אפנה לרשם האגודות השיתופיות יום למחרת ,זה לא חוקי.
לא חוקי .זה תמריץ להיכנס לגירעון אתה נותן פה .מפעל המים יציל
מגירעון את כל אגודות הספורט שייכשלו תקציבית .דעתי לא נוחה.

אריק לויטה:

גם דעתי לא נוחה .דעתי לא נוחה ,לא מזה שצריך לעזור להם.

גיא בן גל:

אני מבין מה שאתה אומר.

אריק לויטה:

מזה שהגירעון נצבר כבר שנים ואף אחד לא התריע על זה.
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יהודה בן חמו:

איציק יואל ,בבקשה.

יצחק יואל:

אני מקבל את מה שהציעו החברים .קודם כל צריך להציל emergency
את קבוצת ביתר ,יש לזה חשיבות .אבל אני שם רגע בצד את הצעתו של
בני כברה ידידי .לפנות למפעל המים זה לגיטימי ,ואם בני המליץ ,הוא
כנראה ימליץ גם לתת .אבל ביד השנייה הוא כותב מכתב לרשם
האגודות שהוא נגד בדרך כלל .זאת אומרת ,ביד אחת 'תיתנו ,תצילו'
בפרוטוקול הזה .בפרוטוקול ההוא מתנגד ורושם לרשם האגודות.

בני כברה:

מה זה משנה?

יהודה בן חמו:

מה זה משנה באמת? מה זה משנה?

בני כברה:

לא אמרתי ,אתה רואה ,בניגוד אליך ,אני לא הייתי עושה את זה.

עו"ד עמוס גבריאלי :לבני כברה מותר להציע הצעה ולהתנגד לה ,רבותיי 2 ... .קדנציות ,ואף
אחד לא ייקח לו את הזכות הזאת.
בני כברה:

וואלק אוהב אותך ,תאמין לי .אתה מוציא מהאוב את כל הסוגיות .אלה
חברים שלי ,אתה רואה.

יהודה בן חמו:

חברים ,קודם כל אני מבין שלגבי שאר הסעיפים ,כי אנחנו רוצים
להתייחס לבית"ר בנפרד  -אפשר לאשר את פרוטוקול ועדת הכספים,
למעט הנושא של בית"ר ,שאנחנו מקיימים עליו דיון בנפרד .בגלל
הסוגיה הרגישה ,ובגלל הפתיח שהוצג פה קודם גם על ידי ,גם ע"י
ההערות של היועצות המשפטיות .הדבר שאנחנו מתבקשים לומר ,ואני
בא ואומר שנית  -אנחנו נדרשים לדון פה בצד הציבורי נטו .היו מקרים
בעבר שהייתי פה סביב השולחן הזה ,שהיו מספר מועדונים ,שנקלעו
לקשיים .למרות התמיכות ולמרות הסיוע שהתקבל ע"י עיריית כפר סבא
 בכל זאת הם נקלעו לקשיים .חלקם מוצדקים ,חלקם לא ,חלקם בשלניהולים כאלה ,חלקם בשל ניהולים אחרים .ולכן ,אנחנו נכנסים פה
לסיטואציה שאנחנו צריכים לקחת על כף המאזניים ,בית"ר סגורה או
בית"ר פתוחה .ביתר כמועדון ,הצד הספורטיבי פחות מדבר אלי כרגע.
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הצד היותר ערכי ,חינוכי 250 .ילדים ,שמרביתם ,רק בשביל לסבר את
האוזן ,אם בהפועל כפר סבא כדורגל ,הפועל כפר סבא בבוגרים ,מחלקת
הנוער משלמים שם כ ₪ 250-נדמה לי לחודש ,אמרתי נכון? והשנה הם
מעלים .בביתר ,בכדי להעמיד אתכם בפרופורציות ,משלמים  ₪ 100וגם
שם יש ועדת חריגים על מנת להקל עם אוכלוסיות כאלה ואחרות .מדובר
באוכלוסיות שכמעט כל הילדים שם ממעמד סוציו אקונומי נמוך .ה250-
הללו ,כמו שאמרתי קודם ,יכולים לרבוץ לפתחנו ברמה של פעילות של
החינוך הבלתי פורמלי .אני מניח שאחוזים מכך גם יגיע לטיפולים של
אגף הרווחה או היחידה לקידום נוער .לכן ההחלטה פה ,ופה אני אצטרך
ללכת למשרד הפנים ולהיפגש אישית עם שר הפנים ,על מנת להבהיר לו
במה דברים אמורים .והיה ושר הפנים או מי מטעמו יאמר לי תשובה
שלילית ,אני אחזור לשולחן הזה ואני אעדכן אתכם .אני נוטה להאמין
שנוכל למצוא את הדרך באמצעות משרד הפנים ,לקבל את הגושפנקא
מהם ואת הרוח הגבית .אני אומר את הדברים לפרוטוקול ,גם הם
מוקלטים ,גם על מנת שאף אחד חלילה מחברי המועצה לא ייפגע .אנחנו
לא לוקחים החלטה חלילה פה לא חוקית והולכים .אנחנו לוקחים את
ההחלטה מראש ,יודעים מה ההשלכות שלה באים למשרד הפנים,
מניחים על שולחנו את הבקשה ,על מנת שהוא ילך לקראתנו .ואני
מאמין ,יותר ממאמין ,שאם אנחנו נאשר פה אחד ,במשרד הפנים יהיה
לנו קל יותר .אם והיה וזה לא יאושר פה אחד ,אני מניח שבמשרד הפנים
ההחלטה הזו עלולה לחזור שוב לשולחן הזה או לשולחן בית"ר כפר סבא
לחברי העמותה ,שכפי שנכתב פה ע"י בוקי צ'יש ,זה לא משפטית מה
שאני אומר עכשיו .אני לא אומר משפטית ,לא תחושתית גם .כשאתה בא
בבקשה כזו חריגה למשרד הפנים ,גם שם יושבים אנשים שיש להם חוות
דעת ורוצים שמא לא לעמוד לביקורת .הם באים ואומרים 'אם העיר
כפר סבא רואה את ההחלטה הזו כהחלטה שהיא גורפת ,שהיא כוללת
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את כלל הסיעות ,את כלל הסיעות הבית' ,כי יש החלטות שהן צריכות-
גיא בן גל:

אתה מצהיר פה חגיגית ששקל מתקציב העירייה לא יועבר לעמותה עד
שמשרד הפנים לא יגיד לך שהמהלך הוא תקין?

עו"ד יעקב אוחיון :אמרנו שלא פונים על מלוא החובות למעט ה.₪ 66,000-
יהודה בן חמו:

סליחה רגע.

גיא בן גל:

זה כבר לא אותו דבר.

יהודה בן חמו:

תיכף אנחנו מצביעים על הדברים.

עמירם מילר:

תנסח החלטה ,בכלל לא מנוסחת פה החלטה.

גיא בן גל:

צריך לנסח החלטה.

עמירם מילר:

לפי ההחלטה של ועדת כספים ,זה לא מה שאתה אומר.

יהודה בן חמו:

לא תצא מכאן אם לא יהיה כל כך ברור .אל תדאג ,אני אגיד את הדברים
בצורה כל כך ברורה.

גיא בן גל:

כרגע ,אתה בעצמך אומר ,יהודה ,שההחלטה שרשומה בפרוטוקול ועדת
כספים לא משקפת את מה שאנחנו הולכים להצביע עליו.

יהודה בן חמו:

אני חייב לך תשובה .אני לא אמרתי את זה .אמר את זה מישהו אחר ,לא
אני אמרתי את זה.

גיא בן גל:

אז מישהו אחר .מי אמר?

יהודה בן חמו:

חד משמעית ,תיכף אני אעמיד את הנושא להצבעה .אני חייב תשובה
לגיא בן גל ,וסליחה שאני עושה את זה בפאוזה קטנה ,על הנושא של
שלטי חוצות .שלטי חוצות ,היה לנו דיון בוועדת כספים .זה רק ילמד
אותך שאני לא עוסק בהכנת החוזים ,ואני לא בקיא בהם ,כי אני נותן
לגורמים המקצועיים לעסוק בהם .העלה גיא בן גל את הטענה ,היה דיון
בכלל האם יש מספיק שלטי חוצות.

עו"ד עמוס גבריאלי :סליחה רגע ,סליחה .אין פה עדיין החלטה .הנושא הקודם.
יהודה בן חמו:

שנייה ,שנייה ,תיכף נגיע ,עמוס .עמוס ,שנייה ,יש החלטה .תן לי .היה
דיון של נושא של שלטי חוצות ,דיון כזה או אחר לגבי השלטים .וגיא
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העלה טענה ,שמדבריו השתמעו  2דברים (1 :כאילו ניתנה איזושהי
הנחיה על הבילבורדים ועל כל שלטי החוצות ,אי אפשר יהיה לתלות
שלטים של מפלגות פוליטיות לקראת הבחירות .ולאחר מכן הוא גם
הוסיף עוד משהו ,שהתחברו בסעיף  ,1שיש סעיף בהסכם ההתקשרות
של החברה הכלכלית ,שאוסר על מפלגות תליית שלטים לקמפיין פוליטי.
אני התייחסתי למה שאמרתי ואני חוזר על זה עוד פעם .זה שאמרתי
'קשקוש מקושקש' ו'חביתה מקושקשת' ,אני חוזר על זה עוד פעם,
הנושא של הנחיה חד משמעית  -זה קשקוש מקושקש וחביתה
מקושקשת ,הנושא של הסעיף  -אכן כן.
ד"ר אמיר גבע:

בהתקשרות.

יהודה בן חמו:

בהתקשרות יש סעיף וגיא בזה צדק ,ואני הרמת טלפון לגיא.

גיא בן גל:

לא היית מודע לזה?

יהודה בן חמו:

לא הייתי מודע לזה ,ואני אמרתי לגיא ,בנושא של ההתקשרות יש סעיף,
בנושא של ההנחיה ,חד משמעית לא .לכן ,הדברים ,בכדי להבהיר לך
אותם ,כי הבהרתי אותם גם באותו יום .בנושא של ביתר ,בואו נתכנס
ונעשה סדר בבלגן .הנושא של בית"ר ,קודם כל צריך להבין ,כפי שנאמר
פה ,הוגש לכם גם מסמך של שאול מיטלברג ,שמדבר על ₪ 66,000
שמחלקת הספורט-

עו"ד עמוס גבריאלי :חוב ,חוב.
יהודה בן חמו:

לא ,שנייה .שלמעשה אנחנו מתבקשים לאשר ,לא לחרוג מהמסגרת
התקציבית שלנו .במחלקת מחלקת הספורט ,אגף התרבות ,נמצא את
הדרך לעשות העברה מסעיף לסעיף ,ובתנאי שגם מנהל מחלקת הספורט,
אני מניח את דעתן של היועצות המשפטיות ,יסמנו בבירור ויזהו תשלום-
תשלום שנעשה למחלקת הנוער .אם והיה ומישהו ממחלקת הספורט לא
יזהה שקל-שקל ,חשבונית-חשבונית ,גם זה לא יאושר .שנית ,על היתרה,
על ה ,₪ 120,000-שוב אנחנו מתבקשים לאשר העברה מסעיף לסעיף ,לא
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פורצים את המסגרת התקציבית .נמצא את הכסף בתוך האגף ,מחלקה,
ואת הסכום זה אנחנו מבקשים לאשר במועצת העירייה ,בכפוף לכך
שלא יועבר שקל אחד למועדון בית"ר עד שלא נקבל אישור בכתב .על
מנת שתנוח דעתכם ,גם נציג אותו בפני חברי המועצה ,עוד בטרם נעביר
את הסכומים .ניגש למשרד הפנים ונבקש את האישור שיגבה אותנו,
למרות חוות הדעת של היועצות המשפטיות ולמרות הסיטואציה הלא
נעימה שנקלענו אליה .ואני אבהיר את עמדת חברי המועצה ,כל מה
שאמרתי קודם ,על איזה מועדון מדובר ,איזו אוכלוסייה מדובר וכן
הלאה .האם סביב-
עו"ד עמוס גבריאלי :רק שאלה אחת לפני זה .אני שואל אותך ,בוקי ,חשוב לדעת את זה ,אני
לא מכיר יתרות זכות של תקציב התרבות של  .₪ 180,000אני מניח
שאתה יודע שבתקציב של הספורט אתה יכול להעביר למקום אחד
.₪ 180,000
גיא בן גל:

שאלת מחזיק תיק לשאלת מחזיק תיק ,מה שנקרא.

עו"ד עמוס גבריאלי :אני שואל אותך אם יש לך יתרות זכות של  ₪ 180,000להעביר.
גיא בן גל:

עמוס ,אם לתרבות יש  48.2מיליון -₪

יהודה בן חמו:

זה לא של התרבות.

גיא בן גל:

אז גם ל-

יהודה בן חמו:

זה לא של התרבות.

גיא בן גל:

אז גם לספורט יש ...כסף.

עו"ד עמוס גבריאלי :זו אפילו לא רטוריקה ,זו דמגוגיה.
גיא בן גל:

מה לעשות.

עו"ד עמוס גבריאלי :ועכשיו אתה מכריח לומר לך-
גיא בן גל:

אבל לזה מצאו כסף.

עו"ד עמוס גבריאלי :אני רשמתי מה להגיד לך כשדיברת על קרית ספיר ,אבל אמרתי אולי
נרגעת.
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גיא בן גל:

אין לי השגות אליך כמחזיק תיק בעניין הזה ,כן? שיהיה ברור.

בני כברה:

מה אתה רוצה ממנו בכלל? זה לא הוא.

גיא בן גל:

אבל איפה שנמצאו  48.2מיליון  ₪לשיפוץ בית ספיר-

בני כברה:

הוא לא התכוון אליך ,די.

יהודה בן חמו:

הוא התכוון להנהלה שלקחה את ההחלטה.

גיא בן גל:

אני מאמין שעיריית כפר סבא תחפור עמוק בכיסיה ותמצא ₪ 66,000
לטובת קבוצת ספורט שזקוקה לעזרתה הנואשת.

עו"ד עמוס גבריאלי :אני רוצה לומר רגע בהקשר הזה דבר אחד ,בלי שזה משליך עליך כהוא
זה.
יהודה בן חמו:

אולי תגידו את הדברים אחרי שנאשר?

עו"ד עמוס גבריאלי :גיא ,אני לא מודאג ממה שמשליך עלי ומה שלא.
גיא בן גל:

אין לך מה להיות.

עו"ד עמוס גבריאלי :קודם כל ,תודה .דבר אחר אני כן רוצה להגיד לכם ,ואני אומר את זה
לפורום הזה פעם אחת ולתמיד ,ואני מצטער שזה לא בדיוק נושא
הישיבה ,אבל הגיע הזמן לומר את זה ביושר ובאומץ ,אמרתי את זה
בוועדת הכספים ,אמרתי את זה גם בישיבת המועצה הרלוונטית ,אני לא
מתבייש ,לא מאף אחד שנמצא פה ולא מאף אחד אחר .רבותיי ,מה
שקרה בקרית ספיר ברמה האופרטיבית ,חייבים לומר את זה ,אני אגיד
לך למה ,כי ממתגים כרגע את קרית ספיר ברמה הכללית שלו כמחדל,
וזה אסון מבחינת כפר סבא .זו פעם ראשונה שכפר סבא ב 30-שנה
משקיעה במבנה ציבור שמשרת  22,000איש בחודש .אני לא אומר שלא
היה פה מחדל ברמת התכנון ההנדסי ,וצריך ,אני לא רוצה אפילו
להתבטא-
רינה פז:

אבל בודקים.

עו"ד עמוס גבריאלי :יפה .אבל דבר אחר אני רוצה להדגיש פה .כאשר אתם מדברים על
הסכומים של קרית ספיר ,שזו קריה שמשרתת את כל ילדי העיר ואת
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בוגריה בכל התחומים של התרבות והחינוך ,שאין דבר יותר ראוי מזה,
תחשבו כשאתם לוקחים את זה  -שלא מדובר בשיפוץ .לא היה אף פעם
מדובר בשיפוץ .כל מי שנד בראשו והיה איכפת לו ,ואני מצפה מכל חבר
מועצה שאישר סכום של  34מיליון  ,₪שיהיה לו איכפת לראות מה הוא
אישר ,ראה מהיום הראשון שבונים קומה נוספת .בניית קומה זה לא
שיפוץ .מי שראה איך מרוקנים את כל התוכן של קרית ספיר-
גיא בן גל:

אבל זה לא היה בהיתר המקורי ,הקומה השנייה .אתה כבר נוגע בקומה
השנייה ,זה לא היה בהיתר המקורי ,גם את זה אתה יודע.

עו"ד עמוס גבריאלי :אני הפרעתי לך?
גיא בן גל:

לא ,אבל אתה פותח קן של צרעות ,אז אל תתפלא אם כמה צרעות
מתעופפות להן בחלל החדר .אתה פותח תיבת פנדורה ,תדבר על הכל ,לא
רק על איזה מחזיק תיק תרבות נפלא אתה.

עו"ד עמוס גבריאלי :אני סומך על יו"ר סיעת הירוקים שתרבות דיון יש לו.
גיא בן גל:

יש לו.

עו"ד עמוס גבריאלי :מורה לאזרחות  -קל וחומר.
גיא בן גל:

אני מכבד אותך מאוד.

עו"ד עמוס גבריאלי :אדם נחמד כמו גיא וחבר אישי  -בטח .אלה  3נדבכים שיאפשרו לי לדבר
בשקט עכשיו ,ואני אומר את דבריי .מ 2-טעמים (1 :זה חשוב לי  (2אני
לא יהיה עוד הרבה זמן פה .ואני שמח ברגעים האלה ,באמת הפוליטיים
האחרונים שלי ,לומר את זה ,ואני אומר את זה ,לאלה ששומעים ולאלה
שמצלמים .קרית ספיר הזו ,מהשנייה הראשונה בנתה את עצמה ,ולא
איבדה עצמה לדעת .היא בנתה עצמה ,קומה שלמה .הקומה הזו
משמשת אותנו לספרייה לילדים ,לבית ספר למחול ולבית ספר
למוסיקה.
יהודה בן חמו:

ואולי זה לא עושה טוב לכמה אנשים?

גיא בן גל:

לקבלנים זה עושה מצוין.
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עו"ד עמוס גבריאלי :אחרי זה הקריה הזו לקחו ,הוציאו את כל הקרביים שלה ובנו אותה
מחדש ,מא'-ת' במפרט של אלפי דולרים למטר כי זה איטום ,וכי זה
לוגיסטיקה ,וזה ספריה וזה מוזיאון ארכיאולוגי ואקוסטיקה .עכשיו
תקשיבו היטב ,חוץ מזה ,אותם  48מיליון  ₪שאני לא ידעתי שזה יגיע
לזה גם אני ,ואני מודה ומתוודה ,זה הגיע מעבר לתקציב המקורי,
חשבתי שהקריה תהיה לכיוון ה 40-מיליון ,שזה הגיוני בפרויקט כזה.
אבל תדעו לכם ,מדובר פה גם במבנה של השנאים החשמליים וכל מרכז
האנרגיה של כל הקריה ,מדובר על המזרקות ,מדובר על הכיכר .רבותיי,
אני מתחנן למועצה הזו ,אל תיכנסו לדמגוגיה עם המבנה החשוב ביותר
שנבנה ב 30-שנה בכפר סבא .ואני אומר לך בשים לב לכך ,שחייבים
לבדוק את הכשל התכנוני.
בני כברה:

על זה מדובר.

יהודה בן חמו:

תודה.

גיא בן גל:

אם מישהו במשרד עורכי הדין שלך ,היה בחריגה של פי  3מתקציב
המשרד שלך-

עו"ד עמוס גבריאלי :זה לא פי .3
גיא בן גל:

היית מעיף אותו על טיל תוך  24שעות.

עו"ד עמוס גבריאלי :גיא ,זה לא פי .3
גיא בן גל:

בעיריית כפר סבא ,אף אחד לא לוקח אחריות לכישלונות ,זאת הבעיה.

יהודה בן חמו:

בבקשה ,בוקי צ'יש.

ד"ר בוקי צ'יש:

עמוס ,בתשובה לשאלה שלך שלא סיימת אותה אבל הבנתי אותה,
התגובה שלי ,שאני מאמין שהגזבר והמנכ"ל ימצאו בתוך אגף התרבות-

יהודה בן חמו:

בתוך התקציב הכללי ,בתוך התקציב הכללי.

גיא בן גל:

מתקציב ערי תאום .אולי ערי תאום ,יהודה ,מה אתה אומר?

יהודה בן חמו:

הלאה ,הלאה.

גיא בן גל:

אולי תוריד את זה מערי תאום?
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יהודה בן חמו:

תודה ,חברים.

עמירם מילר:

לא ,סליחה ,אני בכל זאת רוצה להעיר .גם אגף התרבות ייתן את חלקו
לנושא הזה.

ד"ר בוקי צ'יש:

ברור.

ד"ר אמיר גבע:

זה יונח על שולחננו בוועדת הכספים ואנחנו נראה בדיוק מאיפה זה בא.
אבי ,אתם תראו לנו בדיוק מאיפה זה בא.

)מדברים ביחד(
יהודה בן חמו:

חברים ,בהתאם להצעה שאמרתי אותה קודם ,אני מאוד אשמח אם
חברי המועצה יתאחדו סביב ההצעה הזו פה אחד .מי בעד? ואני אומר
עוד פעם ,נמצא את הסעיף התקציבי במסגרת התקציב העירוני .אגף
התרבות ייתן את חלקו ,כמובן.

גיא בן גל:

היחסי.

יהודה בן חמו:

אגף התרבות ייתן את חלקו .נוריד להם מהעוגיות .נו ,מה אתה דואג? מי
בעד? ירים את ידו .אריה אברהם ,אריק לויטה ,רינה פז ,בוקי צ'יש,
אמיר גבע ,עמירם מילר ,גיא בן גל ,איציק יואל ,קובי אוחיון ,עמוס
גבריאלי ,יהודה בן חמו .נגד :בני כברה .נמנעים :אין.

בני כברה:

אני לא נגד.

???

הוא הצביע בעד.

???

פה אחד ,פה אחד.

בני כברה:

וואלק ,אני עושה את זה בשביל קובי ,לא בשבילך .לא בשבילך ,לא
בשבילך ,רק בשביל קובי.

יהודה בן חמו:

רגע ,נגד או בעד? אתה תעיד על זה? תודה .פה אחד ,פה אחד של
הנוכחים ,הוא תיקן את ההצבעה.

החלטה מס'  : 696מאשרים פה אחד את פרוטוקול ועדת כספים מיום  27/07/08המצ"ב.
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החלטה מס'  : 697בכל הנוגע לעמותת בית"ר כפר-סבא:
תערך בחינה פרטנית של כל הוצאה שנעשתה על ידי בית"ר לצרכים של מחלקת הנוער
העירונית ,אשר יגובו בראיות מתאימות ,ויאושרו על ידי מנהל מחלקת
הספורט ככאלו ששימשו לצרכי מחלקת הנוער .יש לפעול לתיקון
החשבוניות ,באופן שיוצאו על שם העירייה ויפרעו על ידי עיריית כפר-סבא.
באשר ליתרת הכספים – הואיל ומועדון בית"ר נקלע לקשיים כלכליים ,ולאור
פעילותו הציבורית ,החינוכית והערכית בקרב ילדי השכונות ,רואים בזאת
לנכון חברי המועצה פה אחד ,להעביר כספים לכיסוי הגרעון ,ולצורך הבראת
העמותה ,אולם זאת בכפוף ,ורק בכפוף ,לקבלת אישורו של משרד הפנים
למהלך זה מראש.

.2

אישור פרוטוקול ועדת שמות מס'  15מיום .27/07/08

יהודה בן חמו:

סעיף  .2אישור פרוטוקול ועדת השמות .רינה פז ,בכמה מילים קצרות.

בני כברה:

אישרנו ,אישרנו.

רינה פז:

אישור ,נו ,בסדר.

???

פה אחד.

רינה פז:

פה אחד.

יהודה בן חמו:

אישרנו? ועדת שמות אושר פה אחד .תודה רבה.

החלטה מס'  :698מאשרים פה אחד פרוטוקול ועדת שמות מס'  15מיום 27/07/08
המצ"ב.
יהודה בן חמו:

אני מבקש את הנציגים של גולדה ,אם הם יכולים להיכנס.

בני כברה:

רגע ,מה קורה עם הסעיף הבא.

רינה פז:

רגע.
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האם הישיבה הסתיימה? יהודה ,האם הישיבה הסתיימה?

מדברים יחד
בני כברה:

 ...ללכת הביתה.

יהודה בן חמו:

תהנה מהרגע.

בני כברה:

מה אתה אומר?

יהודה בן חמו:

מה שמך בבקשה?

קהל:

שמי ערן .אני אב לילדה בבית ספר גולדה בכיתה א' .יש שם בעיה של
מפגע של ריח שלא מסתיים בריח .יש שם בעיה ,מי שביקר באתר ,אז יש
ממש ריח של גופרית .המקום הזה ,אנחנו קיבלנו חוות דעת ,שאני לא
יודע אם כולם יודעים עליהן ,שהמקום הזה נפיץ ,והוא יכול להיות
מסרטן .הילדים מגיעים ,לפחות הבת שלי מתלוננת על כאבי ראש ,על
סחרחורות.

קהל:

גם הבת שלי ,ממש מתלוננת.

קהל:

והתחושה שלי .תראו ,אני בא-

בני כברה:

אני לא מבין .התחושה שלכם ,שלא מטפלים בבעיה? תגידו מה הבעיה.

???

תן לו לדבר ,בני.

בני כברה:

הבעיה היא מוכרת .השאלה היא האם אתם מקבלים מענה?

קהל:

לא.

קהל:

התשובה היא לא .המענה שאנחנו מקבלים הוא בפתרונות זמניים כל
הזמן.

גיא בן גל:

כגון?

קהל:

ארובה ,ארובה שלא מועילה .הפתרון הוא להעביר את הדבר הזה,
להעביר אותו משם ,או לחילופין לא לשלוח את הילדים לשם.

קהל:

אני רוצה לשאול שאלה .אני תושב השכונה .אתם הבטחתם פתרון זמני,
הפתרון הזמני זה היה הצבת מתקן .המתקן הזה ,מסתבר שאינו עוזר.
למה? כי יש ריחות .אני צריך לסגור כל לילה את כל החלונות בבית ,כי
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פשוט גלי ריח וצחנה מגיעים לי לתוך הבית ואני עוד גר קומה שביעית.
אני לא צריך לתאר מה קורה אצל אנשים שגרים יותר קרוב וגם קומה
ראשונה .אני תושב ,משלם ארנונה ,ישבתי במשך שנה וחצי בשקט,
חיכיתי שהעירייה תבוא ותפעל לפתרון קבוע של הנושא הזה .אני יושב
ומחכה ,תושב רגוע ומן המניין ,ולא ייתכן שבמשך השנתיים אני סובל
מהמטרד הזה ,ועוד אנשים וילדים ,ואני אומר לכם גם דוגרי ,שאם היה
לי ילד בבית ספר ,אני בחיים לא הייתי שולח אותו לשם לבית הספר,
לשבת על חבית נפץ של המתקן הזה .אני לא מבין ,באמת .אני מנסה
להיות בן אדם הגיוני וריאלי במדינת ישראל ולהבין למה אי אפשר
לפתור את הבעיה הזאת .אם יש המלצה חד משמעית של לסדר את
התשתיות ולהעביר את קו הסניקה או קו הביוב הזה לרחוב בן יהודה -
תוציאו את ה 2-3-מיליון  ,₪ותעבירו אותם מאיזה פרויקט אחר ותפתרו
את הבעיה .אני חושב שזה משהו אלמנטרי ביותר ,לסדר ביוב .לא
ביקשנו מדרכות ,לא ביקשנו לסדר את הגינה .ביוב ,להפסיק את הריח
הזה ,זהו .זו בקשה מאוד פשוטה.
בני כברה:

בואו נשמע את התשובה של ראש העיר.

יהודה בן חמו:

בני ,בבקשה ,מחזיק תיק איכות הסביבה.

בני כברה:

בבקשה ,בואו נשמע את התשובה של ראש העיר.

עו"ד עמוס גבריאלי :הוא רוצה שמחזיק תיק איכות הסביבה יגיד משהו.
בני כברה:

אני אגיד ,אני אגיד .בואו אני אגיד.

)מדברים ביחד(
גיא בן גל:

ראש העיר נתן זכות דיבור לבני כברה.

בני כברה:

אני הצעתי שהוא יענה .אתה לא מבין? אני השתתפתי באחד הדיונים
כאן ,ובפירוש נמסרה תשובה לדיירים ,לתושבים שהיו ,שאנחנו פותרים
את הבעיה הזאת בהקדם האפשרי ,עדיין ב.2008-

קהל:

אני הייתי צריכה להזמין אותך למסיבת סיום של הבת שלי.
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דקה .השאלה היא לא אליכם ,את לא מבינה את זה? גם לא אליי .כי מי
שצריך לתת את התשובה זה לא חברי המועצה .חברי המועצה נתנו את
התשובה.

קהל:

מה התשובה?

בני כברה:

התשובה היא שצריך לתת פתרון מיידי לעניין הזה.

קהל:

נו ,זו בדיחה.

קהל:

מה הפתרון?

בני כברה:

צריך לפנות לראש העיר ,לא אלינו .ראש העיר ,בבקשה ,תן תשובה .לא,
שאנחנו נהיה איתך ,מה אתה רוצה?

יהודה בן חמו:

תסלחו לי ,אני אתייחס קצת בצורה רצינית.

בני כברה:

רצינית ,ממש רצינית.

יהודה בן חמו:

אני פונה להורים ,אני אין לי שום בעיה עוד הערב להיפגש איתכם.

קהל:

מה זה יעזור?

בני כברה:

תן תשובה.

)מדברים ביחד(
גיא בן גל:

תרשה לי להגיד לך ,כי הנושא הזה הגיע לשולחן של המועצה הזאת רק
פעם אחת באופן פורמלי .מתי?  -כשהוגשה ההצעה לסדר בנושא הזה.
וכמעט כל אותם תושבים שהיו באותה ישיבה ,הם כאן היום .ואמר לך
יאיר אברהם ,והוא הסתכל לך בעיניים ,והוא אמר לך 'תסתכל לי
בעיניים ,אדוני ראש העיר ,אני לא הולך הביתה עד שאתה לא פותר את
הבעיה הזאת'.

???

והוא הלך.

גיא בן גל:

ואתה מוציא הודעות לתקשורת והכרזות שאתה הופך כל אבן ואתה
עושה כל מאמץ .יש כבר מצב שיודעים מה הפתרון ,שכרת בכסף לא
מבוטל מומחים מטעמך ,מטעם העירייה .התושבים ,לאור המצוקה
שלהם ,לקחו כבר מומחים מטעמם ,גם משפטיים ,גם כאלה .יש פה
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חוות דעת של אדם ,שהעירייה מנסה להטיל דופי ביושרה המקצועית
שלו ,אבל הוא מומחה עולמי לנושא הזה ,לא ארצי .גופים בחו"ל
שוכרים את שירותיו ,והוא אומר לך שיש שם בעיה .ואתה ממשיך
למצוא פתרונות ביניים ,פתרונות קוסמטיים ,שלא נותנים פתרון לבעיה.
הם לא מטפלים בסימפטום עצמו .לשים שם את הדבר הזה שסופח את
הריחות ,לא פותר את בעיית הריחות עצמן ואת המקור שלהן .אני לא
יודע ,הגשת היום דו"ח תקציבי מאוזן ל ,2008-שיבחתי את המנכ"ל שלך
ואת הגזבר שלך על זה .יש לך ,אני אגיד בפעם ה 48 ,100-מיליון  ₪לשפץ
את היכל ספיר .למה אתה לא מוצא סכום של  2מיליון  ₪לביצוע עבודות
באופן מיידי ומלא? למה כל הפתרונות הקוסמטיים האלה? למה הלכת
לבית הספר עצמו לפני כמה חודשים? דיברת עם הילדים ,אמרת להם
'אני אפנה אתכם עד שאנחנו נפתור את הבעיה' .פינית אותם שבועיים או
יותר לבית ספר תיכון שהיתה שביתת המורים .אני לא מעלה על דעתי
שהרשית לעצמך להחזיר אותם לשם בידיעה שאתה מזיק לבריאות
שלהם .לא נראה לי שאתה מסוגל לעשות עוול כזה גדול .אבל הם יצאו
עם שולחן פינג-פונג מהסיפור הזה ,לא עם פתרון לבעיה .אז השאלה
היא ,למה? עכשיו אתה תגיד שאני פופליסט ,ואתה תגיד שבגלל שאני
יו"ר סיעת הירוקים אני פה רוכב על הגל .אז רכבתי על הגל לצורך
העניין ,הגשתי הצעה לסדר ,שהצעת ההחלטה שלה אמרה בסה"כ מה? -
את תכנית העבודה של ביצוע תשתית הביוב להקדים מ ,2012-שזה מה
שהיה בתכנית האב המקורית.
בני כברה:

הקדימו ,הקדימו.

גיא בן גל:

ל .2008-אנחנו כבר ביולי  ,2008וחוץ מעבודות קוסמטיות  -אין פתרון
לעניין הזה.

בני כברה:

תשאל את גל סגל ,הוא יגיד לך.

גיא בן גל:

אז בפעם הכמה ,תסתכל לא עליי בעיניים ,כי הרי אני ,אין לך סבלנות
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אליי ,ואתה לא מכבד אותי ,ואתה גם לא מדבר אליי בכבוד .אבל
לתושבים ,תסתכל הפעם באמת בעיניים ,ותגיד להם שיש פתרון .כי
נמאס להם לשמוע את ההבטחות שלך .אתה לא עומד בהבטחות שלך.
אתה מבטיח פתרונות ,אבל אתה מקיים פתרונות שווא .אתה מבטיח
שתהפוך כל אבן ,אבל הם הולכים לישון כל לילה עם הריח המסריח הזה
באף שלהם .ומילא אם זה רק ריח מסריח ,יש חוות דעת שאומרות שזה
מזיק לבריאות שלהם .אתה מתנהל מבחינה משפטית מול תובנה
ייצוגית שהם הגישו ,פלילית ,והיועצים המשפטיים שלך מתנהלים כבר
ברמה משפטית מול הדברים האלה ,ואתה לא מוצא פתרון .אתה צועק
במסדרונות העירייה על מהנדס העיר שלך ,ואומר שהוא לא מוצא פתרון
לעניין הזה .אבל אולי כשלת במינוי שלו ,כי הוא לא מוצא פתרון .אז מי
נותן את הדין? מי לוקח את האחריות הזה?
קהל:

סליחה ,אפשר לומר משהו?

יהודה בן חמו:

רגע ,הוא באסיפת בחירות.

גיא בן גל:

אסיפת בחירות ,תגיד מה שאתה רוצה .אני סיימתי.

קהל:

כבוד ראש העיר הבטיח פה מילה לפתור את הבעיה ,ואנחנו בדיוק
יודעים מה הוא הבטיח ולא עשה .אז הגיע הזמן.

בני כברה:

גם עכשיו הוא רוצה להבטיח.

קהל:

אז לא ,אני לא חושבת .נוח לי עכשיו להאמין שהוא יבטיח משהו ויקיים
אותו .אני רוצה לצאת מפה עם מילה של ראש העיר שהוא כן יעשה.

בני כברה:

אבל הוא לא רוצה להגיד ,הוא רוצה להיפגש איתכם.

קהל:

הוא רוצה להיפגש ,זו כבר התחלה.

יהודה בן חמו:

סליחה ,יש הרגשה שבליגות הנמוכות ,מי שבועט הכי  ...מי שצועק פה -
הוא צודק? בסדר ,הוא צעק.

גיא בן גל:

אתה לא נכשלת בטיפול בבעיה של גולדה? אתה לא מרגיש שאתה צריך
לקחת אחריות על הכישלון?
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נשמע את התושבים .מה שאמרתם כל הזמן ותמשיכו להגיד .אני לא
רוצה לזלזל.

קהל:

השאלה שלי היום ,מדוע העבירו את מסנן הפחם מצד ימין לצד שמאל
 120מ' ,מצד לצד? מה זה פותר כרגע? עכשיו יש לנו ארובה לבניין שלם
בן  8קומות ,בין חדרי השינה של כולנו.

יהודה בן חמו:

אני רוצה להתייחס ברשותכם לדברים ,ואני אנסה לעשות את זה ,אבל
תשתדלו להיות קשובים ולא להיכנס לדברים ,כי אני לא אוכל עם כל כך
הרבה אנשים .בנושא של בית ספר גולדה ,אף אחד ,אני סמוך ובטוח
שכל חבר מועצת העיר ,אני חשוד ,אבל גם אני לא שבע רצון ממה
שקורה בטיפול של מטרדי הריח .מטרדי הריח הם נגרמו כתוצאה
מהעתקת קו הביוב שפעם היינו מחוברים למערכת הביוב עם רעננה.
לפני כ 5-שנים נלקחה החלטה להתנתק ,והוקמה תחנת הסניקה באלבר,
כשביצירת הקו ,ואני לא מומחה גדול ,לא לביוב ולא לתשתיות ,ביצירת
הקו נוצרו אי התאמות בצינור .עובדתית יש ריחות ,עובדתית אני
מתחבר אליכם .ילדכם כילדיי ,באותם גילאים .אני מאוד מתחבר
לתחושות של ההורים והכעסים .אני חלילה לא מעלה על דעתי שיש
מישהו שיכול לכעוס ,גם אם ,והיו התבטאויות קיצוניות ,אפשר להבין.
למרות שבידי העירייה מצויים מסמכים שהריחות האלה לא גורמים
לנזקים ,זה לא נותן לנו שקט .ולכן ,הדברים שנעשו ,אני מקבל את
הגישה של ההורים ,אני מקבל את ההערות .אני רוצה לומר לכם יותר
מזה ,שאני חושב שלא היה יום אחד מאז שהתחילה הבעיה הזו ,שעל
שולחני לא הונחו מספר הצעות ,או של גורמים מקצועיים ,או של
גורמים עירוניים שעוסקים בתחום ואפילו מהתנדבות התגייסו לעשות
את זה .ולצערי ,הפתרון עדיין לא נמצא .לקחנו את החברה שהיא מספר
אחד בארץ ,התקשרתי לטכניון ,ביקשתי מהטכניון 'לצורך העניין ,מי
אתם ממליצים על חבר מהשורה הראשונה שתדע לתת לנו את המענה?'.
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כולם פה אחד הפנו אותנו גם למקורות ,ומקורות הפנו אותנו לת.ה.ל.
חברת ת.ה.ל מטפלת בנושא הזה מזה כמה חודשים ברמה של ייעוץ.
לאחרונה ,התקיימו מספר ישיבות ,ישיבות כאן בעירייה וישיבות בבית
הספר ,יחד עם הגורמים החינוכיים ,יחד עם הגורמים המקצועיים מאגף
ההנדסה ,יחד עם חברת ת.ה.ל .לשמחתי ,בקרב החברה הגיע מהנדס,
שאהבתי שהוא התווכח איתי ,אהבתי שהוא אפילו הרים את הקול
במהלך הישיבה .ראיתי שהוא יכול להוביל ולנהל את זה לא כיועץ ,אלא
כפרויקטור .מהרגע שזיהיתי אותו כאחד כזה ,המשכתי לשבת איתו יחד
עם מנכ"ל העירייה .ישבנו איתו ,והמנכ"ל סיכם איתו את תנאי
ההתקשרות איתנו ,שהוא מנהל את הפרויקט ולא מייעץ לנו .למעשה,
החברה התחייבה בפניי ,וכך זה נעשה יומיום ,הוא עובד אצלנו  24שעות
ביממה .אין מגבלה תקציבית ,אין מגבלה ארגונית ,אין מגבלת כוח אדם.
כל דבר שהוא יעלה על הכתב או בע"פ שהוא צריך על מנת למצוא את
הפתרון  -הוא יקבל .אין פה מגבלה תקציבית .אני לא רוצה לזרוע
אשליות ,אני לא רוצה חלילה שבדבריי יישמעו הבטחות .אין בפי
הבטחות .לשמחתי נעשו מספר דברים שהלכו עקב בצד אגודל .נעשו
מספר מהלכים ,בדקו סוף סוף מבחינה מקצועית אנשים שחיים את
הנושא הזה ,עברו שוחה-שוחה ,עברו נקודה-נקודה ,עברו מכסה ביוב-
מכסה ביוב ,הגיעו למספר אבחנות .ברגע שאתה מגיע לאבחנות ,עדיין
לא מצאו את הפתרון ,אבל יותר קל להגיע לכיוון הפתרון .העתקת
המתקן לא באה למצוא את הפתרון .העתקת המתקן היא חלק קטן
אפילו במציאת הפתרון ,היא חלק שנותן פתרון ,אבל הוא לא
המשמעותי ,הוא לא הארי.
קהל:

אז למה העתיקו את המתקן?

יהודה בן חמו:

תרשי לי ,תרשי לי .העתקת המתקן באה כחלק ממכלול של הצעות על
מנת לנסות ולמצוא את הפתרון .אני לא מכיר את המושגים המקצועיים.
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אין לי בעיה שאתם תיפגשו בהקדם האפשרי ,אפילו מחר ,עם אותו
מהנדס ששמו שאול ,על מנת שתוכלו לשמוע את הדברים ממקור ראשון
מבחינה מקצועית .אתם יכולים ,בהצעתו גם של שאול וגם של יועץ
התקשורת ,שניהם גם יחד מעלים יום-יום באונליין כל דבר שנעשה .אם
זה עובדים בשטח  -מצלמים ,אם זה מלל  -כותבים .על מנת לנסות מחד
להוריד קצת את החששות שלהם שמובנים ומוצדקים ,ומאידך גם למנוע
את גלי התקשורת איתנו ברמת טלפון ומפגשים .לא שאנחנו לא רוצים,
אלא הכמויות הן גדולות כל כך שאנחנו לא יכולים לעמוד בעומס .אבל
מעבר לכך ,הזמנו לכאן את ועד ההורים של בית הספר לפגישה עם
שאול .הגיעה נדמה לי יו"ר ועד ההורים.
קהל:

סמדר.

יהודה בן חמו:

סמדר ,שהיא הגיעה והשתתפה .ואני בכוונה לא הייתי בישיבה .לא בגלל
שלא רציתי להיפגש עם ההורים .רציתי שההורים ישמעו את התשובות
של הגורם המקצועי ישירות ממנו ,כשאני לא נמצא שם .שמא יגידו
'אולי הוא חושש' או משהו כזה .הוא עצמאי ,אני אקבל כל חוות דעת
שלו .ולכן אני בא ואומר ,גם מחלק מהאבחנות שאמרו לי-

גיא בן גל:

מה עם לוחות זמנים ,פתרונות מעשיים?

יהודה בן חמו:

אני לא רוצה להיות דמגוג .אני מציע לכם להתנער מדמגוגים .תאמינו
לי ,אני מסתכל לכולכם בעיניים ,אני מדבר להורים כרגע .שמענו פה
כמה חברי מועצה ,אתם יודעים לברור בין מוץ לתבן ,אתם מספיק
פקחים בשביל להבין את הדברים .אני אומר לכם ,מעבר לאבחנה של
מציאת מספר שוחות שהיו בהן מספר בעיות שמטופלות ,הגיעו לאבחנה
שתחנת הסניקה באלבר  -צריכים לעשות איתה טיפול ,הרבה יותר
מאשר טיפול קוסמטי .מדובר בטיפול יקר מאוד ,שגם פה אין מגבלה.
מטפלים בזה .היום היה אצלנו המהנדס שוב ,הוא כל יום מגיע לתת
דיווח .כל יום אנחנו מתעדכנים באונליין אם זה ברמת שיחת טלפון
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מהשטח וישיבות עבודה .אני כולי תקווה ,מותר לי אפילו להגיד את זה
בשם חברי מועצת העיר ,שנעשה את הכל ,כמו שאמרתי ,על מנת
שיימצא הפתרון לגולדה .להגיד לכם שמחר בבוקר או בשבוע הבא או
ביום ראשון הקרוב יימצא הפתרון ,לעמוד עם סטופר?  -אני לא יודע
לעשות את זה ,אני לא מתכוון להגיד את זה .אני מתכוון לעדכן אתכם
בכל התפתחות שתהיה ע"י הגורמים המקצועיים ,וזה מה שיש לי כרגע
לומר .אני מציע גם שתקבלו ,אין לי שום הסתרת מידע מכם-
בני כברה:

למה לא מעתיקים את הקו ,אדוני ראש העיר? להעתיק את הקו ,זה
הפתרון.

יהודה בן חמו:

מהנדס בני כברה ,מהנדס המים בני כברה-

גיא בן גל:

למה אתה לא מיישם את ההחלטה של פעם?

בני כברה:

כל מה שאמרת  -דמגוגיה.

גיא בן גל:

הוא מורח את האנשים בפעם החמישית .הוא מורח את האנשים בפעם
החמישית.

בני כברה:

אתה רק מבזבז כספי ציבור.

גיא בן גל:

יש גבול כמה הוא חושב שאנשים מטומטמים.

יהודה בן חמו:

בזבזתי ,שילמתי לך משכורת  4שנים ,בזבזתי.

גיא בן גל:

תן קצת כבוד לאינטליגנציה.

יהודה בן חמו:

שילמתי לך משכורת  4שנים.

בני כברה:

אתה מקבל משכורת חינם אתה.

גיא בן גל:

קרא לי דמגוג ,קרא דמגוג למי שאתה רוצה .אבל הדמגוג הגדול פה זה
אתה.

בני כברה:

אתה מדבר על דמגוגיה?

גיא בן גל:

אתה שוב משקר לאנשים פה?

בני כברה:

הוא מדבר על דמגוגיה .אתה עובד על אנשים בעיניים ,תאמינו לי.

גיא בן גל:

אתה גורם להם להיאחז ,באמת.
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בני כברה:

מדבר על מערכת בחירות ,מערכת בחירות.

יהודה בן חמו:

תודה.

בני כברה:

הוא יודע טוב מאוד ,ראש העיר יודע טוב מאוד מה הפתרון .הפתרון זה
להעביר את קו הסניקה .תפסיקו לבלבל המוח.

גיא בן גל:

תשאלו אותו למה הוא לא עושה את זה.

בני כברה:

יש תקציב לעניין הזה.

גיא בן גל:

כי אנחנו דמגוגים.

בני כברה:

אתה מוכר לוקשים .הוא משחק ,אנחנו הדמגוגים.

גיא בן גל:

תושבים יקרים ,חברי האופוזיציה ,כדרכו של ראש העיר ,איבדו את
הזכות המוסרית לשאול שאלות ,גם אם הן ענייניות ,וגם אם הן לא
ענייניות ,זה לא משנה.

יהודה בן חמו:

תודה.

גיא בן גל:

אז אתם תשאלו אותו למה הוא לא משנה את קו הסניקה .כי עליהם
הוא לא יכול להגיד שאתם דמגוגים.

עמירם מילר:

האם הפתרון שהוצע פה כפתרון קבוע ,מקובל על שאול? מה שהוצע ע"י
מיקי-

גיא בן גל:

שניצר.

עמירם מילר:

הוא מקבל גם על שאול ,אותו שאול?

יהודה בן חמו:

מכיוון ששאול לא נמצא פה-

עמירם מילר:

צריכים לברר את זה.

בני כברה:

תראה ,דיברו כל הזמן על קו הסניקה.

גיא בן גל:

אבל הופכים כל אבן .תן ליאיר רגע לדבר.

קהל:

רגע ,שנייה ,ברשותכם .קודם כל ,לעצם העובדה שהתקיים פה דיון,
אמנם לא מתוכנן ,אז אני א' רוצה להודות לך-

גיא בן גל:

גם אריק לויטה יקיים דיון.

קהל:

למרות האווירה והנסיבות.
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יהודה בן חמו:

שנייה ,יאיר ,אני רוצה לשמוע אותך.

גיא בן גל:

אריק ,נכון שאתה תקיים על זה דיון גם כיו"ר ועדת איכות סביבה
בקרוב?

אריק לויטה:

בחסותך ,אין שום בעיה...

גיא בן גל:

יופי ,אני שמח לשמוע ,אתה מוכן להגיד את זה-

בני כברה:

מה אתה רוצה מאריק? תגיד לי עכשיו .אתה החלטת להתלבש על כולם.

גיא בן גל:

לא מתלבש על אף אחד.

בני כברה:

עזוב אריק.

גיא בן גל:

יו"ר הוועדה הודיע לי שבכוונתו לקיים ישיבות.

בני כברה:

אני לא החזקתי תיק ,אל תדאג.

???

אה ,לא החזקת?

???

לא ,הוא רק קיבל כסף.

)מדברים ביחד(
קהל:

בני ,עד עכשיו הפניות שלנו ,וכדאי שזה ייאמר ,מה לעשות  -נדחו פחות
או יותר בריח בחירות ,וכדאי לומר את זה .ואני שמח שלכל הפחות בעת
הזאת יהודה מוכן לקדם את פנינו ולהתדיין איתנו שזה כבר טוב ואני
מברך על זה .מהבחינה הזאת מה שנקרא 'מודה ועוזב ירוחם' אני אומר.
ואני מבקש בפורום הזה ,שהפרויקטור שלך ייפגש איתנו' .איתנו' זה
אומר פורום משותף של הורים ותושבים .כל הפרדה שאתה עושה בין
הורים ותושבים זו הפרדה פסולה .ואם אתה עכשיו מרים את הכפפה
ואומר שהפרויקטור הזה עומד לרשותנו ,יהודה ,אתה איתי? יהודה,
אתה איתי?

בני כברה:

הרי כל מה שהוא אמר כאן ,זה בחירות.

קהל:

אבל בסוף ,אתה יודע ,יש שורה תחתונה ,צריכה להיות החלטה .מה
שאני מבקש שתאשר ,שהפרויקטור הזה ייפגש-

בני כברה:

מאיפה שהריחות מגיעים ,מגיעים ללשכה ...משם זה מגיע לגולדה.
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קהל:

בני ,תן לנו לסיים עם העניין הזה.

קהל:

להיפגש גם עם נציגי התושבים וגם עם נציגי ההורים ,ביחד ,ללא שום
הפרדה ביניהם ,על מנת לפתור את הבעיה הזאת אחת ולתמיד ,כולל
השלב שבו הקו הזה יועתק למקום אחר ,כולל ביצוע המלצות ת.ה.ל .אני
מבקש ממך להגיד האם אתה מקבל את ההצעה הזאת או לא מקבל את
ההצעה.

יהודה בן חמו:

אמרתי בפתיח דבריי ,מחר בבוקר תהיה הנחייה לשאול ,עוד הערב אני
אדבר איתו .הוא ייפגש איתכם אפילו מחר ,אני מאמין שהוא יפנה זמן.
מחר הוא ייפגש אתכם ותשבו איתו ,חד משמעית.

קהל:

יש לי שאלה אחרונה .מונח לפניך דף ,עם ההמלצות של ת.ה.ל ,החברה
שאתה שכרת ,להעתיק את קו הסניקה .מדוע לא פועלים לפי ההמלצה
הזו? על השאלה הזאת אנחנו רוצים תשובה ישירה.

יהודה בן חמו:

אני אומר לכם חד משמעית שההמלצות של חברת ת.ה.ל ניישם אותם
עד תום .חברת ת.ה.ל ביקשו בפירוש לעבוד עצב לצד אגודל ,הם
מתקדמים שלב אחרי שלב .אם יגידו לי מחר בבוקר שמעתיקים את הקו
 -מחר יתחילו להעתיק את הקו .אין שום בעיה בכלל.

גיא בן גל:

זאת החלטה שלך אבל.

יהודה בן חמו:

אני מודה לאנשי גולדה שהגיעו לכאן.

קהל:

איך אנחנו נדע על הפגישה מחר?

יהודה בן חמו:

מחר יאיר אברהם-

קהל:

תודה רבה.

יהודה בן חמו:

בטרם נסכם את הישיבה ,לחברי המועצה אני רוצה לומר שהחלטתי
להוריד את הסעיף  3ו 4-מסדר היום .ההחלטה היתה לאחר התייעצות
של מספר חברי מועצה ,לא מעטים.

גיא בן גל:

אין לך רוב.

יהודה בן חמו:

מה קרה?
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גם כי אין לך רוב ,תגיד את האמת.

עו"ד עמוס גבריאלי :אם תמשיך ככה ,תיכף יהיה לו.
גיא בן גל:

שיהיה לו .בוא נראה אותך הופך את ה-

יהודה בן חמו:

לאחר שהתייעצתי עם לא מעט מחברי המועצה ,ולא מדובר פה לא ברוב
או מיעוט ,אני בהחלט-
אני על תקן הילד הרעש אומר את האמת כאן.

גיא בן גל:

עו"ד עמוס גבריאלי :הבעיה שאתה כבר לא ילד ,גיא ,וזה הופך את זה לאינפנטילי טיפה.
כשאני ארצה גננת ,אני אפנה אליך.

גיא בן גל:

עו"ד עמוס גבריאלי :ראיתי שאתה בלחץ ,אריק.
רצית להדיח סגן ראש עיר היום ולא הלך לך .תגיד את האמת .פעם

גיא בן גל:

ראשונה אין לך רוב פה לעשות מה שאתה רוצה .זה כואב ,יהודה ,זה
כואב.
יהודה בן חמו:

לאחר התייעצות עם לא מעט מחברי המועצה ,החלטתי-

רינה פז:

גם עם גיא.

גיא בן גל:

לא ,איתי הוא לא התייעץ.

בני כברה:

אני גם כן ,איתי לא התייעצו .אני אומר לך את האמת.

יהודה בן חמו:

החלטתי להוריד את הסעיף מסדר היום.

ד"ר אמיר גבע:

הנוכחי או לתמיד.

יהודה בן חמו:

כתבתי את הדברים בצורה ,אני לא אקריא את זה כרגע .חשבתי
להקריא את המכתב ,אבל אני מעדיף לחלק לכם את המכתב שאני
חילקתי .אני מודה לכם ואני סוגר את הישיבה.

יהודה בן-חמו
ראש העיר

אבי בן חמו
מנכ"ל העירייה
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ריכוז החלטת מועצה מישיבת מועצה שלא מן המניין
מיום 30/07/08

החלטה מס'  : 696מאשרים פה אחד את פרוטוקול ועדת כספים מיום  27/07/08המצ"ב.

החלטה מס'  : 697בכל הנוגע לעמותת בית"ר כפר-סבא:
תערך בחינה פרטנית של כל הוצאה שנעשתה על ידי בית"ר לצרכים של מחלקת הנוער
העירונית ,אשר יגובו בראיות מתאימות ,ויאושרו על ידי מנהל מחלקת
הספורט ככאלו ששימשו לצרכי מחלקת הנוער .יש לפעול לתיקון
החשבוניות ,באופן שיוצאו על שם העירייה ויפרעו על ידי עיריית כפר-סבא.
באשר ליתרת הכספים – הואיל ומועדון בית"ר נקלע לקשיים כלכליים ,ולאור
פעילותו הציבורית ,החינוכית והערכית בקרב ילדי השכונות ,רואים בזאת
לנכון חברי המועצה פה אחד ,להעביר כספים לכיסוי הגרעון ,ולצורך הבראת
העמותה ,אולם זאת בכפוף ,ורק בכפוף ,לקבלת אישורו של משרד הפנים
למהלך זה מראש.

החלטה מס'  :698מאשרים פה אחד פרוטוקול ועדת שמות מס'  15מיום 27/07/08
המצ"ב.

