
  .י   22.01.2009  1  מועצה מ� המניי� 

 עיריית כפר סבא
 4/16–11/09' פרוטוקול מס

  )22/01/09( ט"תשס בטבת ט"כ ,רביעימיו� , מישיבת מועצה מ� המניי�

  

   אש העירר   הודה ב� חמו               י   :שתתפי�מ

   ראש העירמ "סג� ומ  ש"ר בוקי צי"ד   

  חבר המועצה  יאיר אברה�            

    חבר המועצה  ר אמיר גבע"ד  

  חבר המועצה  יא ב� גלג  

   חברת המועצה  אל�אתי ג�  

  חבר המועצה   נפתלי גרוסד "עו  

  חברת המועצה  לוי�נורית חסו�  

    חבר המועצה  איציק יואל  

  חבר המועצה   אור� כה�   

  חבר המועצה  אהוד לוי יובל  

  בר המועצה  ח  אברה� מולה  

  חבר המועצה  עמיר� מילר  

   המועצה תברח  בוזגלו�ד שלי עמרמי"עו  

  חבר המועצה  � פר ושמע  

   בר המועצהח  אית� צנעניד "וע  

  חבר המועצה  צביקה צרפתי  

    

  

  חבר המועצה  ד מנשה אליאס"וע  :סרי�ח

   חבר המועצה  ארנו� לוי     

  

  העירייהל "מנכ  בי ב� חמוא     :                               וכחי�נ

  גזבר העירייה   שגיא רוכל  

  עוזר ראש העיר  חזי ברזני  

  מבקר העירייה  רשטיי�יזר פיאליע  

  יועצת משפטית   ד בתיה ברא""וע  



  .י   22.01.2009  2  מועצה מ� המניי� 

  יועצת משפטית   ד קר� קדמי"וע  

  יוע  תקשורת  גל סגל  

  ל "מנכ/ע  מיכל טל  

  אג" איכות הסביבה   מנהל  מאיר אלקיי�  

  

  

  22.01.2009  %שיבת מועצה מ� המניי� י

  

  :דר היו� סעל 

 .שאילתות .1

 .הצעות לסדר .2

 .25/12/08, 17/12/08יו� אישור פרוטוקול מועצה מ .3

 .14/01/09פרוטוקול ועדת כספי� מיו� אישור  .4

 .להקמת תאגיד עירוני על פי חוק תאגידי המי� והביובאישור  .5

 . תמיכה בגובה היטלי פיתוח %קריטריוני� לתמיכות  .6

7. � .קביעת יו� לישיבות מועצה וועדת כספי

, ספורט, ערי תאו�, בותתר, הנחות מארנונה, ביקורת, כספי�: מינוי ועדות כדלקמ� .8

 .וועדת ערר לענייני ארנונה, ח"מל, רווחה

 .מינוי חברי� לנציגות במועצת כיבוי אש .9

 .ש"מינוי דבורה הררי כממונה על הגבייה לעניי� גביית קנסות שנפסקו בביהמ .10

11. � .א"א� בית בג� יול, אישור עבודה נוספת ליונה תור

 ".חיי�פרדס "סלילת דר. גישה לבית העלמי�  %אכרזה  .12

 .%15הצטרפות העירייה לתאגיד פורו� ה .13

  



  .י   22.01.2009  3  מועצה מ� המניי� 

אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה מ� . ברוכי� הבאי�, ערב טוב  :יהודה ב� חמו

  . בבקשה. על סדר היו� שאילתות. המניי�

  

  . שאילתות  .1

  

נפתלי גרוס בנושא חיוב בהיטל השבחה בגי� השבחה עתידית שאילתא של   

  .%10/12/08הוגשה ב, 38א "אופציונלית במסגרת תמ

  

בתוספת השנייה בפקודת העיריות ) א(36י סעי" "שאילתא כמתחייב עפ  :אבי ב� חמו

חיוב בהיטל השבחה בגי� השבחה עתידית אופציונאלית במסגרת בנושא 

אפשר להקריא רק את . 10.12.08י נפתלי גרוס "הוגש ע, 38א "תמ

  ? וכותהתשובה כי יש פה הרבה מאוד שאילתות וזה שאילתות אר

  ? אבל אי+ ידעו את השאלה  :נפתלי גרוס

  . כול� קיבלו את החומר הביתה  :יהודה ב� חמו

  . תתמצת את השאלה ותית� את התשובה  :ר אמיר גבע"ד

אני בטוח שקראת את . אמיר, אבל כול� קיבלו את החומר הביתה  :יהודה ב� חמו

  . החומר

  . אבל הקהל לא, אני כ�, לא  :ר אמיר גבע"ד

יקבלו העתקי� ג�  .בכדי לקצר את הזמ�, נעביר את ההעתק לקהל  :� חמויהודה ב

  . הקהל

  . אז תגידו לפחות מה הנושא של השאילתא  :גיא ב� גל

בתוספת השנייה בפקודת ) א(36י סעי" "שאילתא כמתחייב עפ, אמרתי  :אבי ב� חמו

העיריות בנושא חיוב בהיטל השבחה בגי� השבחה עתידית אופציונאלית 

  .10.12.08י נפתלי גרוס "הוגש ע, 38א "תמ במסגרת

  . לפחות, אני מבקש שינת� תקציר של השאילתא  :נפתלי גרוס

  . תקריא אותה  :יהודה ב� חמו
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אנחנו מוכני� שלא תיקרא כל , י הנוהל את� אמורי� לקרוא אותה"עפ  :גיא ב� גל

אפשר את כל . רק תגידו מה רוח הדברי� אחרת אי� טע�, השאילתא

הנוהל מחייב שראש העיר . ה להעביר לפרוטוקול ולגמור עניי�הדיו� הז

  , או נציגו יקרא את השאילתא

  . הנוהל מחייב שאילתא קצרה  :יהודה ב� חמו

  , ביקשת� שאנחנו לא נעשה זאת  :גיא ב� גל

  . הנוהל מחייב שאילתא קצרה  :יהודה ב� חמו

  , הנוהל לא מדבר על אור+ המילי�  :גיא ב� גל

  . תקרא, בבקשה  :יהודה ב� חמו

אתה . הוא מדבר על קוצר, הוא לא מדבר על אור+ המילי� באופ� מספרי  :גיא ב� גל

  . אפשר לעשות את זה? רוצה שנתווכח כמה השאילתא ארוכה או קצרה

  . בוא תגיד את התקציר של השאילתא  :???

�  . חבל, תמצת את השאילתא  :יאיר אברה

אתה תראה  בקואליציה או באופוזיציה בי� א� תהיה, תאמי� לי יאיר  :גיא ב� גל

  . יש רציונאל מאחורי זה, שלהיצמד לנוהל זה לא דבר קנטרני

  ? אתה רוצה תקציר או שאני אקריא, נפתלי  :אבי ב� חמו

  . תקריא  :נפתלי גרוס

שנועדה לענות ) 38א "תמ( 38גובשה תוכנית מתאר ארצית  2005בשנת "  :אבי ב� חמו

ני� שהוקמו בטר� נכנסו לתוקפ� התקנות על הצור+ לחיזוק מבני� יש

התוכנית קובעת הנחיות . המחייבות לעמידות מבני� ברעידות אדמה

תכנוניות לחיזוק מבני� קיימי� במטרה לשפר את עמידות� בפני 

הוספת יחידות : רעידות אדמה ובמקביל מגדירה תמריצי� כלכליי� כגו�

ושבי� לבצע את במטרה לעודד ת, דיור והרחב יחידות דיור קיימות

  .המבנה בכוחות עצמ� להחיזוק ש

מדינת ישראל מבקשת לעודד בעלי מבני� להיער+ לאפשרות של רעידת   

, הוענק, לש� כ+. 38א "אדמה ולחזק את המבני� על פי המתווה של תמ
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למחזיקי� את המבנה שברשות� בהתא� להוראות , 2008בתחילת שנת 

שהתמורה המשולמת עבור  פטור ממס שבח ומס מכירה ככל, 38א "תמ

  .הנכס הושפעה מחיזוק המבנה ומהוספת זכויות הבניה

תיק� שר  38א "בהמש+ למגמה לעידוד חיזוק המבני� בהתא� לתמ  

פטור מהיטל השבחה (את תקנות התכנו� והבניה , 24.9.2008 –ב , הפני�

 –ט "התשס, )הוראת שעה) (לעידוד חיזוק מבני� בפני רעידות אדמה

לא תחול חובת תשלו� : "בתקנות אלה נקבע כי). התקנות –� להל( 2008

לתוספת השלישית לחוק בתחו� ) 1ב( 19היטל השבחה כאמור בסעי" 

ובלבד שהבקשה להיתר ...חיפה והמרכז, הועדות המחוזיות ירושלי�

לחיזוק מבנה מפני רעידות אדמה הוגשה בתו+ שנה מתחילת� של תקנות 

  ."אלה

ו� הועדה המחוזית מרכז ולכ� תקנות אלה סבא היא בתח�העיר כפר  

פוטרות את בעלי הנכסי� בה מתשלו� היטל השבחה על השבחת הנכס 

  .38א "עקב זכויות בניה הנובעות מחיזוק המבנה במסגרת תמ

סבא �מ כי למרות האמור לעיל דורשת עיריית כפר"לאחרונה נודע לח  

שבחה עבור לשל� היטל ה, הרוצי� למכור אות�, מבעלי נכסי� ישני�

. הנובעת מחיזוק המבנה, א� וכאשר תהיה, ההשבחה העתידית

נדרשי� הקוני� להתחייב כי ישלמו היטל השבחה א� וכאשר , לחילופי�

  .יחוזק המבנה בעתיד

ראויה לציו� העובדה שחלק מהמבני� הישני� לא ישתלבו ג� בעתיד   

א� בשל מגבלות הנדסיות של המבנה וא� בשל היעדר , 38א "בתמ

  .הסכמה בי� הדיירי�

  :לאור האמור לעיל אבקש לשאול כדלקמ�  

  ?38א "סבא עברו חיזוק במסגרת תמ�כמה מבני� בכפר. 1  

  ?הא� הוטל על בעלי נכסי� במבני� אלה היטל השבחה. 2  

הא� הוטל היטל השבחה על בעלי נכסי� בכל המבני� הישני� . 3
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, העתידית" תפוטנציאלי"בשל ההשבחה ה, )1980שהוקמו לפני שנת (

  ?38א "א� וכאשר יחוזק המבנה במסגרת תמ

 הא� ג� לאחר כניסת התקנות לתוק", חיובית 3א� התשובה לשאלה . 4

סבא לגבות היטל השבחה על השבחה עתידית �ממשיכה עיריית כפר

  ?38א "אפשרית של הנכס במסגרת תמ

מה הבסיס החוקי המאפשר לעיריית , חיובית 4א� התשובה לשאלה . 5

סבא לגבות היטל השבחה בשל השבחה עתידית של הנכס �רכפ

  ?38א "במסגרת תמ

הא� העירייה ערכה סקר או מצוי בידה מידע לגבי כמות המבני� . 6

  ?סבא�הזקוקי� לחיזוק כדי שיעמדו ברעידת אדמה בשטח העיר כפר

כמה בקשות להיתר מצויי� במשרדי העירייה לביצוע חיזוק מבני� . 7

   "?38א "במסגרת תמ

  

ד שואל "הא� יש פה ניגוד אינטרסי� שעו, יש לי שאלה לפני שאתה עונה  :בוזגלו% ד שלי עמרמי"עו

שאלות שקשורות להיטל השבחה או דברי� שאנחנו מתעסקי� אית� 

   .אני רוצה לדעת? יו��ביו�

  . הוא שואל כחבר מועצה  :עמיר� מילר

אז אני רוצה , יו��נתקל בזה ביו�, ד שמתעסק ע� זה"אבל יש פה עו  :בוזגלו% ד שלי עמרמי"עו

  .לדעת

ד שמתעסק ע� זה ונתקל בזה "מאיפה את יודעת שאני עו? מי אמר ל+  :נפתלי גרוס

  ? יו��ביו�

  . אולי  :בוזגלו% ד שלי עמרמי"עו

�ד מתעסק"כל עו  :נפתלי גרוס ?  

  ? ...אולי אתה מתעסק בזה  :בוזגלו% ד שלי עמרמי"עו

  . בבקשה, אז תסייגי את עצמ+  :נפתלי גרוס

לשאול שאלות שה� במסגרת תחו� ד "אני רוצה לדעת הא� מותר לעו  :בוזגלו% ד שלי עמרמי"עו
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  . העיסוק שלו

  . זה לא שיי+ בכלל  :נפתלי גרוס

  . אני רוצה לדעת  :בוזגלו% ד שלי עמרמי"עו

אנחנו בעד הצהרת ? אנחנו פותחי� פתח לשאלות באמצע השאילתות  :גיא ב� גל

אנחנו . ד ששואלת את השאלה"עו, כולל אגב. ול�ניגודי ענייני� של כ

, בוזלו בהקשר הזה�ד שלי עמרמי"נשמח לדעת את ניגודי הענייני� של עו

  . ניי� כאלה ואחרי� בעיר הזו"שוודאי יש לה ולאביה אינטרסי� נדל

  ?...מה הקשר לגבי, גל  :בוזגלו% ד שלי עמרמי"עו

  .היא שואלתאולי היא רוצה ללמוד ובגלל זה   :יש'ר בוקי צ"ד

�אני רוצה לדעת הא�  :בוזגלו% ד שלי עמרמי"עו   

, אני מציע שגברתי תמתי� בסבלנות להצעה לסדר בנושא ניגודי ענייני�  :גיא ב� גל

  . ואז הנושאי� יהיו רלוונטיי�

   .אני רוצה לדעת את התשובה הזאת  :בוזגלו% ד שלי עמרמי"עו

  . בבקשה. ייבדקזה . לא עכשיו, תקבלי תשובה, שלי  :יהודה ב� חמו

  :תשובת ראש העיר  :אבי ב� חמו

אנה פרנק ' למבנה ברח 38א "י תמ"היתרי בניה עפ 2עד עתה ניתנו רק . 1

בניה בשלבי בקשות להיתרי  6יש עוד . 14התחיה ' ולמבנה ברח 4

  ).להל� 7ראה סע" (יתר  רישוי שוני� לה� טר� הונפקה

, הוטלו היטלי השבחהל לא "על בעלי ההיתרי� שהוצאו למבני� הנ. 2

  .שכ� היתרי הבניה ניתנו לאחר שהפטור נכנס לתוק"

לכל בעלי הנכסי� " לוח שומה"הוועדה המקומית לא הוציאה . 3

בשל השבחה שנוצרה מכוחה של  1980במבני� השוני� שהוקמו לפני 

במועד בו חל  , ובהתא� להוראות החוק, יחד ע� זאת. 38א "תמ

, וספת השלישית לחוק התכנו� והבניהכמשמעו בת" מימוש זכויות"

נדרש בעל הזכויות בדירה לשל� את היטל , 1965 �ה"התשכ

� לפיכ+ מקו� בו הוצא היתר. אלא א� חלה הוראת פטור, ההשבחה 
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מאיד+ כאשר . נהנו בעלי ההיתר מפטור מהיטל השבחה כאמור

נדרש ', בגי� מכירתו לצד ג, התבקשו אישורי� להעברת הנכס בטאבו

ובהתא� להחלטתה של , לחילופי�. של היטל ההשבחה תשלומו

הוצגה בפני מבקשי האישור לטאבו אפשרות כי , הוועדה המקומית

הקוני� יחתמו על התחייבות לדחיית היטל השבחה למועד הבא בו 

במקרי� בה� סרבו קוני� לחתו� על ". מימוש זכויות"יחול 

. בחהנדרשו המוכרי� לפרוע את היטל ההש, התחייבות כאמור

  ).10לכל היותר (מקרי� אלו היו ספורי� עד כה 

, לתוספת השלישית לחוק התכנו� והבניה) 1ב(19בהתא� לנוסח סעי" . 4

פטור (כמו ג� בהתא� ללשו� תקנות התכנו� והבניה , 1968 �ה"התשכ

הוראת )(מהיטל השבחה לעידוד חיזוק מבני� מפני רעידות אדמה

בגי�  רקהיטל השבחה נית�  הפטור מתשלו�, 2008 �ח"התשס, )שעה

וזאת ככל הנראה בשל , בדר+ של הוצאת היתר בניה" מימוש זכויות"

ככל , אי לכ+. בפועלרצונו של המחוקק לעודד את חיזוק המבני� 

מאיד+ ככל . מחילה העירייה את הפטור, שמתבקש היתר בניה

למשל בדר+ של העברת הזכויות , אחר" מימוש זכויות"שמתבקש 

, והמוכר נדרש לשל� את ההיטל בפועל, לא חל הפטור', גבנכס לצד 

או לחילופי� להחתי� את הרוכשי� על התחייבות לתשלו� עתידי של 

  .ההיטל בעת מימוש הזכויות הבא

  .התשובה לשאלה זו נענתה לעיל. 5

ואי� בידיה מידע , העירייה באמצעות אג" ההנדסה לא ערכה סקר. 6

  .38א "קי� לחיזוק לפי תמלגבי כמות המבני� הפרטיי� הזקו

�38א "י תמ"בקשות להיתרי בניה עפ 6בשלב זה יש עוד . 7  

  .טר� נידו� בוועדה �22אגרו� ' רח    

  .אושר בוועדה �12סוקולוב ' רח    

  .טר� נידו� בוועדה �9הגלבוע ' רח
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  .טר� נידו� בוועדה �2רופי� ' רח

  .טר� נידו� בוועדה �3התחיה ' רח

  .טר� נידו� בוועדה �12ביאליק ' רח      

  

אני לא רוצה להיכנס פה לדיו� ? אפשר .אני מבקש שאלת המש+, טוב  :נפתלי גרוס

אני , אני יודע שיש על כ+ מחלוקת לכא� או לכא�, סוגיה המשפטיתב

יש הרבה מאוד בנייני� בכפר סבא שנבנו לפני . רוצה לשאול שאלה כזאת

ר סבא אמורי� להיות לכאורה לפי החלטת עיריית כפ וכול�, 80שנת 

עכשיו אני . אות� בעת המכירה... כאשר ה� מחויבי� בהיטל השבחה

שבפרויקט הזה , במיוחד לאור הנתוני� שאת� מציגי� פה, שואל

זאת . בקשות לחיזוק 6מבני� בכפר סבא ויש ס+ הכל עוד  2שחוזקו רק 

בתל אביב הוא לא מתרומ� ובטח , לא מתרומ�הפרויקט הזה , אומרת

לצערי אני אומר . סבא הוא לא מתרומ� כי אי� לזה צידוק כלכלי בכפר

את� , אבל במיוחד לאור העובדה הזאת. הלוואי שזה היה ההפ+, את זה

, 10את� אומרי� רק , ואני מכיר, באי� ותוקעי� עסקאות של אנשי�

א "אני מכיר עסקאות שנתקעו בגלל שהפילו עליה� היטל השבחה על תמ

רוב  .38א "הסיכוי הברור שה� לא יחוזקו בתמ, אלהרוב הבנייני� ה. 38

אז אי+ את� , הרוב המכריע אפילו של הבנייני� האלה, בנייני� האלהה

בגלל שאת� מחפשי� פה איזשהו רווח שאני ? עושי� את הפעולה הזאת

הפרשנות שלכ� את , את� פועלי�. לא מבי� למה את� עושי� את זה

. ה צריכה לפעול לטובת האזרחי�עיריי. לא לטובת האזרחי�החוק היא 

את� צריכי� , את� צריכי� בכל פע� שאת� באי� לפרש את החוק

  , לחשוב את טובת האזרחי�

   . אל תענו בכלל  :יהודה ב� חמו

  . ולא את טובת העירייה  :נפתלי גרוס

   . אי� מה לענות  :יהודה ב� חמו
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  .נקודה. וזאת פרשנות שהיא נגד האזרחי�  :נפתלי גרוס

  .תודה רבה  :ב� חמויהודה 

  

הנגרמי� כתוצאה מהמטווח העירוני  מפגעי רעש בנושאגיא ב� גל שאילתא של   

  .28/12/08 %הוגשה ב, ברחוב ב� יהודה

  

הנגרמי� כתוצאה מהמטווח  של גיא ב� גל בנושא מפגעי רעששאילתא    :אבי ב� חמו

�הוגשה ב, העירוני ברחוב ב� יהודה  

  ? ני� לשאלהלמה לא עו, סליחה  :נפתלי גרוס

  .זו התשובה שלי. בבקשה. השאלה תיבדק? לא לפרש? מה היתה השאלה  :יהודה ב� חמו

28.12.2008�הוגשה ב  :אבי ב� חמו .  

  ? אפשר לדעת למה רק אחת השאילתות שלי הגיעו לדיו� ולא שתיה�  :גיא ב� גל

   ?איזו שנייה הגשת, למה. נבדוק אחר כ+, תסיי� את השאילתא  :יהודה ב� חמו

  ,אחת שנוגעת לתרומות של הקמפיי� של+  :גיא ב� גל

  . תקבל תשובה  :יהודה ב� חמו

  . שבמקרה לא מצאה את דרכה לסדר היו�  :גיא ב� גל

האד� התמי� והישר יקבל תשובה . נו באמת, תקבל. תקבל תשובה  :יהודה ב� חמו

   .היו�

ר מטרדי רעש לאחרונה הגיעו לידי נציגי הירוקי� תלונות רבות בדב"  :אבי ב� חמו

  .הנגרמי� כתוצאה מפעילות המטווח העירוני ברחוב ב� יהודה

  :לאור האמור לעיל רצוני לשאול  

בדבר מטרדי  2008כמה תלונות נרשמו במוקד העירוני במהל+ שנת  .1

  ?רעש הנגרמי� מהמטווח העירוני

הא� יש חשיבה בדבר הוספת מיגו� אקוסטי נוס" על זה הקיי�  .2

 ?במתח�
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רות העתקת המטווח למתח� חלופי רחוק יותר הא� נבחנה אפש .3

 "?מבתי המגורי�

  :תשובת ראש העיר

לא הגיעו , למעט תלונה אחת בודדת שהתקבלה לפני כחודשיי�. 1

  .תלונות בנושא רעש למוקד העירוני

 י הזכיי�"הושקעו בשנה החולפת כספי� רבי� עמטווח המקורה ב. 2

  . מיגו� אקוסטי ומפוחי� על פי הדרישותכ

המטווח מוגבל לשעות עבודה , י תנאי ההתקשרות ע� הזכיי�"פע  

  .בשעות המנוחה ואינו פועלספציפיות 

  . לא נבחנה אפשרות העתקת המבנה למקו� חלופי. 3

   

אני מסתפק בתשובה שניתנה לי ומבקש בהכנעה לשאול מדוע שאילתא   :גיא ב� גל

של ראש שהוגשה בדיוק באותו יו� בנושא תרומות בקמפיי� הבחירות 

שבי� היתר ביקשתי לדעת מה שמות התורמי� שתרמו לקמפיי� , העיר

מה ס+ התרומות הכולל  ,הבחירות של יהודה ב� חמו בסיעת מעו"

מה היה נתח ? שנוהל לטובתו, בשקלי� שנתר� לטובת הקמפיי�

מה ? התרומות מס+ התקציב הכולל של קמפיי� הבחירות של מר ב� חמו

ו ערבויות והלוואות לטובת הקמפיי� של מר היו שמות האנשי� שהעמיד

, לתומי סברתי. לכל השאלות האלה לא קיבלתי תשובה ?ב� חמו

שכשבקדנציה הקודמת הגשתי שאילתא דומה שנגעה לקמפיי� הבחירות 

הוא השיב לי , הייתי אומר פחדנית, הקוד� של מר ב� חמו ובהתחמקות

כי א� , ראש עירשנוגעת לא לתפקודו ל שמדובר בשאלה פרוצדוראלית

חשפתי בכל זאת בכוחותיי הדלי� את , לתפקודו כאיש פוליטי שמתמודד

  , אני מודה ומתוודה. שמות התורמי� מהקמפיי� הקוד�

  ? מה מצאתו  :צביקה צרפתי

  , מצאתי למשל  :גיא ב� גל
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  ?מה מצאת, ח מבקר נקי"דו  :צביקה צרפתי

ד של מר "אני מבי� שאתה עו ,מר צרפתי, אז א� אי� מה להסתיר. נהדר  :גיא ב� גל

א� אי� מה להסתיר ואת� מאמיני� בשקיפות , ב� חמו בעניי� הזה

  , מלאה

  . תוכל לראותו ...בחירותשל  2' ח המבקר מס"עוד מעט ייגמר דו  :צביקה צרפתי

  ,ואת� מאמיני� בשקיפותא� אי� מה להסתיר   :גיא ב� גל

  ? מאיפה אתה יודע, סליחה  :אהוד לוי יובל

  .לא דיברתי אית+  :צרפתיצביקה 

יש שקיפות , א� בסיעה שאתה משתיי+ אליה, מר צרפתי. אל תעזור לי  :גיא ב� גל

אתה רוצה תשובה או , ואתה וראש העיר שאיתו רצת, תקציבית מלאה

  ? שאתה רק רוצה לזרוק לחלל האוויר הערה

  ,גיא, גיא, בוא, פרובוקציה, גיא, גיא  :צביקה צרפתי

א� אי� לכ� מה , ולסיעה שאליה אתה משתיי+ מה להסתיר, ל+ א� אי�  :גיא ב� גל

  , להסתיר

  , כשאתה תחשו" אנחנו ג� נחשו" במועצה, גיא  :צביקה צרפתי

  , א� אי� ל+ מה להסתיר  :גיא ב� גל

  . אנחנו נייר מול נייר, תביא נייר  :צביקה צרפתי

  , א� אי� ל+ מה להסתיר  :גיא ב� גל

  . ח המבקר"עוד לא נגמר דו ,אי� מה להסתיר  :צביקה צרפתי

  , א� אי� ל+ מה להסתיר  :גיא ב� גל

  , הוגשה עתירה  :צביקה צרפתי

  ,א� אי� ל+ מה להסתיר. פע� עד שתסתו� את הפה 20אני אגיד את זה   :גיא ב� גל

  . ח"אנחנו רוצי� שהמבקר יגמור את הדו  :צביקה צרפתי

  , א� אי� ל+ מה להסתיר  :גיא ב� גל

  ... ת ל+ ואמר  :צביקה צרפתי

  , ויותר מאשר אתה, א� אי� ל+ מה להסתיר  :גיא ב� גל
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  .ללכת צרי+אני   :ר אמיר גבע"ד

  . אני לא את� ל+ ללכת, אתה חייב להישאר, לא  :יהודה ב� חמו

  , כי אני לא רצתי לרשות העיר  :גיא ב� גל

  .אתה לא תוכל ללכת  :יהודה ב� חמו

  , האיש הזה  :גיא ב� גל

  , גיא, גיא  :צביקה צרפתי

  ) מדברי� ביחד(

ג� הפע� הוא לא . מי ממ� אותו דהוא לא היה מוכ� להגיפע� שעברה   :גיא ב� גל

  . מוכ� להגיד

  .אתה חייב להישאר עד הסו". אני לא את� ל+ ללכת  :יהודה ב� חמו

  ) מדברי� ביחד(

  .אתה נבחרת למועצה בשביל להישאר עד הסו"  :יהודה ב� חמו

  , יהודה, פשוטה השאלה שלי היא  :גיא ב� גל

אני מבקש . אתה נבחרת בשביל להישאר עד הסו", סליחה אמיר גבע  :יהודה ב� חמו

  . לשבת

  ? ממה אתה מפחד ולמה לא קיבלתי תשובה לשאילתא שלי, יהודה  :גיא ב� גל

  . בת אחותי מתחתנת  :ר אמיר גבע"ד

. עליי לא מקובל. בחיי+ ?מה זה בת אחות+ לעומת השאילתות, לא  :יהודה ב� חמו

מה זה בת אחות+ לעומת שאילתא . ע� כל הכבוד לא מקובל עליי, אמיר

  . באמת נו, של גיא ב� גל

  ? יהודה, תגיד לי ממה אתה מפחד  :גיא ב� גל

  . תודה רבה .תודה  :יהודה ב� חמו

  .אני כבר הודעתי שאי� לי בעיה לחשו"  :גיא ב� גל

  ***ר אמיר גבע יצא מחדר הישיבות "ד*** 

ג� בנושא הזה כפי , אני לא צרי+ עזרה, אור� בבקשה. תודה רבה  :חמו יהודה ב�

מכיוו� שג� , שאמרתי וצר לי שאני חוזר על דוגמאות חוזרות ונשנות
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מי שמטיל את הרפש , בקדנציה הקודמת ניסו להטיל רפש ולא בכדי

היחידה במדינת ישראל  סיעהוה. בסופו של יו� מתלכל+ מהרפש הזה

שזכינו לקבל , טוב שהתמודדה ברשימה עצמאית�ובט�ותבדקו אותי טוב

אני יודע את זה מכיוו� שמפלגות הא� במדינות , ח מבקר המפלגות"דו

 .ח נקי"קיבלנו דו, בצורה שונה מאשר הסיעות העצמיות ישראל נבדקו

כפי שידוע לחלק . ח מבקר המפלגות מ� הסת� לוקח לו זמ� להירש�"דו

ח "חלק מהדו. וצאות הבחירותהוגשה עתירה על ת, מחברי המועצה

גיה הכי זולה שיכולה מנסי� לעשות פה דמגו. יהיה ג� הוצאות העתירה

לנסות להידמות לאנשי� צחי� ונקיי� על חשבו� גב� של , להיות בעול�

ג� של סיעת , ג� שלי האישי, אני גאה בניהול קמפיי� הבחירות. אחרי�

אני מאוד מבקש . ג� בקדנציה הקודמת וג� בקדנציה הנוכחית, מעו"

. ח שלנו"שייצא הדו, חנות הכובעי�, שיפתחו את החנות ברחוב רוטשילד

  , לא אלי+, ח שלנו ייצא"והדו

  ? יש ל+ בעיה להגיד לנו מי היו הערבי� של+  :גיא ב� גל

  , לא אלי+  :יהודה ב� חמו

  , ח מבקר מדינה"אתה צרי+ דו  :גיא ב� גל

  , תרשה לי  :יהודה ב� חמו

  ? אתה לא רוצה לחשו" מי ה� היו, שהיו ל+ ערבי� בבחירות  :גיא ב� גל

  , לא הסכמתי  :יהודה ב� חמו

  ? בכס" אתה מפחד להגיד מי היה ערב של+  :גיא ב� גל

  , לא הסכמתי למה שאמרת  :יהודה ב� חמו

  ?אתה מפחד שהציבור יידע למי אתה חייב אול� ביו� שאחריי  :גיא ב� גל

  .אתה מוריד את הדיוני� לרמה נמוכה מאוד, יוני�ואתה הופ+ את הד  :יהודה ב� חמו

ת� את המידע הפרטני שהתבקשת לתת , לפני שאתה מאשי� בפופוליז�  :גיא ב� גל

אתה לא ענית על . וא� יש ל+ מניעה למסור אותו תסביר למה, אותו

  .שאילתא פורמלית שהתבקשת לענות עליה ואתה ג� לא נות� הסבר
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  , חאני הייתי בטו  :יהודה ב� חמו

  , אתה מתחמק בתירוצי� חמקניי�  :גיא ב� גל

  , בהכירי אות+  :יהודה ב� חמו

וא� יש . ופחדניי� שלא נותני� את המידע הקונקרטי שהתבקשת למסור  :גיא ב� גל

, שיהיה ל+ את האומ  להודות שאי� ל+ כוח, ל+ בעיה למסור את המידע

  , ואי� ל+ את הרצו�

  , י לעצמי שתיכנסתיארת, בהכירי אות+  :יהודה ב� חמו

  .למסור אותו  :גיא ב� גל

  , אני לא יודע מה, באת מעזה קרבי. היו� ע� תחבושת על הראש  :יהודה ב� חמו

תענה על מה שהתבקשת , לפני שאתה צובע אנשי� בצבעי� פופוליסטיי�  :גיא ב� גל

  .אני יודע שאתה לא אוהב לתת תשובות. מר ב� חמו

  .תודה  :יהודה ב� חמו

ולשאלות שנוהגות להתנהלות הציבורית של+ באופ� , לשאלות מביכות  :גיא ב� גל

  .זה נושא בעל עניי� ציבורי �ומאיזה כס" אתה התנהלת . אישי

  . תודה  :יהודה ב� חמו

  .בי� א� אתה אוהב את זה או לא  :גיא ב� גל

  , שאילתא הבאה בנושא הקצאת קרקע  :אבי ב� חמו

, ואתה יכול לחיי+ עד מחר בבוקר ,א� אתה מתחמק מלתת תשובות  :גיא ב� גל

אבל א� ניהלת קמפיי� שמ� בכס" ויש ל+ כנראה את הפחד , יקירי

  .אז הציבור ישאל שאלות בצדק, לחשו" מי מימ� אותו

  . ח של המבקר יידע הכל"הדו. ח של המבקר יידע הכל"הרי הדו  :יהודה ב� חמו

אילתא ואתה נמנעת אני חבר מועצה ששואל ש. אני לא מבקר המדינה  :גיא ב� גל

  , מלענות על השאלה הזאת

  .אז תפנה למבקר משרד הפני�. תודה  :יהודה ב� חמו

  .לא נתת הסבר מספק למה אתה לא נות� את התשובה  :גיא ב� גל

  .תפנה, יש את משרד הפני�  :יהודה ב� חמו
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  , אנחנו ג� יודעי� לעבוד דר+ בתי משפט .מאה אחוז  :גיא ב� גל

  

בנושא הקצאת קרקע לטובת עמותת תנו לחיות לחיות  ר גבער אמי"דשאילתא של   

  .29/12/08 %הוגשה ב, בצפו� מזרח העיר

לאחרונה פורס� כי בכוונת העירייה להקצות שטח לטובת עמותת תנו "  :אבי ב� חמו

  .לחיות לחיות בשטח בצפו� מזרח העיר סמו+ למפעל קניאל

  :בהקשר זה רצוני לשאול  

  .רה על ידי ועדת הקצאות קרקע ומבני�הא� הקצאת הקרקע אוש. 1  

מה גודל ההקצאה של הקרקע והא� העירייה מתכוונת להשתת" ג� . 2

  .בעלויות הקמת המבנה לעמותה

או שישנה חשיבה לשלב במתח� , הא� השטח ישמש רק העמותה. 3

, וטרינר העירוניוכגו� ה: גורמי� נוספי� הקשורי� לנושאי בעלי חיי�

 ."במתח� המדובר, רותעמותות בעלי חיי� אח

  

  :תשובת ראש העיר

להקצאת , הגישה בקשה לוועדת הקצאות" תנו לחיות לחיות"עמותת . 1

 הבקשה הוגשה בשיתו" . "מרכז חינוכי ובית מחסה"ע למטרת קרק

אשר אמורי� ג� ה� , "סבא אוהבת חיות�כפר"פעולה ע� עמותת 

  . להשתמש בשרותי� שאמורי� להיות מוקמי� במיז�

טיפול , מרפאה, ח נטושי�"בית מחסה לבע: רכז אמור לכלולהמ. 2

, ת הצלהוופעיל, מרכז מבקרי�, ח"מוקד להצלת בע, ח"בע בעזרת 

  .טיפול והחזקה של חיות בר

החליטה לאשר עקרונית  21/12/08וועדת הקצאות בישיבתה מיו� . 3

  .מצפו� למפעל קניאל, דונ� 6�להקצות קרקע בגודל כ

של עמידה בתנאי� סביבתיי� כמתחייב  ההקצאה תהיה בתנאי

הכל בהתא� , לרבות רעש ומפגעי סביבה, "השכונה הירוקה"מסטנדרט 
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, מנהל אג" איכות הסביבה, יהילדרישות והנחיות אדריכל העיר

    .טרינר העירוניווהו

לצור+ מת� , על העמותה לפרס� בעיתונות את דבר ההקצאה, בשלב הבא

  .יהיו כאלובא� , אפשרות להגשת התנגדויות

  .מכספי� של העמותה להיות מוקמי�  אמורי�  המבני� 

  .לעתיד יבח� כל דבר לגופו

  

  , שאילתא של אמיר גבע בנושא הפסקת  :אבי ב� חמו

   .אל תעלה אותו, הוא איננו פה, לא  :יהודה ב� חמו

  . בסדר, לא, לא  :אל% אתי ג�

  . אל תעלה, הוא איננו פה, סליחה  :יהודה ב� חמו

  ? יש מניעה להעלות כשהוא לא כא�  :לגיא ב� ג

  . אני לא חייב להעלות כשהוא איננו פה. כ�  :יהודה ב� חמו

  . אבל ג� זו היתה שלו  :אל% אתי ג�

  . תמשי+ הלאה, אל תעלה. לא שמעתי שזה שלו  :יהודה ב� חמו

  , אבל ג� תנו לחיות זה היה שלו  :אל% אתי ג�

  . ממ+ תשובה וג� מי שכא� לא בדיוק זוכה לקבל  :גיא ב� גל

  . תודה  :יהודה ב� חמו

  

הפסקת פרסו� העירייה בעיתו� קול הכפר ר אמיר גבע בנושא "דשאילתא של   

�  .29/12/08 %הוגשה ב, ומידע אודות תקצוב אפיק הפרסו

  

הפסיקה , מיד לאחר הבחירות המקומיות האחרונות, מ"למיטב ידיעתו של הח"

מטעמי� של , "קול הכפר"תו� המקומי סבא באופ� חד צדדי לפרס� בעי�עיריית כפר

חוסר שביעות רצו� של העיירה בדבר סיקור שלילי של העיתו� כלפי העירייה והעומד 

הדבר תמוה במיוחד לאור העובדה שבמהל+ קמפיי� הבחירות בחר ראש . בראשה
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, יהיו הסיבות להפסקת הפרסו� אשר יהיו. העיר לפרס� בעיתו� בצורה משמעותית

ק במקומוני� מסויימי� מהוה ניצול מסחרי של משאבי הפרסו� פרסו� מגמתי ר

  . של העירייה

  :בהקשר זה ברצוני לשאול

  ".קול הכפר"סבא לפרס� במקומו� �מדוע הפסיקה עיריית כפר .1

 .2008 – 2004מהו היק" ההוצאות על פרסו� בעיתונות מטע� העירייה בשני�  .2

, זמ� השרו�, עות השרו�ידי: מה הנתח היחסי של כל אחד מהמקומוני� בהתאמה .3

 .ירוק בכפר, קול הכפר, העיר

הא� בכוונת העירייה להפסיק את החר� הפרסומי שהיא מנהלת כיו� כנגד עיתו�  .4

 ".קול הכפר

  

  :תשובת ראש העיר

1�. שהוא מהנמוכי� באזור2  550,000תקציב כל פרסומי העירייה עמד על ס+ : 2

 .2 150,000 –קוצ  התקציב בכ  2009בשנת התקציב 

  .צדדי כל פירסו� בעיתו� כלשהו�חד פ�העירייה לא הפסיקה באו 

, וכאמורסבא הוא מהנמו+ ביותר בי� ערי האזור �תקציב הפירסו� של עיריית כפר

, תקציב הפירסו� כולל פרסו� בשלטי חוצות. 2009בתקציב  2אל"  150�קוצ  בכ

התושבי�  הפקת חוברת המידע החודשית לכלל, נות המקומיתופירסו� בעית

משו� כ+ הוחלט לצמצ� באופ� משמעותי את פירסומי . ועיתוני� לקהילות עולי�

והפירסו� בעיתונות ) ברות המידע החודשיותובי� היתר צומצמו מספר ח(העירייה 

כ+ למשל . המקומית ולבחו� הצעות מחיר זולות יותר מאלו שהיו קיימות עד כה

מוד בעוד כיו� עומד המחיר בעיתו� לע2  2500מחיר פרסו� בעיתו� מסויי� היה 

בתנאי� של שוק חופשי מצופה . בלבד2  700 �נפו  יותר וגדול יותר על כ, אחר

תו+ השגת מקסימו� , מרשות ציבורית לכלכל את כספיה באופ� שקול ומבוקר

  .הפרסו� במינימו� המחיר
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כה בפרסו� כל פעולותיה והודעותיה בדגש על אתר האינטרנט יהעירייה ממש

ההודעות והפעילויות  ,המספק מידע מקסימלי על כל הפעולות, עירוני החדשה

 .שהעירייה מקיימת

 :2008, 2007, 2006עירייה במקומוני� בשני� הכ פרסומי "סה. 3  

  2 378,412: ירוק

  2 514,728: קול הכפר

  .....אי� מה להפסיק, מכיוו� שאי� כל חר� על הפרסו� בקול הכפר . 4

  

, ביטוח אחריות אישית לחברי מועצת העירי גרוס בנושא נפתלשאילתא של   

  .01/01/09 %הוגשה ב 

  

בנושא ביטוח אחריות אישית לחברי מועצת  שאילתא של נפתלי גרוס  :אבי ב� חמו

�הוגשה ב, העיר 01/01/09.   

  , אני רוצה, רגע, רגע  :אל% אתי ג�

  . י החוק"זה עפ  :יהודה ב� חמו

  . כות הדי� תגדנהשעור, השאלה א� זה  :אל% אתי ג�

הפנו אותנו בבקשה לסעי" שאומר שלא חייבי� לקרוא שאילתא של   :גיא ב� גל

  ,  חבר

ביקש דבר ראשו� לקרוא את , הב� אד� ביקש, עכשיו היתה שאילתא  :אל% אתי ג�

אז . אני לא מבינה, זו בת אחותו חתונה, לא הוסכ�, השאילתות שלו

כי אחד זה נוח או , לחיותעל תנו , הרגע שאילתא אחת ענית�. בבקשה

מה הדי� במקרה הזה אחרי , אז תגידו בבקשה את� כעורכות די�. לא

  , למה השנייה. ששאילתא אחת ענו עליה

  ...יש תשובה  :בוזגלו% ד שלי עמרמי"עו

, שתי עורכות הדי�. אני יודעת לדבר, תני .אני נורא מצטערת, שלי  :אל% אתי ג�

  .בבקשה לענות
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ברגע שחבר מועצה  .התשובה נכנסת ממילא לפרוטוקול, בה ניתנההתשו  :ד קר� קדמי"עו

  . אז אפשר ג� לדלג על ההקראה שלה ,כא�ללא נכנס 

  . לא חייבי�, אפשר  :גיא ב� גל

  . נכו�  :ד קר� קדמי"עו

    ?בסמכות מי  :יהודה ב� חמו

  . בסמכות+  :ד קר� קדמי"עו

  .  שאילתא הבאה. תודה רבה  :יהודה ב� חמו

בנושא ביטוח אחריות אישית לחברי מועצת  שאילתא של נפתלי גרוס  :אבי ב� חמו

�הוגשה ב, העיר 01/01/09:  

האחריות המוטלת על חברי מועצת העיר רבה שכ� למשרתי , כידוע"  

הוענקו על פי די� , בי� נבחרי� ובי� עובדי�, ציבור בשלטו� המקומי

קולקטיבית  באחריות, בי� היתר, הדבר בא לידי ביטוי. סמכויות נרחבות

  .על החלטות המתקבלות במועצת העיר ובגופי המשנה שלה

רבה במיוחד כאשר , ובה� חברי מועצת העיר, אחריות נושאי המשרה  

  .ההחלטות לקבלת� ה� שותפי� ה� בעלות אופי כלכלי וכספי מובהק

, על נבחרי הציבור חלה חובה לפעול במסגרת תפקיד� כנאמני הציבור  

עשויה , הפרת חובה זו. טובת ציבור שולחיה�בנאמנות ובאחריות ל

להביא להטלת סנקציה אישית על נושאי המשרה ובה� חברי מועצה 

  .שהיו שותפי� להחלטות מועצת העיר וגופי המשנה שלה

אודה ל+ בא� תוכל לעדכ� את חברי מועצת העיר , לאור האמור לעיל  

  :סבא לגבי הנקודות הבאות�כפר

טחת את נושאי המשרה שלה בביטוח נושאי סבא מב�הא� עיריית כפר. 1

  ?משרה

א� יש , מה� תנאי הפוליסה וה� חריגיה? מהו היק" הביטוח, א� כ�. 2

  ?כאלה

חלה ג� על חברי המועצה , ככל שהיא קיימת, הא� פוליסת הביטוח. 3
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  ?שה� נבחרי ציבור ואינ� עובדי העירייה

ד לנבחרי� הא� מדובר בביטוח אחי, א� קיי� ביטוח נושאי משרה. 4

  "?ולעובדי עירייה

  

  : תשובת ראש העיר

פוליסה "מבוטחי� במסגרת , סבא � נושאי המשרה של עיריית כפר .1

אשר נערכה בחברת , "לביטוח נושאי משרה ברשויות מקומיות

ועל , בתיוו+ החברה למשק ולכלכלה סוכנות לביטוח, "הראל"ביטוח 

  .תביטוח זה מקובל ומותא� לצרכי הרשויו. פי המלצתה

כלל ועוסקת ב, )אפילו למביני ביטוח( מדיומורכבת השאלה רחבה  .2

 סייגיה הרחבותיה , חריגיה, תנאיה �הסעיפי� המצויי� בפוליסה

ולו מפאת מגבלת , הולא נית� להשיב עליה  במסגרת שאילת, 'וכדו

   .הזמ�

ולאור זכות העיו� , מתנהלת בשקיפות מלאה ההואיל והעיריי

פתוח יהיה , העתק מהפוליסה האמורה, הקיימת לחברי המועצה

 .לפי בקשתו, ויועמד לרשותו, לעיו� ולבדיקה בפני כל חבר מועצה

של המבטחת הנו   גבול האחריותכי , מבלי לגרוע מהאמור יצוי�מבלי 

  . ולכלל הפיצויי� במש+ כל תקופת ביטוח, לנזק2  4,000,000

     .30/6/09 –ותסתיי� ב , 1/7/08 �הנוכחית החלה ב תקופת הביטוח

, וחברי מליאה, כפר סבא רכשה הרחבה לכיסוי חברי מועצה עיריית .3

     :ולפיה

חברי , חריגיה וסייגה, על פי תנאיה, הפוליסה מורחבת לכסות

בתפקידיה� כסגני� של ראש הרשות  לרבות,  מועצה וחברי מליאה

או ראשי ועדות בראשות ולרבות מילוי תפקידי� /חברי ו, בשכר

   .שלא בשכר,  במחלקות הרשות אופרטיביי�



  .י   22.01.2009  22  מועצה מ� המניי� 

על פי תנאיה ובכפו" לחריגיה , מכסה, הפוליסה המורחבת כאמור .4

ועד , באופ� אחיד, את נושאי המשרה ואת חברי המועצה, ולסייגה 

 .לגבול אחריותה של המבטחת

  ? אפשר לקבל עותק של הפוליסה  :נפתלי גרוס

  , אפשר לפנות, אני אמרתי  :אבי ב� חמו

  . לא לבוא למשרדי העירייה ולעיי�, לקבל אלינו, פנות ולקבלל  :נפתלי גרוס

  . שאילתא הבאה, תמשי+  :יהודה ב� חמו

  ?אפשר או לא  :נפתלי גרוס

  . עמיר�, אוטומטית  :יהודה ב� חמו

  ? אפשר לקבל, זה לפרוטוקול  :נפתלי גרוס

  ?אפשר לתת  :אבי ב� חמו

  . אפשר כ�  :יהודה ב� חמו

בנושא מדיניות העירייה לגבי פיטורי עובדי עירייה אהוד יובל לוי שאילתא של   

, המשבר הכלכלי ותוכניות פרישה מוקדמות לגמלאות של עובדי העירייה בתקופת

  .04/01/09 %הוגשה ב 

  

נתבקשת  2009לאישור התקציב לשנת  25/12/08בישיבת המועצה מיו� "  :אבי ב� חמו

  .על ידי שלא לפטר עובדי� בזמ� המשבר הכלכלי

  .סבא לפטר עובדי��כי אי� בכוונת עיריית כפר, תינעני  

שבמיוחד בתקופות המשבר הכלכלי , בהתא� להצהרת+ ומתו+ הראייה  

אי� לפגוע בפרנסת העובדי� ואסור לבצע על גב� תוכניות התייעלות 

בניגוד לאופ� , הצבעתי בעד התקציב בסעי" כמות העובדי�. למיניה�

  .י� של התקציב העירוניח לגבי שאר המרכיב"הצבעת סיעת תפו

בי� , לפיו מתכוונת העירייה לצמצ� את כמות העובדי�, לאור מידע  

, באמצעות פיטורי� ובי� באמצעות תוכניות לפרישה מוקדמת
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, ופגיעה בעובד, מחד, שמשמעות� הטלת נטל על הקופה הציבורית

י "ע" רענו�"ובנוס"  בכוונת העירייה  לבצע בתקופת המשבר , מאיד+

במסגרת התקני� , עובדי� חדשי� במקו� העובדי� היוצאי�קבלת 

  .המתפני� או באמצעות חברות כוח אד�

  :שאלותי הינ�  

דיוני� לגבי מדיניות העירייה בשאלת  2008הא� התקיימו בשנת . 1

  ?2009א של העירייה בשנת "בכ" רענו�"צמצו� או 

יל כמה עובדי� מיועדי� לפיטורי� או פרישה מוקדמת כאמור לע. 2

בהתא� להמלצת הגורמי� המקצועיי� ומה היק" פיטורי העובדי� 

  ?י החלטת+"שכבר אושרו או עומדות לאישור עפ, 2009בשנת 

מה מדיניות העירייה לגבי תוכניות הפרישה המוקדמת ותמיכה . 3

אישית לעובדי העירייה שיפוטרו או יוצאו לפרישה כאמור והא� יחול 

  ?2009בה שינוי בשנת 

הצפויה מפיטורי , א� בכלל, תייעלות התקציבית הכוללתמה הה. 4

  ?עובדי� או מפרישת� המוקדמת

מה עמדת הצדדי� הנוספי� הרלוונטי� להלי+ שינוי מצבת עובדי . 5

ההסתדרות בעיר וועד עובדי , כגו� עמדת משרד הפני�, העירייה

  ?העירייה

, זההא� בכוונת העירייה לאייש מחדש את המשרות שיתפנו ממהל+ . 6

  ?בהתא� למספר המשרות שאושרו בתקציב

המספקות שירותי� , מה היק" המועסקי� באמצעות חברות כוח אד�. 7

והא� צפוי גידול בהוצאות העירייה למימו� התקשרויות ע� , לעירייה

 "?2008ביחס לשנת  2009חברות כוח אד� בשנת 
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  :תשובת ראש העיר

,  2009א של העירייה בשנת "או צמצו� בכ" רענו�"אי� מדיניות של . 1

יחד ע� זאת יש מדיניות מתמשכת של התייעלות בכל התהליכי� 

  .א"לרבות בנושאי כ, העירוניי�

מדיניות עידוד עובדי� לפרישה בהסכמה כחלק מתהליכי התייעלות . 2

אירגוניי� היא מגמה ארצית ובי� היתר בוחנת העירייה את עמדת 

  .משרד הפני� בנושא

יבה של הנהלת העירייה ע� ועד העובדי� בנושא התקיימה יש. 3

ה� להנהלה וה� לוועד , כאשר המגמה הזהה, התייעלות עירונית

  .העובדי� להימנע ככל הנית� מפגיעה בעובדי�

בארגו� גדול המעסיק הרבה עובדי� מתקיימי� באופ� טבעי הליכי . 4

אול� המדובר במקרי� נקודתיי� ולא כחלק ממגמה , פיטורי�

י ועדת פיטורי� "כל הליכי הפיטורי� מבוצעי� כחוק ע ,כלשהי

  .ובנוכחות נציגי העובדי�

אי� בכוונת העירייה להגדיל את מצבת העובדי� כפי שאושרה . 5

  .בתקציב

או עובדי� המיועדי� לפיטורי� כחלק מתכנית , אי� רשימות פיטורי�. 6

 .כלשהי

  

  . אד�לגבי העסקת כוח , ברחה ל+ תשובה, 7  :אהוד לוי יובל

   .אני אשלי�  :אבי ב� חמו

חיה ' גבאנחנו קראנו בעיתונות . שלא התקיימו דיוני�, אתה אומר משהו  :אהוד לוי יובל

  , אסתר שפירא אישרה

  . צילה ושולה שפירא, חיה אסתר  :יהודה ב� חמו

באופוזיציה ניזוני� , אתה יודע, חיה שפירא אישרה בעיתונות  :אהוד לוי יובל

  . נו בקודשמהעיתונות כהרגל
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  ? מה השאלה, נו  :יהודה ב� חמו

  , והיא אישרה שיש אישור לפיטורי�, ניזוני� מהעיתונות  :אהוד לוי יובל

  .חו  מזה שו� דבר לא נכו�, ו� ש�אז רק התארי+ נכ  :עמיר� מילר

  .שאילתא הבאה. תודה  :יהודה ב� חמו

  

י� יוצאי חבר פגיעה בפעילות תושבי� מבוגראהוד יובל לוי בנושא שאילתא של   

  .05/01/09 %הוגשה ב, ש גלר"המדינות במועדו� במרכז קהילתי ע

  

פגיעה בפעילות תושבי� מבוגרי� יוצאי  שאילתא של יובל לוי בנושא  :אבי ב� חמו

  , ש גלר"חבר המדינות במועדו� במרכז קהילתי ע

� אולי כדאי שנבטל את לאור ההתייחסות המזלזלת של ראש העיר בעניי  :גיא ב� גל

  ? הזה

�הוגשה ב  :אבי ב� חמו 05/01/09 :  

  . שאילתא הבאה. תודה  :יהודה ב� חמו

  . אני שוקל שאי� טע�  :גיא ב� גל

  . תקריא, בבקשה  :יהודה ב� חמו

רואה בכל הנושא הזה ... אני מבי� שראש העיר רואה בדבר הזה טרחנות  :גיא ב� גל

  , גור� שמבזבז את זמנו

   , "לעולי� מבוגרי� במרכז פעילות המועדו�"  :אבי ב� חמו

  . תמשי+, תמשי+, אתה, גיא  :גיא ב� גל

  , "בהדרגה מזה זמ� רב ש גלר מצטמצמת"ע"  :אבי ב� חמו

  ) מדברי� ביחד(

נראה לי צביקה שאתה מתבלבל , הוא דובר העירייה, קוראי� לו גל סגל  :גיא ב� גל

  . קצת

  . נו, צמוזכותו לדבר ע� ע, ת� לו, צביקה, חברי�  :יהודה ב� חמו

. על א" חיוניותה לציבור, סבא�עיריית כפר, ביוזמת הגור� המפעיל"  :אבי ב� חמו
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 120ש גלר רשומי� למיטב ידיעתי מעל "במועדו� שבמרכז הקהילתי ע

. תושבי� מבוגרי� שרוב� המכריע אינו דובר שפה אחרת למעט רוסית

 הפעילות במועדו� הינה פעילות התרבות השוטפת היחידה, לרוב�

ע� צמצו� הפעילות במועדו� . שזמינה ה� מבחינה גיאוגרפית וה� כלכלית

נידוני� רוב� לשבת ספוני� בבתיה� לצפות בטלויזיה בשפה הרוסית 

  .ולהתנתק לחלוטי� מהווי חברתי

רכזת המועדו� , ע� היוודע דבר פיטוריה של הגברת תמרה גרינשפ�, היו�  

נותרה לתושבי� עומדת שארית הפעילות שעוד , במשרה חלקית

וזאת , המבוגרי� במועדו� בסכנת פגיעה משמעותית וא" ביטול מוחלט

כיוו� שככל הידוע בשעה זו לא נערכת במועדו� חפיפה מסודרת ע� 

  ."ת פעילות תרבות אחר לדוברי רוסית/רכז

  ?זה מהעיתונות ג�  :יהודה ב� חמו

פגשת את . המועדו�כי הינ+ מכיר אישית את באי , לא למותר לציי�"  :אבי ב� חמו

אז נכחו בפגישה את+ . שנה למועדו� 15חברי המועדו� בחגיגה לקיו� 

עת שסיירת , בתקופת הבחירות�וא" מאוחר יותר, איש 150מעל 

  .בהוסטלי�

שרוצי� חלק בחיי , שמדובר באנשי� טובי�, אני בטוח שהתרשמת כמוני  

  .חברה והמועדו� משפר את איכות חייה�

  :שאלותי על כ�  

הא� ומתי יכנס לתפקידו רכז מחלי" לפעילות תרבות ברוסית  .1

  ?לתושבי� מבוגרי� של המועדו�

  ?מה תהיה תדירות הפעילויות ואופיה. 2

סבא לתרבות בשפה הרוסית �י עיריית כפר"מהו התקציב שהוקצב ע. 3

מה התקציבי� לפעילות במועדוני� לתושבי�  –מתוכו , 2009�ב

ובפרט במועדו� , ל"י� למועדו� הנהדומ, מבוגרי� בשפה הרוסית

  ?ש גלר"במרכז קהילתי ע
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באילו מסגרות אחרות בעיר מתבצעת פעילות תרבות בשפה הרוסית   .4

 "?ובאיזו  תדירות, א� בכלל, למבוגרי�

  :תשובת ראש העיר  

הואיל ואי� זה נהוג בעירייה להעלות ענייני� פרטיי� של עובדי� לדיו� . 1

  .נו לענות על שאלה זואי� ביכולת, במועצת העיר

. לא יהיה שו� שינוי או ירידה בהיקפי הפעילות הקיימי� של המועדו�. 2

לא חלה שו� ירידה בהיקפי , חשוב לציי� כי בניגוד לנאמר בשאילתה

וכי מועדו� שלו� עליכ� פעיל מזה שני� רבות , הפעילות עד כה

  .במרכז גלר וימשי+ להיות פעיל ג� בשני� הבאות

ועומד  2008דומה בתכנו� לשנת  2009עולות הקליטה לשנת תקציב פ. 3

  .2 166.000ס "ע

פעילויות תרבות בשפה הרוסית למבוגרי� מתקיימות ג� במועדו� . 4

י שימוש "סיוע בארועי� ע, הוסטל הדרי�, וטרני�, "אלי כה�"

במתקני העירייה כבית רייזל ובית הסטודנט ופרוייקטי� רבי� 

  .רי הרוסית בעיראחרי� לטובת קהילת דוב

  

, אמרת שלא יהיה שינוי, השאלה שלי מה תדירות הפעילות, דבר ראשו�  :אהוד לוי יובל

  , התדירות היא אפס, אני שאלתי מה התדירות .לא אמרת מה התדירות

  . כפי שהיו�  :יהודה ב� חמו

  . זה מה שאמרתי, 2008�דומה למה שהיה ב  :אבי ב� חמו

  . שאלתי מה התדירות. זו תשובה לשאלה שלא שאלתי" כפי", יהודה  :אהוד לוי יובל

  . לא הוא, אני עונה ל+. אותה התדירות שהיו�  :יהודה ב� חמו

  . אתה לא עונה לי  :אהוד לוי יובל

  . אני עונה  :יהודה ב� חמו

מגה הר  זו  2אחת לשבוע  �השאלה מה התדירות . אבל זו לא תשובה  :אהוד לוי יובל

זו תשובה , זה אומר ללא שינוי, כמו היו� תדירות של .תשובה לתדירות
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  . אחרת

  . ללא שינוי  :יהודה ב� חמו

  , אל תענה לי. זו שאלה אחרת, יהודה  :אהוד לוי יובל

  . שאילתא הבאה. תודה רבה. ללא שינוי  :יהודה ב� חמו

  , סליחה, רגע  :אהוד לוי יובל

  . יש ל+ שאלה אחת, סליחה  :יהודה ב� חמו

שאלתי אות+ , שאלת ההמש+. " הערתי לזה שלא ענית לי"אל, אל, לא  :אהוד לוי יובל

אני לא שואל , שאלה אישית, זה עדיי� לא עונה לי, א� יכנס רכז מחלי"

נניח עובד עירייה , א� ב� אד� יוצא מתפקידו. מתי היא תל+ למכולת

מתי . שאלתי לגבי התפקיד ולא לגביה, ומחלי" אותו בתפקיד מסוי�

�ייכנס בעוד, תגיד לי? ייכנס רכז   

  . תודה רבה. בקרוב  :יהודה ב� חמו

זכות+ לא , יהודה, רגע ברשות+, שאלת ההמש+ שלי. זו לא תשובה  :אהוד לוי יובל

  . לענות

  ? מה אתה רוצה, אני עונה ל+  :יהודה ב� חמו

אני מנסה לא להגיע לסגנו� של צעירי� . אתה לא עונה. אתה לא עונה  :אהוד לוי יובל

תשובה , תענה סתו�, אי� בעיה? צה לענות בתשובותאתה רו, ממני

  . מקובל עליי, סתומה

  . תסיי� את השאלה של+  :יהודה ב� חמו

  .שני� הוא מתנהל ככה 5. תתרגל .זה הסגנו�  :גיא ב� גל

  , בוא, לא ענית�, תשמע, יהיה מכובד  :אהוד לוי יובל

  . סליחה, יובל לויאהוד . שאלת המש+ של יובל לוי, בבקשה, סליחה  :יהודה ב� חמו

שקל למנות ב�  166,000יהיה מכובד א� תשקלו ג� בתקציב זעו� של   :אהוד לוי יובל

על כל הפעילות , שיהיה אחראי על כל נושא התרבות לעולי�, רכז, אד�

שיהיה , מתו+ המקורבי� שלו, יש אנשי� ג� יהודה. שלה� מול העירייה

שיהיה ב� אד� שינהל , השיהיה ב� אד� כז, אפילו מתו+ המקורבי� שלו
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 שהוא יהיה כתובת, הוא ידאג לפעילות הזאת, את הפעילות הזאת

   .לציבור

  . תאמי� לי, עלינו יצחקו, הפרוטוקול הזה יגיע למשרד הפני�  :יהודה ב� חמו

  . שיצחקו, יהודה  :אהוד לוי יובל

  . תודה, אוקי  :יהודה ב� חמו

  .הוא לא עושה מינויי� פוליטיי�  :גיא ב� גל

  . זו שאלה, סליחה, רגע  :אהוד לוי יובל

  .הוא לא עושה מינויי� פוליטיי�  :גיא ב� גל

למנות רכז כזה לפעילות תרבות בקשר ע� , אבי, הא� שקלת�, סליחה  :אהוד לוי יובל

, הא� שקלת�? שה� ציבור גדול שאפילו לא מבי� עברית, עולי� מרוסיה

  . זאת שאלת ההמש+? כ� או לא

  . ודה רבהת  :יהודה ב� חמו

  ? יש לה תשובה או אי� לה תשובה. זאת שאלת המש+, יהודה, לא  :אהוד לוי יובל

  . תודה רבה  :יהודה ב� חמו

  ? זה התשובה? תודה רבה זה מה  :אהוד לוי יובל

  . בבקשה. הנושא נשקל בימי� אלה? שאלת  :יהודה ב� חמו

   .בכובד ראש אבל. נשקל  :גיא ב� גל

  . + הוא כבדהראש של...  :יהודה ב� חמו

  . במלוא כובד הראש  :גיא ב� גל

  . כ� בבקשה  :יהודה ב� חמו

  .הראש כבד מאבני�  :אהוד לוי יובל

  .הראש פחות אבל, אצלו זה הכתפיי�  :גיא ב� גל
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 2008 % 2007א בשני� "פרוט עלויות והכנסות של גני יול %שאילתה של אתי ג� אל   

  .07/01 %הוגשה ב , בכתב ובקוב1 אקסל

  

טענות שונות הועלו ביחס לעלות גני יו� לימודי� ארו+ שמקיימת "  :בי ב� חמוא

סבא בשעה שערי� אחרות מציעות שרות זה במחיר זול �עיריית כפר

  .יותר ומאריכות עד חמש בערב

ת "תושבי� רבי� דרשו שרות זה בסבסוד לאחר שנסגרו מעונות נעמ  

קשה . לי  לעירייהבלי יצירת רווח תיפעו, או לחילופי�, המסובסדי�

כ ברצוני וברצו� חבריי "ע. לציבור במיוחד הטענה כי השרות נית� בהפסד

  .לבדוק את פרוט העלויות וההוצאות בשרות זה

אבקש+ על כ� להמציא את פרוט העלויות וההכנסות בצרו" המסמכי�   

ה� בכתב וה� , י טענת העירייה"התומכי� בגרסת ההפסד התיפעולי עפ

  .בקוב  אקסל

  :א הינ�"שאלות לצור+ בחינת נושא גני יולה  

  ?א פעלו בשני� הרלוונטיות וכמה ילדי� למדו בה�"כמה גני יול. 1  

במידת האפשר לכל שנת לימודי� , מהו פרוט ההכנסות בהתאמה. 2

נא לפרט מה היו ההכנסות בשנה , וא� לא לפי שני� קלנדריות, בנפרד

  .מגופי שלטו� ובכלל, שהסתיימה מהורי�

מה פרוט ההוצאות הישירות שנשאה בה� העירייה וג� הותיאה . 3

? לחומרי לימוד? לאוכל? לעובדי שמירה? א"בפועל לעובדות גני יול

  ?הוצאות אחרות לפי פרוט? לתחזוקה

? הוצאות מימו�? אלו העמסות הועלו על ההוצאות הישירות. 4

  ?אחרות?הנהלה?פחת

נא ? א ולאיזה סעיפי�"ולאלו העברות תקציביות בוצעו מסעי" גני י. 5

  .העברת התקציב, פרט סכומי� בכל העברה ובאיזה ישיבה אושרה

על פי נתוני+ לעיל מהיכ� או להיכ� הועברו יתרות התקציב שבעוד" או . 6
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 ?בחוסר

      

   :תשובת ראש העיר

א בעירנו הולכי� וצוברי� תאוצה ובשני� האחרונות נפתחי� "גני היול

לטעמנו זוהי ההוכחה הטובה ביותר לשביעות . א"מידי שנה מספר גני יול

ייחודו של . רצונ� של ההורי� ולהצלחת המודל הייחודי של כפר סבא

המודל הוא בעובדה שהגננות עובדות את יו� הלימודי� הארו+ כולו 

שתיה� עובדות בפיקוח מלא של מפקחת . ומתחלקות ביניה� במהל+ השבוע

ת של המשרד ושתיה� מחויבות משתתפות בכל ההשתלמויו, משרד החינו+

, הילד נמצא ברצ" חינוכי החשוב להתפתחותו. לניהול הג� באופ� שוויוני

  .מגביר את בטחונו האישי ומאפשר ליווי והתאמה לצרכיו לאור+ כל היו�

ההשוואה ע� הערי� הסמוכות אינה רלוונטית שכ� השירות הנית� אינו 

י� של הארכת יו� בשלוש הערי� פועלי� שלושה מודלי� שונ. זהה

העירייה אינה , בהוד השרו� מפעיל קבל� פרטי את הצהרוני�. הלימודי�

משקיעה בעבור התאמת מבני� והצטיידות מיוחדת הנדרשת לאור המש+ 

ברעננה  הגננות מתחלפות במהל+ יו� הלימודי� ואינ� . יו� הלימודי� בג� 

  . מחויבות לג� באופ� שוויוני

ה שערכנו ניכר כי התשלו� השנתי עבור גני מבדיק, על א" האמור לעיל

  .א בכל הערי� השכנות דומה"יול

  :להל� מספר עובדות    

  חשוב לציי� שהגני� פועלי� ג� בחופשות של מוסדות החינו+ כולל חודש . 1    

שכ� רוב הצוות  ,בתקופת החופשות שכר העובדי� מוכפל בחופש הגדול

ודה ואל הג� משבצי� הקבוע של הג� נמצא בחופשה מכוח הסכמי העב

  .א מחלי""כ
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ילדי�  31והיא  �א יש מכסה מקסימאלית של מספר הילדי�  "בגני היול. 2

את מחיר הגרעו� . ילדי� בג� כמקובל בערי� השכנות 35ולא , בג�

  ).בניגוד לרוב הערי� השכנות(א  "מתמחרי� בשכר הלימוד של היול

  .ה לתחשיבלא צורפ2  615,000�המוערכת בכ, עלות גרעו� זה  

מודל העבודה של הגננות בגני� הללו מחייב תשלו� גמול ניהול לשתי . 3

  ).    בניגוד לערי� השכנות(, הגננות העובדות בג�

בארבע השני� האחרונות זוכי� גני הילדי� לתנופה אדירה של שיפו  . 4

  .א"והרחבה ובעיקר גני היול

 ונה בחודש יונינד 17:00א עד לשעה "הדרישה לפתוח את גני היול. 5

ועדת החינו+ המליצה להשאיר את , האחרו� בועדת החינו+ העירונית

בנוס" ערכנו בשנת הלימודי� הקודמת סקר . המודל במתכונתו הנוכחית

מתוצאות הסקר . א"בקרב ההורי� שביקשו לרשו� את ילדיה� ליול

בהארכת פעילות עולה כי מרבית ההורי� שנרשמו בעיר אינ� מעונייני� 

  ".16:30עד לשעה  הג�

גיא , היתה הצעה לסדר של אמיר גבע, פה אני רגע רוצה ברשותכ� לעצור

  , למאי 20�ינוע� גרנות בקדנציה הקודמת שהוגשה בב� גל ואב

  .בבקשה, אתי. היתה לה שאלת המש+, שנייה, רגע  :יהודה ב� חמו

  . לא סיימתי  :אבי ב� חמו

ח אקסל "בעצ� דו זה 1שאלה : להל� הנתוני� בהתא� לבקשת+. 6"

  .המצור", אתי

�ו 2007מספר גני ילדי� ומספר תלמידי� בשני� :  1שאלה      2008    : 

 2007 2008 

 ט"תשס ח"תשס ח"תשס ז"תשס 

 29 24 24 21 גני�' מס

 868 668 6608 562 תלמידי�' מס
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אנו , אינ� סופיי� 2008יש לציי� כי נתוני שנת  �בנוגע לנתוני�  הכספיי�  

זה , נמצאי� בראשיתה של שנת כספי� חדשה ונתוני השנה שהסתיימה

  .עדיי� זקוקי� לעיבוד, עתה

  

�אתה מפריד מ, אבי  :אהוד לוי יובל   

  . אתה לא עונה. אתה לא יכול להיות בזכות דיבור, סליחה  :יהודה ב� חמו

  )אבי מקריא את הטבלה(  :אבי ב� חמו

2008    2007  4�2שאלות  �  לא סופי 

  8,432,463    6,813,817  הכנסות

        

  4,409,213    3,775,131  שכר קבועי�

  1,077,458    926,939  שכר זמניי�

  5,486,671    4,702,070  כ שכר"סה

        

חשמל 

העמסה (

  )מכל הגני�

50,000    61,500  

  591,700    488,900  שמירה

  1,587,580    1,241,661  שוט"

  204,636    201,891  רכישות

אחזקה ' הוצ

  חזוקהות

322,614    298,388  

' עמלת הוצ

  גבייה

170,000    205,000  
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פרסו� 

וערכות 

  הרשמה

10,000    10,000  

כ "סה

  הוצאות

7,187,136    8,445,475  

  

  : הערות

ח מתייחסי� לשעות הפעילות של "הנתוני� המוצגי� בדו: 2אלה ש

  .א מג� רגיל"צ המייחדות ג� יול"אחה

ואי� הכנסות מגופי , ת מהורי� בלבדעל כ� ההכנסות המוצגות ה� הכנסו

  .שלטו�

נתוני הזנה . ח בנפרד"שמירה ותחזוקה מופיעי� בדו, נתוני שכר: 3אלה ש

וחומרי לימוד מופיעי� תחת סעי" שוט" הכולל בתוכו ג� חוגי� ותשלו� 

  .עבור קופת ג�

עמלת הגביה , האחזקה והתחזוקה' הוצ, נתוני החשמל:  4אלה ש

מה ה� העמסות החלק היחסי מהוצאות כלל והפרסו� וערכות ההרש

  .הגני�

  .מימו� ופחת' לא הוכנסו לתחשיב הוצ

  :5אלה ש

  :בוצעו העברות התקציביות הבאות 2007שנת ב

  ? יש פה הרבה העברות? להקריא את ההעברות
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  .בבקשה. הייתי מוותר, לא  :יהודה ב� חמו

סיבת       סכו� סופי    ההעברהסכו�    הסכו� המקורי     ש� הסעי"     סעי" תקציבי

  ההעברה

התאמות סו"   1,241,100         �239,900           1,481,000)        שוט"(א "יול     1812500780

  פ ביצוע"שנה ע

�96,700           400,000אחזקה ותחזוקה ' הוצ       1812500798             303,300          

  יצועפ ב"התאמות סו" שנה ע

       2,937,000            647,000            2,290,000שכר                                 1812500110

  פ ביצוע"התאמות סו" שנה ע

�125,000            1,052,000זמניי�           –שכר        1812500210             927,000        

  פ ביצוע"התאמות סו" שנה ע

התאמות סו"           1,241,700          600          1,241,100)        שוט"(א "יול     1812500780

  פ ביצוע"שנה ע

התאמות                19,700        1,500           18,200אחזקה ותחזוקה ' הוצ    1812500795

  פ ביצוע"סו" שנה ע

  

  :בוצעו העברות התקציביות הבאות 2008בשנת 

סיבת       סכו� סופי    סכו� ההעברה   הסכו� המקורי     ש� הסעי"     סעי" תקציבי

  ההעברה

גידול במספר   1,900,000             350,000        1,550,000)        שוט"(א "יול      1812500780

  הגני� 

  .טר� בוצעו התאמות סו" שנה

  

  ."א"בתקציבי יול" עודפי�"עיל  אי� פ האמור ל"ע: 6שאלה . "אוקי  :אבי ב� חמו

, אני יכול לומר בטר� תמשיכי בשאלת ההמש+. שאלת המש+ בבקשה  :יהודה ב� חמו

בנושא הזה מאוד מפורט של ועדת החינו+ שעסק �ישנו פרוטוקול מאוד
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  .אולי קצת יותרלהערכתי פחות משנה , לפני

  . ליולי 5  :בוזגלו% ד שלי עמרמי"עו

מאוד מפורט של גורמי� �יש פרוטוקול מאוד, אתי. יפהתארי+   :יהודה ב� חמו

, של מפקחות משרד החינו+ שהשתתפו בדיו�, מקצועיי� מחו  לעירייה

אני בהחלט מציע ל+ מעבר . אנשי אג" החינו+, חברי ועדה, נציגי הורי�

תקראי , אני אעביר ל+ את הפרוטוקול, לתשובה הפורמלית שקיבלת פה

, והיה וזה ג� לא ישלי�. שתדעי יותר פרטי� אבל בכדי, לא עכשיו. אותו

אביטל ניהלה במש+ שני� רבות . נמצאת ג� מיכל גרשו� וג� אביטל פס

עוד מעט , נושא גני הילדי� ומיכל מנהלת היו� כבר שנתיי� או פלוס

   .שאלת המש+, בבקשה. לעדכ�יוכלו , שנתיי�

, וחבל, ח האקסל"דוהאמת שהיות וקיבלתי רק עכשיו ולא קיבלתי את   :אל% אתי ג�

אז הייתי עושה קצת יותר שיעורי , שג� את הפרוטוקול לא העברת קוד�

  . בית

  . אבל, זה עלה לנו הבוקר  :יהודה ב� חמו

שונות , אני לא מבינה איזה עמלות הוצאות גבייה ייחודיות, קוד� כל  :אל% אתי ג�

  .זה אחד �א "לגבי גני יול, עמלת גבייה רגילה שיש לגני הילדי�מ

  .תרשו� את זה  :יהודה ב� חמו

במקרה הב� שלי , אני יודעת שהפרסו�. זה שוב הפרסו�, הדבר השני  :אל% אתי ג�

אני יודעת , להירש� 3ב קיבלתי עכשיו בשביל הילדה שלו בגיל "בארה

הרישו� פלוס רישו� גני , ארכה שמשמשת בכלל את גני הילדי�שיוצאת 

   ?למה זה ישנו פה, שוב. א"יול

  , אני אתייחס במלוא כובד המשקל. רגע שנייה  :� חמויהודה ב

  . אולי כל הדברי� הכספיי� בבת אחת  :אל% אתי ג�

  . בבקשה. תרשו� את הדברי�, שגיא  :יהודה ב� חמו

אני לא , לגבי שאי� הכנסות מגופי שלטו� בהצעת התקציב שהיתה  :אל% אתי ג�

ייתי א� הייתי יודעת את התשובה קוד� ה, הבאתי את ספר התקציב
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. א"גני יול, גננות, החזר ממשרד החינו+בספר התקציב מופיע , מביאה

. הוצאתי א כי מש� ג� כ�"אני זוכרת גני יול, א� אני זוכרת טוב זה ישנו

מה זה , רציתי ג� לדעת. אבל א� לא קיבלתי אז זו תהיה שאלת המש+

איזה הוצאות מימו� . לא הוכנסו לתחשיב הוצאות מימו� והוצאות פחת

? ואילו הצעות פחת יש ספציפית לשעות, שעות האלה 3�ש ספציפית לי

  ? מה אתה עושה פרצו"

אז את שואלת . לא הכנסנואבל את שאלת שאלה ואומרי� ל+ שאי� כי   :אבי ב� חמו

  ? למה לא הכנסנו כי אי�

  ? אני לא מבינה למה צרי+ להיות, לא  :אל% אתי ג�

אז אנחנו אומרי� לא הכנסנו כי , ואבל את שאלת שאלה הא� הוכנס  :אבי ב� חמו

  ? אז עכשיו את שואלת למה אי�. כנראה אי�

  . לא כתבת� אי�, אה  :אל% אתי ג�

  . אז בואי תסבירי לנו למה יש ונרשו�  :אבי ב� חמו

  . לא, לא, לא, לא  :אל% אתי ג�

השאילתא היא , שאלת המש+ היא שאלה קצרה, אני מבקש מאוד, אתי  :יהודה ב� חמו

  . בתמצות ונסיי�, שגיא, לכ�. תר קצרהג� עוד יו

זאת . ה� עמלות ישירות, ההוצאות שצוינו פה לרבות הוצאות הגבייה  :שגיא רוכל

תקשיבי , אבל ככל שגובי�, אי� הוצאות ייחודיות, לבוא ולומר, אומרת

א תשלו� במיוחד וגובי� "ככל שגובי� עבור גני יול. עד הסו" בבקשה

יש הוצאות , יש עמלה לחברת הגבייה. ותיש לזה עלוי, תשלו� במיוחד

. האלה שנרשמו פה ה� עמלת חברת הגבייה בלבדהעמלות . ספציפיות

כאשר א� הייתי אכ� מתמחר את כל הפעולות הכספיות שנערכות כמו 

וזה הוצאות המימו� , עמלות נוספות, עמלה בגי� כל שיק ודברי� כאלה

ות נוספות שה� הוצאות אז היו עמל, שאמרנו שלא כללנו אות�, דר+ אגב

ישירות שיש לעירייה לספק א+ ורק בגי� הפעילות , לא עקיפות, ישירות

, בגי� זה שגובי� תשלו� נוס" וצרי+ לטפל בו, לא בגי� הפעילות. הנוספת
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נרשמו פה ההוצאות הישירות . טיפול נוס", לבצע מעקב אחר חייבי�

גבייה כפי של עמלת הוצאות ה, ללא התמחור הנוס" של הזה, בלבד

  . שהעירייה משלמת בפועל לחברה הקבלנית שעוסקת בכ+

  .שאילתא הבאה. תודה רבה  :יהודה ב� חמו

�במידה ו  :אל% אתי ג�  

  .ע� כל הכבוד, זה יותר מדי, סליחה, אתי. סליחה, לא  :יהודה ב� חמו

  , לא, לא  :אל% אתי ג�

  . שאלה אחת יש  :יהודה ב� חמו

  . שאלה אחת  :אל% אתי ג�

  . ע� כל הכבוד. שאלת  :חמו יהודה ב�

  

בפארק " קנקפה"בנושא סגירת בית הקפה של יאיר אברה� שאילתא של   

  .13/01/09 –הוגשה ב  ,העירוני

  

  , בפארק" קנקפה"בנושא סגירת בית הקפה יאיר אברה� שאילתא של   :אבי ב� חמו

  , אני רוצה רק לשאול, סליחה, רגע  :אל% אתי ג�

  . תמשי+, תמשי+  :יהודה ב� חמו

  , כל דבר שאנחנו רוצי� לבדוק  :אל% אתי ג�

  , את� באי�? לא, יש תקנו�, סליחה ע� כל הכבוד, שאילתא אחת  :יהודה ב� חמו

  , פתאו� יש תקנו�? מה  :אל% אתי ג�

  , יש שאלת המש+ אחת  :יהודה ב� חמו

הא� אני צריכה לבקש דר+ ראש העיר או , אני רוצה לעיי� בניירת  :אל% אתי ג�

  , ל"המנכ

  . תבואי לגזבר ויית� ל+ חומר  :הודה ב� חמוי

  . תודה. נקודה. זה הכל. או לגזבר  :אל% אתי ג�

  . תודה  :יהודה ב� חמו
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בית הקפה מפרסומי� שוני� בכלי התקשורת נודע לאחרונה כי "  :אבי ב� חמו

 לאחר שקיבלה איומי� רבי� זאת, י הזכיינית"נסגר עבפארק  "קנקפה"

בשבוע שעבר שוב ולאחר ש, זכתה במכרז במהל+ השני� האחרונות מאז

   .הושל+ רימו� על ביתה

בימי� אלה עסוק הציבור הישראלי במלחמת עזה מול טרור רצחני   

אידיאולוגיה , יש לה כתובת ידועה, לטרור זה יש הנהגה. תוצרת החמאס

כאשר השימוש באלימות הוא חלק אינהרנטי , ומטרות ברורותסדורה 

, יש טרור שקט שמחלחל אל קרבנו, לעומת זאת .בקיומו של ארגו� טרור

ואנו לא שמי� לב כיצד זה מאיי� , מכרס� בנו באיטיות א+ בהתמדה

בעיתונות פורס� כי הרימו� האחרו� . עלינו יותר מהטרור הפוליטי

דהיינו , "הקש ששבר את גב הגמל"שהושל+ אל ביתה של הזכיינית היה 

  .היא נואשה מלהתמודד ע� הטרור בעצמה

סבא לטרור �הוא כניעה שלנו ושל הציבור בכפר" קנקפה"הויתור של   

  . ולאלימות

סגירת עסק כתוצאה מלחצי� של עול� תחתו� מסמנת חולשה שתנוצל   

  . בעתיד באופ� קיצוני הרבה יותר

א� אנו כנציגי הציבור בעיר נעמוד מנגד ולא נילח� נגד התופעה הזו כא�   

ות ע� נורמות שלפיה� אנשי� שומרי ניאל  בעוד כשנתיי� לחי, ועכשיו

  .  חוק ייאלצו להג� על עצמ� בכוחות עצמ�

וליאני החל להיאבק בפשע ובאלימות כשאלו 'יורק ג�ראש עיריית ניו  

הזכוכיות "רק אז הוא הנחיל את עיקרו� . החלו לאיי� על החיי� בעירו

שלפיו הרשויות מגיבות לכל אירוע אלי� החל מגרפיטי " השבורות

  . ועל כל סוג של אלימות, כת פסולתוהשל

זו , בפארק היא בגדר חלו� ראווה שנופ  לרסיסי�" קנקפה"פרשת   

  . נקודת שפל אשר ממנה יהיה קשה מאוד לעצור את ההידרדרות

  :שאלותיי ה�, לפיכ+  
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מה באמת קורה מאחורי האיומי� לכאורה על בעלת בית הקפה   

  ? בפארק העירוני, "קנקפה"

  ?מי מאיי� על חייהו שלוותה מי מטריד את   

? ט בחקירה זוקצה חולה יש חוקרת את הפרשה והא� משטרה הא� ה  

 רימוני� על ביתהמשליכי�  נית� להסביר אי+ במש+ שנתיי� וחציכיצד 

  ?ולא" אחד אי� פתרו�של הזכיינית 

 – אי� בכוונתו לגשת למכרז אומר כי אחד מהמועמדי� במכרז הקוד�  

העבודה היא רק בסופשבוע או כי  ולא כדאי לא רווחי" הא� העסק

  .או שזו גרסה הבאה לזרות חול בעיניי הציבור" בחגי�

סבא תצא למכרז חדש מבלי לקבל תשובות ברורות �הא� עיריית כפר  

    "?לשאלות הללו

    

  :תשובת ראש העיר

התופעה לפיה בעלי עסק מאוימי� על ידי גורמי� , למרבה הצער

  .במחוזותינו עבריניי� קנתה שביתה ג�

על  ,באמצעי� העומדי� לרשותה, עירייה עשתה ועושה כל שלאל ידהה

  .מנת למגר תופעה זו

היכולת למלא את תפקידה של משטרת  או/עירייה אי� את הסמכות ול

  .ישראל

ד שמאית לגבי מחזור מכירות בית קפה "מכרז החדש יתבסס על חווה

נעשה ג� במכרז כפי ש, ודמי השימוש הראויי� שישתלמו לעירייה

   ").2/07(הקוד� 

  

מטריד את כי נושא הזה יותר מדי , אני יכול להוסי" בתורה שבעל פה  :יהודה ב� חמו

אלא ג� של גורמי , לא רק של חברי המועצה ועובדי הרשות, מנוחתנו

אני חושב שיש להוקיע מקרבנו את התופעות השליליות האלה . הביטחו�
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� לסגור את העסק עקב י עסקישמצליחי� לגרו� למשפחה או לאנש

י הדיווח שאני מקבל מגורמי המשטרה היו אלה איומי� "עפ. האיומי�

בנושא הזה אני חושב שאל לנו . ממשיי� ורק בנס ניצלו פה חיי אד�

אנחנו כולנו כאחד צריכי� . בלי שו� קשר לכל גור� שהוא, להתפשר

, המשטרה אני חושב שגורמי .להתמודד ולמגר את התופעה הזו מקרבנו

ונכנסו הגורמי� , שמ� הרגע הראשו� שאני הייתי מעורב עירבתי אות�

אני . ג� ברמת ממשלה וג� ברמת המשטרה, הבכירי� במדינת ישראל

אנחנו מבחינתו . מאוד מקווה שיימצא לזה פתרו� מהיר�מאוד�מאוד

בוחני� את דרכנו כיצד אנחנו מתכווני� להפעיל את המזנו� בפארק 

אבל . ובטח שזה לא הפורו� להצביע או לומר באיזו דר+ בטח .העירוני

, בבקשה. תהיה דר+ שתכביד ותקשה על גורמי� אחרי� להיכנס למשחק

  . יאיר

�  . אי� שאלת המש+  :יאיר אברה

   .הצעות לסדר. תודה רבה  :יהודה ב� חמו

יש פה את הגברת שפע� קודמת היתה צריכה לנסוע לשטחי� באמצע   :אהוד לוי יובל

  , ההליל

  . לא ראיתי אותה בכלל ?זה בנושא הזה  :יהודה ב� חמו

  . היא גרה בפדואל  :גיא ב� גל

  

  . הצעות לסדר  .2

  

ביקורת פיננסית במועצה הדתית ושיפו1 בנושא , אהוד יובל לויהצעה לסדר של : א  

  .המקוואות בעיר

  

י המועצה הדתית מזה מספר שני� "ע� קריסת השרות המסופק ע"

שיפו  במקוואות העיר וחלק� קרס וחלק עומד לפני נעצרו עבודות ה
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השרות החיוני כל כ+ לציבור התושבי� שומרי המצוות אינו . קריסה

  . מופעל

שכונת עלייה נסגר המקווה לאחר ששיפו  שנדרש בדחיפות ותוקצב ב

  .מזה שנה התאחר

מקווה בקפל� מושבת בחלקו לאחר שבניית חלק חדש הסתיימה ה

טענות שונות הושמעו . המלאה עי� את הפעלתוומכשולי� שוני� מונ

במהל+ התקופה לגבי הקפאת תקציבי� לשיפו  בעירייה למרות 

שלכאורה תקציבי� אלה הועמדו מצד העירייה למטרות המיועדות 

  . לתקציב הממשלתיבנוס" לגבייה השוטפת ובנוס" 

קפאות האיוש השונות במסמכי� הדתית שנוצרו בעבר מצטרפות כבר ה

לא , הרס שירותי הדת באופ� מוחלט, תוצאות ההקפאה. שלמותלשני� 

יסתיימו עוד תקופה ארוכה וג� השנה נהיה כפופי� לתקופות הקפאה 

לאחר , הראשונה לאחר הבחירות לעירייה ולאחריה. עוקבות למינויי�

נזקי ההקפאות באישורי� אד הוק יש להפשיר את . הבחירות לכנסת

  .ימש+ גר� הנזק הנוכחי לציבורשלא י בלבדובסמכות שר הדתות 

יטול שירותי הדת מהותיי� כגו� שירותי מקוואות שנפגעו מעוד" ב

אלה אי� תחלי" לשירותי� . הרגולציה וההקפאות פוגע אנושות בציבור

מספק פרטי או בכלל ואי� הדעת סובלת להמשי+ את העדרות� עד 

י יוני סיו� ההקפאות לא צפוי לחול לפנ. למינוי מועצה דתית חדשה

2009.  

תקציב המועצה הדתית בא ג� מקופת העירייה ועל , נוס" לנזק לציבורב

כ� לחברי המועצה יש עניי� וסמכות מהותית לדרוש כי ההתנהגות 

  .הניהולית והכספית תיבדק ותובא לעיוננו

  :המלצתיי להחלטה על כ�

 :לסיי� את תהלי+ הפעלת המקווה בקפל� .1

ת האזהרות ולשקול תו+ שימוש במערכות קיימות למרו .1.1
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  .הוספת מערכות חדשות חל" הישנות

 .י מהנדס העיר"לבחו� הסרת מכשולי� טכניי� אחרי� ע .1.2

א� והיכ� , לבחו� הסרת המכשולי� האדמיניסטרטיביי� .1.3

י "י מי שהוסמ+ לכ+ ע"תו+ הפקעת הסמכויות ע, שקיימי�

 .השר במשרד הדתות

 :להפעיל את המקווה בעלייה .2

היר ככל האפשר במקווה הנשי� להוציא לביצוע שיפו  מ .2.1

הקיי� ולספק פתרו� תחבורה לנשי� שאינ� ניידות עצמאית 

  .עד לסיומו

 .להוציא לתכנו� מקווה נשי� חדש לפני המקווה לגברי� .2.2

לקבל מכבוד השר במשרד הדתות תקצוב הול� ואישור  .2.3

י סמכותו כ+ שלא ייגר� עיכוב נוס" עד לאיוש "לביצוע עפ

 .בעיר בסיו� כל ההקפאות התקי� של המועצה הדתית

י פנייה לשר למינוי חשב "לבדוק את התנהלות המועצה הדתית ע .3

 :מלווה שיבדוק

את המקורות והשימושי� השופטי� לפרטיה� והשיקולי�  .3.1

  .בהקצאה

את ההתנהלות הכספית של המועצה הדתית בהוצאות לא  .3.2

 .שוטפות

את הסיבות להעדר מקורות עצמיי� לשיפוצי� קלי� בעלות  .3.3

 .ז מהתקציב השנתיכאחו

 .להביא את תוצאות הבדיקה על ממצאיה בפני מועצת העיר .3.4

לקבל משר הדתות הסמכה לביצוע החלטות אלה עקב  .3.5

י סמכותו "הנסיבות המיוחדות והנזק המצטבר לציבור עפ

א "התשל, )נוסח משולב(בחוק שירותי הדת היהודיי� 
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1971."  

  

סדר שאנחנו מניחי� שאולי יש סיעת הירוקי� מבקשת לפתוח בהצעה ל  :גיא ב� גל

, אופוזיציה�סיכוי שנוכל להתאחד סביבה ללא קשר לשיו+ קואליציה

אני לא יודע כמה מכ� . והיא בנושא הסביבתי של מדר+ אקולוגי עירוני

א� קראת� אז ניסינו , הכירו את המושג הזה או מכירי� אותו ג� עכשיו

בעצ� הרלוונטיות  לתת ש� איזושהי תמצית מנהלי� כזו של המושג ומה

  , שלו להתנהלות מוניציפאלית

  , אתה יכול לבקש, שנייה. אתה לא מנהל את הדיו�, סליחה  :יהודה ב� חמו

  . אמרת� שיש הצעות לסדר  :גיא ב� גל

  ? אתה ראש העיר, סליחה  :יהודה ב� חמו

  . תגיד מה הסדר, בבקשה  :גיא ב� גל

, הצעה לסדר של אהוד יובל לוי. מילא זוכר שמיניתי אות+ למלא מקו  :יהודה ב� חמו

  . בבקשה

, אדוני ראש העיר, י סדר ההגשה שלה�"בדר+ כלל דני� בהצעות עפ  :גיא ב� גל

אבל א� אתה כבר , ההצעה של מר לוי אי� לי בעיה שהיא תהיה ראשונה

  . י מועד הגשת�"אז בדר+ כלל דני� בהצעות עפ, מדבר על נוהל

  . לוי יובל. תודה, אוקי  :יהודה ב� חמו

א� יש ל+ עניי� מיוחד לדו� בהצעה הזו , ההצעות שלנו הוגשו ראשונות  :גיא ב� גל

היא הוגשה , רק שתדע שהיא לא הוגשה ראשונה. אי� בעיה, קוד�

  . אחרונה

  . בבקשה. תודה, אני יודע  :יהודה ב� חמו

  . אתה הקובע, אתה מחליט  :גיא ב� גל

  . לבינתיי�. נכו�  :יהודה ב� חמו

  , אתה מכופ" הידיי�  :גלגיא ב� 

  . אני קובע פה, אתה קובע בעזה  :יהודה ב� חמו
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  , ל+ יש יותר גדול  :גיא ב� גל

  , הנקודות  :אהוד לוי יובל

כנראה  וז, כל סיכוי לנהל דיו� ענייני בכלו� מוריד פהאתה , אפשטיי�  :גיא ב� גל

  . המטרה של+

מרגע שפנו אליי , חובש כיפה לא למרות שאני, הבעיה התגלגלה לפתחי  :אהוד לוי יובל

ומשעה שקיבלנו הרבה מסמכי� שמעידי� שג� , חרות תושבות השכונהב

 ,או טענות על זה שלא עברו כספי� למועצה הדתיתכשלא עברו כספי� 

ומאותה שעה האנשי� , שהמועצה הדתית לא עומדת בדרישות בסיסיות

עניי� ג� לנו יש פה . אני בטוח שיש פה טענות לכא� ולכא�. נפגעי�

ולא רק חובשי כיפה , ג� בציבור שנפגע, בכספי� של כספי העירייה

השאלה היא למה אנחנו היו� לא נכנסי� למצב שמעבירי� לה� . נפגעי�

למה אנשי� צריכי� לוותר על מקווה או על דברי� , את כל הכספי�

ואיפה המקו� של העירייה לקד� את , שבעיניה� ה� מאוד בסיסיי�

  . רי� האלהלדבהפתרונות 

כי אני לא חושב שיש מקו� לדו� בהצעה , בתשובה קצרה, תודה רבה  :יהודה ב� חמו

י "אנחנו עפ. כי ביסודה היא לא נכונה, לסדר הזו מסיבה אחת פשוטה

א� היה תלוי בי בלבד לא הייתי מעביר כס" למועצה , די� לצערי כ�

י� עד אבל אנחנו מעביר, הדתית לאור ההתנהלות של המועצה הדתית

מתקציב המועצה הדתית ומתקציב  60%, י חוק"השקל האחרו� עפ

אני אומר את זה כבר הרבה , לצערי. ממשרד הדתות 40%, העירייה

המצב של המועצה הדתית , בכתובי� ג� בפני הציבורג� , מאוד זמ�

הוא נושא שבכלל , נושא המקוואות בכדי שתדעו. מטריד באופ� מיוחד

אנחנו למרות . לא שלנו בכלל, המועצה הדתיתבסמכותה ובאחריותה של 

מכיוו� שג� מתקיימת דר+ אגב , למרות כל הקשיי� שנמצאי� ש�, זאת

ועולה , י משרד הדתות"ביקורת מקיפה על התנהלות המועצה הדתית ע

על פניו שה� אפילו לא זוכי� לקבל שיתו" פעולה מאנשי המועצה 
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, יחד ע� זאת. הדתותל משרד "לפחות מהדיווח שקיבלת ממנכ. הדתית

מנשה אליאס וארנו� לוי , אית� צנעני: נפגשתי השבוע ע� מספר גורמי�

וכשליחי� של הציבור  ,ני� לציבור הדתייכחברי מועצה שנגישי� וזמ

ועודכנו בכל פרט כולל , נפגשו ג� איתי והעלו את הסוגיות הללו, הדתי

 + להפעילאנחנו נמצא את הדר, שבסופו של יו�. המפגש ע� התושבי�

רק לאחרונה הבנתי לעומק את הצור+ של מקווה לנשי� . את המקווה

ימי� לא ידעתי את הצור+ המשמעותי כפי  10, עד לפני כשבוע. במיוחד

שאני מקווה , שה� הציגו אותו ולכ� התחלנו לפעול מול משרד הדתות

  . מאוד שבקרוב מאוד יימצא הפתרו� ג� למקווה עלייה

אנחנו , זאת אומרת? אז מה, אומר שזה מטריד וא� זה מטרידאתה   :אהוד לוי יובל

את� מתכווני� א� זה . יושבי� היו� ושואלי� מה קורה ע� הכס"

  ? מטריד אז למנות ש� מישהו לבדיקה

  .  יובל, זו הצעה לסדר, זו לא שאילתא  :יהודה ב� חמו

  .אני שואל, ענית  :אהוד לוי יובל

אני מבקש להסיר , לאור כל האמור לעיל. שנייה ,זו הצעה לסדר, יובל  :יהודה ב� חמו

זה לא המנדט שלנו  :א ,את ההצעה הזו מסדר היו� מהסיבה הפשוטה

למרות שזה לא המנדט שלנו פעלנו מול  :ב. לתחזק ולתפעל מקוואות

משרד הדתות ואני מקווה מאוד שלקראת יו� ראשו� תגענה התשובות 

  . ו� עלייההמיוחדות ושה� כ� משפצי� את המקווה בשיכ

ולפני שמורידי� דבר כזה כהרגלה של , העניי� הכספי לא ענית עליו  :אהוד לוי יובל

ג� לנציגי הדתיי� שקיבלו , לפני שמורידי� אותו מסדר היו�, קואליציה

עדיי� זה לא תחלי" לזה שאנחנו רוצי� תשובה , תשובה מספקת או לא

כספי עירייה א� זה ? מה קורה ש�, א� אי� ש� כס". בכספי� שלנו

  ? מה קורה ש�, 60%

הוא אמר ל+ , לא צודק כי ראש העיר ענה ל+אבל אתה , סליחה יובל  :אבי ב� חמו

החוק אומר כרגע שאנחנו . י חוק"שאנחנו משלמי� ומתקצבי� עפ
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ה� מקבלי� ממשרד  40%, מתקציב המועצה הדתית 60%משלמי� 

אנחנו לא , המעבר לז. בשנה 60%�אנחנו מעבירי� את מלוא ה. הדתות

אנחנו לא לוקחי� את         , זאת אומרת. מנהלי� את המועצה הדתית

האלה ומתרגמי� אות� לפעולות קרי תחזוקה או תשלו� כזה  60%�ה

שזה ג� דבר שהיו� משרד , יותר מזה אני ג� יכול להגיד ל+. או אחר

60%�וג� יותר מה. לא מטעמנו, ח מטע� משרד הדתות בודק את זה"רו 

פנסיונרי� שעיריית כפר סבא משלמת  10�כ. � מספר פנסיונרי�יש ג

  ? מותר? אני יכול להגיד את הסכומי�. בגינ� ג� את שכר הפנסיה

  . כ�  :יהודה ב� חמו

אז קיבלת . 60%�חו  מה2 הסכו� בשנה בהיק" הוא כחצי מיליו�   :אבי ב� חמו

  ? תשובה

אתה עושה כדי לבדוק מה  אז מה, השאלה היא א� אתה מוטרד. לא  :אהוד לוי יובל

�אבל זה, אני מבי� שאתה מעביר את הכס" אבי ?נעשה בכס"   

  . ח"יש משרד רו, משרד הדתות בודק, אבל אמרתי  :אבי ב� חמו

מה , הגו" הזה שיושב פה היו� מעלה שאלה. אתה לא משרד הדתות  :אהוד לוי יובל

  . קורה ע� הכס"

  . לאתה שוא, הגו" הזה לא שואל  :יהודה ב� חמו

  , בצורה אני פלח אבל אני אדבר... אתה מדבר, יהודה  :אהוד לוי יובל

  . חס וחלילה זה אתה אמרת  :יהודה ב� חמו

�הכנראה שעוד לא הפנת שהוא חלק מ  :גיא ב� גל   

אני מערי+ אות+ , אל תכניס לי מילי�. לא אמרתי, לא אני אמרתי את זה  :יהודה ב� חמו

א� אתה מייחס  .אפילו, צמ+הרבה יותר ממה שאתה מערי+ את ע

  . מילי� כאלה

אני שואל אות+ . עכשיו אני אארי+ אנטנה. אני שואל שאלה, זקו" 1.80  :אהוד לוי יובל

  ? אתה בודק, אתה מוטרד? מה אתה עושה, שאלה

   ?הצעה לסדר על כנהאת הלאור התשובות שניתנו אתה משאיר , יובל  :יהודה ב� חמו
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  ... אני  :אהוד לוי יובל

  . תודה רבה  :דה ב� חמויהו

, נושא של מקוואות מטריד לא רק ציבור דתי פרופר, אמר ל+ ראש העיר  :עמיר� מילר

  ? נכו�

  . אני רוצה להמשי+ את הנושא לדיו�, אני ממשי+  :אהוד לוי יובל

  . יש ג� ציבור שהוא לא דתי והול+ למקווה, סליחה  :עמיר� מילר

  , ההצעה אתה משאיר את. תודה רבה  :יהודה ב� חמו

א� בסמכותו או לא , וכראש העיר אמר שהוא הול+ לבדוק את הענייני�  :עמיר� מילר

  . אז אני מקווה שהוא יעשה את זה, בתוק" תפקידו הציבורי, בסמכותו

  . ירי� את ידו? מסדר היו�מי בעד להוריד את ההצעה הזו . תודה רבה  :יהודה ב� חמו

  הצבעה

� חסו� נורית, צרפתי צביקה, צנעני ת�אי, מולה אברה�, ש"צי בוקי: בעד

ב�  ויהודה יואל איציק, בוזגלו�עמרמי שלי, כה� אור�, מילר עמיר�, לוי

  . חמו

  . ואתי ג� אל גרוס נפתלי, ב� גל גיא, לוי יובלאהוד  :נגד

  .ההצעה הוסרה מסדר היו�, בבקשה. אברה� יאיר :נמנע

  ? שמעו� הצביע  :אהוד לוי יובל

  ? לא השתתפת בהצבעה, �שמעו  :יהודה ב� חמו

  ? ...אי+, אי+ הזמנת את אית�  :אל% אתי ג�

מכיוו� שהוא שקט , אני רוצה להגיד ל+ שאני עכשיו אוסי" עוד משפט  :יהודה ב� חמו

, ג� עשה הרבה, שהוא הרבה בזכותו. לא ראיתי שהוא פה בכלל, היו�

 אז אני. האיצו את העבודה שלה� וג� הגיע לביקור בשטח, ל"ג� המנכ

  .תודה. פשוט, לא שמתי לב שהוא פה

בנושא , מחליטי� להסיר מסדר היו� את הצעתו לסדר של אהוד לוי :29 'מס החלטה

  . ועצה הדתית ושיפו1 במקוואות בעירמביקורת פיננסית ה
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מדר. בנושא אל ונפתלי גרוס %את ג�, אמיר גבע, גיא ב� גלשל  הצעה לסדר: ב  

  .%29/12/08הוגשה ב, אקולוגי עירוני

    

  :רקע ודברי הסבר"

מדרי+ אקולוגי מהווה מדד השוא" לכמת את ההשפעה של פעילות   

הרקע לפיתוחו של . אנושית מקומית על הרמה האזורית והכלל עולמית

הכלי נוצר בעקבות ההכרה ההולכת וגוברת כי היקפי הצריכה של בני 

ד אד� גדלי� ומביאי� לכ+ שהנטל האנושי של משאבי הטבע אינו עומ

קרי של רמות הייצור , יותר בגבולות כושר הנשיאה של הביוספרה

לפיכ+ נוצר צור+ ליצור כלי מחקרי מדיד ומדעי . הטבעי של כדור האר 

המסוגל להערי+ במדויק מהי למעשה ההשפעה של בני האד� על כדור 

במונחי מידת ההשפעה שלה� על משאבי הטבע וביחס ישיר , האר 

מדר+ האקולוגי מהווה כלי העשוי לסייע בידי ה. להיקפי הצריכה שלה�

האנושות ללמדו טוב יותר כיצד נית� לצמצ� את היקפי הצריכה והניצול 

  .הבלתי יעיל של משאבי הטבע השוני�

המדר+ האקולוגי נות� מיפוי מדויק וסדור בדבר היקפי הצריכה הואיל ו  

ה הרצויי� לצור+ שמירה על משאבי הטבע מחד לעומת היקפי הצריכ

פיתוח בר . הרי שמדובר בקשר מובהק בי� השניי�, הקיימי� מאיד+

קיימא נועד לעודד שימוש מושכל במשאבי טבע תו+ הפחתה ככל האפשר 

מדר+ . צריכת האנרגיה וצמצו� מכסימלי של היקפי הפסולתשל 

אקולוגי מסייע לנו להבי� טוב יותר מה� היקפי הצריכה שלנו ובאילו 

מנת לפעול באופ� שתוא� את עקרונות הפיתוח בר כלי� עלינו לנקוט על 

המדר+ האקולוגי לא זאת בלבד שנות� לנו , במילי� אחרות, קיימא

אלא שנית� ללמוד באמצעותו טוב יותר כיצד יש , תמונת מצב קיימת

המדר+ . הסביבהלקיי� אורח חיי� מקיי� אשר חי בהרמוניה ע� 

ו לפיתוח מהטע� הפשוט האקולוגי מהווה כלי שימושי ביותר המסייע לנ



  .י   22.01.2009  50  מועצה מ� המניי� 

המצביע על קצב הפיתוח " מצפ� סביבתי"מעי� , שהוא מהווה גור� מכוו�

הנכו� והמאוז� המאפשר מצד אחד קיו� סביר ומצד שני כזה שאינו 

  .דורסני והורס כל חלקה טובה מבחינה סביבתית

יש פעולות רבות בה� נית� לנקוט על מנת להקטי� את המדר+ האקולוגי   

הפעולה הקדימה הבסיסית אותה יש לבצע כתנאי . מיתברמה המקו

מדר+ אקולוגי "מקדי� היא מיפוי עירוני באמצעות המנגנו� של 

מיפוי מוניציפלי מפורט בדבר  .המותא� לנתוני אותה רשות" מוניציפלי

מאפשר , היקפי הצריכה הכלל עירוניי� של כלל התושבי� בעיר נתונה

דבר אמצעי� שיש לנקוט על מנת לקבל את ההחלטות המעשיות ביותר ב

. לצמצ� את היקפי הצריכה והפסולת הקשורי� לאותה רשות

חשמל , פסולת, צריכת מזו�: הפרמטרי� העיקריי� לחישוב המדר+ ה�

ניצול מי� , )ציבורית+ פרטית (שימוש בתחבורה , )מסחרי+ ביתי (

לא די למדוד כל פרמטר באופ� שטחי אל ). פרטי+ מסחרי + ציבורי (

  .אלא לפרק כל פרמטר לחלוקות המשנה ולנתח את מרכיביו השוני�

יש לציי� כי העיר רעננה היא העיר הראשונה בישראל שביצעה עד כה   

  .מדר+ אקולוגי מוניציפאלי

מ להביא בפני מועצת העיר את הצעת "לאור האמור לעיל מבקשי� הח  

  :ההחלטה הבאה

מ� הראוי , ירוקה לאור העובדה שכפר סבא מחשיבה את עצמה כעיר  

. שיתבצע בה מיפוי סביבתי בהתא� לעקרונות המדר+ האקולוגי העירוני

מועצת העיר מטילה על מנהל האג" לאיכות הסביבה לאתר גור� , לפיכ+

מקצועי שיבצע את המדר+ האקולוגי העירוני עבור העיר כפר סבא תו+ 

ת הלי+ על הגור� לסיי� לכל המאוחר א. יו� ממועד קבלת החלטה זו 60

בניית המדר+ האקולוגי העירוני של כפר סבא חצי שנה לאחר תחילת 

ממצאי המדר+ האקולוגי של העיר כפר סבא . תהלי+ העבודה הרשמי

   ".יוצגו למועצת העיר בתו� השלמת תהלי+ העבודה
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  .בבקשה, הצעה לסדר  :יהודה ב� חמו

�ה שלהופעהא� יש לראש העיר עניי� לקבוע ג� את סדר ה  :גיא ב� גל  

  . ר"היו. אתה תקריא, ר"אתה היו, ר סיעת הירוקי�"אתה יו, לא  :יהודה ב� חמו

אחת ההצעות פשוט הוגשה ע� חבר המועצה יובל , אני אתק� אות+, לא  :גיא ב� גל

נזהר אז אני , ואולי ראש העיר רוצה לתת לו עדיפות ג� בהצעה הזו, לוי

ת סדר היו� אז שעברה שהרשיתי לעצמי לקבוע אפע�  כי, שבעתיי�

  . הפסקת אותי באמצע

  . בבקשה  :יהודה ב� חמו

  . י יהודה"זה מפחיד להיות מועד" ע  :אהוד לוי יובל

אנחנו נשתדל , דקות שיש לנו לגבי כל הצעה 10�אנחנו לא ננצל את כל ה  :גיא ב� גל

הנושא הראשו� שאנחנו באמת מבקשי� לדו�  .להציג אות� בתמציתיות

יודע כמה אני לא . המדר+ העירוני האקולוגי הוא ההצעה בנושא, בו

ומדר+ עירוני , מכירי� את המושג של מדר+ אקולוגי, כפי שאמרתי, מכ�

המושג הזה מוכר אולי ', טביעת רגל סביבתית'זה ג� נקרא  .אקולוגי

  . הרציונאל הוא פשוט. לכ� יותר

  . אתה הקראת הוא לא הפריע ל+, יובל  :יהודה ב� חמו

במונחי� של הצריכה , א אומר שכל אחד ואחת מאיתנו למעשההו  :גיא ב� גל

א� זו האנרגיה שאנחנו משתמשי� בה במונחי� של , שאנחנו צורכי�

א� זה במונחי� של הפסולת שאנחנו מייצרי� בגי� , חשמל וההיסעי�

האוכל שאנחנו רוכשי� והמוצרי� הבסיסיי� שאנחנו עושי� בה� 

� בסביבה העירונית שבה אנחנו יוצרי� למעשה אפקט מסוי� ג. שימוש

עד היו� . חיי� וכמוב� באפקט אקולוגי רחב יותר ברמה הארצית

דובר על זה בהיק" , על מדר+ אקולוגי, שדיברו על טביעת רגל סביבתית

בשני� האחרונות ג� יש . אפקט עולמי, יותר רחב של אפקט של מדינה

אקולוגי חשיבה יותר מתקדמת שמדברת על השפעה של אפקט סביבתי 
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קבעו מדדי� מאוד , אקולוגי� שזה תפקיד�. ברמה המוניציפאלית

וה� בפירוש לקחו את . ברורי� לעניי� הזה מבחינת כימות מדעי

שקשורי� בעצ� לאי+ למעשה אנחנו משפיעי� על  הפרמטרי� השוני�

במונחי� של צריכה אנרגטית שונה ופרטו את , העיר שבה אנחנו חיי�

מה צריכת הפסולת , ריכת המזו� העירוניתמה צ, זאת אומרת. זה

, מה צריכת החשמל הביתית והמסחרית שעיר בעצ� צורכת, העירונית

בי� א� זו תחבורה ציבורית או תחבורה , מה היק" השימוש בתחבורה

דבר שאנחנו שוחחנו עליו בהקשר לפארק , מה ניצול המי�. פרטית

ורכב מכל הרעיו� הוא שלוקחי� בעצ� מדד שמ. בישיבה הקודמת

זה קוד� כל . הפרמטרי� האלה ומתחילי� לפרוט אותו לפרטי פרטי�

היו� העירייה כרשות סטטוטורית , זאת אומרת. נות� תמונת מצב

יש . י חוקי� שוני� לעשות דברי� שוני� בנושאי� סביבתיי�"צריכה עפ

ר  למשל חוק שמחייב את עיריית כפר סבא כמו כל רשות מנהלית בא

 25%זה שהיינו אמורי� לעמוד ביעד של  2008י "� עפהנתוני. למחזר

אבל זה . בכפר סבא יחסית קרובה לדבר הזה, העירייה אגב. מחזור

אני משוכנע שאי� גור� בעיריית כפר סבא כולל . פרמטר אחד מיני רבי�

שמודע לכלל היקפי , באג" איכות הסביבה שאמו� על הנושאי� האלה

זה . ת לגבי כל פרמטר וכל פרמטרשיש לו את התמונה הכולל, הצריכה

במערב , במדינות מערביות. בדיוק מה שמדר+ אקולוגי עירוני עושה

במדינת ישראל העיר . בצפו� אמריקה הנושא הזה תפס תאוצה, אירופה

שבוצע בה מדר+ אקולוגי בצורה מסודרת זו , היחידה למיטב ידיעתנו

אני מדגיש את , אלא החוקרי�, לא על חשבו� העיר רעננה .העיר רעננה

מי שעמד בראשו הוא לא , חוקרי� שביצעו את המחקר הזה שאגב, זה

י ראש העיר להוביל צוות "אחר מאשר פרופסור אורי מרינוב שנבחר ע

בנושאי� , חשוב שלמעשה סיי� עבודה מקיפה בנושא המלצות

סביבתיי� שסיימה זה לא מכבר את עבודתה והגישה המלצות מפורטות 
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ב היה זה שביצע יחד ע� דוקטורנט בחוג ותו אורי מרינוא. בעניי� הזה

לאקולוגיה באוניברסיטת חיפה את המדר+ האקולוגי עבור עיריית 

מי שהנושא הזה מעניי� אותו מעבר ורוצה להיכנס לפרטי פרטי� . רעננה

מה . אני אשמח להפנות אותו, מוזמ� לקרוא את המאמר. זה לא המקו�

מודי� ומתוודי� שאנחנו לא מודעי�  אנחנו, ושוב, שאנחנו מציעי�

בואו נעשה את 'ולכ� אנחנו לא אומרי� באופ� קטגורי , להיק" העלויות

אז אנחנו , כי א� המשמעות של עלות של דבר כזה היא אסטרונומית. 'זה

בהנחה שזה , על הדבר הזה2 לא מציעי� שהעירייה תוציא חצי מיליו� 

. תכ� בסכו� צנוע הרבה יותריכול להיות שזה יכול להס. מה שזה יעלה

ברשותכ� אני אקריא אותה כדי , אנחנו בס+ הכל מבקשי� בהצעה לסדר

לאור העובדה שכפר סבא מחשיבה עצמה "ש .שהיא תהיה ברורה לכול�

מ� הראוי שיתבצע בה מיפוי סביבתי בהתא� לעקרונות , כעיר ירוקה

מה זה ר" הרבה יותר מתקד� מ, שוב". המדר+ האקולוגי העירוני

מועצת העיר מטילה על , לפיכ+. "שסת� עיר בישראל מתיימרת להוביל

מנהל האג" לאיכות הסביבה לאתר גור� מקצועי שיבצע את המדר+ 

יו� ממועד קבלת החלטה  60האקולוגי העירוני עבור העיר כפר סבא תו+ 

על הגור� לסיי� לכל המאוחר את הלי+ בניית המדר+ האקולוגי . זו

. תחילת תהלי+ העבודה הרשמיסבא חצי שנה לאחר העירוני של כפר 

ממצאי המדר+ האקולוגי של העיר כפר סבא יוצגו למועצת העיר בתו� 

למרות שאנחנו יכולי� להצביע , אנחנו נמנענו". השלמת תהלי+ העבודה

על גורמי� מסחריי� או סמי מסחריי� במשק שמסוגלי� לספק את 

אנחנו כ� . חר מטעמי� מובני�מלהמלי  על גור� כזה או א, השירות הזה

אני . חושבי� שיש טע� שעיר ירוקה כמו העיר כפר סבא תעשה את זה

זה כנראה לא הופיע , ג� ביררתי ע� מר מרינוב עצמו ולא לחינ�

, רות שהוא מוביל את התהלי+ ברעננהבהמלצות שלו באופ� פרטני למ

מאחר , אבל אני משוכנע שאי� לו התנגדות להיות מעורב בזה בעצמו
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אז אולי יש מקו� . והוא כנראה אחד מבעלי הידע המרכזיי� בנושא הזה

הניסיו� , עכשיו. והייתי מצפה מעיר ירוקה. לרתו� אותו באופ� אישי

שראש העיר , שלנו מלמד בדר+ כלל שהאופוזיציה מגישה הצעות לסדר

חסר טע� , או שהרעיו� הוא אווילי �המלומד עונה לנו אחת משתיי� 

רק חבל שלא בדקו , או שהוא כל כ+ מצוי�. סיבה להעלות אותו ואי� שו�

אז אני מאוד סקר� לשמוע איזה מבי� . איתנו קוד� כי כבר עושי� אותו

, או שאולי יפתיע אותי פע� אחת ראש העיר, האופציות האלה קיימת

אולי הוא יעשה את הבלתי , ואחרי שהנושא הוצג בצורה עניינית לחלוטי�

כ� להכיר בעובדה שאחת לכמה זמ� ג� האופוזיציה יאומ� ויהיה מו

ולא רק , שראש העיר חפ  באימו  שלו, יכולה להעלות נושא ענייני

  . בניגוח דווקני של האופוזיציה לצור+ ניגוח

�  ?אפשר שאלת הבהרה  :יאיר אברה

  ? על הדווקנות. תודה רבה  :יהודה ב� חמו

�  , ת+ברשו, כדי להבי� את ההצעה גיא. לא  :יאיר אברה

כי אני , אני אגיד ל+ ג� למה, אני את� ל+ להבי� את ההצעה טוב, רגע  :יהודה ב� חמו

, נמצא פה מאיר אלקיי�. מתחיל להיות מודאג מהמידע שזולג מהעירייה

שזו ההזדמנות ג� להודות לו על יו� העיו� הנפלא שעשה היו� יחד ע� 

אני חושב  .בתחו� של עיר בת קיימא רונ� וע� כל המקצועני� אורלי

שא� היית� כחברי מועצה יכולי� לשמוע את מה שאומרי� עלינו 

  . אז בטח ובטח אולי היינו קצת מעריכי� את עצמנו קצת יותר, מבחו 

  ? למה לא הזמנת  :עמיר� מילר

, כשאתה עושה תהלי+ התנעה בקרב מנהלי�, אני אגיד ל+ למה עמיר�  :יהודה ב� חמו

שאת ההמלצות של , פני� עירוניתהוקמה ועדה , מקצועי וזה תהלי+

ומועצת העיר , לפברואר במעמד נשיא המדינה 23�במרינוב אתה תשמע 

אבל זה היה תהלי+ מקצועי . תקבל את הפלטפורמה לא פחות מכובדת

מאיר אלקיי� נת� קצת התייחסות ג� , על כ�. היו� של עובדי� ומנהלי�
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דברי� של+ ג� שה, אבל בוא ברשות+ תצטר" אלינו לשולח�, בכתובי�

ותגיד כמה מילי� בעניי� הזה כגור� מקצועי שמוביל , יקלטו בפרוטוקול

  .בבקשה. את הנושא הזה

�כפר . "אני הייתי מעדי" להקריא את התשובה במתומצת. טוב לכול�  :מאיר אלקיי

סבא נמצאת בימי� הללו בתהלי+ של בחינה כמותית של מספר תחומי� 

יצוע� כחלק מתכנית הפעילות של אשר אג" איכות הסביבה מטפל בב

. שכפר סבא חתומה על אמנה זו, 15�ושל אמנת פורו� ה, העיר הירוקה

במסגרת זו נבצע את סקר המזהמי� ומיפוי מקורות הפליטה של 

, י ארגו� איקלי"י תכנית שזורה שנכתבה ע"המזהמי� ברחבי העיר עפ

כל נושא במסגרת זו יבוצע מיפוי של . 15�י פורו� ה"ואשר אומצה ע

פסולת , דלקי�, תחבורה, חשמל, פליטות מסוגי� שוני�, האנרגיה

בימי� הללו אנחנו נמצאי� בעיצומה של עבודה , כמו כ�. עירונית ועוד

סקר שטחי� להשקיה , סקר עצי� עירוני, להכנת תכנית אב לפסולת

העבודות הללו ובמיוחד סקר המזהמי� יאפשר טביעת רגל . ועוד

, של העיר", שזה מושג חדש, "טביעת רגל פחמנית"יש אני מדג, "פחמנית

מס+  20%בשיעור של  ומתו+ כוונה להכי� תכנית להפחתת המזהמי�

בעצה אחת ע� המרכז לקיימות וע� . 2020הפליטות בעיר עד שנת 

מאחר וכפר סבא נמצאת בעיצומ� של מספר , היחידה הסביבתית

הרי , י� רבי�אשר ממילא כבר נאספי� ש� נתונ, תהליכי� כאמור

שסקר , מה ג� .שסקר נוס" ומקבילי יהיה יקר ומיותר בשלב זה

והיא , נות� מענה על הבעיה העיקרית 15�המזהמי� של אמנת פורו� ה

אני מצאתי ". י הגדרה של טביעת רגל פחמנית"הפחתת המזהמי� בעיר ע

כ+ אנחנו מגדירי� , שהיא בעצ� הגורו, לנכו� ג� לפנות לאורלי רונ�

  . של הנושא של הקיימות באר  ,אותה

  ? השללית מרכז "סמנכ  :גיא ב� גל

�ברשותכ� אני אקריא אותו משו� שזה , היא ג� שלחה לי מכתב. כ�  :מאיר אלקיי
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סקר טביעת רגל : הנדו�. אל מאיר אלקיי�: "מכתב מאוד חשוב

שמחתי לשמוע על רצונה של עיריית כפר סבא . אקולוגית בכפר סבא

כפי  .Ecological Footprintיעת הרגל האקולוגית או לייצר את מדד טב

המדד הינו כלי הערכה מורכב מקומפילציה של מדדי� , שאתה יודע

ערי� ומדינות  .המתרגמי� את כלל הפעילות בעיר למונחי� של שטח

ברחבי העול� מאמצות את המודל הזה כדי להערי+ ולכוו� את הפעילות 

בשני� האחרונות . קרי� איטיי�על בסיס ס, המקומית לקידו� קיימות

ע� העלאת המודעות למשבר האקלי� ותפקיד שפחמ� ממלא בהתהוות 

מונחי� של פחמ� תחת הותאמה טביעת הרגל האקולוגית ל, של המשבר

מדידת הרגל . Carbon Footprint, כלומר', טביעת הרגל הפחמנית'הש� 

לפליטות הפחמנית מתייחסת לכל תחומי הפעילות בעיר ומתרגמת אות� 

כבר נמצאת בתהלי+ מדידה של פליטת הפחמ� בעיר , פחמ� כפר סבא

להכנת אסטרטגיה " .כמו שאמרתי קוד�, "15�במסגרת אמנת פורו� ה

תתקבל , ע� סיו� שלב הסקר. גזי חממה, עירונית לצמצו� פליטות

הער+ והמדד הוא לא רק היכולת . טביעת הרגל הפחמנית של העירבפועל 

אלא ג� להשוות , פליטות פחמ� בעיר מות לצמצו�לאמוד את ההתקד

ולכ� יש חשיבות בכ+ שכל הערי� החתומות על , וללמוד מערי� אחרות

נציע לפורו� , בהמש+ להצעתכ�. אמנה משתמשות באותה מתודולוגיה

לאמ  את המושג טביעת רגל פחמנית כמושג מארג� להצעת ס+  15�ה

בעצ� . וכ� הלאה, "רונ�אורלי , בהצלחה. הפליטות גזי החממה בעיר

שאת הרעיו� הזה היא בעצ� כתבה אליי את , אנחנו באנו ע� רעיו�

המכתב הזה והיא ביקשה רשות שאני אפי  את המכתב הזה לכל 

15�החברי� באמנת פורו� ה .  

אני , הערה קטנה לפני שנעבור לאישור או לא לאישור הדיו�. תודה  :יהודה ב� חמו

זה לא שאני מוריד הצעות או , וג� לכול� ג� לאופוזיציה, באמת אומר

זו דוגמא קלאסית שא� שואלי� את הגורמי� . שאני אומר יכולת לבדוק
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 ,שיבדוק הא� הנושא הזה בטיפול, ל העירייה"קרי את מנכ, המקצועיי�

לא , הוא מתוקצב, הא� הוא בקנה בכלל, הא� הנושא הזה נעשה

היית� , לעצמכ� זמ�היית� חוסכי� , היית� מקבלי� תשובה, מתוקצב

, הנושא בכלל של עיר יכולה ובת קיימא. חוסכי� לכל השולח� הזה זמ�

וא� היו� . הוא נושא שייעשה א+ ורק בתהליכי� ולא יהיו קיצורי דר+

, אנחנו מקבלי� פידבק אחרי יו� העיו� מאורלי רונ� ומגורמי� נוספי�

ד מובנית שהתהליכי� שאנחנו עוברי� ה� עקב לצד אגודל בתכנית מאו

אני לא אפעל בניגוד , ג� א� תעבור הצעה לסדר כזו או אחרת, ומסודרת

ולא לקחנו אנשי� שאפשר לא , לתכנית העבודה של גורמי� מקצועיי�

תעשה משהו 'מרינוב ואמרתי לו  לא באתי לפרופסור. להתחשב בדעת�

בוועדה יושבי� אנשי� מוכרי� , וחברי הוועדה ג� כ�', שיהיה נוח לי

ש� בתחו� איכות הסביבה והגנת הסביבה שלא מתכופפי� ג� בפני  בעלי

אחרי שהוא , לכ� ה� באו והציגו מסמ+ שאנחנו נעבוד רק לפיו, ראש עיר

. את כל מוסדות העירייה בשתי וערב, נבח� ונבדק ובחנו את העירייה

. בחנו את כל הגורמי� החינוכיי� ואת כל הגורמי� המבצעי� בעירייה

אבל אני , אל תיפגעו, כשאני קראתי את ההצעה, קלאסית זו דוגמא ,לכ�

שלושה לפני �יומיי�, לא קורא את ההצעות אי+ שאת� שולחי� אות�

אולי את� , אני יודע מה. וזו דוגמא קלאסית, ישיבת המועצה אני קורא

אולי את� לא מעודכני� בנושא כזה . זה בסדר, א"לא מעודכני� בגני יול

אי� שו� מניעה אפילו ליצור , אבל א� את� רוצי�. וזה לגיטימי, או אחר

פלטפורמה של העלאת נושאי� בכלל שצריכי� לדו� בה� ובסופו של יו� 

ג� א� מישהו אחר  ,כבר ממילא יכתבו שאתה .תקבלו את הכותרת

  . א� זו המטרה? מה אכפת ל+. יכתבו שזה אתה, יעשה

  ? הגעת לשורה התחתונה  :גיא ב� גל

   .כ�  :יהודה ב� חמו

  , כמו שאמרת, אותו מטבע יש ג� בצד השני, אבל יהודה  :אל% אתי ג�
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  ,שואלי� שאלות, סליחה. יהודה אתה לא עונה  :אהוד לוי יובל

  , ע� כל הכבוד יובל, סליחה  :יהודה ב� חמו

אתה אומר למה , לא מקבלי� תשובות, שואלי� שאלות, ע� כל הכבוד  :אהוד לוי יובל

  . לא שואלי� הכל

  . תודה  :מויהודה ב� ח

  . לא מקבלי�, מבקשי� מסמכי�, שואלי�  :אהוד לוי יובל

  ? אתה משאיר את ההצעה  :יהודה ב� חמו

  ? אז מה יהיה  :אהוד לוי יובל

  ? אתה משאיר את ההצעה  :יהודה ב� חמו

אנחנו מסתפקי� בחוות , כדי לסכ� את הדיו� בעניי� הזה, מר ב� חמו  :גיא ב� גל

ובמאמר מוסגר , לא סיימתי. ל האג"המקצועית שנמסרה למנההדעת 

אותנו ? שאתה בעצ� מציג את מה, לסיי� את השורה התחתונה של+

 5אני מניסיו� מצטבר של , אז אני אגיד ל+ כ+, כרודפי כותרות ותו לא

שלא אחת הצעה לסדר , שני� למדתי בעבודה מתישה מול+ כראש עיר

לעירייה  שבאה מכיוונה של האופוזיציה מהווה קטליזטור מצוי�

ואני מספיק הגו� להודות , יכול להיות שבמקרה דנ� לא. להתחיל לפעול

כי אולי בניגוד אלי+ . שאולי במקרי� מסוימי� בדיקה מקדימה כ� היתה

אבל לבוא ולבטל במחי יד את . אני ג� מסוגל להודות בטעות מדי פע�

עצ� ההעלאה שלה לסדר היו� , שההצעה לא שווה שו� דברהעובדה 

וכתוצאה , והדברי� נאמרו פה לפרוטוקול, נתנו כסיעת ירוקי�מבחי

, מזה שאולי ג� יש תושבי� שזה מעניי� אות� יקראו על הנושא הזה

אתה לא . רק מבחינתו דיינו, ויראו שעיריית כפר סבא עושה למע� הנושא

יכול , יכול את הכל בהבל פה להגיד שהכל בשביל איזו כותרת בעיתו�

אל תשלי+ אותו על  .אתה עובד לפיו הוא כזהלהיות שהרציונאל ש

  .תעשה לנו טובה. אחרי�

   .תודה  :יהודה ב� חמו
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תמשכו 'העירייה ג� יכולה לבוא ולהגיד לנו כשמציעי� הצעה לסדר   :אל% אתי ג�

  .פשוט מאוד. נגמר הסיפור. 'כי הדבר נעשה, אותה

  , כמו שאתה יודע לבוא לחברי� מסוימי�  :גיא ב� גל

  . תודה רבה, לאור מה שנאמר ההצעה יורדת מסדר היו�. תודה  :ויהודה ב� חמ

מחליטי� להוריד מסדר היו� את ההצעה לסדר בדבר מדר. אקולוגי  :30 'מס החלטה

  .עירוני

  

הגשת  בנושא אל ונפתלי גרוס%אתי ג�, אמיר גבע, הצעה לסדר של גיא ב� גל: ג  

  .הצהרת ניגודי ענייני� על ידי חברי המועצה

  

  :דברי הסבררקע ו"

בפקודת העיריות המתייחס לנבחרי ציבור ברשויות ' פרק ו .1

מקומיות מפרט את הכללי� למניעת ניגוד ענייני� של נבחרי 

  . הציבור ברשויות המקומיות

חובה למנוע ניגוד בכללי� למניעת ניגוד ענייני� קובע כי יש  3סעי"  .2

ענייני�  חבר מועצה ינהל את עניינו כ+ שלא יהיה ניגוד. "ענייני�

 ". בי� תפקידו כחבר המועצה לבי� תפקיד אחר או עניי� אישי שלו

חובת בכללי� למניעת ניגוד הענייני� קובע כי ישנה ) א( 5סעי"  .3

נתברר לחבר המועצה שהוא במצב של : "הודעה על ניגוד ענייני�

הדבר : יודיע על כ+ למועצה בכתב ובהקד� האפשרי,ניגוד ענייני�

הישיבה שבה נדו� הנושא הגור� לניגוד יירש� בפרוטוקול 

 ".הענייני�

י על חבר מועצת העיר "אמנ� אי� התייחסות מפורשת בחוק ע .4

במרוכז על כלל הנושאי� שלגביה� הוא עשוי לדווח מבעוד מועד 

מ סבורי� כי טוב יעשו חברי "א+ הח, להימצא בניגוד ענייני�
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ת ניגודי המועצה א� יגישו בתחילת כהונת� כחברי מועצה הצהרו

 .כפי שנדרש מעובדי� בכירי� בשירות המדינה, ענייני�

מ בפני מועצת העיר את הצעת "לאור האמור לעיל מבקשי� הח

  :ההחלטה הבאה

כמתחייב מפקודת העיריות אנו קוראי� לכלל חברי מועצת העיר של 

כפר סבא להודיע מראש ובכתב על כל ניגוד ענייני� אפשרי בי� תפקיד� 

הנוגע לעיריית , לבי� תפקיד אחר או עניי� אישי שלה�כחברי מועצה 

    .כפר סבא

י שר "חברי המועצה יכולי� להיעזר בוועדה המייעצת שהוקמה ע

ראש רשות , המורכבת מנציגי היוע  המשפטי לממשלה(, הפני�

מבקר פני� של הרשות , יוע  משפטי של הרשות המקומית, מקומית

ל מנת לקבל חוות דעת מקדימות וזאת ע, )המקומית ונציג משרד הפני�

  .בטר� יגישו את הצהרותיה�

חברי מועצת העיר יתבקשו להגיש ליועצת המשפטית של העירייה 

ובכל מקרה בנסיבות , הצהרות ניגוד ענייני� אשר תעודכ� מעת לעת

  ".הדורשות הצהרת� הראש על ניגודי ענייני�   אפשריי�

  

  .אי+ פעולות פשוטות מסתבכות  :אל% אתי ג�

. ההצעה הבאה היא בנושא שרלוונטי לכל מי שיושב סביב השולח� הזה  :גיא ב� גל

  .מר ב� חמו, ג� אלי+

�שאני מוצא את עצמי בי� א� אני , אני חייב להודות גיא ב� גל  :יאיר אברה

כמוב� יכול . במבוכה מההצעה של+, באופוזיציה ובי� א� בקואליציה

  , להיות

  .עוד לא הצגתי אותה  :גיא ב� גל

�, אני אומר ל+ את זה, אני אומר ל+ שכמוב� אתה יכול להעלות אותה, לא  :יאיר אברה

  . אני לא דיברתי איתו מילה וחצי מילה, ויהודה אתה עד
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  . אנחנו עוד לא התחלנו, יאיר  :גיא ב� גל

�. באמת, תחליט מה לעשות ע� זה. משפט אחד, אני רוצה לומר ל+ דבר  :יאיר אברה

  .הרצינותאני אומר ל+ בשיא 

  , יהיה יותר הגו�  :גיא ב� גל

�משמעה ברמה , להעלות הצעה שעניינה ניגוד ענייני� של חברי מועצה  :יאיר אברה

  , חוסר קולגיאליות או איזשהו, הציבורית אני אומר

  , מה דעת+ שנקיי� דיו�, יאיר  :גיא ב� גל

�ת זה משו� אני אומר א, למה אני אומר את זה. או סוג של פטרונות  :יאיר אברה

לקיי� כא� דיו� שונה ? בסדר, אני חותר, אני אומר ל+, שאנחנו חותרי�

  , תבינו, ברגע שאתה מעלה. ממה שהתקיי� בקדנציה הקודמת

  . אתה לא נות� לי הזדמנות, עוד לא העליתי  :גיא ב� גל

� .תעיד פה היועצת המשפטית, הנה, ואני אומר את זה ג� בניגוד ענייני�  :יאיר אברה

שא שעלה פה בנושא ניגוד ענייני� של חברי המועצה קיבלנו סקירה בנו

א� אנחנו נתקע מקלות אחד , אני אמרתי ואני אחזור על זה שוב. מלאה

כי מה , לשני בפעילותנו כחברי מועצה או לא נגבה או לא נביע אמו�

  . שאתה עושה בדיוק הפעולה ההפוכה

  . אני עוד לא עושה  :גיא ב� גל

�למה השאלה תוקעת מקלות  :אהוד לוי יובל ?  

  . גיא בזכות דיבור, תודה רבה  :יהודה ב� חמו

  . שלי אמרה משהו ולא קפצת  :אל% אתי ג�

  . ע� כל הכבוד .אני לא ארשה ל+ להפריע לחבר הסיעה של+, אל�אתי ג�  :יהודה ב� חמו

  . ליאיר, לא  :אל% אתי ג�

  . לו אבל את אל תפריעי, יאיר הפריע לו, מילא  :יהודה ב� חמו

   .אני יכולה להפריע כמה שאני רוצה? למה אני לא אפריע  :אל% אתי ג�

  ) מדברי� ביחד(

, והיא קפצה בניגוד ענייני�, כי לפני חצי שעה לשלי לא אמרת מילה, לא  :אל% אתי ג�



  .י   22.01.2009  62  מועצה מ� המניי� 

  ? למה לא אמרת מילה

  ? אפשר לדבר, ח"יב  :גיא ב� גל

  .את לא יכולה להפריע לו, אתי  :יהודה ב� חמו

  ? אפשר לדבר? אתה מנהל פה דיו� או קרקס, ח"יב? אפשר לדבר, ח"יב  :גלגיא ב� 

א� את� צריכי� . אני בקיא בזה, אני יכול לתת הרצאות ניגוד ענייני�  :שמעו� פר1

  . אני פה, מרצה

  . אלא א� לא אתה מנהל את הדיו� אי� פה שקט כרגע? אפשר לדבר  :גיא ב� גל

  . הרצאה אפשר לתת  :שמעו� פר1

   .הצעה לסדר מאוד עניינית, בבקשה, הנה  :ב� חמויהודה 

בכל זאת , מאחר ואני מתאר לעצמי שאתה מדבר מנהמות לב+, יאיר  :גיא ב� גל

וא� יש ל+ , הנוהל התקי� הוא שקוד� מציעי� את הרציונאל של ההצעה

מ� , ג� א� ה� נוגעות ל+ בנימי נפש+ האישיי� ביותר, השגות לגביה

. בסבלנות ותבטא את מה שיש ל+ לבטא הראוי שתמתי� פע� הבאה

הרציונאל של ההצעה . הרציונאל של ההצעה הוא לא לנגח פה א" אחד

גבוה יותר בכל מה שקשור לסוגיית השקיפות הוא בס+ הכל לקבוע ר" 

היא לא סת� , עכשיו .ממה שאולי החוק היבש אומר, וניגוד הענייני�

כולל , האנשי� פה היא רלוונטית לכלכי , כואבת לחלק מהאנשי� פה

, אפשר להמשי+ ולעשות את מה שהחוק מחייב אותנו .לעבדכ� הנאמ�

שהוא נמצא באיזשהו ניגוד , חסו�' גב, וזה שכל פע� שחבר מועצה חש

  , ענייני� פרטני

  ? ג"גב, כ�  :לוי% נורית חסו�

, א� אתה נמצא בניגוד ענייני�. ג"את יכולה לקרוא לי גב, אי� שו� בעיה  :גיא ב� גל

וזה כל אחד חייב . מחובת+ לדווח ליועצת המשפטית של העירייה

לא כי חלילה , אנחנו מנסי� לקבוע ר" קצת יותר מחמיר מזה. לעשות

חס , אנחנו לא סומכי� על אמות המידה המוסריי� פה של כל אחד

אבל הניסיו� . כול� כא� ע� אמות מידה מוסריות לעילה ולעילה, וחלילה
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שבסוגיות של ניגוד , יד א" אחד בדבר הזהואני לא פה מחש, מלמד

" לא תמיד האד� שמצוי בניגוד ענייני� מודע לכ+ שהוא "אל, ענייני�

יש להניח , נסתמ+ רק על דיווח אד הוקוא� אנחנו , מצוי בניגוד ענייני�

א� אנחנו נחייב אותו . שאולי הדברי� יפרחו מזיכרונו או לא יודע

בסקטור הציבורי ג� במדינת  ,לעשות בדיקה מעמיקה ויש רבותיי

ישראל נוהל של דיווח מקדי� על ניגודי ענייני� שחל על עובדי ציבור 

לקחנו את אותו  אני ואמיר גבע בקדנציה הקודמת. במשרות בכירות

טופס ועשינו לו אדפטציה לחברי מועצה וסעיפי� רבי� ש� ה� 

רהר מה אני מציע שכל אחד מכ� יה. רלוונטיי� לעבודתנו כחברי מועצה

שמתפרנסי� כרגע , יש'כי למעט מר ב� חמו ומר צ, הוא עושה לפרנסתו

כרגע , יכול להיות שאחרי� ג� יתפרנסו ממנה בעתיד, מקופת העירייה

ה� היחידי� שנהני� ממשכורת על חשבו� משל� כספי הציבור מתקציב 

אבל , כל האחרי� כא� עושי� את תפקיד� בהתנדבות, עיריית כפר סבא

וכל אחד מ� הסת� יש לו מקו� עבודה שיכול להיות , ישראללא אלמ� 

מאוד קונקרטיות לדברי� שנוגעי� לכפר סבא �שיש לו השקות מאוד

א� הייתי קנטרני וכזה שמחפש , אני. ולעיריית כפר סבא בפרט, בכלל

, ד"אז הייתי מתחיל להגיד מי כא� עו, שיח שלילי ע� הקולגות שלי כא�

אני לא רוצה . אינטרסי� כאלה ואחרי� ומי כא� האנשי� שיש לה�

  , כל אחד יודע מצוי�. לשמהלהיכנס לפריזמה כי זו כבר חטטנות 

�  . זה מה שאתה מזמי�, גיא  :יאיר אברה

  . סליחה  :יהודה ב� חמו

  . אני מבי� שאני דור+ ל+ על איזו נקודה רגישה  :גיא ב� גל

�  . י� ליתאמ, נקיות ידי, גיא, ידי נקיות. ממש לא  :יאיר אברה

  ,אני יכול להגיד ל+ מניסיו� אישי שלי. אני מציע שתתמודד ע� זה  :גיא ב� גל

  ? אז מה הבעיה  :אל% אתי ג�

  , לי היתה בעיה  :גיא ב� גל
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�  , אני מתנצל על  :יאיר אברה

לי היתה עד עכשיו בעיה אחת של ניגוד . שניות 15�דקות ו 3�אני ב  :גיא ב� גל

ו� היועצת המשפטית של העירייה שמצאה לנכ ענייני� שבאותו זמ�

ג� אני פניתי , במשרד המשפטי�, לפנות לוועדה למניעת ניגודי ענייני�

, ר עמותה לקבורה אזרחית"בדבר היותי יו, אליה במקביל בדבר חברותי

ג� , לצערי. שמנהלת מגעי� כאלה ואחרי� מול עיריית כפר סבא

, י אותה ועדה"ונקבע מה שנקבע ע. התדיינות משפטית ומגעי� אחרי�

זה ערו  , אפשר לפעול בערו  הזה, עכשיו. מה מותר ומה אסור לי לעשות

המציאות המרה . אני אומר עוד פע�. אפשר להמשי+ לפעול לפיו, נקודתי

מלמדת שכשמשאירי� את הדברי� א+ ורק לעינה הבוחנת של היועצת 

אני לא בטוח שהיא עולה על מאה אחוז מהמקרי� של , המשפטית

אני כמוב� לא מאשי� אותה בשו� . ציאל ניגוד הענייני� הקיי�פוטנ

אני רק אומר שאולי אי� לה את היכולת לדעת מראש את , דופי

אני חושב שא� . את נקודות ההשקה של כולכ�, העיסוקי� של כולכ�

ואי� , את� באמת ובתמי� מאמיני� בשקיפות ציבורית הלכה למעשה

בהתנגשות כזו י שלכ� עשוי לבוא לכ� עניי� להסתיר איפה עיסוק פרט

לא , או אחרת פוטנציאלית או קיימת ע� עבודתכ� כחברי מועצה

כי מה היא . אמורה להיות לכ� שו� בעיה להסכי� לרציונאל של ההצעה

בואו תודיעו מבעוד מועד איפה כל נקודות ההשקה ? בס+ הכל אומרת

בעיריית כפר שבה� יכול להיות לכ� ניגוד ענייני� אפשרי ע� עבודתכ� 

אני כבר . תמלאו הצהרה מסודרת, תדווחו על זה מבעוד מועד, סבא

חברי סיעת , מודיע שג� במידה והמועצה לא תקבל את הרציונאל

מתכווני� לעשות את זה בכל מקרה כי אנחנו מאמיני� בזה  הירוקי� 

אחת ההבטחות במוב� הזה , זאת אומרת. נו את זה על דגלנוטוג� חר

  .שלנו היתה לעשות את זה שלנו לבוחרי�

  . בבקשה, עמיר� מילר. תודה  :יהודה ב� חמו
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  , אני מוכרח לומר ל+ גיא  :עמיר� מילר

  ? אנחנו פותחי� דיו�  :גיא ב� גל

הוא . לפי הנוהל. או אני או מי מטעמי, יש התייחסות להצעה לסדר. לא  :יהודה ב� חמו

  . ביקש זכות דיבור

תודה שסיברת את  .מסגרת דיו� אנחנו מצויי� רק רציתי לדעת באיזו  :גיא ב� גל

  . בבקשה, הדובר מטע� ראש העיר. אוזניי

בסמכות שלי . סמכותי, אני מאפשר לו, חבר מועצה ביקש להתייחס  :יהודה ב� חמו

  . לקבוע מי ידבר

  ) מדברי� ביחד(

  .בשביל זה צרי+ שיהיה פה שקט, אני רוצה לשמוע אות+  :גיא ב� גל

א� אפשר , אני אומר ל+ שמה שאמר יאיר אברה� בקריאת ביניי�לכ�   :עמיר� מילר

אתה . אז הוא דיבר ממש מהמיית לבי, בפתח דברי+, לקרוא לזה כ+

  . הול+ ומטיל היו� דופי מראש באופ� פוטנציאלי בכל חברי מועצת העיר

  . חלילה  :גיא ב� גל

  ?מה זה  :אל% אתי ג�

  .  ככה אני חושב, סליחה, רגע  :עמיר� מילר

  . אני רוצה שהציבור יידע באיזה נושאי� של תכנו� ובנייה אתה עוסק  :א ב� גלגי

  ,בכל נושא, הרי החוק  :עמיר� מילר

אני רוצה לדעת לאיזה אזרחי� אתה מסייע מתוק" עבודת+ כאיש   :גיא ב� גל

  . ציבור

אתה אל , אני לא הפרעתי ל+ .אבל אל תפריע לי לדבר כשאני מדבר  :עמיר� מילר

  . אל תתפר  לדבריי. ואל תתפר  לדבריי ,תפריע לי

  . רוצי� לדעת מה אתה עושה, לא מטילי� ב+ דופי  :גיא ב� גל

  , א� לא רספקט לקולגה, גיא ע� כל הכבוד  :יהודה ב� חמו

א� אני אהיה בניגוד ענייני� בכל נושא שאני מרגיש בו ניגוד , אני  :עמיר� מילר

. שתת" בדיו� או משהו כזהואני לא א, אני אגיד על כ+ מראש, ענייני�
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תפקיד ציבורי , אני רק לא רואה את ההבחנה הקטנה בי� תפקיד פוליטי

הנושא של עמותת תנו לחיות , יכול לתת ל+ דוגמאאני . ותפקיד פרטי

, לחיות פנתה אליי כבר לפני כמה חודשי� בקשר להקצאת הקרקע הזאת

ר "ג� יו שהיא, ואני דיברתי ע� איילה זיו מנהלת מחלקת הנכסי�

  , אלא רק ביקשתי, הוועדה ולא התערבתי בעצ� הדיו�

  . ר הוועדה"אני יו, ר הוועדה"היא לא יו  :אבי ב� חמו

  . אז פניתי אליה, ר הוועדה"אתה יו  :עמיר� מילר

  ? למה אתה עוק" סמכויות  :אהוד לוי יובל

  , ופניתי אליה בבקשה לקבל  :עמיר� מילר

  ,ש העיר לפנותיש הנחייה של רא  :אהוד לוי יובל

אחרי ישיבת המועצה מי , אני מבי� שיש ל+ את כל הזמ� שבעול�, יובל  :יהודה ב� חמו

  .שאי� לו מה לעשות יש פה משחקי חברה בחו 

וחו  מזה שאני אוהב , וחו  מזה שאני בעלי� של כלב, מר ב� גל ואחרי�  :עמיר� מילר

תנו לחיות חיות אי� לי שו� נגיעה אישית בנושא הזה של עמותה של 

  , ובכל אופ� התערבתי למענ�. לחיות

  ? ולתכנו� ובנייה יש ל+ נגיעה  :גיא ב� גל

אני מודיע את זה בישיבה , כשיש לי בעיה בתכנו� ובנייה. אני אגיע לזה  :עמיר� מילר

  . ואני יוצא מהדיו�

  . מצוי�  :גיא ב� גל

שיתנהגו וא� אתה לא מכבד את חברי המועצה . או מראש לא בא  :עמיר� מילר

אני מבקש להוריד את ההצעה הזאת מסדר , למצפונ� ולהכרת�בהתא� 

  . היו�

  ?מי בעד. תודה רבה  :יהודה ב� חמו

  , יהודה, רגע  :אהוד לוי יובל

  . אנחנו בהצבעה, רגע, סליחה  :יהודה ב� חמו

היא היתה רלוונטית רק לפני . שאלנו את השאלה. לא קיבלנו תשובה  :אהוד לוי יובל
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  . שבוע

  , בהצבעות  :הודה ב� חמוי

  . אבל לפני שבוע זה היה רלוונטי, סליחה  :אהוד לוי יובל

  . אנחנו בהצעת החלטה  :יהודה ב� חמו

  . לפני שתהיה הצבעה  :אהוד לוי יובל

  , אי+ אתה רוצה שנסמו+ פה על מישהו, עמיר�  :גיא ב� גל

  ... בסמכותו ל, אתה לא תית� סמכות  :אהוד לוי יובל

? אז אי+ נסמו+ על היושר שלו .לא מוכ� להגיד מי התורמי� שלו אפילוש  :גיא ב� גל

הוא לא מוכ� להגיד מי היה ערב , הוא לא מוכ� להגיד מי תר� לו כס"

הוא לא מוכ� ? אז אני אסמו+ עליו בניגודי ענייני� שיש לו, שלו בבחירות

  . להגיד מי ממ� אותו אפילו

�  , ועצהאתה מטיל דופי בחברי מ, גיא  :יאיר אברה

הוא לא מוכ� להגיד למי . עובדתית הוא לא מוכ�, הוא לא מוכ� להגיד  :גיא ב� גל

שיגיד , א� הוא לא חייב לא" אחד. הוא אולי חייב יו� אחרי הבחירות

  . מי היו האויבי� שלו

�  ,  מאחר ואני לא חושד, גיא  :יאיר אברה

שבאיש הזה יש לי  אני אומר ל+, אז לפני שאתה מעמיד ר" של חשדנות  :גיא ב� גל

יש , כי הוא לא מוכ� לחשו" מי ממ� אותו. יש לי מה לחשוד. מה לחשוד

  . לי מה לחשוד בו

  . גיא, המבקר יגיד ל+  :???

�לא מבי� , כקולגה שלי, כמורה, מכיוו� שאני לא חושד ב+ כמי שמבי�, גיא  :יאיר אברה

ספק כשאתה מעלה דופי או מעלה . אז אני אבהיר, את מה שאתה מעלה

. אתה פוגע בסופו של דבר בעצמ+, בקשר ליושר האישי של איש ציבור

כי א� אנחנו מטילי� דופי ואיזשה� ספקות בקשר לפעילותנו של ? למה

זה אומר ? מה זה אומר לציבור, כל אחד מאיתנו בכל דבר ועניי�

, שאתה נמצא פה סביב השולח� הזה, שהאינטרס הראשו� שאתה מוביל
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  , שאתה, כשיוע .זה עניי� אישי

  , אני לא מצליח להבי� למה ל+ שהציבור יידע  :גיא ב� גל

�  , אני אגיד ל+  :יאיר אברה

  ? אבל למה הוויכוח הזה  :עמיר� מילר

  . במה יש ל+ ניגוד ענייני�  :גיא ב� גל

  , יאיר, יאיר  :יהודה ב� חמו

  ) מדברי� ביחד(

  ? מי בעד. תודה  :יהודה ב� חמו

  . ש לכ� מה להסתירי, אלא א� כ�  :גיא ב� גל

�  .אל תטיל דופי בחברי מועצה  :יאיר אברה

  . אנחנו בהצבעה, חברי�, יאיר  :יהודה ב� חמו

רק את . על ראש הגנב. זה בסדר, רק את ישרה, כול� גנבי� פה, אתי  :יש'ר בוקי צ"ד

  . אז בואו נצביע, כולנו גנבי�. ישרה

  . כואב לי הראש... אני מבקשת ש, סליחה  :אל% אתי ג�

  . על ראש הגנב בוער הכובע  :יש'ר בוקי צ"ד

  . אבל לא דיברתי עלי+, נכו�  :אל% אתי ג�

  '? את�'או לא אמרת ' את�'אמרת� . 'את�'אמרת   :יש'ר בוקי צ"ד

  ,לא הסתכלתי, לא דיברתי אלי+? ג� אתה בזה  :אל% אתי ג�

   '?את�'או לא אמרת ' את�'אמרת ', את�'אמרת   :יש'ר בוקי צ"ד

  . עזוב, נטילא רלוו  :???

  . היא נבהלה. פתאו� זה לא רלוונטי  :יש'ר בוקי צ"ד

  , מורה לאזרחות שלא בא ואומר אני מוכ�  :אל% אתי ג�

  ? למי? למה אני מוכ�  :???

  , יאיר ואור�, סליחה ,תודה  :יהודה ב� חמו

  ? מה הבעיה  :אל% אתי ג�

מה , +יש לאנשי� דעות שונות משל? החיי� ה� רק לפי הדעות של+, אתי  :???
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  ? מה קרה? קרה

  . נכו�  :אל% אתי ג�

  .לא קרה כלו�  :???

. אנחנו בהצבעה? מי בעד הצעתו. אנחנו בהצבעה, סליחה, סליחה רבותיי  :יהודה ב� חמו

  . תודה רבה? ירי� את ידו, מי בעד הצעתו של עמיר� מילר. סליחה רגע

  ? מה ההצעה האחרת  :גיא ב� גל

  . דר היו�להוריד את ההצעה מס  :יהודה ב� חמו

  . להוריד את ההצעה מסדר היו�  :עמיר� מילר

  . ירי� את ידו? מי בעד הצעתו של עמיר� מילר. תודה רבה  :יהודה ב� חמו

  הצבעה

 עמיר�, כה� אור�, אברה� יאיר, פר  שמעו�, בוזגלו�עמרמי שלי: בעד

ב�  ויהודה ש"צי בוקי, מולה אברה�, יואל איציק, לוי�חסו� נורית, מילר

  . חמו

  . ויובל לוי ב� גל גיא, גרוס נפתלי, ג� אל אתי :נגד

  . אי� :נמנעי�

מחליטי� להסיר מסדר היו� את ההצעה לסדר בנושא הגשת הצהרת  :31 'מס החלטה

  ניגודי ענייני� על ידי חברי המועצה

  

   .הצעה הבאה  :יהודה ב� חמו

  , האמת היא שצפיתי את התגובה המתגוננת הזאת  :גיא ב� גל

  . תמדוד זמ�  :חמויהודה ב� 

  . כנראה שהציבור ישפוט אתכ� ולא א" אחד אחר  :גיא ב� גל

  . בהחלט  :עמיר� מילר

  . ההצעה הבאה  :יהודה ב� חמו

י� אשמח לשמוע על ניגוד הענייני� מר צרפתי אני בהזדמנות בארבע עיני  :גיא ב� גל

  . האישיי� של+ ג�
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  . אני אספר ל+ הכל, אני אספר ל+  :צביקה צרפתי

  . אני בטוח שיש ל+ ג�  :ב� גל גיא

  .אני לא יודע למי יש יותר ניגוד ענייני� ל+ או לי  :צביקה צרפתי

  

אל ונפתלי גרוס בנושא איוש %אתי ג�, אמיר גבע, הצעה לסדר של גיא ב� גל: ד  

  .הרכב הוועדה לענייני ביקורת

  

  :רקע ודברי הסבר"

לטו� הינ� פיקוח וביקורת ציבורית על רבדי� שוני� של מעשי הש  

בשלטו� המקומי הכלי המרכזי לפיקוח הציבור . מאושיות הדמוקרטיה

המחוקק עיצב לוועדה מרכזית זו אופי . הינו הוועדה לענייני ביקורת

בכ+ שמנע במפורש ממקבלי החלטות המרכזיי� ברשות , מיוחד

, אשר פעולת� אמורה לעבור תחת עי� בוחנת של נבחרי הציבור, מקומית

  .הרכבהלהיות חלק מ

בפקודת העיריות קובע ביחס להרכב הוועדה ) ב(סעי" קט� ' ג 149סעי"   

  :לענייני ביקורת כי

הרכב הוועדה יהיה תוא� ככל ; מספר חברי הוועדה לא יעלה על שבעה"  

סגניו וחברי ועדת , ראש העירייה; את הרכב הסיעתי של המועצה, שנית�

  .תההנהלה לא יהיו חברי� בוועדה לענייני ביקור

בימי� אלה מתנהל בעצלתיי� משא ומת� קואליציוני בי� ראש העיר   

ובכ+ מתעכב , לבי� מרבית ראשי הסיעות הנבחרות במועצה המכהנת

עובדה זו לא אמורה להביא לעיכוב . איוש� של ועדות עירוניות אחרות

  .כלשהו בקידו� אישור הרכב מוסד חיוני כוועדה לענייני ביקורת

 4(חברי מועצה  5באופוזיציה  �כיו� מכהני� צה שהרי הואיל ובמוע  

מטע� סיעת הירוקי� וחבר מועצה אחת מטע� סיעת חברי מועצה 

י "לפי התבנית שמונהגת ע �יש מקו� שבוועדה של שבעה חברי� , )תפוח
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לפחות עד לבירור העתירה , ראש העיר לגבי הוועדות שכבר אוישו

נציגי� בוועדה  2רוקי� יהיו לסיעת הי �המנהלית של סיעת הירוקי� 

בארבעת המקומות הנותרי� בוועדה יכהנו . נציג אחד �ולסיעת תפוח 

  .חברי מועצה מטע� הקואליציה

כי הואיל וסיעת הירוקי� הינה הסיעה הגדולה ביותר שתכה� , יש לציי�  

ר הוועדה "יש למסור את תפקיד יו, באופוזיציה בקדנציה הנוכחית

  .סיעה זולענייני ביקורת לידי נציג 

לאור האמור לעיל מוצע להביא בפני מועצת העיר את הצעת ההחלטה   

  :הבאה

מועצת העיר מתבקשת לאשר באופ� מיידי את הרכב הוועדה לענייני   

חבר  ,ר"יו �גיא ב� גל : ביקורת בה יכהנו שבעה חברי� בהרכב כדלהל�

נציגי שני , אהוד יובל לוי �נציג סיעת תפוח : נוס" מטע� סיעת הירוקי�

�נציג סיעת כפר סבא בתנופה , בהתא� להחלטת הסיעה �סיעת מעו"  

 ".נציג סיעת הליכוד אור� כה�, בהתא� להחלטת הסיעה

  

  , מר צרפתי, ההצעה הבאה  :גיא ב� גל

  .זה  לא בושה להיות בניגוד ענייני� דר+ אגב  :אור� כה�

  . השאלה מי אומר  :צביקה צרפתי

  .זה הכל. אומר השאלה מי. בדיוק  :עמיר� מילר

  . יש ל+ או אי� ל+ ונגמר הסיפור  :אל% אתי ג�

כשתבשיל קצת כאיש ציבור אולי תשכיל להבי� שיש עניי� לדעת במה   :גיא ב� גל

וא� מה שאתה עושה במקביל לחדר , אתה עוסק במקביל לחדר הזה

  , אבל אתה כנראה, הזה יש סתירה ע� מה שאתה עושה כא�

  . אתה תחנ+ את מי שצרי+, ההורות גמרתיאני את שלב   :צביקה צרפתי

  . אני לא מחנ+ אות+  :גיא ב� גל

  , לא אותי ותסביר לי  :צביקה צרפתי
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  , אתה מעבר לחינו+  :גיא ב� גל

אני יכול קצת ללמד אות+ מה זה חיי� ציבוריי� א� , חיי� ציבוריי�  :צביקה צרפתי

  , אתה רוצה לדעת

  . בסדר  :גיא ב� גל

  . ביר ל+אני אס  :צביקה צרפתי

פשוט , אני רוצה ברשותכ�. רק תגיד לי, עכשיו מי עוסק בחינו+ של מי  :גיא ב� גל

  . כנראה שהוא רלוונטי, כשנושא כל כ+ כואב לכל כ+ הרבה אנשי�

  , אתה פשוט, זה לא כואב   :צביקה צרפתי

  . כנראה שהוא רלוונטי לכל הפחות  :גיא ב� גל

  . זה הכל .אתה מזלזל בחברי המועצה  :צביקה צרפתי

  ? מה הוא מבקש ממ+. ממש לא  :נפתלי גרוס

  ) מדברי� ביחד(

לא התחלתי , אבי ע� כל הכבוד. הוא  מפריע לי, אני לא התחלתי לדבר  :גיא ב� גל

  . לדבר

    ?על מה אתה מדבר, שקיפות ?מה הוא מבקש ממ+  :נפתלי גרוס

זכות הדיבור אני מבקש שתג� על ? אני יכול להתחיל את הנושא הבא  :גיא ב� גל

  . שלי

  . חברה של+ מפריעה ל+  :יהודה ב� חמו

  .תעיר ג� לה  :גיא ב� גל

   ?מה קרה, יאיר, יאיר  :יהודה ב� חמו

  . שזה בטוח יעבור, תאמינו לי שאמרתי את זה לגיא  :אל% אתי ג�

גיא . הלאה. די מספיק, אנחנו בנושא הבא כבר, אור�. נו, אתי, אתי  :יהודה ב� חמו

  .רגעבזכות דיבור כ

  . אני ברשותכ� רוצה להשיג את ההצעה לסדר האחרונה להיו�   :גיא ב� גל

  . סו" סו"  :???

  .כל אחד והסיפוקי� שלו  :יהודה ב� חמו
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אני בהזדמנות אשמח , מר ב� חמו, ואולי ג� יהיה מי שיטע� שג� היא  :גיא ב� גל

   . תספר לנו, היית בתאילנד, לשמוע על הסיפוקי� של+

  . לא הצעות לסדר  :יהודה ב� חמו

אבל כרגע אנחנו עוסקי� בנושא שאתה קצת פחות אוהב . תספר לנו  :גיא ב� גל

למה אתה קצת פחות אוהב לדבר על  .לדבר עליו והוא ועדת הביקורת

  , הנושא הזה

  . קוד� כל זה נמצא על סדר היו�  :יהודה ב� חמו

  , כי הנושא עד היו�  :גיא ב� גל

  . צא על סדר היו�קוד� כל זה נמ  :יהודה ב� חמו

אז , וסבלנות זה לא הצד החזק של+, א� היית מתאזר קצת בסבלנות  :גיא ב� גל

 ,שלכאורה יהיה מי שיטע� אולי כמו+, והוא. היית מבי� את המשפט הבא

שהעובדה שאחת הוועדות שההרכבי� שלה עולה לסדר היו� הא� היא 

ושא שלה לכאורה מייתר את הצור+ בהצעה לסדר שהנ, ועדת הביקורת

" כי "אל? למה. ואני אומר לא כ+ היא. הוא הרכב ועדת הביקורת

החליטה שהיא , כהרגלה בקודש עיריית כפר סבא הלא שקופה בעליל

אבל ג� , מביאה את הנושא אולי לסדר היו� מבחינת הרכבי הוועדות

  ? הכל בסדר? בסדר, אחרי שהערנו בישיבת המועצה הראשונה שבה

אחרת לא היינו מקימי� את , בגלל שהגשת את ההצעה לסדר זה רק  :יהודה ב� חמו

  .ועדת הביקורת

  , ג� את המשפט הזה  :גיא ב� גל

  . הצעה לסדר הבאה זה נפתלי גרוס זה שהשמש תזרח מחר בכפר סבא  :יהודה ב� חמו

  . המשפט הזה... , אנחנו יודעי� את זה  :נפתלי גרוס

  , ג� את המשפט  :גיא ב� גל

  . ולה על עצמ+אתה ח  :נפתלי גרוס

ג� את המשפט המאוד אינטליגנטי הזה שבקע הרגע מגרונ+ יכולתי   :גיא ב� גל

אנחנו התרענו בישיבת המועצה . אבל אני אומר דבר אחר, לצפות



  .י   22.01.2009  74  מועצה מ� המניי� 

שדיברו על להתוות , הראשונה של הקדנציה הראשונה של חלקי� כא�

והיתה . שיפעלו בשקיפות מלאה, נורמות חדשות במועצה הזאת

ת עקרונית של+ שאתה תעשה את כל המאמ  שסדרי היו� התחייבו

אני לא מצליח להבי� . הנלווי� העתידיי� ילוו בכמה שיותר אינפורמציה

שא� . כפי שעשית אגב באופ� חלקי בקדנציה הקודמת. מה הבעיה של+

, הנחות מארנונה, ביקורת, אתה מביא מינויי� של ועדות כמו כספי�

, ח וועדת ערר לענייני ארנונה"מל, וחהרו, ספורט, ערי תאו�, תרבות

והוועדה היחידה שאתה מוצא לנכו� לצר" לסדר היו� את ההרכבי� 

, כי אלה אנשי� שלא חברי מועצה, האנושיי� שאמורי� להרכיב אותה

אני לא מצליח להבי� למה אתה לא , הערר, וזו הוועדה לענייני ארנונה

הרי קבעת כבר מפתח . יכול להגיד מי האנשי� ומה האיוש הפוטנציאלי

ולסיעת , שרירותי שלפיו אתה חושב שלסיעה של+ מגיעי� כ+ נציגי�

מגיע כ+  2ולסיעה שמונה , 4הירוקי� מגיעי� כ+ וכ+ נציגי� שיש לה� 

אתה משאיר אותנו  ,אז אתה משאיר את החישוב המתמטי לנו. וכ+

 למתח שנדע מי האנשי� שאתה בהינ" יד החלטת מי יהיו בוועדה ומי

למרות שדחיתי את זה כמה שיכולת לדחות , אתה יודע טוב מאוד. לא

ר "שיש היגיו� רב שתפקיד היו, שוועדת הביקורת צריכה לקו�, את זה

אני מניח שא� זה היה תלוי . יימסר לסיעת האופוזיציה הגדולה ביותר

אבל אתה ג� כנראה הפנמת את זה והבנת שאי� ל+ , ב+ זה לא היה קורה

  , רק שואל את עצמיאני . ברירה

  ? מי אמר את זה  :יהודה ב� חמו

. מי יהיו האנשי�, כי אתה משאיר לי לסקרנות שלנו לדעת מה ההרכב  :גיא ב� גל

קוד� כל אנחנו . אנחנו הצענו פה בהצעה לסדר משהו מאוד פשוט

לעשות , אבל אתה יכול במיוריזציה של+ כהרגל+, מבקשי� בהכנעה רבה

שהרכב הוועדה שאנחנו , לא דורשי�, בקשי�אנחנו מ. מה שאתה רוצה

ואנחנו צפויי� להוביל את סדר היו� , צפויי� לנהל את הישיבות שלה
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כי הוא . נציגי� כפי שהחוק מאפשר 7�היא תהיה מורכבת מ, שלה

אתה יכול . אני רוצה להסביר רגע את הרציונאל מדוע. 7�ל 5מאפשר בי� 

, יינת אות+ בדר+ כללכזו שמאפ, א� אתה רוצה שליטה מונוליטית

שיש לו חשיבה עצמאית לשלוט באופ� מונוליטי ג� בגו" הביקורת היחיד 

אמור לבדוק בצורה עניינית , ואמור לא לעשות ל+ נזק, בעירייה הזאת

איפה העירייה אולי פועלת לא נכו� ולעבוד לצדו של מבקר העירייה 

ועדת יעיד המבקר עצמו שבקדנציה הקודמת . ולסייע לו בעבודתו

  .לא תפקדה דפקטו, הוועדה לענייני ביקורת כ+ היא מכונה, הביקורת

  . שקר  :שמעו� פר1

  , אי� לי בעיה להגיד את זה, לא קיימה ישיבות כסדר  :גיא ב� גל

  . שקר  :שמעו� פר1

  ,קיי� ר לא"היו. שמעו�, כשאתה לידי  :גיא ב� גל

חות "פיגורי� של הדוכל ה. כפר סבא... הכי מוצלח שהיה ר"יוהאני   :שמעו� פר1

  ... שהיו

אבל אני עדיי� לא מעניק כתרי� , אני לא חשוד כאד� מאוד צנוע, שמעו�  :גיא ב� גל

  , עצמיי� לעצמי

  ? במקומי... אבל למה אתה לא יכול   :שמעו� פר1

  , אז אני אומר כ+  :גיא ב� גל

, בכלל שלא היו שייכי� לקדנציה שלי, ות ישני�ח"דו 7א� אני גמרתי   :שמעו� פר1

  ... גמרתי אות�

  , אני טוע�  :גיא ב� גל

  , אני לא מבי� מה אתה  :שמעו� פר1

  . הוועדה לא תפקדה בפועל, למרות מה שעמיתי המלומד אומר  :גיא ב� גל

  . אתה חבר הוועדה, יש ל+ ניגוד אינטרסי�  :עמיר� מילר

, �אז הרבה פעמי� הדברי� שהוא אומר ג� משעשעי, הוא איש חביב  :גיא ב� גל

  , חות"ודו. אבל מה שלא משעשע זה שהוועדה לא תפקדה
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  . ג� קצת הומור בחיי�  :שמעו� פר1

  . אי� בעיה  :גיא ב� גל

  . אנחנו לא בבית קברות  :שמעו� פר1

, אני אגיד ל+ אבל מה לא מצחיק אותי. יש הומור למכביר, שמעו�  :גיא ב� גל

בקר המדינה חות ביקורת של מ"שעיריית כפר סבא לא דנה בדו. שמעו�

חות "שעיריית כפר סבא לא דנה בדו. שני� 5כפר סבא במש+ ... ש

כספיי� של משרד הפני� בצורה מעמיקה ושוועדת הביקורת היתה 

שוועדת הביקורת בראשות+ לא ניצלה את הפררוגטיבה . צריכה להיות

נושאי� בשנה  2ויש ל+ אפשרות להעלות , להעלות נושאי� שלה מעול�

  . יבדוק אות�שמבקר העירייה 

  . לא אמרת לי א" פע�? למה לא הצעת לי  :שמעו� פר1

  , לכ� אני מקווה  :גיא ב� גל

  , לא שמעתי  :שמעו� פר1

אני מקווה שהרכב הוועדה לא ימנה רק . שמה שהיה הוא לא מה שיהיה  :גיא ב� גל

חברי קואליציה שישתקו את  4�ויהיה בה נציג אופוזיציה אחד ו חברי� 5

שתפקיד , חברי� 7אני כ� מציע שיהיה בה הרכב של . העבודה לגמרי

ר מ� הסת� יימסר לסיעה הגדולה ביותר באופוזיציה היא סיעת "היו

אני מציע שלפחות עוד חבר אופוזיציה אחד או שניי� יהיו . הירוקי�

י שיקול "ימונו עפ, 4קרי עוד , וששאר החברי�. חברי� בוועדה לצדו

� חברי קואליציה עתידיי� אולי יש כא. דעתו של ראש העיר

אבל רואי� את מקומ� , כאלה שחושקי� בתפקיד או לא, פוטנציאליי�

שאולי חושבי� שג� יש מקו� שה� , ע� הצוות המוביל של מר ב� חמו

רק , יהיו בוועדת הביקורת ולא ישאירו את הגו" הבכל זאת חשוב הזה

, עי" הרלוונטיעכשיו אנחנו נגיע לסדר היו� ונגיע לס. לנציגי סיעת מעו"

שפע� אחת או , ונראה א� אתה מנצל את הכוח המיורי של+ כהרגל+

תבי� שג� א� ועדת הביקורת תתפקד בצורה עצמאית זה עוד אפילו 
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  . ולא להזיק לה עשוי להועיל לאינטרסי� של העירייה

  ? צריכי� ג� להתייע  בסדר היו�, זאת אומרת  :עמיר� מילר

  . ו�לא מה פתא, לא  :יהודה ב� חמו

  ?אתה מוריד את ההצעה מסדר היו�  :עמיר� מילר

  , אני מציע, אני לא מוריד אותה מסדר היו�  :גיא ב� גל

  , נחכה לדיו�  :עמיר� מילר

  , אני מבקש  :גיא ב� גל

  .נחכה לדיו� ואז נראה, אמרת ככה, לא  :עמיר� מילר

  . עמיר�, עמיר�, סליחה  :יהודה ב� חמו

יתייחס לגופה של , כפי שהוא מחויב לעשות, ראני מבקש שראש העי  :גיא ב� גל

אני מציע . תאזי� לי ותדע בדיוק מה אני מציע, עמיר� בוא תבי�, ההצעה

, שראש העיר יגיב להצעה של האופוזיציה לגבי הרכב הוועדה המוצע

במידה והיא לא . יביע את דעתו הא� ההצעה הזאת מקובלת עליו או לא

כל מקרה רוצי� שהנושא הזה יובא אנחנו ב. מקובלת עליו ינמק מדוע

  . להצבעה

ועדת , אני לא אפתח עוד פע� דיו� לאחר מכ�, בכל זאת. ברשות+, סליחה  :יהודה ב� חמו

, אני רוצה לבוא ולומר. הביקורת אנחנו נממש את הדיו� הזה כבר עכשיו

אני יודע שאת� בירוקי�  ,לא צפית, אולי צפית את מה שאני הול+ להגיד

אני מעול� לא התיימרתי . כ� איזה נביאי� או בני נביאי�מנכסי� לעצמ

ועדת הביקורת כמו , לכ� אני בא ואומר. להיות נביא ולצפות את האנשי�

שאמרנו בישיבה הראשונה כמו כל הוועדות היתה אמורה לקו� 

צרי+ לזכור שזו הישיבה השלישית או השנייה מ� . מהישיבות הראשונות

לכ� כל הפופוליז� . שנייה מ� המניי�, טועהתקנו אותי א� אני . המניי�

בזכות הירוקי� ג� כינסנו , הזול הזה לבוא ולהגיד שבזכות הירוקי�

לכ� כל מה שתרצה אני אכתוב ל+ בכתובי� . ישיבת מועצת עיר היו�

  ? סיכמנו? בסדר, שזה בזכות הירוקי�
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  . זה יהיה מצוי�, רק תגיד לי מי הערבי� של+  :גיא ב� גל

לכ� אני בא . אני כראש עיר אכתוב ל+, ל+ אכתוב תבוא אליי תגיד לי אני  :חמויהודה ב� 

ואומר ג� ועדת הביקורת לא מפחידה ולא מדאיגה ולא מזיזה ולא 

ה בישיבולכ� . י די� והיא תקו�"ועדת הביקורת צריכה לקו� עפ. כלו�

להתריע בפני חברי מועצת , שנייה אצה לכ� הדר+ ללכת לבתי משפט

תשיגו את ההישגי� , רוצו. 'וכו' עצת העיר וראש העיר וכומו, העיר

  . נראה מי יגיע לא�, שלה� בבתי משפט

משמעית את הגישה שצריכי� להיות �אני מקבל חד, לעצ� העניי� חברי�  

א� . כי זה הרכב יותר הגיוני מאשר פחות, מהטע� הפשוט. חברי� 7

לקיי� דיוני� יש אפשרות , חלילה נעדרי� יש אפשרות יותר לקוורו�

אתה , חות"תעסוק בדו. ר ועדה"לא מפריע לי שתהיה יו. יותר רציניי�

ואי� לי  .לא מפחיד אותי ולא מזיז לי א� אתה תהיה או מי מבי� חברי+

מה שאני . ממש לא מדאיג אותי. בעיה שהסיעה הגדולה היא שתהיה

הניתנות ג� אתה בניגוד למציאות ובניגוד לסמכויות , מציע כהרכב

ולכ� אני חושב שג� כשאתה , אתה מנהל את הדברי� לא, מועצה וג� ליל

ראוי שיהיה ייצוג יותר משק" את מה שקורה במועצת , מציע הצעה

קוד� כל אני מציע שהסיעה . אני מציע את ההרכב הבא. העירייה

ר ועדת "אני אצביע בעד שאתה תהיה יו, גיא ב� גל. הגדולה אכ� תקבל

 2אני מציע שיהיו , 3חברי� מגיע לנו  7הרכב של לסיעת מעו" ב. ביקורת

. 1לעבודה . 1ל "למפד. 1לירוקי� . 1לסיעת תפוח נית� נציג . חברי� בלבד

זאת על מנת שנוכל לתת ייצוג ואי� עדיי� הסכמי� . 1ולליכוד 

ע� א" אחד עוד לא חתמתי הסכ� קואליציוני ואני לא . קואליציוניי�

כ+ שג� טכנית אני יכול . יהיה באופוזיציהמי , יודע מי יהיה בקואליציה

  . אבל זו ההצעה, לנהוג בדר+ אחרת

  ? בבקשה, אתה יכול לחזור על ההרכב  :גיא ב� גל

  . אתה מפריע לי כרגע  :יהודה ב� חמו
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  . ברשות+, רק תחזור על ההרכב  :גיא ב� גל

ות ולתת ההצעה שלי באה לנס, לכ� אני בא ואומר. אתה מפריע לי כרגע  :יהודה ב� חמו

אני מעמיד  .אבל לתת מכסימו�, אני לא יכול לתת לכול�. מכסימו�

  , מי בעד הרכב, להצבעה

  .נצביע על שניה�? הצעה נגדית אני יכול לתת  :שמעו� פר1

  ? מה למשל  :יהודה ב� חמו

שני�  5, ר ועדת הביקורת כמו שהייתי עד היו�"אני רוצה להיות יו  :שמעו� פר1

  . בהצלחה מלאה

 �  . אולי תהיה בקואליציה  :מילרעמיר

  . וה� יקבלו את השניי� שלה�  :שמעו� פר1

  . אני רוצה שתיקח חופש, עבדת קשה .אתה לא מוצע אפילו בהרכב שלי  :יהודה ב� חמו

  , יהודה, אני רוצה לפני זה להגיד משהו, רגע  :???

  ? מטע� מעו" לביקורת, ד מטעמכ�"תמנה אולי עו, יהודה  :אהוד לוי יובל

  . בבקשה, אור�. זה לא יימש+ ככה, חברי�, לפני הצבעה, סליחה  :דה ב� חמויהו

  .ד לביקורת מטע� מעו""תמנה עו, יהודה  :אהוד לוי יובל

ועדת הביקורת היא אחת הוועדות החשובות ביותר , בעיניי כאיש ציבור  :אור� כה�

שלא אכפת , אני לא יודע שאתה הול+ להציע .שיש מבי� ועדות העירייה

אבל אני , ר הוועדה"שגיא יהיה יו, או לא יודע אי+ הגדרת את זהל+ 

ר ועדת הביקורת וחשוב "שגיא ב� גל יהיה יובוודאי ובוודאי תומ+ בזה 

א� אפשר , אני חושב שהוא מוביל את הנושא הזה. לי להגיד את זה

  . ואני אומר את זה מהצד החיובי, לקרוא לזה של ביקורת

  . מה זה, ה מזההוא ג� נהנ  :יהודה ב� חמו

  . אז אדרבא ואדרבא, וא� הוא ג� נהנה מזה  :אור� כה�

  . אז זה ניגוד אינטרסי�  :לוי% נורית חסו�

והיה , אני בוודאי הול+ לתמו+ בזה. ר הוועדה"ולכ� הוא ראוי להיות יו  :אור� כה�

  . חשוב לי להגיד
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   ?אבל א� אתה נהנה מזה זה לא ניגוד אינטרסי�  :יהודה ב� חמו

השהייה במחיצת+ זו הנאה . יהודה, לשהות במחיצת+ אני בעיקר נהנה  :� גלגיא ב

   .תצרופה אמיתי

חברי  7: מי בעד ההרכב הבא. אני מקבל את דברי+, תודה רבה אור�  :יהודה ב� חמו

�עבודה . 1 �ל "מפד. 2 �מעו" . 1 �תפוח . 1 �ירוקי� , ועדת ביקורת 1 

, נורית, צביקה, אברה�, בוקי. התוד. ירי� את ידו? מי בעד. 1 �וליכוד 

  , שלי, יאיר, אור�, עמיר�

  . ביקשנו הרכב אחר  :גיא ב� גל

  .אנחנו נשארי� כל פע� ע� אותו מספר, לא  :אל% אתי ג�

  . אנחנו בהצבעה ע� כל הכבוד, חברי�, איציק, שלי  :יהודה ב� חמו

  . האופוזיציה מנהלת את נוהל ההצבעה שלה  :גיא ב� גל

, שלי, שמעו�. אנחנו עדיי� בהצבעה ואי� ל+ זכות דיבור בהצבעה, שלי  :יהודה ב� חמו

נפתלי , גיא, יובל: נמנעי�. אי� נגד. ירי� את ידו? מי נגד. איציק ויהודה

  ? אתה משתת" בהצבעה

  .מצביע נגד עצמ+  :???

, נשארנו ע� אותה נוסחא שעל זה אנחנו מדברי�'? נגד עצמ+'מה זה   :אל% אתי ג�

  . באמת

  . אני לא נביא. תרימו יד, נפתלי  :ב� חמויהודה 

  . פשוט... משהו   :אל% אתי ג�

, אתי לא השתתפה בהצבעה. גיא ונפתלי, יובל. אנחנו בהצבעה, אתי  :יהודה ב� חמו

מה זה באופוזיציה את� מצביעי� . אני לא נביא. נו מה, תרימי יד. תודה

  ? אוטומט

  . מצביעה בעד תשנה את הנוסחא ואני? איזה אוטומט  :אל% אתי ג�

  ? מי ממעו" משתת", יהודה  :אהוד לוי יובל

  . תודה  :יהודה ב� חמו

  . תנקוב שמות? מי ממעו" משתת", יהודה  :אהוד לוי יובל
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  , כמוב� ההצבעה היתה  :יהודה ב� חמו

  . בוא תנקוב שמות, רגע  :אהוד לוי יובל

  . הוא נמנע לכ+. ר"בהצבעה הזו הצבענו שגיא יו? הצבעה נפרדת, מה  :יהודה ב� חמו

  . תנקוב שמות? מי ממעו", רגע  :אהוד לוי יובל

  . אני הצעתי אותו. הוא לא רצה, מה אני אעשה  :יהודה ב� חמו

  . אבל אולי הוא לא יהיה נציג הירוקי�  :???

  , אנחנו רוצי�, יהודה  :אל% אתי ג�

  ? מה זה, אוטומט נגד .את� מצביעי� אוטומט  :יהודה ב� חמו

  ? ל ומי ממעו""מי מהמפד, יהודה  :אהוד לוי יובל

  . תודה  :יהודה ב� חמו

  ? מי ממעו", ל"מי מהמפד, רגע  :אהוד לוי יובל

  . תחליט? מה אכפת ל+. אתה תחליט מי ממעו"  :יהודה ב� חמו

  ? אני ראש עיר  :אהוד לוי יובל

  . הצעה הבאה. תודה רבה  :יהודה ב� חמו

  , אנחנו ירוקי�, זה לא משנה  :אל% אתי ג�

  . אל תתנהגו כירוקי� תהיו ירוקי�, אתי, את� ירוקי�  :ב� חמו יהודה

  . אנחנו ירוקי�  :אל% אתי ג�

  . לא מביני�, את� מתנהגי� כירוקי�, לא  :יהודה ב� חמו

  ? אנחנו לא מביני�  :אל% אתי ג�

  . תודה  :יהודה ב� חמו

  הצבעה    

יר� עמ, לוי�נורית חסו�, צביקה צרפתי , אברה� מולה, ש"בוקי צי: בעד 

איציק , בוזגלו�שלי עמרמי, שמעו� פר , יאיר אברה�, אור� כה�, מילר

  . יואלי ויהודה ב� ב� חמו

  אי�: נגד

  .אתי ג� אל, נפתלי גרוס, גיא ב� גל, אהוד יובל לוי  :נמנע
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נציג , שני נציגי� –מעו2 : את הרכב ועדת הביקורת כדלקמ� מאשרי� :32 'מס החלטה

   .נציג העבודה ונציג הליכוד, ל"יג המפדנצ, נציג מהירוקי�, ח"מתפו

  

3.   �  .25/12/08, 17/12/08אישור פרוטוקול מועצה מיו

  

  .על סדר היו� 3סעי" , תודה  :יהודה ב� חמו

  , לבוא להגיד שאנחנו לא מביני�  :אל% אתי ג�

, די? ""� ובאל"הערות בעי .בבקשה, אישור פרוטוקול ישיבת מועצה  :יהודה ב� חמו

  . קות אני את� לכ� דקה ככה להתפרע ונחזור לסדרד 5כל . מספיק

. אישור הפרוטוקול של המועצה הקודמת, בסדר היו� 3אנחנו בסעי"   :גיא ב� גל

אחת מההצעות לסדר בפרוטוקול , בהערה מקדימה אני רוצה להגיד כ+

אני , היא אמרה כ+ .מאוד מוגדרת�הקוד� קבעה הצעת החלטה מאוד

של המועצה הקודמת מחליטי�  4' מסהחלטה : "מקריא מהפרוטוקול

להסיר מסדר היו�  את ההצעה לסדר בדבר חלופות נוספות בדבר פינוי 

     היו�". ולקיי� דיו� בנושא במהל+ חודש ינואר, ס גולדה"תלמידי בי

לקיי� את  " היה אפשר להבי� מדברי+ שאתה מתכוו�"אל. לינואר 22�ה

  , ת המועצהכי נשאלת הא� זה יהיה לפני ישיב, הישיבה

  ? לא קראת את הדואר אתהיית ב? מה קרה. קיבלת הזמנה  :יהודה ב� חמו

  . זה תכנו� ובנייה? מה זה  :אל% אתי ג�

  , ידידי  :יהודה ב� חמו

אני מדבר . כנראה השמיעה של+ השתבשה, אני הייתי ליד פגזי� בעזה  :גיא ב� גל

  . על ישיבה שלא מ� המניי�

גיא ב� , בבקשה. מליאה זה כל חברי המועצה. ו מליאהמליאה ז, ידידי  :יהודה ב� חמו

  . אני לא את� ל+ להפריע לגיא, נפתלי. גל

  .אני מתנצל? אתה לא נות� לי, אה  :נפתלי גרוס

  .ואתה תקשיב למה שאני אומר כי חבר של+ עכשיו בזכות דיבור. נכו�  :יהודה ב� חמו
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ובנייה שהיא גו" סטטוטורי אנחנו קיבלנו זימו� למליאת הוועדה לתכנו�   :גיא ב� גל

מועצת העיר קיבלה . שפועל ליד מועצת העיר וד� בנושאי תכנו� ובנייה

  , מיוחדת לעניי� אד הוק. החלטה על כינוס ישיבת מועצה שלא מ� המניי�

  . זו טעות סופר, למליאה  :יהודה ב� חמו

  . זאת היתה ההחלטה. זו לא טעות סופר, לא, לא  :נפתלי גרוס

  , אתה הצעת את זה  :אל% אתי ג�

  , אתה כינסת ישיבת מליאה ביו� ראשו�  :גיא ב� גל

  , אז תפתח את הישיבה בתכנו�  :נפתלי גרוס

או שיש ג� ישיבת מליאה וג� ישיבה שלא מ� , עכשיו אחת משלוש  :גיא ב� גל

או שאתה , שזה מה שכרגע קורה, המניי� או שזימנת רק ישיבת מליאה

" לא עמדת "אז אל. א מ� המניי�מתכוו� לא לכנס את הישיבה של

  , כי אתה אומר, בהחלטה

  . של עצמ+  :נפתלי גרוס

22�אנחנו ב, שאתה תקיי� את זה לפני ישיבת המועצה מ� המניי�  :גיא ב� גל 

  . עדיי� לא התכנסה, בינואר

  ? מה זה  :עמיר� מילר

  . הוא יסיי� אני אדבר, חברי�  :יהודה ב� חמו

  , הערה שנייה. פרוטוקולו הערה ראשונה לז  :גיא ב� גל

  . תרשמו את הדברי�  :יהודה ב� חמו

בישיבת המועצה   המבקר התחייב, לפרוטוקול של הישיבה הקודמת  :גיא ב� גל

שהטיפול שלו בנושא בדיקה של , זה נאמר בפרוטוקול, הקודמת

, אותו מכתב שדיברנו עליו ארוכות, האיומי� שהוטחו כלפי מהנדס העיר

הנושא , למיטב ידיעתי לא טופל, מאז עבר כחודש. יסתיי� בעוד כחודש

אני אשמח , ג� זה דובר בפרוטוקול ונאמר. עדיי� לא הועבר לידיעתנו

אתה בהצעה לסדר . לקבל את התייחסות המבקר איפה הדברי� עומדי�

כשדיברנו על הצעה לסדר שנגעה בפרוטוקול לעניי� , דיברת על נושא
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אדוני ראש העירייה וזה נאמר התחייבת , הזזת האנטנה באוסישקי�

תסתיי� העבודה תו+ , שטיוטת ההמלצות בנושא האנטנות, בפרוטוקול

אני . הטיוטא הזו עדיי� לא הובאה. זמ� קצר ותובא לחברי המועצה

אני . או שהעבודה לא הסתיימה, מסיק או שהיא הסתיימה ולא הובאה

  . אשמח א� תתייחס לזה

  , אתה הרי, הסתיימהאתה יודע שהיא לא   :יהודה ב� חמו

נאמר שחוק העזר העירוני בנושא . אז לא עמדת בהתחייבות של+  :גיא ב� גל

התחייבות לפרוטוקול שהניסוח שלו יושל� ויובא לידי , מפוחי� ג� כ�

חוק העזר בנוסח הסופי שלו לא נשלח עדיי� לחברי , חברי המועצה

  . בבקשה, אני מבקש את ההתייחסויות שלכ�, הנושאי� 4אלה . המועצה

אמרנו שיתקיי� דיו� נפרד בלי , הנושא של דיו� בנושא גולדה. תודה רבה  :יהודה ב� חמו

וא� כתוב את , אני לא קראתי את הפרוטוקול. שו� נושא נלווה אליו

  , דבר שני. משמעית טעות�הדברי� האלה זה חד

  ? מתי הוא יתקיי�  :גיא ב� גל

  , בנושא הדיו�  :יהודה ב� חמו

  ?...תקיי� הדיו� בנושא של מפגעימתי י  :קהל

  , אדוני אני מאוד מבקש ממ+  :יהודה ב� חמו

  . אני שואל מתי יתקיי� דיו�  :קהל

  .  תרגיע, אני מאוד מבקש ממ+  :יהודה ב� חמו

כי . אני רוצה לדעת מתי יהיה דיו�. אתה יכול לבקש ממני עד מחרתיי�  :קהל

  , עה מסדר היו�אתה הצעת את זה כדי להוריד את ההצ, אתה הבטחת

  . הלאה. אני מבקש להוציא אותו מהאול�  :יהודה ב� חמו

  , אתה הבטחת  :קהל

  . בבקשה להוציא את האד� הזה מהאול�, רונ�  :יהודה ב� חמו

אתה לא יכול , אתה יכול להזמי� משטרה. אתה לא יכול להוציא  :קהל

  . להוציא
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  . תוציא אותו בבקשה החוצה. תודה רבה  :יהודה ב� חמו

תזמי� ? אתה רוצה, חבל. לא יעזור כלו�. אי� ל+ שו� זכות להוציא אותי  :לקה

  , אתה. אוקי. שלו�, בבקשה. משטרה

  . תוציא אותו החוצה בבקשה  :יהודה ב� חמו

  ? מה הבעיה של+ לענות לו מתי יהיה דיו�  :גיא ב� גל

  . אני עונה  :יהודה ב� חמו

  , הוא מחכה לפתרו�, הוא גר ש�  :גיא ב� גל

צר לי על הסגנו� . זה הסגנו�, זה הסגנו� שלכ�. הוא לא בזכות דיבור  :דה ב� חמויהו

  . הנלוז שלו

ותמשי+ , ותמשי+ לטרטר אותנו, לא יכול להיות שתמשי+ למרוח אותנו  :קהל

וחברי המועצה צריכי� לדעת שיש בשכונה . לספר לנו סיפורי� וזה הכל

בגלל הטיפול של+ , שבגלל+, שלנו עשרות חולי קצרת וחולי אסטמה

, הכושל והאיטי והסחבת וכל הדבר הזה שאתה מוש+ כבר שנתיי�

כי את� שותפי� . הבריאות של הילדי� האלה על הראש של+ ושל כולכ�

בשכונת גני  סמויי� ושותפי� שותקי� לבריאות של עשרות אנשי�

אתה לא יכול לספר , לא יכול להיות שיש לי פה את הפרוטוקול. אלר�

אני מציע 'אתה אמרת . על משהו שאתה יזמת ואתה הבטחתסיפורי� 

להוריד את ההצעה הזאת מסדר היו� ולהעלות את הנושא לדיו� לפני 

אני מציע לקיי� , אני אציע שלא תהיה ישיבה, ישיבת המועצה בינואר

מחליטי� להסיר מסדר . 4החלטה מספר "?' מי בעד. דיו� בחודש הבא

, בחודש 22�אנחנו ב". הל+ חודש ינוארהיו� את ההצעה ולקיי� דיו� במ

כי אני , ג� ל+ מר אבי ב� חמו לא בוער, אני מבי� של+ מאוד לא בוער

יש פה , פעמיי� ושלוש וארבע ואתה לא חוזר אליי אפילומתקשר אלי+ 

בשביל מה את� נמצאי� , תגידו לי. אנשי� שחולי� ולא מעניי� אתכ�

  , שות פה ישיבהבשביל לשרת את התושבי� או בשביל לע? פה

  ,אבי אתה  :קהל
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אני מבקש ממ+ לא . אני מבקש ממ+ ג� אתה לא להפריע, סליחה  :יהודה ב� חמו

  ,  להפריע כי ג� אתה תצא החוצה

  , אתה, אבי  :קהל

את שני אלה , תוציא אות�, רונ� אלמוג. אני מבקש ממ+ לא להפריע  :יהודה ב� חמו

  . בבקשה החוצה

  . עזור ל+ולא י, לא תוציא אותנו  :קהל

  , תוציא בבקשה את שני  :יהודה ב� חמו

  , אתה תית� לאנשי� פה, אתה לא תוציא אותנו  :קהל

  , יאיר, יאיר  :קהל

  , אנשי� פה שסובלי� כבר שנתיי�  :קהל

�  ? אני יכול ברשותכ�, חברי�  :יאיר אברה

  . אתה יאיר אי� ל+ מה לדבר, הסחבת שלכ�  :קהל

�  , אות+ הבנו, הבנו, מר מתיה  :יאיר אברה

  ...אתה בחרת אותנו, אתה אי� ל+ מה לדבר  :קהל

�  ? אתה רואה את המשא" הזה  :יאיר אברה

  ? אז, נו  :קהל

�  , אני באופ� אישי  :יאיר אברה

  . אתה באופ� אישי לא עשית כלו�  :קהל

�  , מר מתיה  :יאיר אברה

  , תעשה לי טובה  :קהל

�יש דברי� ברמה . �כל הזמ, שמענו את הדמגוגיה של+ כל הזמ�  :יאיר אברה

  , תקשיבו לי טוב. יש דברי� ברמה הציבורית, אני אענה ל+, הציבורית

  ...תשאל אותו מה ע� ה. הוא לא מרשה לנו לדבר  :קהל

�  , יש דברי� ברמה הציבורית  :יאיר אברה

  ,בינואר 12... למה יש הבטחה לשני מכשירי  :קהל

�  .הבנו את ההצעה, מר מתיה  :יאיר אברה
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יש , 2008אתה אמרת בישיבת המועצה בפברואר . זה אתה הפרתג� את   :קהל

אתה תטפל  2008שעד סו" . לנו ג� את הפרוטוקול של הישיבה הזאת

לא עובד ואתה ... המסנ� , מסריח בשכונה, הבעיה לא טופלה. בבעיה

 .אתה ראש העיר של כולנו, מר ב� חמו, לא ייתכ�. ממשי+ למרוח אותנו

לא לבוא בחשאי רגע לפני הבחירות . שלנו ואתה צרי+ לדאוג לילדי�

אתה . לאסיפת בחירות באחד הבתי� בשכונה ולספר שהכל יהיה בסדר

אתה צרי+ . ולא בעוד שנה ולא בעוד שנתיי�, צרי+ לפתור את הבעיה

אני לא מבי� למה אבי ב� חמו לא . לפתור אותה כבר מספר חודשי�

, הוא קיבל בנובמברשאומר ש, ח של חברת דוד שקר"מספר לכ� שיש דו

הוא לא סיפר  .חודשי� אפשר לפתור את כל הבעיה 6�4שאומר שתו+ 

א" אחד ? ח הזה"אתה ידעת על הדו, היתה ישיבת מועצה. לכ� את זה

אני שואל אתכ� . שהזמינה ממנו סמדר גונל�. ח הזה"לא ידע על הדו

  ? את� היית� רוצי� שהילדי� שלכ� יגדלו ככה, חברי המועצה

  . ת� לו לדבר, וב אותועז  :???

את� יושבי� . ע� בעיות כאלה ואחרות, ע� אסטמה, ע� קוצר נשימה  :קהל

  ? איפה את�, ושותקי�

�  , אתה מחפש, אתה מחפש  :יאיר אברה

  ? מה קרה, יש ל+, הנה... זה   :אל% אתי ג�

  ) מדברי� ביחד(

�ב לי טוב תקשי, תקשיב לי טוב, תקשיב לי טוב, אני גר בשכונה הזאת  :יאיר אברה

  . פע� אחת

  ) מדברי� ביחד(

�  .כלו� אתה לא מסוגל לעשות. אני איש ציבור ולא שו� דבר, לא  :יאיר אברה

  . לא עזר ל+ שו� דבר...  :קהל

�  ? בסדר, עשה לנו טובה  :יאיר אברה

  ... אני  :קהל
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. לא הגשת א" הצעה לסדר. אני מצטערת, יאיר. ביניכ�... תצאו החוצה ו  :אל% אתי ג�

  , בקשה לא א"

�  . אתי, זה מה שאת לא מבינה, בענייני ציבור... ,  לא צרי+ דיו� ציבורי  :יאיר אברה

  . אני לא מבינה כלו�  :אל% אתי ג�

�  . אני נמצא פה כדי לשרת ציבור, אני נמצא פה  :יאיר אברה

  ... אתה  :אל% אתי ג�

�  . לא כדי לעשות תקשורת כל יו�  :יאיר אברה

  . תודה רבה  :יהודה ב� חמו

�  . זה ההבדל  :יאיר אברה

  , לא ביקשת, אתה לא פתרת  :אל% אתי ג�

�  , זה בסדר, תקשורת... אני  :יאיר אברה

  , יאיר, אור�... , באמת, תסתכלו אליי  :יהודה ב� חמו

  ... אתה לא פעלת, אני מצטערת, יאיר  :אל% אתי ג�

  . חברי�  :יהודה ב� חמו

  ) מדברי� ביחד(

�  ...אני. אתה לא יודע. יודע מה נעשה אתה מברבר אתה לא  :יאיר אברה

  , יאיר, יאיר  :יהודה ב� חמו

�נראה ל+ הגיוני שאני סובל מקוצר , תגיד לי, לא, לא... ? אתה בוחר שלי  :יאיר אברה

  , ל ומול ראש העיר"ונראה ל+ שאני לא אפעל מול המנכ נשימה

  ...מה מפריע ל+ שידברו פה  :קהל

�  , שזה הופ+ את זה לנושא פוליטי, בפניכ� מה הבעיה...   :יאיר אברה

  , לא, לא, לא  :קהל

�  . זו הבעיה  :יאיר אברה

  ... לא אכפת לכ�  :קהל

  ?מה אתה יושב בשקט, נו, תדאג לשקט, איציק, חברי�  :יהודה ב� חמו

  ) מדברי� ביחד(
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  , בבקשה, עמיר�  :יהודה ב� חמו

  ... אז תגיד מה  :אל% אתי ג�

  . ירי� את ידו? רוטוקולמי בעד לאשר את הפ  :יהודה ב� חמו

�  , אני אגיד ל+ למה  :יאיר אברה

  ? מי בעד לאשר את הפרוטוקול, יאיר? הלו, יאיר, תקרא ליאיר, אור�  :יהודה ב� חמו

  , לקואליציה בצורה המבישה של+ בלי לדאוג לנו...   :קהל

�  . שמענו...   :יאיר אברה

  ... יושב. תתחיל להתנהג כמו חבר מועצה  :קהל

  , אברה�, בוקי. ירי� את ידו? מי בעד לאשר את הפרוטוקול  :חמויהודה ב� 

אני לא , אדוני ראש העיר, סליחה, לא ענית לי על שאר הנושאי�, רגע  :גיא ב� גל

  , קיבלתי תשובות לגבי שאר הנושאי�

  , אור�, עמיר�, נורית  :יהודה ב� חמו

  , אתה לא ענית על שאר הנושאי�  :גיא ב� גל

  . איציק ויהודה, שלי, ..., �אור  :יהודה ב� חמו

�הוא פועל נגד האינטרס של , אני אומר לכ�. באחריות, אני מודיע לכ�...   :יאיר אברה

  . השכונה

  ? כמה? כמה שני� מורחי� אותנו  :קהל

�הוא לא נציג של ... אני מוכ� לבוא להסביר לכ�, אני מוכ�, את� רוצי�  :יאיר אברה

אני אבוא אלי+ . אבוא אלי+ הביתהאני . לא נציג של א" אחד. א" אחד

  .הביתה

  , מביש...   :קהל

  . יאיר, אתה בניגוד ענייני�  :גיא ב� גל

  , אל�אתי ג�. ירי� את ידו? מי נגד  :יהודה ב� חמו

  , לא ענית  :גיא ב� גל

  . לא הצבענו, לא  :אל% אתי ג�

  . תודה. נמנעי� אי�. ירי� את ידו? מי נמנע  :יהודה ב� חמו
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זה שכתוצאה ממרמור של תושבי� אתה לא מסוגל לנהל פה , חהסלי  :גיא ב� גל

 .זה לא אומר שאתה תתחיל לעשות פה מחטפי� בסדר היו�, ישיבה

   ?אתה שומע אותי

  . תודה  :יהודה ב� חמו

  הצבעה  

, ש"בוקי צי, יהודה ב� חמו, איציק יואל, בוזגלו� שלי עמרמי, אור� כה�: בעד  

  .אור� כה�, � מילרעמיר, לוי� נורית חסו�, אברה� מולה

  אתי ג� אל :נגד  

  אי�: נמנע  

   .08/1225/, 08/1217/פרוטוקול מועצה מיו�  מאשרי� :33 'מס החלטה

  

  .להקמת תאגיד עירוני על פי חוק תאגידי המי� והביובאישור   .3

  

  , אישור להקמת  :יהודה ב� חמו

  ...אתה תענה על השאלות. מחטפי� בסדר היו�...   :גיא ב� גל

   .להקמת תאגיד עירוני על פי חוק תאגידי המי� והביובאישור   :ב� חמויהודה 

  . מר ב� חמו, תענה על השאלות שנשאלת. לא ענית עליה�... יש פה דברי�  :גיא ב� גל

  , סליחה  :יהודה ב� חמו

  . ע� כל הכבוד. אתה לא תעשה מחטפי� בסדר היו�  :גיא ב� גל

  ? למה? ביישתתאני מ  :אל% אתי ג�

  . תענה בבקשה על הנושאי� שהעלינו  :גיא ב� גל

אני , חייבי� רק להבי�. לא סבלו לפני כ�... את� חייבי� להבי� שמדובר ב  :???

  ... חייבי� להבי� את זה... לא רוצה

  ?מה אתה מזדעזע  :גיא ב� גל

, באמת, שכונה שלמה? ...זה , מה זה? מה זה עניי� אישי? מה זה מעצב�  :אל% אתי ג�

  . האני הולכת לשכונ
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�  ? את מעלה על דעת+ מה שאת אומרת  :יאיר אברה

  , אתה מסתובב בשכונה? אתה רוצה שאני אגיד ל+  :אל% אתי ג�

   .קרא לעמיר� ואיציק פנימה להצבעות, חזי  :יהודה ב� חמו

זה הול+ על משהו , מה זה? למה הוא מזיק? למה הוא מזיק, סליחה  :אל% אתי ג�

  ... ? אישי

אתה לא התייחסת , ח שהוא מפרס�"ייחס לנושא הדוהמבקר לא הת  :גיא ב� גל

  , לנושא טיוטת האנטנות

  , אתה מסתובב בשכונה, יאיר  :אל% אתי ג�

  , חוק העזר העירוני עדיי� לא הובא לידיעתנו  :גיא ב� גל

  , אתה אומר רציתי לפעול  :אל% אתי ג�

  ...לא קיבלנו את   :גיא ב� גל

  . תיגש למשרד הפני�  :יהודה ב� חמו

אני צרי+ למצות הליכי� , אני לא אגש למשרד הפני� מר ב� חמו, לא  :� גלגיא ב

  .לפני שאני פונה למשרד הפני�, אית+ קוד�

  ? מה אכפת לנו לעזור ל+  :אל% אתי ג�

  . אנחנו בסעי" הבא, יאיר  :???

  . תודה רבה  :יהודה ב� חמו

  . סליחה, אני רוצה משהו, לא  :אל% אתי ג�

  . תית� לה� עדות, תגיד לה� מי שהפריע, תאישור החלטו  :יהודה ב� חמו

  . ותסגור עניי�, בוא תצביע על כל הסעיפי� כמקשה אחת  :גיא ב� גל

  , סעי". תודה רבה  :יהודה ב� חמו

  , לאור, סליחה  :אל% אתי ג�

אני כרגע בזכות דיבור ואנחנו . ע� כל הכבוד לא סליחה ולא כלו�  :יהודה ב� חמו

  . 3נמצאי� בסעי" 

  . סליחה, לא הצבעת על הסעי" הקוד�  :גיא ב� גל

  . הצבענו  :יהודה ב� חמו
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  . לא, לא הצבעת עליו  :גיא ב� גל

  . הצבענו  :יהודה ב� חמו

  . לא  :גיא ב� גל

  . לא  :אל% אתי ג�

  . לא הצבעת על הסעי" הקוד�  :גיא ב� גל

  , אישור  :יהודה ב� חמו

לא . 3עי" מספר לא התקיימה הצבעה על ס, גברתי היועצת המשפטית  :גיא ב� גל

  . אני מבקש לקיי� הצבעה חוזרת. התקיימה הצבעה

  . תערער על זה  :יהודה ב� חמו

 .לא התקיימה הצבעה  :גיא ב� גל

  . תערער על זה  :יהודה ב� חמו

  .לא התקיימה הצבעה  :גיא ב� גל

  . תודה  :יהודה ב� חמו

  .לא, ע� כל הכבוד. לא  :גיא ב� גל

  . סימ� שלא הצבענו  :אל% אתי ג�

. היא לא התקיימה. כי היא לא התקיימההצבעה מהלא לקחנו חלק , לא  :יא ב� גלג

  , היה פה בוקה ומבולקה

  , תגיד לי? מה זה  :אל% אתי ג�

  . ולא היתה פה שו� הצבעה  :גיא ב� גל

  ? אנחנו הבאנו אותו  :אל% אתי ג�

  . ממש לא  :גיא ב� גל

  ? � ירדת� מהפסי�את, מה, תגידו לי? שהשתחרר אתמול? גיא? מי  :אל% אתי ג�

זה מה שחסר לי , מעזה הרמתי טלפו� לאבישי מתיה, מה אני אגיד ל+, כ�  :גיא ב� גל

  ... אז אל. בחיי� באמת

  . אני לא אופתע, אני לא אופתע  :יהודה ב� חמו

אתה יודע איפה אני , י� בתאילנד'כשאתה אכלת סנדביצ, בסדר יהודה  :גיא ב� גל
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  .עדי" שתהיה בשקט. הייתי

  ? איפה התחבושת  :ה ב� חמויהוד

איזה סגנו� יש , באמת? זה מה שרצית? מה אתה רוצה שהוא יחזור פצוע  :אל% אתי ג�

  . לכ� פה

  . תודה  :יהודה ב� חמו

  , אני חושבת שלאור זה שיש דברי� בהחלטות, סליחה, סליחה  :אל% אתי ג�

  , ראני מאוד מבקש את לא בזכות דיבו, אני מאוד מבקש, אתי  :יהודה ב� חמו

  ... צרי+  :אל% אתי ג�

  , ע� כל הכבוד  :יהודה ב� חמו

  . אני נורא מצטערת  :אל% אתי ג�

  ?מה קורה ע� הבדיקה של המבקר  :גיא ב� גל

  , גיא ב� גל  :יהודה ב� חמו

יושב פה אית+ באותו חדר ואתה מטייח , שאיימו עליו יושב פה המהנדס  :גיא ב� גל

א הבטיח שהוא יית� הו, יש פה בדיקה שמתמזמזת. את הדבר הזה

  . אני לא מבי� אות+, שיית� תשובות כבר, תשובות

  . קורא ל+ לסדר פע� ראשונהאני   :יהודה ב� חמו

  , אני. תקרא לי אל" פעמי� לסדר? מה הבעיה  :גיא ב� גל

  .אני קורא ל+ לסדר פע� שנייה  :יהודה ב� חמו

  , תשובה ממבקר העירייה  :גיא ב� גל

  . ל+ לסדר פע� שנייהאני קורא   :יהודה ב� חמו

 . אני דורש תשובה לזה? איפה האיומי� שמוטלי� על המהנדס עומדי�  :גיא ב� גל

  . אני קורא ל+ לסדר פע� שלישית  :יהודה ב� חמו

  . אני דורש תשובה לזה פע� שנייה  :גיא ב� גל

  , תקרא לאלמוג, אני מבקש  :יהודה ב� חמו

  . שורה של החלטות ולא תעמדו בה�לא יכול להיות שאת� תחייבו פה ב  :גיא ב� גל

  . אני מבקש שתצא החוצה. תקרא לאלמוג  :יהודה ב� חמו
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  . אני לא יוצא מפה  :גיא ב� גל

  . אני מבקש לקרוא לרונ� אלמוג לכא�, בבקשה  :יהודה ב� חמו

  . אני לא יוצא מכא�  :גיא ב� גל

  . בבקשה  :יהודה ב� חמו

  . השוטר הל+ כבר  :קהל

  . תקבע עוד תקדי�. להזמי� אליי משטרה אתה יכול  :גיא ב� גל

  . בריונות לא פה. בבקשה  :יהודה ב� חמו

  . תקבע עוד תקדי�  :גיא ב� גל

  ? איזה בריונות  :אל% אתי ג�

  . בריונות לא פה. בריונות לא פה  :יהודה ב� חמו

  . שאתה צרי+ לתת פה תשובות, אתה תתמודד ע� הכאב העצו� של+  :גיא ב� גל

  . תקרא אותו. תוציא אותו מכא�, א לרונ� אלמוגקר  :יהודה ב� חמו

  . יש פה אנשי� שלא חייבי� ל+ די� וחשבו�  :גיא ב� גל

  ? מה אתה קובע את סדר דיו� המועצה, תגיד  :צביקה צרפתי

  . מה לעשות שאני זכאי לה� לדי�, אני קובע  :גיא ב� גל

  ? מה את� קובעי�, החלטת� להשתלט על המועצה  :צביקה צרפתי

  , סליחה, סליחה  :גרוס נפתלי

  , ממש לא, ממש לא  :גיא ב� גל

  ? מה קורה פה  :צביקה צרפתי

  , לא נית�, אנחנו לא נית�  :גיא ב� גל

  .תתעורר. תתעוררו? שכחת� שהיו בחירות  :צביקה צרפתי

  . ללעג ולקלסלא נית� שישימו אותנו    :גיא ב� גל

  . תתעורר  :צביקה צרפתי

  , ות כינור שמיני שלווא� אתה נהנה להי  :גיא ב� גל

  .תתעורר, אתה בהזיות, תתעורר מההזיות. תתעורר  :צביקה צרפתי

והתחלי" החדש של אריק לויטה ואריה אברה� ולהיות המג� האנושי   :גיא ב� גל
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  , של ראש העיר

  ... עניי� של זה לא  :צביקה צרפתי

  .אולי ג� תגמור את הקריירה של+ כמוה�. שיבוש� ל+  :גיא ב� גל

  ... לא עניי� של  :צרפתי צביקה

  . אני דורש תשובות  :גיא ב� גל

  , זה עניי�  :צביקה צרפתי

  . תשובות לדברי� שאת� התחייבת� לתת  :גיא ב� גל

  . תוציא אותו בבקשה החוצה מכא�. תוציא אותו בבקשה חוצה  :יהודה ב� חמו

  . אני דורש לקבל תשובות  :גיא ב� גל

  . ה מידתצא בבקשה מכא� החוצ  :יהודה ב� חמו

  . אני לא יוצא מפה  :גיא ב� גל

  . בריו�  :יהודה ב� חמו

  , אני ראיתי כמה שאילתות הגשת, צרפתי  :אל% אתי ג�

  . חבל, אתה מתנהג כבריו�  :יהודה ב� חמו

  ... לפחות בשביל, כמה דברי� שיהיו טובי�, כמה עניי� אות+  :אל% אתי ג�

  ?מה את רוצה... בשביל זה  :צביקה צרפתי

  . אני יודעת. אני יודעת  :אל% אתי ג�

  . אני לא צרי+ להסכי� אית+. אז אנחנו שוני�  :צביקה צרפתי

  ,אני מבקש ממ+, סליחה, צביקה, צביקה  :יהודה ב� חמו

  . תעבוד קצת בשביל לתת לתושבי� שבחרו... אבל אל תבוא, אל תסכי�  :אל% אתי ג�

  , אתי סליחה  :יהודה ב� חמו

  . לא לי... י� של+תלכי לבעל+ ולילד  :צביקה צרפתי

  .צביקה מספיק  :יהודה ב� חמו

  , צרפתי תירגע  :אל% אתי ג�

  .גברת, לא לי, בבית של+ תטיפי מוסר  :צביקה צרפתי

  .ואני מחכה שתצא  :אל% אתי ג�
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  ? נכו�, אותו אתה לא מוציא  :גיא ב� גל

  , אני מבקש ממ+, צביקה  :יהודה ב� חמו

? אתה רוצה להמשי+ ע� האיפה ואיפה? נכו�, לו יש לגיטימציה להפריע  :גיא ב� גל

  ? אולי תוציא ג� אותה

אתה לא תכניס לפה לא את הבעל . אני מבקשת שהוא יתנצל, סליחה, לא  :אל% אתי ג�

  . שלי ולא את הילדי� שלי שאתה לא מגיע לה� לכ" רגל

  . אל תטיפי לי מוסר  :צביקה צרפתי

  .מוכנה אני לא. אני מבקשת שהוא יבקש סליחה, לא  :אל% אתי ג�

  . אני מבקש ממ+ לשבת  :יהודה ב� חמו

  ? למה  :אל% אתי ג�

  . לשבת  :יהודה ב� חמו

  , בגלל שהוא  :אל% אתי ג�

  . את יכולה לקו� וללכת. כי את צריכה לשבת  :יהודה ב� חמו

  ? מה זה צרי+ להיות? מה זה  :אל% אתי ג�

  ,אתה מתבקש, גיא ב� גל  :יהודה ב� חמו

   ,שהוא יתנצל  :אהוד לוי יובל

תסלח , אתה לא באגד, הוא לא יירד לרמה הזו, אני רוצה שהוא יתנצל  :אל% אתי ג�

  .... לי

  .תחתו+ את זה, תתנצל עכשיו, צביקה  :אהוד לוי יובל

  . שהשיחות פה התנהלו ברמה  :אל% אתי ג�

  . תתנצל, תהיה גבר, תתנצל  :אהוד לוי יובל

  . ומספיק ולעניי�  :אל% אתי ג�

  . היא אישה, לא מכובד  :יהודה ב� חמו

  .ממש  :אל% אתי ג�

  ?  למה את שולחת אותי לעבוד  :צביקה צרפתי

  .תתנצל, תהיה גבר. צביקה תתנצל, תתנצל  :אהוד לוי יובל
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  ) מדברי� ביחד(

  . שהוא יתנצל  :אל% אתי ג�

  .תתנצל  :אהוד לוי יובל

  . רק לחברי הסיעה של+ מותר להפריע בלי שאתה מוציא אות�, ב� חמו  :גיא ב� גל

  , אני מבקש מגיא  :ודה ב� חמויה

למה את לא אומרת לו . תגידי לו להתנצל? איפה היופי? איפה את, נורית  :אל% אתי ג�

  ?למה את לא אומרת לו תדבר יפה? תשתוק

לא תשלח אישה . לא תשלח אישה הביתה, היא אזרחית, מועצת העיר  :אהוד לוי יובל

לא תשלח אישה . גדריזה עלבו� מ, פגיעה מגדריתזו . הביתה ממועצת עיר

אתה שולח אותה , יהודה שלח אותו לחבר שלו. זה עלבו� מגדרי, הביתה

  . הוא אמר לה לבעל+, לא, לא, הביתה

  , אני מבקש, חברי�, חברי�  :יהודה ב� חמו

  , הוא אמר, הוא לא התכוו�  :אהוד לוי יובל

  . שתהיה בבית, אישה  :???

  , יובל לוי  :יהודה ב� חמו

  ,אתה לא מוכשר מספיק לפרש  :אהוד לוי יובל

  , מר ב� חמו, אני מציע שכולנו נירגע עכשיו  :גיא ב� גל

  . תרגיע, פע� שנייה. יובל לוי אני מבקש  :יהודה ב� חמו

  . כולל אתה. כולל אתה. אני מציע שכולנו נירגע קצת   :גיא ב� גל

  . אני כרגע בזכות דיבור, אני מבקש  :יהודה ב� חמו

  , ש בנשק יו� הדי� של+ להוציא פה אנשי� מישיבותאל תשתמ  :גיא ב� גל

אני מבקש . אתה לא בזכות דיבור ואתה ממשי+ להפריע, אני מבקש  :יהודה ב� חמו

  . אות+ לצאת החוצה ואתה מוזמ� לחזור להצבעות בלבד

  ? על איזה רקע  :גיא ב� גל

אני מבקש , ולא התייחסת לדבריי, פעמי� לסדר 3על הרקע שקראתי ל+   :יהודה ב� חמו

  . שתצא החוצה
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  . אני לא יוצא מהישיבה  :גיא ב� גל

אתה מוזמ� , אני מבקש להוציא את גיא ב� גל החוצה מהישיבה  :יהודה ב� חמו

  . להשתת" בהצבעות הבאות

  , בישיבות אני משתת" פה. אני לא מחכה להזמנות של+ להשתת"  :גיא ב� גל

  . אני מבקש להוציא אותו החוצה  :יהודה ב� חמו

אני ? אתה רוצה לנהל את סדר היו�. שאתה הענקתלא מתוק" סמכות   :יא ב� גלג

  . אבל אני לא יוצא מפה. אפעל לפיו

   ?יש סמכות חוקית. יש יועצת משפטית  :אהוד לוי יובל

  . כ�  :ד קר� קדמי"עו

  ? יש סמכות חוקית למה. תחווי דעה  :אהוד לוי יובל

  ...   :ד קר� קדמי"עו

  . אחד פה שמדבררהנה עוד   :אל% אתי ג�

  . תביאו את המשטרה, קדימה, נו  :יהודה ב� חמו

יש לו סמכות להוציא , פעמי� בחבר מועצת עיר שמפריע לדיו� 3מתריע   :ד קר� קדמי"עו

  . אותו החוצה

פעמי�  3מותר לו . הוא בכלל עושה משהו מחוסר סמכות? לדבר איתו  :גיא ב� גל

  . מותר לי לסרב בהכנעה, אתמותר לו לבקש ממני לצ, לקרוא אותי לסדר

  . תעשה לי טובה, צא, צא. הוא לא רוצה לצאת מהישיבה  :יהודה ב� חמו

  . תוותר לו, תוותר  :???

  . הוא לא יישאר. לא מוותר  :יהודה ב� חמו

  . עזוב את זה, תוותר לו  :???

  . לא, לא  :יהודה ב� חמו

  . עזוב את זה  :???

אני יודע שזה . מני� של+�שה� לא יס תתמודד ע� זה שיש פה אנשי�  :גיא ב� גל

  . קשה

�  . יהודה, שנגמור ע� זה? אתה יכול להעלות שוב את ההצעה לסדר  :יאיר אברה
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  ? מתי התחלת בשש? שעות 4? למה  :יהודה ב� חמו

  . שבע  :יש'ר בוקי צ"ד

�   ?נסגור את זה, להצבעה... אתה יכול , יהודה  :יאיר אברה

  . אי�. סגרנו  :יהודה ב� חמו

אני חושבת שצריכה . אני מבקשת, יש אותו דבר. אני מבקשת התנצלות  :אל% י ג�את

  . להיות פה אמת מידה מקובלת

�  . סערת הרוחות האלה לא טובה לכול�  :יאיר אברה

אני , ג� מיאיר וג� מאתי, אני מבקש.... תאמי� לי שעוד ממר  לא   :יהודה ב� חמו

  . ב� גל ייצא החוצהאני מחכה שגיא , אנחנו לא בדיו� כרגע. מבקש

  . אתה יכול לחכות עד מחר בבוקר  :גיא ב� גל

  . נחכה  :יהודה ב� חמו

  . אי� ל+ שו� סמכות להוציא אותי מפה  :גיא ב� גל

�תישאר, אומרת ל+ היועצת המשפטית שכ�  :יהודה ב� חמו   

  . אני לא שמעתי אותה אומרת את זה  :גיא ב� גל

   .אז אני אחזור  :ד קר� קדמי"עו

  , רק א� אפשר  :קהל

  . אתה לא בר דיו� פה, סליחה, סליחה  :יהודה ב� חמו

  . ד שלי"הוא העו  :גיא ב� גל

  ? אז מה  :יהודה ב� חמו

  . ד שלי"הוא העו  :גיא ב� גל

  ? אז מה  :יהודה ב� חמו

  , יש ל+ יועצת משפטית. למרות שקשה ל+, אז אתה תתמודד ג� ע� זה  :גיא ב� גל

  ?לו לדבר פהד ש"מותר לעו  :יהודה ב� חמו

ד שמייצג את "ולי יש עו, יש ל+ יועצת משפטית שמייצגת את הדיו� של+  :גיא ב� גל

  . האינטרס שלי

  . מותר לי קריאת ביניי�  :קהל
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  . יש ל+ בעיה ע� זה. אתה יכול ג� לקפו  לי, וא� ג� זה לא מקובל עלי+  :גיא ב� גל

  . אוקי .תודה רבה. אני מבקש ממ+ שתחזור ב+ מזה  :יהודה ב� חמו

  ... ולמה אתה לא אומר לו  :אל% אתי ג�

  . אני מבקש שתצא החוצה. תודה רבה  :יהודה ב� חמו

  .... לתת די� וחשבו� על אי+ דיברת אליי ... אתה  :גיא ב� גל

תצא . אתה עוד תשל� על זה מחיר יקר על זה שאתה לא חוזר ב+  :יהודה ב� חמו

  . בבקשה חוצה

  . שאמרתי ל+ שאתה יכול לקפו  לי אני חוזר בי על זה  :גיא ב� גל

  . על זה ג� תשל�  :יהודה ב� חמו

תראה ג� אתה . אני מבקש שתחזור ב+ על אי+ שאתה מתנהל פה ג� כ�  :גיא ב� גל

  ... קצת

  . תצא בבקשה חוצה  :יהודה ב� חמו

  . לא אני, אתה ראש העיר של העיר הזאת  :גיא ב� גל

  ? אוקי, אני אקפו  ל+  :יהודה ב� חמו

  . אתה לא מסוגל לנהל כלו�. ואתה לא יודע לנהל פה ישיבות  :ב� גל גיא

  . קר� קדמי, בבקשה  :יהודה ב� חמו

  , לתוספת השנייה 35.3סעי"   :ד קר� קדמי"עו

  . מכיר אותו היטב  :גיא ב� גל

ר הישיבה רשאי להתרות בחבר מועצה המפריע "יו: "קובע כדלקמ�  :ד קר� קדמי"עו

התרעות  3�לא שמע חבר המועצה ל. ישיבהלדעתו למהל+ התקי� של ה

יוצא חבר מועצה . ר להורות על הוצאתו"רשאי היו, בישיבה אחת

  ". רשאי הוא להיכנס לישיבה לצור+ הצבעה בלבד, כאמור

תגידי מה , למרות בקשת ראש העיר להוציאו, סרב חבר המועצה לצאת  :גיא ב� גל

  . עושי�

  . ת ישראלפה זה כבר עניי� למשטר  :ד קר� קדמי"עו

  . אני לא יוצא מכא�. אז אני משאיר את זה לפרשנות של+. יפה  :גיא ב� גל
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  . היא אמרה שזה משטרת ישראל, זו לא פרשנות שלה  :יש'ר בוקי צ"ד

התעל� במפגי� חבר , פעמי� לסדר 3קרא , רשאי להוציא .אי� סנקציה  :גיא ב� גל

ה ראש העיר ביצע פ. המועצה לאור העובדה שהיתה פה בוקה ומבולקה

הפרטה מוחלטת בי� היכולת של חברי הסיעה שלו להשתלח בחברת 

אבל באופ� סובייקטיבי , אופוזיציה מבלי שבקושי הוא העיר לו על כ+

ר הוועדה "דקות כיו 10�לחלוטי� העיר לחבר האופוזיציה שמתפקד כ

ר הוועדה "והצעד הראשו� שראש העיר עושה נגד יו, לענייני ביקורת

זו , בבקשה. הוא מעי" אותו מישיבת מועצת עיר, יקורתלענייני ב

ואני מודיע . מר ב� חמו, הכותרת שאתה הול+ לקרוא שבוע הבא בעיתו�

אמנ� , אתה תתחיל להתרגל לעובדה שיש פה קבוצה, ל+ חגיגית

. מנית של+�שהיא לא עושה דברי+ והיא לא יס, מצומצמת של אנשי�

היא בס+ הכל טוענת . דבר אישי נגד+ ואי� ל+ שו�, נגד+... ואי� לה איזה

י ביקורת עניינית "עשאת התפקיד הציבורי שלה היא תמלא 

אני אולי הרמתי את . ייתכ�, הרוחות פה התלהטו. קונסטרוקטיבית

אני מאוד מתנצל על , מאוד יכול להיות, הקול מעבר למה שהייתי צרי+

לא תממש  ,אבל אתה את נשק יו� הדי� של+ של הוצאת חבר מועצה. כ+

  . אתה יכול לשכוח מזה. נגדי

  ? אני יכול להגיד משהו  :אברה� מולה

   .ודאי  :גיא ב� גל

לנו יש דברי� שאנחנו מעריכי� שאת� , אופוזיציה, אני חושב ג� את�  :אברה� מולה

כל דבר שיהודה  .אבל לפעמי� את� מגזימי� ג�, עושי� את העבודה

א� זה , א� זה לרע ,קוד� כל את� מצביעי� א� זה לטוב, עושה

  , אינטרס

  . תתביישו לכ�. אני לא מבי�? מה הגיחו+ הזה ש�? מה הגיחו+ הזה ש�  :יהודה ב� חמו

  . הוא חמוד? למה  :קהל

  . כ�  :יהודה ב� חמו
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  , את� בוני� דברי�. אוטומט את� מצביעי� נגד  :אברה� מולה

  ? אנחנו אוטומט  :אל% אתי ג�

  . מה שאני רואה  :אברה� מולה

אני במאמ  אדיר עושה הכל לא לגרור את הדברי� , באמת, אברה�  :� גלגיא ב

 21אבל אני לא זה שהטיח לפני ראש העיר שהוא מופרע . לרמה אישית

שרמז נגדו , שאי� לו חברי�, אני לא זה שאמר עליו שאי� לו חיי�. פע�

  , אני זה שמנהל נגדו תביעת דיבה. רמיזות הומו סקסואליות

  , י לא רמזתיאנ  :יהודה ב� חמו

  , על האופ� המשולח  :גיא ב� גל

  . אולי אתה מדבר מהרהורי לב+. לא רמזתי בחיי� דבר כזה  :יהודה ב� חמו

ושחלק מהחובה , ביו� שהוא ישכיל להבי� שהוא יושב בתפקיד ממלכתי  :גיא ב� גל

הממלכתית שלו זה לכבד ג� דעות של מיעוט שלא תואמות להשקפת 

  , א� כפופי� לושלא כול� כ, העול� שלו

  , אני לא רוצה להגיד, גיא  :אברה� מולה

   .זה היו� שנוכל לקיי� ישיבות כנראה כמו שצרי+  :גיא ב� גל

  , אני א" פע�  :יהודה ב� חמו

שזה האופ� שג� ישיבות מועצה , לא מצליח להבשיל במוחו הקודח  :גיא ב� גל

היא ולכ� הכרוניקה ההתנהגותית שאנחנו מתנהלי� עליה , מתנהלות

  . תאמי� לי שבכיתה שאני מלמד בה אני לא מתנהג ככה. כזאת

  , כמו שאני רואה פה, גיא  :אברה� מולה

עושי� צחוק , רומסי� את הזכויות הבסיסיות שלי, אבל כשגוררי� אותי  :גיא ב� גל

, לא נותני� שו� חשיבות עניינית לשו� נושא שעולה, ממוסד השאילתות

ולא רק אני טוע� את , מעליבה ומזלזלתמתייחסי� להכל בהומור בצורה 

את זה ג� טועני� . שני� ע� האיש הזה 5יש לי כבר היסטוריה של , זה

  , חברי הסיעה החדשי�

  ,אני חושב אני ואתה, גיא  :אברה� מולה
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  , יש פה בעיה  :גיא ב� גל

  , אני ואתה  :אברה� מולה

  . יודע אני לא, אז אולי צרי+ לשלוח אותו לקורס דר+ אר   :גיא ב� גל

אני חושב יש ל+ דברי� שאתה יכול להגיש . אני חושב יש לנו קצת ניסיו�  :אברה� מולה

ויש ל+ גישות שאתה יכול ג� לקבל מאנשי , אות� בצורה הכי יפה

למשל . כל החברי� של+, ולא רק אתה ג�, לפעמי� אתה מגזי�. מקצוע

  .פהעושי� קרקס אנחנו , לא מעביר את העניי�, סת� מתפר , יובל

  . אז למה אתה עושה הכללות על כולנו  :אל% אתי ג�

  .בוא נהיה ענייני� קצת, קצת בוא נהיה  :אברה� מולה

  , למה אתה אומר על כולנו  :אל% אתי ג�

  .בוא נהיה ענייני�  :אברה� מולה

אני מבודדת את , אתה יודע מה, ישיבות שלפחות 2�ב... תגיד לי מה  :אל% אתי ג�

הישיבות שלא מ� המניי�  2�וב, הישיבות 2�תגיד לי עד היו� ב. עצמי

אז , אני רוצה שתגיד לי. שלא ביקשתי נתוני� לעניי�. שלא דיברתי לעניי�

  . כול�. אל תעשה את זה

  . אפשר להעיר  :אברה� מולה

  . סליחה  :אל% אתי ג�

בוא , אתה פנית אליי שהחבר יובל לא מבי� את העניי�, אברה� מולה  :אהוד לוי יובל

  . מה אתה מבי� את העניי�תסביר לי 

  , לא אמרתי  :אברה� מולה

בוא תסביר לי מה אתה מבי� . בוא תסביר לי מה אתה מבי� את העניי�  :אהוד לוי יובל

  . את העניי� ואני אלמד אות+ מי לא מבי� את העניי�

  , אני לא אמרתי ל+  :אברה� מולה

אלמד אות+ מי לא מבי� את אני ? אתה תגיד לי שאני לא מבי� את העניי�  :אהוד לוי יובל

? אתה מבי� עניי�. שאתה תפתח את הפה אני אסתו� ל+ את הפה, העניי�

  . תסביר לי מה אתה מבי�



  .י   22.01.2009  104  מועצה מ� המניי� 

  . תהיה ענייני  :אברה� מולה

  ... אתה צרי+ ל  :אהוד לוי יובל

  . תהיה ענייני  :אברה� מולה

  ? יי�במה אתה מבי� ענ? מי אתה שאתה מבי� עניי�. שאתה תבי�  :אהוד לוי יובל

  ) מדברי� ביחד(

  . זה לא קרקס פה  :אברה� מולה

  ? =למה אתה לא אומר  :אל% אתי ג�

  . תרגיעי את החברי� של+  :יהודה ב� חמו

א" אחד לא ידע , אצל+ כל החברה האלה ישבו, אני יודעת להרגיע  :אל% אתי ג�

  . להרגיע אותו

  ? מי אתה שתחלק לי ציו�  :אהוד לוי יובל

  . יובל, די, יובל  :עמיר� מילר

מה ? מי אתה? אתה יושב פה כמבי� מה ?בתוק" מה אתה מבי� עניי�  :אהוד לוי יובל

? מי אתה. יש גבול לחוצפה של+. אתה תתנצל מיד. חוצפ�? ההבנה של+

מי אתה ? בתור מה אתה מבי�, של+ לאוכלוסייה שאתה מבי� עניי�... 

  . תסביר לנו מה ההבנה של+? מבי�

  . + הוא חיוורתראו אי  :יהודה ב� חמו

  . תירגע  :???

  ? רוצה כוס מי�. גמרנו  :עמיר� מילר

  ? חו  ממני, יש עוד מישהו שאתה רוצה להוציא אולי  :גיא ב� גל

  ? גמרת לחלק לי ציוני�  :אהוד לוי יובל

  . די  :עמיר� מילר

  . חבל על הבריאות. חבל על הבריאות  :אל% אתי ג�

  ) מדברי� ביחד(

  .ג� לי יש זכות, אני רוצה, אני לא מוכנה ,אני לא מוכנה  :אל% אתי ג�

�  ? שמישהו פה יחטו" התק" לב? מה את רוצה, אתי  :יאיר אברה
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  . אז שיחטו" התק" לב  :אל% אתי ג�

  , אני חושב  :יהודה ב� חמו

�  ?מה את רוצה... בוא נמשי+ ב  :יאיר אברה

  , שיקו� .אני רוצה שיורדי� לפסי� אישיי� שיתנצלו, לא, אני מצטערת  :אל% אתי ג�

אני חושב שההתנהגות , אני מבקש לומר מספר דברי� לפרוטוקול  :יהודה ב� חמו

וההתנהלות פה של מספר חברי� מבישה ומכפישה ולא מכבדת את 

אני חושב שפע� ראשונה מאז שאני חבר מועצה וזה קצת . המעמד הזה

שחברי מועצה לא מתנהלי� או נשמעי� להוראות , יותר מקדנציה אחת

ג� הדברי�  .תומיד ידענו לכבד איש את רעהו והיו� נחצו גבולת. החוק

שחבר המועצה גיא ב� גל מתבטא האחרוני� שנאמרו וג� עצ� העובדה 

ואני רואה את עצמי נפגע אישית , כפי שהוא מתבטא כלפיי באופ� אישי

  , אני בהחלט. מכ+ שהוא אמר לי תקפו  לי

  . חזרתי בי  :גיא ב� גל

  , ת� לגורמי אכיפת החוקאני א  :יהודה ב� חמו

  , אני ג� מתנצל על כ+ שאמרתי ל+  :גיא ב� גל

אני בהחלט את� לגורמי אכיפת החוק על מנת לבחו� . אני מאוד מבקש  :יהודה ב� חמו

ולאור זאת , חבר המועצה מר גיא ב� גל את ההתנהגות וההתנהלות של

 שהוא סרב להישמע לתקנות החוק כפי שמקנה לי החוק להתרות בחבר

ולאור זאת שהוא מפריע , והוא לא מכבד את הבקשה, פעמי� 3מועצה 

וג� לאור ההתנהלות של יובל , צר לי. להתנהלות המועצה והוא לא יוצא

שבעדינות הנפש שלו בא והאיר , לוי כלפי חבר המועצה אברה� מולה

  , " את הדברי�"באל

  . עדינות נפש... ג� צרפתי  :גיא ב� גל
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אני . אני מתנצל בפני כל החברי�. � אני נאל  לסגור את הישיבהולכ  :יהודה ב� חמו

מתנצל בפני הגורמי� המקצועיי� שהיו צריכי� לבוא ולתת בפנינו 

  . תודה רבה. אנחנו נכנס ישיבה בשבוע הבא. סקירה מקצועית

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 חמו%אבי ב�

 ל העירייה "מנכ
 חמו%יהודה ב� 

 ראש העיר 
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  22/01/09טות מועצה מיו� ריכוז החל
  

  164/0911%/פרוטוקול מספר 
  
  

בנושא , מחליטי� להסיר מסדר היו� את הצעתו לסדר של אהוד לוי :29 'מס החלטה

  . ביקורת פיננסית המועצה הדתית ושיפו1 במקוואות בעיר

  

מחליטי� להוריד מסדר היו� את ההצעה לסדר בדבר מדר. אקולוגי  :30 'מס החלטה

  .עירוני

  

מחליטי� להסיר מסדר היו� את ההצעה לסדר בנושא הגשת הצהרת  :31 'מס חלטהה

  ניגודי ענייני� על ידי חברי המועצה

  

שני  –מעו2 : את הרכב ועדת הביקורת כדלקמ� מאשרי� :32 'מס החלטה  

�נציג העבודה ונציג , ל"נציג המפד, נציג מהירוקי�, ח"נציג מתפו, נציגי

   .הליכוד

  

   .08/1225/, 08/1217/פרוטוקול מועצה מיו�  מאשרי� :33 'מס החלטה

  

  


