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 המועצהאני שמח לפתוח את ישיבת . ברוכי� הבאי�, ערב טוב  :יהודה ב� חמו

  .יש'שאילתות בבקשה בוקי צעל סדר היו� . מ� המניי�

  

  . שאילתות  .1

  

חי וסוקולוב ' בנושא כניסות תל 531גיא ב� גל בנושא כביש שאילתא של : א  

  .02/02/09' הוגשה ב, לתנועת כלי רכב

   

בקטע העובר  531לפני כשנתיי� כשנפתח לתנועה כביש "

כפר סבא במערב דרומית לעיר כפר סבא ומקשר בי� צומת 

  . לצומת חורשי� במזרח

לאור& הכביש נבנו שית כניסות ויציאות מכיוו� רחוב סוקולוב 

האמורות לאפשר את הגישה ממרכז העיר  � חי � ורחוב תל

  .531לכביש 

מזה שנתיי� ומשרת את תושבי , כאמור, פעיל 531א$ כי כביש 

ות הכניסות והיציאות אל ומחו" לכביש האמור, יישובי הסביבה

לשרת את תושבי כפר סבא אינ� פתוחות באופ� מלא ובכ& 

לא זאת בלבד שאינ� זוכי� ליהנות מיתרונות תושבי כפר סבא 

הכביש אלא סבלו וסובלי� רבות מהקמתו שכ� הוא מסב נזק 

  .במות רעש וזיהו� למתגוררי� בסמו& לו סביבתי לא מבוטל

  :לאור האמור אבקש לשאול כדלקמ�

כפר סבא את פתיחת היציאה מכיוו�  מדוע מעכבת עיריית .1

, חי במהל& השנתיי� האחרונות� הכביש לכיוו� רחוב תל

חי והגשר המחבר בי� כפר סבא � מתי היציאה לרחוב תל

  ?להוד השרו� ייפתחו לתנועת כלי רכב

מתי צפויה להסתיי� הבנייה של הכניסה לכפר סבא במחל$  .2



  .י   04.03.2009  4  מועצה מ� המניי� 

 ?סוקולוב מכיוו� מזרח

העירייה אינה , בוטלה) 162/מח(מדוע כעת שהתכנית הישנה  .3

עובדת בשיתו$ פעולה מלא מול נציגי תושבי דרו� כפר סבא 

, )ב 162/מח(בתכנית החדשה  לתיקו� כל הפגמי�) 531ועד (

ה� במחל$ סוקולוב וה� במחל$ , שהוגשה לוועדה המחוזית

 ?חי� תל

מה היו הדרישות הסביבתיות המתייחסות למיגו� אקוסטי  .4

כאשר אושר  531ובלות ע� תוואי כביש ג/של הדירות הפונות

 ?הפרויקט לראשונה

מי הגו$ האחראי לבדוק ולאשר שאכ� המיגו� האקוסטי  .5

מבוצע לפי כל המפרטי� ומקיי� את מטרתו למזער את 

 ?מי דואג לצד האסטטי ולמדדי� הסביבתיי�? הנזק

בשעתו העירייה התחייבה להקי� שביל מסודר להולכי רגל  .6

לכיוו� תחנת ) ות דר& הטייסי�שארי(במקביל לכביש 

  "?מדוע טר� הוק� שביל זה, הרכבת סוקולוב

  

  :תשובת ראש העיר  

חי היא בשל העובדה � תל' הסיבה לאי פתיחת רח �  1שאלה "  

חי � תל' רח. שמדובר בביצוע חלקי של פתרונות הכניסה לעיר

א� , אינו ערו& בשלב זה לקלוט את העומסי� שיכנסו לתוכו

תתפזר התנועה , � השלמת הפרויקט והרמפותע. תפתח הכניסה

התנועה . סוקולוב' הנכנסת ממזרח כ& שהעומס יתחלק ג� לרח

, אלא רק עוברת דרכה, העוברת שאינה נכנסת לכפר סבא

  . "או מערבה ממנו 4לכביש  531תמשי& בכביש 

לנו עותקי� של  נותני�בדר& כלל , תרשה לי להתפר" רגע  :גיא ב� גל

כבוד לחסכו� בנייר ואני לא חשוד במי שלא ע� כל ה. התשובה

מאוד , מאוד קשה לעקוב אחר התשובה של&, רוצה לחסו& נייר



  .י   04.03.2009  5  מועצה מ� המניי� 

  , עד כדי בלתי אפשרי לעקוב אחר התשובה של&

  . תכ$ יקרינו  :יש'ר בוקי צ"ד

אי� טע� , אז אנא ממ&. אני מבקש לקבל העתק של התשובה  :גיא ב� גל

  . עינינו להקראת התשובה מבלי שהיא מונחת מנגד

אנחנו נשתפר תו& כדי  .אני אמתי�. היא כבר מגיעה אלי&, הנה  :יש'ר בוקי צ"ד

  . תנועה

  . אפשר להמשי&. תודה  :גיא ב� גל

  :אני ממשי&, ברשותכ�  :יש'ר בוקי צ"ד

סוקולוב , חי� תל' היציאות מכפר סבא יתפזרו ג� ה� דר& רח  

  .ועוד מספר רחובות שיתנקזו לדר& השרות

ר להוד השרו� תשמש ג� כחלק מהמערכת ותנוצל פתיחת הגש  

  .לכניסה לעיר דר& הוד השרו� ושימוש בגשר כמעק$

רק מי ? אתה אחראי על התיק הזה. שאלה אחת, סליחה, בוקי  :אהוד יובל לוי

  ,36לפי סעי$ . שמחזיק את התיק חו" מראש העיר יכול לענות

  . או מי מטעמו  :יש'ר בוקי צ"ד

  . יובל, תודה  :יהודה ב� חמו

את� רוצי� להיות . סליחה, מי מטעמו שהוסמ& לשאת בתיק  :אהוד יובל לוי

ראש . פורמלי� אבל את� לא שומרי� את הכללי� בעצמכ�

יקרא או ' ב, יענה בכתב' א, "יקרא"וכתוב ש� , העיר יענה

, ואני התכתבתי אית&, לפי דעתי. מישהו מטעמו שהוסמ& לתיק

ת הסביבה תכ$ נשמע אות& איכו? מה עוד אתה מחזיק, תרבות

  . אבל אתה לא בתחבורה למיטב זכרוני, על גולדה

  . בבקשה, תמשי& בוקי, תודה רבה  :יהודה ב� חמו

  . אבל זה לא חוקי, סליחה, לא  :אהוד יובל לוי

  . תמשי&, תודה רבה  :יהודה ב� חמו

  . הוא לא מוסמ&  :אהוד יובל לוי

   .אני הסמכתי אותו. תודה רבה  :יהודה ב� חמו
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תפסיק להיות ? זה משנה מי קורא? מה זה משנה מי קורא  :???

  .קטנוני

  .המועצה לא הסמיכה אותו  :אהוד יובל לוי

אתה באת לכא� לפגוע בישיבה את , אני מאוד מבקש ממ&, יובל  :יהודה ב� חמו

  , זה אני יודע

  , לא באתי לפגוע בישיבה  :אהוד יובל לוי

  , אני מאוד מבקש  :יהודה ב� חמו

  ...אל תקשור לי   :יובל לוי אהוד

אני לא את� , א� אתה תפריע למהל& הישיבה, אני מאוד מבקש  :יהודה ב� חמו

תמשי& , בבקשה בוקי. אני מאוד מבקש ממ&. ל& את זה

  . להקריא

התכנית בשלבי הכנסת תסקיר . לא ידוע בשלב זה �  2שאלה "  :יש'ר בוקי צ"ד

  .טר� דיו� להפקדה בוועדה המחוזית

בוועדה המחוזית הובאה בוועדת ההיגוי שנערכה  �  3שאלה   

יש לזכור כי במקביל להוד . צ"הסתייגות שלנו מתכנית מע

והרכבת , צ"מע, בעלי הקרקע, !)שהתכנית בשטחה(השרו� 

כדרכ� של , כ& שהוועדה המחוזית , באי� ע� הדרישות שלה�

מהווה ' ב 162/עצ� תכנית מח. ועדות תאמ" מ� הסת� פשרה

בכ& שנמנע שימוש בדר&  162/עותית לעומת מחהטבה משמ

חי לא תהיה הכניסה � והירידה מתל, הטייסי� כדר& שירות

  . היחידה לעיר

ח האקוסטי שאושר "כל קטע לגופו בהתא� לדו �  4שאלה   

יש להוסי$ כי מיגו� . הנמצאת במחלקת תכנו� עיר 531בתכנית 

  .דירתי מבוצע רק א� המיגו� הכללי אינו נות� מענה

י מה שאושר בוועדות וישנו צוות "צ מבצע עפ"מע �  5שאלה   

  .מלווה שבראשו הוועדה המחוזית המלווה את התכנו� לביצוע

אי� התחייבות מטע� העירייה לבצע שביל בתחו�  �  6שאלה   
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  .צ"השיפוט של רשות אחרת כמו ג� זכויות דר& של מע

ההמש& שלי ואני מפנה את שאלת , אני מודה ל& על התשובה  :גיא ב� גל

לראש העיר ולא אל מי שהוא הסמי& לקרוא את התשובה 

מאחר , אני מאוד אשמח לשמוע תשובה של& מר ב� חמו, מטעמו

אז אתה , ואי� מחזיק תיק תחבורה באופ� פורמלי בעיר הזאת

אני שאלתי בשאלה , השאלה שלי היא כזו. אמו� על התיק הזה

אה לכיוו� הראשונה מדוע העירייה מעכבת את פתיחת היצי

אבל כזו שאני מוכרח . חי וקיבלנו פה תשובה מפורטת� רחוב תל

ולכ� אני מחדד , להודות שאני לא מצליח להבי� את הרציונאל

היה , ותק� אותי א� אני טועה ,למיטב ידיעתי. את השאלה שלי

צ ולהשתמש "מאוד בעד להפעיל לח" על מע� שלב שהיית מאוד

, צ"יקוח של& כנגד מעבאי פתיחת המחל$ בתור בעצ� קל$ מ

האקוסטיות והאחרות שבי� היתר , כדי שהדרישות הסביבתיות

באופ� שהדהי� . אכ� ישמעו ואכ� ימלאו 531י ועד "הועלו ע

אבל ג� הרבה אנשי� אחרי� שעקבו סביב העניי� , בעיקר אות�

אתה עשית פליק פלאק לאחור ושינית לגמרי את העמדה , הזה

אולי , צ שהופעלו עלי&"� של מעוכנראה נכנעת לתכתיבי, של&

של בי� , בי� היתר בגלל איו� שלה� לא להקציב ל& כספי�

אבל . במחל$ אחר שקשור לשכונה הירוקה2 מיליו�  8היתר 

  . אי� דר& להסביר את ההיפו& הזה שחל בדעה של&

  , סליחה רגע, סליחה, אני מודיע  :יהודה ב� חמו

  , השאלה שלי  :גיא ב� גל

  , א� אני אפסיק ל& את השאילתא, שאלה קצרה  :יהודה ב� חמו

  . למה שינית את דעת&  :גיא ב� גל

, בניגוד ל& שאתה תשאל מהיו� והלאה, אתה כהרגל& בקודש  :יהודה ב� חמו

אתה . השאילתות יהיו קצרות בלבד, ולכולכ� אני אומר

אלא אתה משקר ואני אגיד , כהרגל& בקודש לא רק הפע� טועה
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  . ל& ג� למה

  . תק� אותי  :גלגיא ב� 

אתה השתתפת בישיבת , כי בניגוד לחברי המועצה החדשה  :יהודה ב� חמו

בסו$ הקדנציה הקודמת . מליאה בסו$ הקדנציה הקודמת

ואתה התבטאת א� תסתכל , קיימנו דיו� ע� מתכנ� הכביש

נלקחה החלטה שאני עומד עליה . בפרוטוקול מה אמרת ש�

. ה דיו� בוועדה המחוזיתואמשי& לעמוד עליה וג� לפני חודש הי

ובפירוש , תושבי� מרחוב סוקולוב 3�2השתתפו ש� ג� 

חי � התעקשתי ואני ממשי& להתעקש לא לפתוח את צומת תל

מכיוו� שזה יכביד באופ� משמעותי ג� על , במצב הנוכחי

הרי אתה עוסק בפופוליז� הכי . ג� על כביש הטייסי�, הצומת

מוכ� להטעות את  זול שיכול להיות ולכ� אתה בכל מחיר

, בכל מחיר אתה מוכ� להטיח האשמות חסרות בסיס, התושבי�

ולמיטב זכרוני יש ל& זיכרו� די טוב , וא� אתה רק תיזכר טיפה

כולנו פה סביב , בישיבת המליאה החלטנו כולנו, כשאתה רוצה

החלטנו , מי שישב דאז סביב שולח� המועצה, השולח� הזה

, ישיבות פישור בי� הוד השרו� עשינו. שנפנה לוועדה המחוזית

משרד התחבורה קיבל את  .משרד התחבורה ואיתנו, צ"מע

לשמחתי , לפני כחודש ימי� היינו בוועדה המחוזית. עמדתנו

. צ"את אות� דברי� אמרו שוב משרד התחבורה ואנשי מע

ולכ� עכשיו בוועדה , אנשי הוד השרו� חזרו בה� מההסכ�

את פתיחת לי& על מנת לאשר המחוזית בודקי� לעשות קיצור ה

אתה לא נות� , אבל כל העובדות. 162/המחל$ ולאשר את מח

ואתה , אלה העובדות. מה אכפת ל&, לעובדות לבלבל אות&

  . שאילתא הבאה, בוקי, תודה רבה. תמשי& להטיח האשמות

  , אבל עדיי� אני לא מבינה  :אל' אתי ג�

  . שאילתא אי� ל& זכות לדבר, סליחה  :יהודה ב� חמו
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  . כניסה  :אל' אתי ג�

  . גיא שאל את השאלה, אי� ל& זכות לדבר  :יהודה ב� חמו

  , לפחות תעשה. אבל זה לא מקובל בכלל, אי� לי זכות  :אל' אתי ג�

  , לה אי� זכות לדבר  :גיא ב� גל

  , אי� ל& זכות דיבור כרגע, סליחה  :יהודה ב� חמו

  .יש זכות לענות לא לעניי�, ל& מסתבר  :גיא ב� גל

  , זה לא עומס, לפחות כיוו� אחד  :אל' י ג�את

  . תמשי& לשקר את התושבי�  :יהודה ב� חמו

  , אל בנושא� שאילתה של אתי ג�  :יש'ר בוקי צ"ד

  ? אתה קורא לי שקר�  :גיא ב� גל

  . עכשיו תשאלי  :יהודה ב� חמו

  ? יהודה, אתה קורא לי שקר�  :גיא ב� גל

  ?מה זה קשור  :אל' אתי ג�

  ?אתה קורא לי שקר�, יהודה  :גיא ב� גל

  . אתה במקרה הזה שיקרת את התושבי�  :יהודה ב� חמו

  . אתה קורא לי שקר�  :גיא ב� גל

  . כ�  :יהודה ב� חמו

  . אתה קורא לי שקר�  :גיא ב� גל

  . אתה היית בישיבה ושיקרת את התושבי�  :יהודה ב� חמו

  . אתה קורא לי שקר�  :גיא ב� גל

   .בוקי, בבקשה. תודה  :יהודה ב� חמו

  

ישני� /פתיחת עורקי תחבורה חדשי�בנושא  אל' אתי ג�שאילתא של : ב  

  .04/02/09' הוגשה ב, העירברחבי 

  

הבעיה . לכל תושבי כפר סבא ידועה בעיית התחבורה בעיר"  

אני אתמקד . הינה תנודתית בתו& העיר וביציאות מהעיר
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  .בבעיות התחבורה בתו& העיר

 הכרמל' חי בחלק הקרוב לרח� תל' רח .1

י חברת "עחי הכרמל נבנית שכונה חדשה � ת� תלבמ

חלק מהבנייני� כבר מאוכלסי� ". אפריקה ישראל"

וחלק� יאוכלסו בעתיד הרחוק יותר לכשתושל� בניית 

  .קומות 14המגדל האחרו� במתח� בגובה 

במיוחד אמור , כבר היו� קיימת מצוקת תחבורה באזור

ע דבר המחייב את הנהגי� לבצ, הדבר ביציאה מהמתח�

  . נסיעות אקרובטיות בי� כל מיני רחובות צדדיי�

. חי מרחוב הכרמל צפונה הינו חד סטרי ברובו� רחוב תל

מצב זה אינו מאפשר לדיירי השכונה החדשה להשתלב 

אזור , ליציאות הרגילות והמהירות לכיוו� רחוב ויצמ�

  .'התעשייה וכו

  :שאלותיי

 הא� נכו� הדבר שקיימות תכניות תחבורה מאושרות .1

  ?חי לתנועה דו סטרית� לפתיחת רחוב תל

מדוע לא , במידה והתשובה לשאלה הראשונה היא כ� .2

חי לתנועה דו סטרית להקלת � תל' פותחי� מיד את רח

 ?היציאה של תושבי המתח� החדש

  ?מי ומה מעכב מהל& זה לביצוע מידי

 )בנייני מנרב" (שער העיר"יציאה ממתח�  .2

שער "המוכנה  בכניסה לכפר סבא  מוק� פרויקט חדש

בניי� אחד כבר . י חברת מנרב"הפרויקט נבנה ע, "העיר

מאוכלס ובעתיד הקרוב עומדי� להתאכלס המגדל השני 

  . י� במתח�'והקוטג

עשרות מכוניות של הדיירי� החדשי� במתח� צריכי� 

  .לצאת מהעיר
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  .משעול הגיל' היו� כל התנועה מתנקזת לרח

ברגע שכל  שערו בנפשכ� את הפקקי� שיגרמו באזור

  .המתח� יאוכלס

  :שאלותיי

שקיימות תכניות לסלילת כביש , הא� נכו� הדבר .1

  ?טשרניחובסקי' שיחבר את המתח� ישירות לרח

הא� יש תכניות לשלב את התחבורה מהמתח� החדש  .2

 ?טשרניחובסקי' מבלי להשתלב לרח, 4ע� כביש 

מדוע , במידה והתשובה היא כ� לאחת מהשאלות לעיל .3

כי� להקלת התנועה לכל תושבי לא נפתחות הדר

  "?האזור

  ?אתה ממונה על התיק  :אהוד יובל לוי

  :תשובת ראש העיר  :יש'ר בוקי צ"ד

  :1מענה לשאלות בסעי$ "  

קיימת תכני לשינוי קטע הרחוב בי� רחוב הכרמל לכניסה  .1

  .למתח� אפריקה ישראל מתנועה חד סטרית לדו סטרית

אינה  האוכלוסייה המאכלסת כיו� את המבנה החדש .2

 .מהווה משקל משמעותי לשינוי התנועה בשלב הזה

י החלטת מהנדס הרשות לאור בנייה של מבנה "העיכוב עפ .3

נוס$ מצפו� לכניסה ולאור החלטה לביצוע עבודות ביוב קו 

ע� השלמת הקו . חי לכל אורכו� העובר את רחוב תל 600

 .יתבצעו השינויי� התנועתיי� המתבקשי�

  :2מענה לשאלות בסעי$ 

נמצאת בתהלי& אישור של משרד . יימת תכנית תנועתיתק .1

 . "כרגע לא מאושרת. התחבורה
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אנשי� פה לא מביני� מה , סליחה, אבל אנשי� לא מביני�, לא  :אל' אתי ג�

  , יש פה אנשי�. זה הדבר השני

  . בבקשה. בסו$ השאילתא תתקני את הדברי�, סליחה אתי  :יהודה ב� חמו

  ? למה לתק�  :אל' אתי ג�

  .  תודה, בסו$ השאילתא תעירי את ההערות של&  :דה ב� חמויהו

  ? למה אתה כזה לוחמני, יהודה  :אל' אתי ג�

  . בבקשה תמשי&, תודה  :יהודה ב� חמו

  ? למה אתה לוחמני כזה  :אל' אתי ג�

  . כל הישיבה לא חוקית, אתי  :אהוד יובל לוי

  . אני לא מבינה  :אל' אתי ג�

  . ה להתכנסהיא לא היתה יכול  :אהוד יובל לוי

  . בוקי תמשי&, תודה  :יהודה ב� חמו

  , יש פה אנשי� שלא מביני�, אני לא מבינה  :אל' אתי ג�

  . את כרגע מפריעה להקריא את השאילתא, סליחה  :יהודה ב� חמו

למה אתה . אני רוצה שזה יהיה בהיר. אני לא מפריעה, לא  :אל' אתי ג�

  ? מה קרה? עושה כזה מלחמה

  . להקריא תמשי&  :יהודה ב� חמו

  ".לא"היא , של החלק השני 2לשאלה   :יש'ר בוקי צ"ד

  ? לא אכלת ארוחת צהריי� היו�, יהודה  :גיא ב� גל

3� ו  :יש'ר בוקי צ"ד  �א� , שאלה של אתי". חייב אישור של משרד התחבורה" 

  .שאלה ממשיכה לתשובה של ראש העיר? שאלה מלווה. יש ל&

אני בכל זאת , בינה מה זה נקודהאני לא מאז קוד� כל , טוב  :אל' אתי ג�

חי � אני מתכוונת אחד רחוב תל. אגיד למה אני מתכוונת

  , יש את הכניסה לעיר �  2, שיהפו& לדו סטרי

   ?מהקטע של המקווה  :יהודה ב� חמו

שיש , ועשיתי בדיקה לפני זה, שאני יודעת,  מה שיש. כ�, כ�  :אל' אתי ג�

רה עשה כבר תכניות שהעירייה עשתה או היוע" של התחבו
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את� עוני� . אנשי� גרי� ש�. מלפני שנתיי� לפחות

, תגידו לי. שהאוכלוסייה מאכלסת לא מהווה משקל משמעותי

למה ? אי� מספיק פקקי� בעיר? שפקקי�? למה את� מצפי�

מה זה האוכלוסייה לא מהווה משקל ? את� עוד מחכי�

 ?מה קרה? עושי� סיבובי� בעיר, הולכי� לגני ילדי�? מספיק

  ?למה

  . אתי, תודה  :יהודה ב� חמו

  . זה על החלק הזה, רגע  :אל' אתי ג�

  . תשלימי את השאלה בבקשה  :יהודה ב� חמו

אני לא יודעת מתי , שוב. בכניסה החלק השני זה מנרב שבוני�  :אל' אתי ג�

אני . הבנייני� עדיי� לא מאוכלי�, פע� אחרונה היית� ש�

  . וכלסוחודשיי� ה� יא� מתארת לעצמי שתו& חודש

  ? מה לא מאוכלסי�, מאוכלסי� כבר  :יהודה ב� חמו

  . הבניי� הגדול לא מאוכלס עוד לגמרי  :אל' אתי ג�

  .חלק� מאוכלסי�  :יהודה ב� חמו

אני מדברת עברית פשוטה וצלולה . לא מאוכלס לגמרי, ה'חבר  :אל' אתי ג�

? שתושבי� יתעצבנו, למה לחכות שיהיו פקקי�, שוב. והכל

אבל כבר , הייתי באה אליכ� בטענות, אי� א�. יש. תכניות יש

  . עשית� כבר משהו. יש לכ�

  . תודה  :יהודה ב� חמו

  . אל תפסיק אותי, יהודה  :אל' אתי ג�

  .תעשי את זה בקצרה, תודה  :יהודה ב� חמו

  , אתה לא  :אל' אתי ג�

  . תקראי את דיני העיריות, בקצרה  :יהודה ב� חמו

  ? ג� זה יש? למה  :אל' אתי ג�

  . כ�  :ה ב� חמויהוד

  , סליחה יהודה  :אל' אתי ג�
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  , בדיני העיריות  :יהודה ב� חמו

  ? מילי� 120? מה זה קצר  :אל' אתי ג�

  . שאלה. משפט  :יהודה ב� חמו

  . אתה לא תעשה את זה, אתה לא תעשה את זה, יהודה  :אל' אתי ג�

  . תסיימי  :יהודה ב� חמו

  , ואני מציעה ל&, תפסיק  :אל' אתי ג�

  . י הדיני�"ותפעלי עפ, תסיימי  :ויהודה ב� חמ

  ? מה לעשות? מה לעשות, אנחנו ענייניי�  :אל' אתי ג�

  . בבקשה, הלאה  :יהודה ב� חמו

  . שואלת נכו�, א� היית מציג את זה נכו� אז הייתי ג� עונה נכו�  :אל' אתי ג�

  . ג� הצד הזה יודע להיות פורמליסטי  :גיא ב� גל

ואני  ?כשיש הכל למה זה לא נפתח, ינהעכשיו ג� פה אני לא מב  :אל' אתי ג�

  , לא אביע את דעתי שהיה צרי& לפתוח

  , אני  :יהודה ב� חמו

, לא אביע את דעתי שהיה צרי& לעשות את זה. לא סיימתי  :אל' אתי ג�

ונדמה לי שאפילו הקבל� שיל� בשביל זה לפני שהדיירי� 

  . מתעצבני�, מקללי�, ולא כשיש פקקי�, נכנסי�

א� היית . באמת לשאלת&, רק לשאלת& אתי. תודה רבה. תודה  :יהודה ב� חמו

הייתי פורס בפני& שעה ארוכה את כל , רוצה באמת לדעת

, דבר שני. הקבל� לא שיל� על זה, אי� תכנית כזו' א. התכניות

כי ראוי שתדעי קצת את החוק לפני שאת  יש בקשה שלנו

 מה לעשות שכביש טשרניחובסקי אמנ� הוא. מגישה שאילתא

כל ? מה הכוונה. אבל הוא לא באחריותנו, בשטח השיפוט שלנו

, ג� ויצמ�, ללמד אות& עוד משהו אחד, שינוי על טשרניחובסקי

ישנ� צירי� שה� בסמכות בלעדית של משרד התחבורה וה� 

טר� התקבל האישור . ה� שנותני� את האישורי� לכל שינוי

יציאה נוספת לרחוב , ליציאה מרחוב משעול הגיל
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  . טר� התקבל ,רניחובסקי לקחת ימינה חופשיטש

  . אתה ראש העיר שלנו. תדפוק על השולח�  :אל' אתי ג�

  . שאילתא הבאה, תודה  :יהודה ב� חמו

  . באמת, נורא קל לזרוק. נורא קל לזרוק אחרי מישהו, מה  :אל' אתי ג�

  

  .04/02/09' הוגשה ב, פארק כפר סבאבנושא  אל' אתי ג�שאילתא של : ג  

  

אי� ספק . של הפארק בכפר סבא' � אנו בפתיחת שלב בעומדי"  

למרות ליקויי� המצויי� , של הפארק תר� רבות לעיר' ששלב א

  . בו ודובר בה� רבות

הנראי� לי ', נושאי� הנוגעי� לפארק שלב א 2ברצוני להעלות 

  .החדש' קריטיי� ביותר ורלוונטיי� ג� לשלב ב

 :שערי הכניסה ויציאה לפארק  .א

ידוע שהפארק . שערי� 10� פארק ישנ� כשל ה' בשלב א

והכוונה הראשונית היתה היות , מגודר ויש לו שערי�

של בית המשפט נאסרה  ועל פי הנחיה, לגבות דמי כניסה

  .גביית תשלו� כלשהו עבור כניסה לפארקי�

זה ברחוב , שערי� בלבד 2פתוחי� לציבור הרחב , בפועל

וזה של , בצד המערבי של העיר, הגליל פינת ב� יהודה

כל שאר השערי� נעולי� . האצטדיו� מצד המזרחי

  .ליוצאי� ונכנסי�

השערי� הקיצוניי� האלה הוא מעל          2המרחק בי� 

  .'מ 500� ל

אנשי� הבאי� ליהנות מהמתקני� כגו� פינת המנגל 

צריכי� לסחור את הצידנית והציוד למרחקי� , והמבו&

  .הארוכי�

השערי�  2� ועה תתנקז לכל התנ, במקרה של אירוע חבלני
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  .האלה

היו� ידועה השיטה של התקנת שערי קרוסלה 

במקרה של , המאפשרי� הפניית תנועה לכיוו� אחד בלבד

דוגמא של שערי קרוסלה . לכיוו� היציאה בלבד, הפארק

  ".מאיר"ח "נית� לראות ביציאה של ביה

ברור שהתקנת שערי קרוסלה תווסת את תנועת היוצאי� 

אחת כמה וכמה במהל& אירועי� ביו� יו� ועל 

שלא , המתקיימי� בפארק ותקל על היציאה לתושבי�

  .לבר במקרה של אירוע חבלני

  :שאלותיי

מדוע בפארק בכפר סבא השערי� נעולי� בעוד  .1

בהוד השרו� פתוח לקהל " ארבע העונות"הפארק 

הפארק החדש בהרצליה פתוח א$ הוא ללא . הרחב

  ?ערי� השכנות לנומה השוני בינינו לבי� ה? גדרות

שערי� בלבד הפתוחי� במרחק רב  2במצב של , היו� .2

מה קורה א� חלילה יהיה , בי� שער אחד למשנהו

אי& ? כיצד יצאו האנשי�? אירוע חבלני בפארק

אנשי� מבוגרי� או צעירי� ע� ילדי ירוצו לכיוו� 

מדוע א� יש כל כ& ? השערי� בשני קצוות הפארק

את האוכלוסייה לא נית� לנקז , הרבה שערי�

 ? לכיוונ�

מדוע לא הותקנו שערי קרוסלה במקו� השערי� 

  ?הנעולי�

 מערכת כריזה  .ב

הוכנו תשתיות למערכת , 21� שנבנה במאה ה, בפארק

, למשל, במידה ומתעוררת בעיה בפארק, היו� .כריזה

ע� " מיול"יוצא עובד הפארק ברכב מסוג , אבד ילד
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קושי שומעי� את ב. רמקול ידני נייד ומכריז את ש� הילד

שלא לדבר על מש& הזמ� שלוקח להגיע , הנאמר ברמקול

  . מקצה אחד לשני של הפארק

אינני מעיזה לחשוב מה יקרה א� חלילה יהיה אירוע 

כיצד יכריזו ויתנו הוראות לנוכחי� , חבלני בפארק

  .במקו� כיצד לנהוג וכיצד להתפנות

ארק ברצוני להדגיש שבפארק רעננה שנבנה שני� לפני הפ

  .מותקנת מערכת כריזה משוכללת, החדש בכפר סבא

  :שאלותיי

מדוע לא הותקנה מערכת כריזה עד היו� למרות כל 

עליי לציי� ששני הנושאי� הועלו על ? התשתיות שהוכנו

היות והיא היתה ,ידי בדירקטוריו� של החברה הכלכלית

  ".אחראית לביצוע בניית הפארק

  :תשובת ראש העיר  

לרבות , הוא פונקציה של הגדרה �  גורפארק פתוח או ס  .א

הפארק הפתוח משלי& על רמת התחזוקה , סוגיית הביטחו�

כיו� הפארק . ועל רמת הפארק בכללותו, באופ� ישיר

  .שלושה שערי�

במרחב פתוח אי� כמעט משמעות  �  אירוע חבלני בפארק  .ב

בתכנית הצבת , השערי� לאור שטח הפארק הגדול' למס

יחד ע� זאת מאחר וכעת אנו , ותמקומ' שערי קרוסלה במס

, השלכות ביטחו�(בוחני� את ההיתכנות לפתיחת הפארק 

אזי ייפתחו עוד  , במידה ויעשה כ�...) סטנדרטי�, תחזוקה

 .....שערי� ולא נדרש לקרוסלות

לא ,  קיימת תשתית תת קרקעית לכריזה �  מערכת כריזה   .ג

ועדת נושא עליו הוחלט בו, הותקנה מטעמי עלות ועדיפויות

בשני� (ההיגוי יחד ע� נציגי הציבור של החברה הכלכלית 
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300,000� כ �  דאז היתה � עלות בשלב התכנו� ) הבאות תותק� 

2.  

אני רוצה להגיד לכ� שאני לא יודעת א� לצחוק או לבכות   :אל' אתי ג�

לא הבנתי את , קוד� כל לגבי השערי� .ומהתשובה הז

  , חלילה היו� קורה משהו ש�. התשובה

  . באישור המשטרה? חלילה, מה זאת אומרת. הקריאו ל&  :ודה ב� חמויה

  '? המשטרה באישור' מה זה  :אל' אתי ג�

  . אנחנו עובדי� לפי גורמי הביטחו� כל מער& האבטחה  :יהודה ב� חמו

קוד� כל הייתי שמחה א� לכל דבר היו , סליחה, כתבתי  :אל' אתי ג�

לתא מה כתבתי בשאי. מצורפי� מסמכי� שהמשטרה ביקשה

, כתבתי חד משמעית, ולצור& הפרוטוקול, שאנשי� לא יודעי�

הא� דיננו שונה מדי� הוד השרו� ומדי� הרצליה שש� 

? זה קשרי� אחרי�? אז זו משטרה אחרת. הפארקי� פתוחי�

  ? מה

אני  .אתי, אני מאוד מבקש, שאילתא ללמד& זה בקצרה  :יהודה ב� חמו

אני אקטע , א� לא .מתעקש על זה וא� לא אני אקטע אות&

ע� כל הכבוד תשאלי . אני אקטע את שאלת&, באמת. אות&

  . שאלה משלימה

  .רק אל תזמי� לה משטרה  :גיא ב� גל

  . שיזמי� משטרה א� זו השיטה  :אל' אתי ג�

  . אתי, שאלה משלימה בלבד  :יהודה ב� חמו

בתור אחת , מערכת הכריזה, עכשיו, שאלה משלימה  :אל' אתי ג�

מי כמוני שיודעת שיש , של החברה הכלכליתשבדירקטוריו� 

מה שצרי& , הסיפור הוא מצחיק. תשתית למערכת הכריזה

, את� באת� וביקשת� אישור למערכת האינטרנט. לעשות ש�

אז על זה לא היה כס$ ועל , כמה נשי� באינטרנט מפעילות

שנמצא מהדור הקוד� שיוצאי� ע� הקווסאקי מערכת כריזה 
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  ? את� לא חושבי� על זה? 60� ת הוע� רמקול שהיה בשנו

  . שאילתא הבאה. את תחשבי בשבילנו. תודה רבה  :יהודה ב� חמו

  . חשבתי  :אל' אתי ג�

  . אנחנו נעשה ואת תחשבי, תמשיכי. תחשבי  :יהודה ב� חמו

  . אז קדימה, הנה, ההבדל  :אל' אתי ג�

  . חלוקה צודקת? מה הבעיה, את תחשבי ואנחנו נעשה  :יהודה ב� חמו

  . אל תזלזל, יהודה  :אל' �אתי ג

  . כשמשאירי� את החשיבה רק ל& אתה יודע מה קורה, יהודה  :גיא ב� גל

  . אל תזלזל, יהודה  :אל' אתי ג�

  , שאילתא של גיא ב� גל  :יש'ר בוקי צ"ד

  . אני מבקש לא להפריע  :יהודה ב� חמו

  . תכבד כל אחד מאיתנו, תכבד, אל תזלזל  :אל' אתי ג�

  .אני מאוד מכבד. בד מאודאני מכ  :יהודה ב� חמו

  . בשביל זה אנחנו פה, זה שאלות דאגה, זה לא קנטרני, אנחנו  :אל' אתי ג�

  . אי� ספק שאתה מאוד מכבד, מאוד מכבד  :גיא ב� גל

  . ומספיק ע� הזלזול הזה בנו, בשביל זה אנחנו נמצאי� פה  :אל' אתי ג�

  

  ,בכפר סבאגיא ב� גל בנושא הקמת רשת שבילי אופניי� שאילתא של : ד  

  .18/02/09' הוגשה ב

  

כי עיריית כפר " כלכליסט"פורס� בעיתו�  10/02/09בתארי& "  

. 2מיליו�  10סבא תקי� רשת שבילי אופניי� בעלות של 

מערכות שבילי� וכי הוצבו מעל  2בכתבה צוי� כי הוקמו כבר 

  .מתקני� לקשירת אופניי� ברחבי העיר 100

  :לקמ�לאור האמור לעיל אבקש לשאול כד  

כמה כספי� הוציאה עד כה עיריית כפר סבא על תכנו�  .1

  ?והקמת שבילי אופניי�
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מי הגור� המוביל את נושא התכנו� של שבילי האופניי�  .2

 ?ותשתית האופניי� בכפר סבא

מ של שבילי אופניי� חדשי� צפויי� להיבנות "כמה ק .3

 ?בחמש השני� הקרובות

� שפעלה הא� תמשי& לפעול ועדת ההיגוי לשבילי אופניי .4

בראשות , במידה וכ�, בראשות סג� ראש העיר יעקב אוחיו�

  "?מי ומה יהיה הרכב ועדת ההיגוי

  :תשובת ראש העיר  

ושכונת , ג� אנטמ�(שבילי האופניי� הקיימי� בכפר סבא  .1

. בוצעו במסגרת עבודות פיתוח כלליות) כפר סבא הצעירה

תכנו� ראשוני של רשת שבילי האופניי� נעשתה במסגרת 

  .כנית האב לתחבורה כחלק מדרישות משרד התחבורהת

 .י אג$ ההנדסה בעיר"נושא תכנו� שבילי האופניי� מובל ע .2

מ של שבילי אופניי� בחמש השני� "הצפי הוא לכעשרי� ק .3

 .הקרובות

בראשה יעמוד ממלא מקו� . ועדת ההיגוי תמשי& לפעול .4

הרכב הוועדה כולל נציגי . יש'ר בוקי צ"ד, וסג� ראש העיר

, נוער(נציגי ציבור , )תכנו�, תחבורה, ספורט(ירייה הע

נציגי� של גופי� רלוונטיי� , )רוכבי� ופעילי�, הורי�

  ).'איגוד האופני� וכד, היחידה האזורית לאיכות הסביבה(

   

איכות הסביבה שקרא את  אני מאוד מודה למחזיק תיק  :גיא ב� גל

ורא השאלה שלי נ. השאלה ואני שמח שהוא מרכז את הנושא

כנראה שמישהו שאמו� על הכנת תשובות בעירייה , פשוטה

שאלתי . אי� לי דר& אחרת להגיד את זה, לוקה בהבנת הנקרא

כמה כספי� הוציאה עד כה עיריית כפר סבא על , שאלה פשוטה
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התשובה ? כמה כס$ הוצאת�, תכנו� והקמת שבילי אופניי�

 שבילי האופניי� הקיימי� בכפר סבא בוצעו" :שקיבלתי

תכנו� ראשוני של רשת שבילי . במסגרת עבודות פיתוח כלליות

אופניי� נעשתה במסגרת תכנית אב לתחבורה כחלק מדרישות 

אני רק מורה , אני נורא מצטער, יהודה, "משרד התחבורה

אי� לי דר& יותר פשוטה לנסח שאלה שמנוסחת בכמה , בישראל

מסוגל א� על הדבר הזה אתה לא . כס$ הוצאת על נושא מסוי�

  ? אז על מה כ� ,לענות אפילו

  . גיא ב� גל, יודע בכמה כס$ מדובר יוניא�, תשאל את יוניא�  :אהוד יובל לוי

  , שאלת ההמש& שלי, שאלה פשוטה נשאלה  :גיא ב� גל

  . כמה, כמה  :אהוד יובל לוי

אני ג� את שאלת , מאחר ולא ענית על השאלה המקורית  :גיא ב� גל

י "א הזאת נוסחא בקיצור נמר" עפהשאילת, ההמש& שלי נאל"

שכנראה מתאימה , חוות הדעת המשפטית שהזמנת מקר� קדמי

, את חוות הדעת שלה לצרכי� הפוליטיי� של& מעתה והלאה

  . וג� על השאילתא הזו אני לא מצליח לקבל תשובה

   .תודה  :יהודה ב� חמו

   ?אז אפשר לקבל תשובה כמה כס$ השקעת� בשבילי אופניי�  :גיא ב� גל

  . תקבל מחר מכתב מפורט על כל שבילי האופניי�, תודה  :יהודה ב� חמו

   ?למה לא הערב  :גיא ב� גל

   .כי לא הכינו את זה בטעות  :יהודה ב� חמו

  . לא תקבל, אל תדאג  :נפתלי גרוס

  ?למה חכמולוגיות, די  :ד מנשה אליאס"עו

  . ודע כמההוא לא י. הוא לא ענה על כמה? חוכמולוגיה שלי  :אהוד יובל לוי

  ? מה קשור לעניי� עכשיו לכל השאלות שלה�  :ד מנשה אליאס"עו

תחזיר את  .תרשו� הערה שנייה לפרוטוקול. יוניא� הבי� בכמה  :אהוד יובל לוי

  . היה ג� סדר. הוא לפחות מבי� במספרי�, יוניא�
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  . תרתי משמע הוא מבי� במספרי�  :גיא ב� גל

  

  . הצעות לסדר  .2

  

אהוד נפתלי גרוס ו, אל' אתי ג�, אמיר גבע, גיא ב� גלהצעה לסדר של : א  

ר� וטיפול מזורז ' מצב החירו� שנודע עליו בשכונת גני אלבנושא , יובל לוי

  .לסילוק המפגע התברואתי החמור

  

  :רקע ודברי הסבר  

לפני כעשרה ימי� נודע באקראי דבר צו הסגירה שנחת� על "  

ריאות בחודש ר עפרה חבקי� ממשרד הב"ידי רופאת המחוז ד

המופנה למשרד החינו& ומור לסגור את מבנה בית הספר , ינואר

  .גולדה לאלתר לכל פעילות ובכלל

מחייב דיו� דחו$ , צו הסגירה נבע מממצאי בדיקה בשטח  

לטיפול שונה במצב הקיי� זה זמ� רב בהיערכות העירייה 

, עקב חומרת הממצאי� וההשפעות על הסביבה, ר�� בשכונת אל

כו� עיריית כפר סבא להורות על העברת גני הילדי� מצאה לנ

  .ממוקמי� מול בית הספר

  :הנושאי� והשאלות שנותרו ללא מענה  

מה , חות שהוזכרו לעיל ובצו הסגירה"על המועצה לדו� בדו .1

  ?משמעות� ומה מתחייב מקיומ�

על החברי� לדעת מהי אחריות המועצה למצב ולתוצאות  .2

יש לקבל חוות . ות אלהח"שיחולו מהתעלמות המועצה מדו

 .דעת משפטית כתובה של היועצת המשפטית

יותר יש לדווח למועצה מה קרה לפתרו� הזול והמהיר  .3

 . לכאורה של המהנדס שניצר
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בשאלה מה� הנזקי� הצפויי� , לאור צו הסגירה, יש לדו� .4

 :בתקופת ההמתנה לסיו� התיקו�

לתושבי� שגרי� מסביב לבית הספר בסביבה  4.1

  .המיידית

 .ות תושבי השכונה מבחינה בריאותיתלמא 4.2

מוצע להביא בפני המועצה את הצעת , לאור הכל האמור לעיל

  : ההחלטה הבאה

מועצת העיר מכירה בקיו� מצב חירו� לאלתר בשכונת גני  .1

  . ר�� אל

 :הטיפול במצב החירו� כולל .2

  .הקמת מנהלת מיוחדת לטיפול בשכונה המזוהמת  .א

סנ� הפח� החלפת מ: טיפול מיידי בפתרו� הזמני  .ב

התקנה ; הפסקת הזרמת מי החמצ�; )או תיקונו(

 ).בארובה ובשכונה(מיידית של שני גלאי� 

מת� הסבר מפורט לתושבי� לניטור תוצאות   .ג

  .מתי וכיצד יידעו שהמצב מסוכ�, הגלאי�

רישו� תלונות ובדיקות מקיפות לכל : סקר בריאות  .ד

כל מקרה חמור יועבר . י רופאי�"תושבי השכונה ע

 . על חשבו� העירייה, המש& לטיפול

 :הפתרו� הקבוע  .ה

 �בחינה מחודשת של הפתרו� הזול והמהיר של  

  .שניצר' אינג

 �זירוז ביצוע הפתרו� הקבוע שעליו יחליט ראש  

קיצור מירבי שמותר : דהיינו. העיר בי� החלופות

קביעת חובת עבודה , ללוח זמני� במכרזי�

וביצוע מקטעי� , במשמרות לאור& כל היממה
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  ".י צוותי� שעובדי� במקביל"ל עבמקבי

  

שאילתות שלי  2, ...שאילתות שלי  2� ש פה צרי& להגיד, יהודה  :אהוד יובל לוי

  , באו לפה אנשי�. שאילתא בנושא גולדה, ארוכות מדי ה�

  . בבקשה, הצעות לסדר  :יהודה ב� חמו

אני . בצורה מסודרת ואי� תשובה כי השאלה ארוכה מדי...   :אהוד יובל לוי

  ,גולדה, אל אות&אש

  , אני מבקש אות&  :יהודה ב� חמו

  , גולדה...  :אהוד יובל לוי

אתה מפריע לישיבה ואתה תמצא את עצמ& , אני מבקש אות&  :יהודה ב� חמו

  . בחו"

  . תעבוד לפי החוק, אל תבקש אותי  :אהוד יובל לוי

  . אתה תמצא את עצמ& בחו"  :יהודה ב� חמו

  ?תזמי� לי משטרה  :אהוד יובל לוי

  . אני מאוד מבקש אות&  :יהודה ב� חמו

ע� משטרה אתה לא , מקורס טיס ניסו להעי$ אותי, אתה יודע  :אהוד יובל לוי

  . אתה הטייס בעצמ&. תעי$ אותי

   .בבקשה  :יהודה ב� חמו

  ? כמה  :אהוד יובל לוי

  .זה בטעות, יובל, אבל זה טעות, לא יודעי�. אי�  :גיא ב� גל

  . אל� ג�, בבקשה. עה לסדרהצ, בבקשה  :יהודה ב� חמו

שאנחנו לוקחי� ברצינות , אגב, אני שמח שזה משעשע אות&  :גיא ב� גל

כי ציבור , את התפקיד שלנו כנבחרי ציבור לשאול אות& שאלות

ואתה צרי& לענות לנו על שאלות לפעמי� ג� , שלח אותנו לפה

  , א� ה� לא מוצאות ח� בעיני&

  .הצעה לסדר, בבקשה  :יהודה ב� חמו

אז זה לא קצר מספיק וזה לא ארו& , אבל כל מה שלא נוח ל&  :יא ב� גלג
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  . מספיק וזה לא זה

  . בבקשה, הצעות לסדר  :יהודה ב� חמו

כשאחת מה� הוגשה , הצעות לסדר לישיבה הזו 4אנחנו הגשנו   :גיא ב� גל

חברי סיעת הירוקי� ומר לוי מסיעת  4. חברי מועצה 5י "ע

רוב האורחי� כא� הגיעו לנושא מאחר ואנחנו רואי� ש. תפוח

 10את . ולא בכדי אנחנו רוצי� להתחיל בהצעה הזו, של גולדה

 3הדקות שמגיעות לנו להציג את הנושא אנחנו נחלק בי� 

מר לוי , דקות 4הדקות וידבר  10שיסיי� את , אנוכי. דוברי�

. דקות 3אל � אחריו תדבר אתי ג�, דקות 3יתחיל וידבר 

התושבי� ג� מבקשי� א� ה� יכולי�  .שלושתנו נתחלק בזמ�

א� ראש העיר יואיל בטובו , י נציג אחד להגיד ג� דבר מה"ע

  . הרבה לאפשר לה�

אני יודע . אני יודע להסתכל קדימה, אני לא יודע לתכנ� לאחור  :אהוד יובל לוי

כי , שנכו� להיו� יש בגולדה בשכונה וכנראה בכל מערכת הביוב

אומרי� . רי� ש� חומרי� כימיי�עוב, הביוב לא עוצר בגולדה

אומר את זה מהנדס ואומרי� את זה ג� , את זה בבדיקה

. לא בטוחי� מה זה, תשובות שיש ביוב אבל לא מצאו מאיפה

וכל מיני ... ח איכות הסביבה ומצא שיש כלופורו� ו"עד שבא דו

ג� בשאילתא שהועלתה , אז השאלה שלנו היתה. מריעי�

מחפשי� מי , שטסי� לקנדה או לסי�לפני ? איפה זה, והועלמה

לפני שמקימי� . צרי& להגדיר מי אחראי. מזה� את הביוב

שהוא , רושמי� מה היו הסמכויות שלה ומי יהיה אחראי, ועדה

28� ב, למה להגיד לא יודע', אני לא יודע'לא יוכל להגיד  

. 'נקיי� פתרו�'אומרי� לגיא ב� גל  2008לפברואר בשנת 

נתחיל 'כותבי� . מועצה נקיי� פתרו�מצביעי� כל חברי ה

28.2.2008� אי� קשר בי� מה שכותבי� בהחלטה ב', בפתרו� ,

אחרי זה כותבי� החלטה , מצביעי�, 2008� נקיי� החלטה ב
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, אחת הבעיות שמטרידות פה את כל התושבי� .אחרת לגמרי

זה , מי היה צרי& לעשות, איזה צינור הזמינו, היא לפני העבר

 אני לא מקבל את הטענה שמהנדס העיר. מי אחראי היו�

אחראי היו� ליותר מזה שהוא צרי& להקי� ביוב א� לא יתנו 

הוא לא בנה את , מהנדס העיר לא לוקח כס$. לו כס$ לביוב

מהנדס העיר יבנה קו . בלי הוראות ובלי גיבוי כספי הבניי� הזה

 את... ו לויגיד, לא יתנו, לא יתנו לו כס$. ביוב א� יתנו לו כס$

תיק איכות , הנושא לאחריות .הוא ישאיר, זה למישהו אחר

יש לא יכול להגיד שהוא 'ר בוקי צ"ד 25.12.2008הסביבה מאז 

הוא לא יכול להגיד שהוא לא מבי� אי& . לא יודע מה זה כימיה

מישהו צרי& לשאת באחריות לתיק הזה של . מחפשי� מזהמי�

, טב הבנתישל חיפוש מזהמי� בביוב לפי מי, איכות הסביבה

אלא א� כ� תעמיד אותי , הנושא באחריות תיק איכות הסביבה

  . על הטעות

  . א� אתה צרי&, יש ל& עוד דקה  :גיא ב� גל

  , בדקה שיש לי, סליחה. אני לא, בכבוד  :אהוד יובל לוי

  . אז תשמור אותה לתושבי�, לא  :אל' אתי ג�

ה האחריות של& אני רוצה לדעת מ. עוד חצי דקה אני אגיד  :אהוד יובל לוי

בי� על מעשה , כל אחד שיושב פה, להיו� על כל חברי המועצה

אני רוצה לדעת איזה פעולות . או על מחדל שנקרא גולדה

, נעשות או לא נעשות היו� לאיתור המזהמי� ומי אחראי לזה

  .ומי ישא באחריות אישית

  ? אתה מהל& עלינו אימי�  :ד אית� צנעני"עו

  .  אני שואל, ד"אתה עו  :אהוד יובל לוי

מי , אני רוצה להגיד שדבר ראשו� אני מתפלאת מה קורה פה  :אל' אתי ג�

, הנהלת העירייה ותושבי העיר, אני ציפיתי שראש העיר. נגד מי

הרי ס& הכל אני לא מאמינה שראש . תושבי השכונה יהיו ביחד
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יש פה ? ופתאו� מה יוצא. העיר לא רוצה לפתור את הפתרו�

את , את רש$, במקו� לקחת נציגי�. השניאחד נגד . מלחמה

בואו נשב 'לקרוא לה� למשרד ולהגיד , לקחת, אבישי מתיה

זה , אז פתאו� זה משטרה. 'ונעשה יחד ונראה אי& ומה

אנשי� מחו" לכפר סבא שואלי� , מה אני אגיד לכ�. מעצרי�

מתביישת . אני פשוט מתביישת?', מה קורה בעיר שלכ�'אותי 

העיר שאני תמיד מתגאה בה . רה בעיר שלילהגיד שזה מה שקו

. אלא נגד, שהעירייה לא הולכת יחד ע� התושבי�. לדוגמא

, לקחת� לוועדה ואני מסתכלת ואני חושבת שיהודה, עכשיו

אתה . בשבילי אתה זה שאחראי על הנושא, אתה כראש העיר

. אלא רק ראש העיר. ולא א$ אחד מחברי מועצת העיר פה

  .אני מדברת אלי&. לא מקשיב לי הוא, שניות 2תוריד 

  ? אתה מקשיב לה, יהודה  :גיא ב� גל

, לקחת� והחלטת� בוועדה לקחת את יאיר אברה�, עכשיו  :אל' אתי ג�

. ס ולא עשה כלו�"הב� אד� שנתיי� יושב בוועד ביה. נורא יפה

כי ? זה נקרא פתרו� של בעיה? כי הוא נוח? למה. אז דווקא הוא

זה ? שא$ אחד מהירוקי� לא נמצא ש� אי& זה? נוח לשי� אותו

אבל ה� , אולי ה� קצת מביני� יותר, המוטו שלה�

, עכשיו מומחי�. ופוזיציה אז ה� מוקצה מחמת מיאוסבא

 2כנית בערו" כשאני שומעת בת? איזה מומחי� לקחת�

, ינרית'אני רק אינג'נרית אומרת בשלב השני 'שהגברת האינג

במקו� ללכת ? אז מה', תאני לא טוקסולוגי, אני לא מבינה

 ?הולכי� למומחי� שמורחי� אותנו, למומחי� הכי טובי�

נשלחו , בשביל לעשות אולי אשפה פנאומטית בשכונה הירוקה

כי ההחלטה . וזה נכו� היה, לספרד נסעו פה. נציגי� לספרד

, אז א� אי� מומחי� במדינת ישראל לכזו בעיה. היתה אחרת

אל$  40� ולה יותר זול מאשר ההיה ע. ל"אז תביאו מומחי� מחו
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ולקחת לפחות אנשי�  .לזרוק כל חודש בשביל המתק� שעושי�

ולא כשאנחנו יושבי� במצגת ואני יוצאת מהמצגת , מומחי�

ל .ה.ושואלי� את האד� המתאי� מת, שעשית� לראש העיר

, שנתיי�, עד היו�. הוא לא יודע?', ממה נובע הריח, תגיד'

שלושת רבעי , שנה הבחור עובד. יחלא יודעי� מאיפה הר, שלוש

 ...לא הכנסת�? לא עשית� בדיקות, מה. הוא לא יודע, שנה

אני שואלת בתמיהה לראש ? מה לא נעשה פה? לתו& הצינורות

א$ , ויכול להיות, א� אתה לא מתמצא בנושא, עכשיו. העיר

תביא , אז תביא מומחי�. אחד מאיתנו לא מתמצא בהכל

  . אנשי� כדי לפתור

  . את על החשבו� של החבר של&  :ה ב� חמויהוד

  . אל תדאג  :אל' אתי ג�

  . את צריכה לסיי� אתי  :גיא ב� גל

  , אבל, יש לי עוד הרבה שאלות, טוב, עכשיו  :אל' אתי ג�

  , דקות שלי 4� אני את ה  :גיא ב� גל

  . דקות 4אי� ל&   :יהודה ב� חמו

כי , ני� ג� כרגעואתה לא תתווכח איתי על מדידת הזמ, 4יש לי   :גיא ב� גל

ואני אנצל  דקות 4יש לי . מדדתי אות� מרגע שהתחלתי לדבר

  . את כול�

  , ויש לי רק עוד דבר אחד, אה  :אל' אתי ג�

  . יש הרבה מה להגיד, אתי  :גיא ב� גל

יש דבר אחד שאמרו שכל הבדיקות ה� מתחת לס$ , שנייה  :אל' אתי ג�

  .י� לסרט�מתחת לס$ הסרט� אבל יש סימנ. אבל יש ריח. הריח

כי זו , אני רוצה שתקשיב טוב למה שאני מקריא כרגע, יהודה  :גיא ב� גל

ההגדרה של המילה אחריות ולצערי אתה לא יודע מה כנראה 

התייחסות ראויה של אד� לדבריו : "המילה הזאת אומרת

מעורבות של אד� בגרימת מצב או . למעשה ולאמו� שנית� בו
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ומשמעותה של מעורבות , תובאי מניעתו כשהיה עליו למנוע או

אבל אתה ג� לא , כנראה שאתה לא מכיר את המושג". זו לגביו

מכיר את העובדה שאתה נושא באחריות מלאה למחדל 

ר "אתה יו. הסביבתי החמור ביותר שהעיר הזאת אי פע� ראתה

ר ועדת תכנו� "את היו, פורו� ההנדסה של עיריית כפר סבא

אתה , ר ועדת המשנה"יו אתה, ובנייה של עיריית כפר סבא

אתה ג� זה שבחר את מהנדס העיר . מחזיק תיק ההנדסה בפועל

אתה נושא באחריות . שנמצא כמה כסאות פה לשמאלי

י ממצאי� בדוקי� גור� "המקצועית העליונה על המחדל שעפ

השאלה למה . ברגעי� אלה ממש נזק בריאותי לאנשי� רבי�

אני לא מאמי� ? כי אתה לא רוצה? אתה לא פותר את הבעיה

ואני , אבל אי אפשר להתעל� מכמה עובדות. שזאת הסיבה

גורמי� מקצועיי�  �  1עובדה מספר . אגיד אות� מאוד בקצרה

המליצו ל& כבר , בכירי� ביותר בעירייה שאתה ראש העיר שלה

שצרי& , חלק� חיצוניי� וחלק� פנימיי�, לפני למעלה משנתיי�

חוות דעת . הזאתלהחלי$ את קו הסניקה של השכונה 

ג� , אני מדגיש. 2מיליו�  5� מקצועיות תמחרו את העלויות בכ

ניר 'המלי" על זה אנג, ל המליצו על זה.ה.גורמי� של חברת ת

והמליצו על זה , לפני קצת פחות משנתיי�מיקי שניצר 

. הבכירי� ביותר באג$ ההנדסה שאתה מחזיק את התיק שלו

קיבלה פה החלטה לפני , ימועצת העיר כפי שאמר ידידי יובל לו

בעקבות דיו� שהירוקי� יזמו פה , 649החלטה מספר , כשנה

אתה מעול� לא הבאת את הנושא הזה למועצת . במועצת העיר

ההחלטה . אתה לא רוצה לדו� בנושא הזה במועצת העיר, העיר

ס גולדה "אמרה שמאשרי� טיפול בהחלפת קו סניקה באזור בי

עית שאתה כראש עיר היית החלטה ביצו. 2008במהל& שנת 

ודחפור אחד ומרצפת  2009ואנחנו במר" , ייש� אותהצרי& ל
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כי אתה חזר . השאלה היא למה. ר�� אחת לא זזה בשכונת אל

כי אתה לא מסוגל להוביל מהל& שגור� נזק ? יכולת לנהל עיר

אני לא מאמי� שאפילו אתה רוצה להסב כזה ? בריאותי לאנשי�

אות& בשתי תיאוריות שיש לי  אז אני אשת$. נזק לעצמ&

, אחת יותר קונקרטית ואחת אולי יותר קונספירטיבית. בעניי�

שהיית שנה לפני , התיאוריה הקונקרטית שלי. יהיה מי שיגיד

; בחירות ורצית להשקיע כל שקל שיש ל& במה שנגלה לעי�

ויגיד שראש העיר , בדברי� שהציבור יראה, בפרחי�, בפארקי�

להגיד ל& ממקור ראשו� שאתה  אני יודע .הפ& פה כל מרצפת

התערבת בתכניות עבודה של אג$ ההנדסה ושינית אות� כדי 

וכדי שהציבור יראה כמה העשייה של& , שעוד מדרכות יוחלפו

 היש לראש עיר פררוגטיב. על פניו זה לא דבר מגונה .היא רבה

אבל לא על חשבו� פצצת זמ� , להתערב בתכניות עבודה

אתה כנראה . ת על הבריאות של התושבי�מתקתקת שמאיימ

אחרת . יותרחשבת לתומ& שמדובר באמת במטרד של ריח ולא 

ס ולא מחכה "אני מאמי� שהיית מוציא בעצמ& את ביה

אחרת היית מפנה את גני הילדי� בעצמ& ולא . שישביתו אותו

  . היית מחכה שיפנו אות�

  ,גיא, גיא  :אבי ב� חמו

אתה צרי& . שניות 50� דקות ו 9אני על , &אתה כשלת בתפקיד  :גיא ב� גל

כמה ועדות שתקי� מטע� או . לקחת אחריות על הדברי� של&

, ע� פרופסורי� שמקבלי� כס$ מהעירייה או לא, שלא מטע�

אני אומר ל& שסיעת הירוקי� הולכת לפנות למשרד להגנת 

כי אתה , הסביבה ולדרוש הקמת ועדת בדיקה בלתי תלויה

שהיכולת ל& להקי� ועדות ה� ועדות הוכחת לצערי בעבר 

ג� , לצערי. זה לא צלח, ניסית את זה בפעמי� קודמות, מטע�

אי� ש� שיתו$ , המקרה הנקודתי שאתה כרגע מנסה לארג�
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את שני הנציגי� האותנטיי� היחידי� של . אמיתי של ציבור

  , הציבור שהיו בוועדה הזאת

  , גיא  :אבי ב� חמו

ת ישראל ואת השני משכת את כתב המינוי העפת אחד למשטר  :גיא ב� גל

שלו כי הוא העיז להגיד ל& מול נשיא המדינה שכשלת בתפקיד 

  . של&

  . תודה רבה  :יהודה ב� חמו

  . אני מזכיר ל& שהתושבי� רוצי� להגיד מילה ג�  :גיא ב� גל

  . אני מבקש לא להפריע לזמני הישיבה  :יהודה ב� חמו

  . אני לא מפריע, אני מבקש  :קהל

בסו$ , אני אענה בסו$ הישיבה, א� אתה רוצה, אתה מבקש  :ודה ב� חמויה

  . הדיו�

  . אני מבקש דקה מזמנ&  :קהל

  . אני מאוד מבקש לא להפריע כרגע לישיבה  :יהודה ב� חמו

  , ביקשת שנדבר בדרכי נוע�  :קהל

  . אני מבקש לא להפריע כרגע לישיבה  :יהודה ב� חמו

  , אני נציג התושבי� ,אני מציע, ביקשת דרכי נוע�  :קהל

  , ידבר נציג התושבי�  :יהודה ב� חמו

  , אני מבקש בדרכי נוע�  :קהל

  . לאחר שחברי המועצה ידברו  :יהודה ב� חמו

  .שתשמע את דברינו  :קהל

  . אני מבקש אחרי שחברי המועצה ידברו  :יהודה ב� חמו

  . חברי המועצה, אבל אולי ה� רוצי� להגיב  :קהל

  .הוא יגיב ,סליחה  :יהודה ב� חמו

  . אולי חברי המועצה ירצו להגיב לו  :קהל

בסו$ נאפשר , חברי המועצה אנחנו מקיימי� דיו�, סליחה  :יהודה ב� חמו

  . בבקשה, אור�. לדובר אחד מצד התושבי�
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  . היה כנראה כ� היו נותני� לו לדבר 2א� ערו" . חבל  :קהל

  . אור� , בבקשה. תודה  :יהודה ב� חמו

אני , אני חושב יהודה, אני מבר& על עצ� קיו� הדיו�, קוד� כל  :אור� כה�

שאת הדיו� הזה היית צרי& להביא , ג� אמרתי ל& את זה

ראויי� לידו� והנושא הזה  אני חושב שהתושבי�. מיוזמת&

וא� הוא נעשה אז טוב , ראוי שידו� בבמה המרכזית של העיר

, הדיו� הזה הוא בעצ� המש& של הדיו� שעשינו במליאה. שכ&

כל מי שמבי� חברי המועצה שרצה . שג� עליו אני מבר&

אני רוצה להגיד שאנחנו . בנושא גולדה יכל להשתת$ בדיו�

קיבלנו מאנשי המקצוע את . קיבלנו את כל המידע מפי הגבורה

כל מי שרצה לשאול את השאלות הקשות . כל המידע שרצינו

וחשוב , ביותר יכול היה לשאול וקיבל ג� את התשובות

המידע הוא מגיע וזה ג� כ� איזה שינוי שאני . רי� יאמרושהדב

ובהקשר הזה אני , המידע מגיע לאתר האינטרנט. מבר& עליו

 חושב שעיריית כפר סבא עשתה צעדי� משמעותיי� קדימה

סליחה , באשר למחלקת ההנדסה. וצרי& ג� להגיד את הדברי�

בל לא א, רגע. אז תני לי? נכו�, אני לא הפרעתי ל&, אל� ג�' גב

צרי& להגיד ג� את . תני לי, עוד לא דיברתי על הפתרו�. סיימתי

אני הייתי מציע לירוקי� להגיע לישיבה , אגב. הדברי� האלה

  . הזאת

  ? מה קרה ל&, ע� כל הכבוד, אני מאוד מבקש אתי, סליחה  :יהודה ב� חמו

. אני מבקש ממ&, אני לא הפרעתי ל& אתי, אל תפריעי לי, די  :אור� כה�

. אל תדאגי, אני אגיע להכל. י רוצה מילה למחלקת ההנדסהאנ

אינני מוכ� שאנחנו נגיע למצב שכל . באשר למחלקת ההנדסה

שמגיע לפתחה של מחלקת ההנדסה הופ& להיות , פרויקט יהודה

  , פרויקטכל . זה דבר שהוא לא נתפס. למשבר קואליציוני

  ? איזה משבר, קואליציה  :???
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כל פרויקט . קרא לזה איזה משבר שאתה רוצהת, קואליציה  :אור� כה�

א� זה פינוי בינוי וא� זה פרויקטי� , שמגיע למחלקת ההנדסה

ומיד צרי& לתר" ולהסביר . מיד הפלט שלו זה משבר, אחרי�

מחלקת ההנדסה . די זה די. די? למה זה צרי& להגיע, ולשאול

ואני אומר , לא יכול להיות המצב הזה והוא לא יכול להימש&

אינני יכול להשלי� , באשר לתושבי� .זה בצורה הכי ברורה את

ואני . ע� מעשה בריונות, וג� את זה אני רוצה להגיד, ג� כ�

וחלק , יודע שיש כאוס גדול מאוד בהקשר הזה מבי� התושבי�

אבל להגיע למצב שאנחנו מפריעי� . מהדברי� בוודאי מוצדקי�

 ,בשמות ואני לא אנקוב, בישיבות וכמעט מפוצצי� אות�

יש . זה דבר שהוא בלתי נתפס, ולהגיע למצב שמפעילי� אלימות

ואני ממלי" לכ� להשתמש , בממשל דמוקרטי הרבה מאוד כלי�

  . בה�

  . סביב השולח� הזה...  :קהל

  . אני מאוד מבקש, סליחה חברי�  :יהודה ב� חמו

  . אני ממלי" לכ� להשתמש בכלי�  :אור� כה�

  .  בלבדיוק על זה אני מדבר א  :קהל

  . אבל אתה מפריע  :אור� כה�

  . חונקי� לי את הילד  :קהל

  . תאמיני לי שיש לי הרבה מה להגיד. אני אגע ג� בזה  :אור� כה�

  . הבריונות זה שלכ� לא שלנו  :קהל

  ...אנחנו לא מדברי�. תודה, בואו נירגע, חברי�  :קהל

חשוב מאוד שג� תושבי העיר לא יקימו לה� . בסדר גמור  :אור� כה�

, באשר לפתרו�. כהנהגה אנשי� שמשתמשי� במעשה בריונות

דברי� ואני למעשה בישיבה האחרונה בעצ� אני שמעתי את ה

אנשי� , שבעצ� אנשי המקצוע �  1. דברי� עיקריי� 3למדתי 

אומרי� שאי� אפיו� , ועוסקי� בזה לא מעט זמ�, שעוסקי� בזה
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צביע למעשה ה� עדיי� לא יודעי� לה. מדויק של מקור הבעיה

אי�  �  הדבר השני שאומרי� אנשי המקצוע. בדיוק איפה הכשל

ג� הפתרו� , 3מתו&  1, וג� הפתרו� השלישי שנבחר. פתרו� קס�

בעצ� ה� , הזה הוא איזשהו ברירת מחדל שהוא למעשה אומר

וא� . 'אנחנו לא בטוחי� במאה אחוז שהדבר ייפתר'אומרי� 

תרו� ארו& שהוא על פ, אדוני ראש העיר, על פתרו� כזההלכת 

חשוב מאוד להגיד לתושבי� , א� הלכת, היקר ביותר דר& אגב

ולהסתכל לה� בעיניי� ולהגיד , ולהעביר לה� את המידע הזה

אלו ה� , שזה הפתרו� שאתה הול&, לה� בדיוק את הדברי�

, לוחות הזמני� וזה מה שצרי& לקרות ע� כל הקושי שבדבר

ול בלי להגיד מילה אני לא יכ. ואי� פתרו� טוב יותר מזה

הסירו את , לידידיי שכאשר ביקשנו לזמ� את הישיבה הזו

ברפיסות , ואני רוצה להגיד לכ� באמת במילה אחת. חתימת�

ע� חוסר עמוד שדרה לא תיבנו מנהיגות . לא בוני� מנהיגות

ואני חושב שמה שעשית� זה היה לעג לחיי� , ולא תקבלו אמו�

  . תודה רבה. זה הכל. הציבוריי�

  . איציק, בבקשה  :יהודה ב� חמו

  , הוא לא התכוו� למי שהוריד את החתימה  :גיא ב� גל

מי שהוריד את החתימה אני חושב . למי שהוריד את החתימה  :אור� כה�

  . שיודע מי הוריד את החתימה

  . איציק בבקשה, תודה  :יהודה ב� חמו

מחתי אחד מאלה שהוריד את החתימה ביקש לדבר אחרי& וש  :איציק יואל

ואני ג� אענה בהקשר , שאמרת את הדברי� בצורה גלויה מאוד

  . לזה

  . אשמח מאוד לשמוע  :אור� כה�

  . רציתי להגיד שלפחות חתמת  :אהוד יובל לוי

  ? ר החברה הכלכלית המיועד"אפשר להגיד יו  :גיא ב� גל
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על אזרחי כפר סבא אני עכשיו מדבר רגע . אני מבקש, חבריה  :איציק יואל

נקלעת� . בעיה ויש בעיה היכ� שה� גרי� והיכ� שיש, תושבי�

את� נקלעת� . פוליטית ולא עניינית, לסיטואציה לצערי

למשחק כללי� פוליטיי� אשר בי� זה לבי� פתרו� יש מרחק 

והיו� . אלא אני עצוב על כ&, אני לא שמח על כ&. גדול מאוד

לכ� האפשרות להיות כא� בצורה אני שמח מחדש שניתנת 

כי הדברי� יעשו מהחדר , דמוקרטית ולומר את הדברי�, הגונה

ה� לא יקבלו פתרו� דר& חוגי . ה� לא יעשו דר& העיתו�, הזה

אני ג� יוצא . ה� יפתרו בצד המקצועי, בית כאלה ואחרי�

שאי� אחד סביב , כפי שאמרו פה קודמיי, מתו& הנחת עבודה

אבל אני רוצה . השולח� הזה שלא רוצה למצוא את הפתרו�

. אי� עדיי� פתרו�, בשר לכ� מה שאני למדתי בשבוע האחרו�ל

בישיבה , אני הייתי בצוות. אור�, אני מסכי� אית& במאה אחוז

סביב השולח� הזה ישבנו לטעמי המומחי� הטובי� האחרונה ש

ואני שמעתי מה� . זה מה יש. ביותר לעניי� זה במדינת ישראל

� בהצעותיה� ה� לא בטוחי, במסקנה � אחד , שה� לא בטוחי�

  , לפתרו� ולכ� אני חושב שהנכו� ביותר היה

  ? זה בסדרבשכר טרחה  העיקר  :אל' אתי ג�

  . אני לא הפרעתי ל&  :איציק יואל

  ? בשכר טרחה זה בסדר  :אל' אתי ג�

  . לא הפרעתי ל&  :איציק יואל

  . דיברת כבר, אה. תבקשי זכות דיבור? מה קרה, אתי, אתי  :יהודה ב� חמו

  . דעתיי  :אל' אתי ג�

שהמועצה הולכת היו� לאשר , לכ� ג� דרשתי וג� אכ� קרה  :איציק יואל

, הוא ג� רב פעלי�, צוות בראשותו של אד� שיש לו ג� מוניטי�

שירכז כקונדינטור צוות מומחי� , הוא ג� אישיות בפני עצמו

  , רחב והיקפי בכל התחומי� כדי שהפתרו� שיינת�, גדול
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  . וד מבקש מהקהלאני מא, סליחה  :יהודה ב� חמו

�את� לא היית� . כדי שהפתרו� יית� את התשובות הנכונות  :יאיר אברה

& שבו חופרי� לרוצי� לראות פה משחק של תעלת בלאומי

מעבירי� למקו� אחר והריח נשאר או , מוציאי� צינור, באדמה

זאת . זה לא היית� רוצי�. הגזי� חס וחלילה עוברי�

, הבטיח ראש העיר, ביי�מקורות תקצי, ולכ� .שלומיאליות

, ישנ� לצד הבדיקות, ל והמועצה"הבטיח המנכ, הבטיח הגזבר

לכ� אני חושב . ישנ� לצד ההחלטות וישנ� לצד הביצוע בפועל

אני יודע מי , צרי& פה אור& רוח לא רחוק, ע� כל הכבוד הראוי

אני יודע כמה , אני יודע מי האנשי� שהולכי� לעבוד, הצוות

זה כול� סביב השולח� הזה וג� הצוות  רצינות לוקחי� את

את שצריכי� לבחור , אני לא מסכי� ע� מה שנאמר פה. הזה

א� הוא , נציג השכונה לפי היותו בקואליציה או באופוזיציה

אני חושב שזכותו . חבר מועצה שפעל נכו� או לא פעל נכו�

כמו כל , ולחובתו של יאיר אברה� שהוא חבר מועצה כמו&

תו& הצוות הזה יהיה לייצג את השכונה ואת ותפקידו ב, אחד

. כמו כל אחד שיישב ש� בישיבה, המועצה בצורה הכי נאותה

  . מישהו פסל אותו למה מינו אותו לעומת אחרי�

  , רגע  :אל' אתי ג�

  . סליחה  :איציק יואל

  . כי הוא כבר שנתיי� ש�, נכו�  :אל' אתי ג�

  . אז אני עונה ל&  :איציק יואל

  ...שהולא ע  :אל' אתי ג�

  . מספיק, אתי  :יהודה ב� חמו

  .היתה חוות דעת יש לו ניגוד ענייני�  :גיא ב� גל

  ? איזו חוות דעת  :עמיר� מילר

  . קר� קדמי אמרה את זה בישיבת מועצה  :גיא ב� גל



  .י   04.03.2009  37  מועצה מ� המניי� 

  , שבעניי� הזה אני מצפה, אני רוצה לומר  :איציק יואל

  . פתרונותאנחנו מדברי� על , ...אנחנו לא מדברי�, עזוב  :אל' אתי ג�

אלא נחפש , אני מצפה שבעניי� הזה לא נחפש ניגודי ענייני�  :איציק יואל

ואני הבנתי , והפתרו� לבעיה כמו שאמרתי. פתרו� לבעיה

עוד אינו , כמו שאמר אור�, והקשבתי ושמעתי והתעניינתי

עוד שנתיי� יוכל גיא לומר כא� ב, בלאומיל& ותעלת. נמצא

� צרי& לתת פתרו� ואני בעד היו. לראש העיר שחפר ולא פתר

שזה אומר צוות בראשותו של , שהיו� יוצג כא�הפתרו� 

כולל , ר מרינוב על כל המשתמע של הדבר הזה"פרופסור או ד

למי שהסיר , אני רוצה תשובה ל&, דבר אחרו�. תקציבי� בצדו

  . את חתימתו לישיבה שלא מ� המניי�

  ? תאו� בוועדהאי& זה יצא באמת ששניכ� שהסרת� פ  :אל' אתי ג�

מה שאת עושה כי . את לא יותר מזה. זהו, את פוליטיקאית  :איציק יואל

, מה אכפת ל& לא� אנחנו הולכי�. עכשיו זו פוליטיקה

  . אני מדבר על התושבי� ולעניי�? לקואליציה או לא

  ? אבל אי& זה קרה ששניכ� שהסרת� פתאו� את הוועדה, לא  :אל' אתי ג�

  ? אי& זה קורה? ה שאת מדברת ואני לא מפריע ל&אי& זה קור  :איציק יואל

  . זה ממ& והלאה, אתה ח$ לגמרי משיקולי� פוליטיי�  :גיא ב� גל

  . כ�  :איציק יואל

, נכו� .הרצו� של& להיות בקואליציה הוא לא רלוונטי לחלוטי�  :גיא ב� גל

  ? איציק

  , הרצו� שלי  :איציק יואל

  . כנראה לא יודע לשקר אתה. ואותי האשימו שאני שקר�  :גיא ב� גל

  . איציק בבקשה, אני מבקש שתפסיקו להפריע לישיבה  :יהודה ב� חמו

  ... שיביאו, מה הפתרו�, אי�. אבל לא יודעי� את הבעיה  :אל' אתי ג�

  ) מדברי� ביחד(

  . ה� לא יודעי� מה הבעיה? אנחנו? אנחנו  :אל' אתי ג�
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  . זה הפתרו�, תחלי$ את האיש הזה  :גיא ב� גל

 �  ? מה קורה לכ�  :מילרעמיר

  . צרי& להחלי$ את האיש הזה, לפני צנרת הביוב  :גיא ב� גל

  .  תחלי$ אותי. בבקשה, איציק. אז תחלי$, נו, אתה תחלי$ אותי  :יהודה ב� חמו

  ) מדברי� ביחד(

הירוקי� מצילי� , להפסיק את הדמגוגיה הזולה הזאת, מספיק  :ד מנשה אליאס"עו

  . הוא מדבר את מלגלגת, כול� את מלגלגלת על. די, את הכל

  , אתה לא... אני דיברתי. סליחה. לא דיברתי נגד&, אליאס  :אל' אתי ג�

את� משתלטי� על . שלכ� לא פחות משל אחרי�הטרור   :ד מנשה אליאס"עו

למה את מלגלגת , אור� דיבר. תנו ג� לאחרי� לדבר, הישיבות

  .  החיו& הציני של& לא עוזר לא$ אחד? מה יש ?על זה

  ) מדברי� ביחד(

אני עוד רגע מוש& את ההצעה לסדר לשדר ישיבות , ה'חבר  :גיא ב� גל

אני עוד אסכי� אית& בסו$ שלא לשדר  .שקט. מועצה בווידאו

  . בווידאו זה רעיו� טוב

  . מספיק, אתה מפריע לישיבת המועצה, יובל  :יהודה ב� חמו

  . אתה מפריע  :אהוד יובל לוי

אני קורא אות& לסדר פע� . לישיבות המועצה אתה מפריע  :יהודה ב� חמו

, איציק. מספיק. אני קורא אות& לסדר פע� ראשונה. ראשונה

  .בבקשה ממ&, זו פע� אחרונה. בבקשה

אני עשיתי , לעניי� של הסרת חתימתי מישיבה שלא מ� המניי�  :איציק יואל

ואני ממלי" לכל אחד לעשות , מה שצרי& לעשות חבר מועצה

יש שיטה לכתוב שאילתא ולחכות . שיטות יש שתי. את זה

א� המי� , שבועיי� לתשובה א� הרחוב עובר כא� או כא�

. שהירוקי� עושי� אותה, זאת שיטה אחת. עוברי� כא� או כא�

לראש להיכנס , להרי� טלפו�, דלת פתוחה, ויש שיטה אחרת

אומר לי ראש העיר . 'מה אתה מתכוו� לעשות'העיר ולהגיד לו 
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  ', פורי�תו& ימי� ס'

  . ...ראש העיר לא עונה על שו� דבר  :קהל

  , הב� אד� האחרו� ניסה לפתוח את הדלת של ראש העיר  :גיא ב� גל

  . אני מבקש ממ& לא להפריע לישיבה  :יהודה ב� חמו

  ? למה  :קהל

  , אני מבקש ממ& להפסיק, אתה תמצא  :יהודה ב� חמו

  , אתה מדבר  :קהל

  . אי� ל& זכות דיבור פה. יקאני מבקש ממ& להפס  :יהודה ב� חמו

  ? מה זה קשור עכשיו  :עמיר� מילר

הב� האד� האחרו� שניסה לפתוח את הדלת של ראש , איציק  :גיא ב� גל

  . מצא את עצמו במשטרה עצור, העיר

  ? ארלוזורוב... מה הקשר  :יהודה ב� חמו

  ...   :קהל

תצא , &אני מבקש ממ. אני מבקש ממ& לצאת החוצה מהישיבה  :יהודה ב� חמו

תוציאו אותו בבקשה החוצה . החוצה מהישיבה בבקשה

  . מהישיבה

  ? למה? למה  :אל' אתי ג�

  . אני עונה לאור�, אור�  :איציק יואל

  .תוציאו בבקשה את ירו� מהישיבה. אני מבקש רגע, סליחה רגע  :יהודה ב� חמו

  ? מה קרה, יהודה  :אל' אתי ג�

אתה לא יכול ? בעיניי� סולרו אתה לא יכול להסתכל לירו�  :גיא ב� גל

  ?יהודה, להסתכל לירו� סולרו בעיניי�

  . תוציאו אותו בבקשה החוצה, בבקשה  :יהודה ב� חמו

  ? ...מה זה ה? למה? מה קרה? למה  :אל' אתי ג�

  ? מה זה האלימות הזאת  :???

אנחנו ? מה קרה? מה זה השיטה החדשה הזו? למה? למה  :אל' אתי ג�

   ?מה זה? בארגנטינה
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  . הוא התחייב לשמור על שקט  :גלגיא ב� 

   .אני מבקש להוציא אותו החוצה  :יהודה ב� חמו

למה א$ אחד מכ� לא אומר עכשיו שלא , למה? למה? למה  :אל' אתי ג�

  ?למה להוציא אזרח? למה? להוציא

  . אסור לאזרח להתערב במה שקורה פה בשולח�  :שמעו� פר0

  ?מה קרה  :אל' אתי ג�

  .ו והוא התחייב לשמור על השקטאז הזהירו אות  :גיא ב� גל

  , אז הזהירו אותו  :אל' אתי ג�

  . אבל לא לומדי� מזה  :שמעו� פר0

  ) מדברי� ביחד(

  . אנחנו בהתנדבות פה  :שמעו� פר0

  . ג� אנחנו בהתנדבות  :אל' אתי ג�

זה , לנו זה הזמ�. כל אחד שיתחיל לדבר, זה לא דר&? אז מה, נו  :שמעו� פר0

  . על חשבוננו

  ? מה יש ?�ימקריאות ביני, מה את� פוחדי�? מה יש  :אל' אתי ג�

  ... שקל בשעה 2,000אני עובד בעבודה שאני מרוויח   :שמעו� פר0

  ) מדברי� ביחד(

  ? מה קרה? י�'לא הבאת סנדביצ? מה קרה, שמעו�  :אל' אתי ג�

  . זה עוד בעיה  :שמעו� פר0

  ? מה יש? בגלל זה זה הבעיה  :אל' אתי ג�

מה זה משנה מי הוריד את ? אפשר להעיר, סליחה, אתי, יחהסל  :ד מנשה אליאס"עו

בואו , הישיבה התכנסה, אנחנו פתחנו את הישיבה? החתימה

   ?מה זה משנה מי הוריד, נקד�, נדו�

ר הרשימה "בפקודת העיריות אומר שיו 35סעי$ , מנשה, סליחה  :גיא ב� גל

רשאי להורות על הוצאת אד� מהקהל א� הוא מפריע למהל& 

  , אתה הזהרת אותו פע� אחת. בה לאחר שהוא הוזהר כדי�הישי

  . תודה רבה  :יהודה ב� חמו
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  . ומיד אחרי זה הוצאת אותו  :גיא ב� גל

  . תודה רבה  :יהודה ב� חמו

אבל רק . אחרי שהוא הוזהר כדי� אתה יכול להוציא אותו  :גיא ב� גל

  . הזהרת אותו פע� אחת

   .תמשי&, תודה רבה  :יהודה ב� חמו

  , אז תחזירו אותו  :אל' �אתי ג

להפסיק , אני מבקש ממ& אתי. תמשי&, איציק, תודה רבה  :יהודה ב� חמו

  . מספיק. להפריע לישיבה

שיידע שהוא צרי& , התושב הבא שראש העיר ירצה להוציא  :גיא ב� גל

  . ורק אחר כ& הוא יכול להוציא אותו, להזהיר אותו קוד�

תו של חבר או חברת מועצה לפני אני בכל אופ� חושב שעבוד  :איציק יואל

אפשר לשאול במקורות הכי , או הצעה/רישו� שאילתא ו

אמרו לי שיפתח , ולמי שלא נותני� להיכנס, קרובי� וזמיני�

הבטיחו לי ואמרו לי . את הדלת ויכנס וישאל את השאלות

יש ישיבה ע� כל הגורמי� שטיפלו בזה עד היו�  שתו& ימי�

שבה ממני� מישהו שמוביל את ושממנה יוצאי� לדר& חדשה 

, הצוות הזה לקבל את המסקנות הנכונות וההחלטות הנכונות

ולכ� הסרתי את חתימתי כי חשבתי שזה נכו� לעשות קוד� את 

ולאחר מכ� להגיע ע� מסקנה וע� החלטה , הטרו� הגדול הזה

  . למועצה

   ?אז למה לא באת להגיד לנו את זה  :אל' אתי ג�

  , $ שאני רוצה להגידהדבר הנוס  :איציק יואל

  ' ...בואו ננסה, ה'חבר'  :אל' אתי ג�

? למה לבזבז זמ�, אמת ?מה זה משנה א� הוא הסיר, סליחה  :ד מנשה אליאס"עו

לא , מה אתה עכשיו אתה אומר הסרת, מה זה משנה איציק

  . לא מעניי�, הסרת

  , הדבר הנוס$  :איציק יואל
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  . לא יודעי� מה הבעיה, אבל מנשה  :אל' אתי ג�

  . תפסיקי להפריע, אתי  :יהודה ב� חמו

  . לא יודעי� מה הבעיה  :אל' אתי ג�

ותפסיקי להפריע . אני קורא אות& לסדר פע� ראשונה, אתי  :יהודה ב� חמו

  . את לא מפסיקה להפריע. בבקשה

  ? ...למה  :אל' אתי ג�

  . תשלי�, איציק. אני מבקש  :יהודה ב� חמו

ואני עוד פע� חושב , מסיי� אני, עוד פע�, הדבר הנוס$  :איציק יואל

אני מציע לכול� לא בעניי� , שהחלוקה של אופוזיציה קואליציה

דג� הזה של כאילו אני חושב שזה מסתדר אולי בתו& ה, הזה

  , אבל פתרונות לא נותנת' יש ריח'בצד אחד האופוזיציה אומרת 

  ? מה הפתרו� של&  :גיא ב� גל

  . אני מבקש  :יהודה ב� חמו

אבל מצד שני כאילו , ש מצד שני מי שאמור לספוג את הצעקותי  :איציק יואל

  , בתכלס בסופו של יו�. אי� לו פתרו�

  . אני ראיתי פתרונות, איציק  :אהוד יובל לוי

  . יובל, מספיק בבקשה, יובל  :יהודה ב� חמו

  ...   :אהוד יובל לוי

  .אני מבקש אות& להפסיק להפריע, יובל  :יהודה ב� חמו

  . אני לפחות התרשמתי, ו של יו�בסופ  :איציק יואל

  .אני אומר דברי� שה� אמת  :אהוד יובל לוי

כשאתה , להגיד מה שהוא רוצהזכותו . תפסיק כבר להפריע  :יהודה ב� חמו

  , אמרת

  ? מתי זכות הדיבור שלי  :אהוד יובל לוי

  . אתה דיברת כבר  :יהודה ב� חמו

  ? י ל&אני הפרעת? מה אתה רוצה, אבל אתה דיברת  :איציק יואל

  . דיו�... , לא  :אהוד יובל לוי
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צרי& לרענ� כנראה את אדוני ראש העירייה אני , סליחה  :גיא ב� גל

, רגע, אנחנו הצגנו את הנושא. הזיכרו� של& לגבי נוהל הדיו�

  . יש פה אי הבנה של ראש העיר על אי& מתנהל הדיו�, רגע, רגע

  . אני גומר, אני גומר  :איציק יואל

. דקות להציג נושא 10אנחנו ניצלנו . יש הצגת נושא. יפה אז  :גיא ב� גל

  , דקות 10אתה יכולת מטעמ& לתת למישהו לדבר 

  , אני פותח דיו�, לא  :יהודה ב� חמו

  . דקות לדבר 5ברגע שהתחיל דיו� יש לכל דובר   :גיא ב� גל

  . בסו$ תקבלו  :יהודה ב� חמו

  . תלמד את נוהל הדיו�, אז אני מבקש  :גיא ב� גל

   .תלמד לקיי� דיו�? מישהו אמר שלא, בסו$ תקבלו לדבר  :הודה ב� חמוי

  . תלמד את נוהל הדיו�  :גיא ב� גל

אני יוצא מתו& הנחת . אני מסכ� את דבריי ואני אומר עוד פע�  :איציק יואל

ובאמת תנטרלו את , עבודה שאני חושב שהיא הכי נכונה

רוצי� לתת כול� . אי� כרגע בנמצא עדיי� פתרו� טוב. הרגשות

, ניח שבלוח הזמני� שיוחלט פה היו�ואני מ, את הפתרו� הטוב

כמו . זה לא דבר פשוט. יגיע הפתרו� כדי שכולנו נהיה מרוצי�

או /או של גזי� ו/שאמרת� זה לא דבר טריוויאלי של ריח ו

פתרו� , ולכ� הפתרו� צרי& להיות בהתאמה, פינוי בתי ספר

  . אמיתי לאור& זמ�

  . יאיר. תודה רבה  :יהודה ב� חמו

�  . ברשותכ�, אני אקו�  :יאיר אברה

  ? למה הוא עומד  :אל' אתי ג�

  . הוא רוצה לעמוד  :עמיר� מילר

�  . אני מודה שאני קצת מתרגש מהמעמד הזה  :יאיר אברה

  .שווה לחתו� על ויתור...  :אהוד יובל לוי

נשי� א, רק פוליטיקה מעניי� אתכ�. נו באמת, ה'חבר, די  :ד מנשה אליאס"עו
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  , בואו תנו פתרונות, מחפשי� תשובות

אני קורא אות& לסדר , יובל. אני מבקש אל תעזור לי, מנשה  :יהודה ב� חמו

  . פע� שנייה

� אתה קורא אות& פע�  :אהוד יובל לוי   

  . אני קורא אות& לסדר פע� שנייה  :יהודה ב� חמו

  . פע� ראשונה להפרעה שנייה  :אהוד יובל לוי

. אזהרה אחרונה .אתה תצא החוצה, פע� אחת אתה תפריע עוד  :יהודה ב� חמו

  . יאיר, בבקשה

  . תביא לי שוטר  :אהוד יובל לוי

אני קורא אות& לסדר פע� . תוציאו אותו בבקשה החוצה  :יהודה ב� חמו

  . תוציאו אותו בבקשה החוצה. שלישית

  , אתה לא מבי� שזה  :גיא ב� גל

  . או אותו החוצהאני מבקש שתוצי. תודה רבה  :יהודה ב� חמו

  . זו לא שיטה לנהל ככה ישיבה, יהודה  :גיא ב� גל

  . אני נורא מצטער, אני לא את� לאנשי� פה להפריע  :יהודה ב� חמו

  .  אתה ג� לא תסתו� לאופוזיציה את הפה  :גיא ב� גל

  . אני מבקש להוציא אותו החוצה  :יהודה ב� חמו

  ) מדברי� ביחד(

  . שתצא החוצהאני מאוד מבקש   :יהודה ב� חמו

  . אי� ל& סמכות  :אהוד יובל לוי

  . תחזור רק להצבעות  :יהודה ב� חמו

  . אי� ל& סמכות  :אהוד יובל לוי

  . אני מבקש להוציא אותו החוצה, בבקשה  :יהודה ב� חמו

  . אי� ל& סמכות  :אהוד יובל לוי

   .הוא חוזר להצבעות  :גיא ב� גל

  . האני מבקש שתוציאו אותו החוצ  :יהודה ב� חמו

  . תזמי� משטרה  :אהוד יובל לוי
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  . אני מבקש שתוציאו אותו החוצה  :יהודה ב� חמו

  ) מדברי� ביחד(

  . אתה מוזמ� לחזור רק להצבעות  :יהודה ב� חמו

ההזמנה . אני פה מכוח חוק, אני לא מתייחס להזמנות של&  :אהוד יובל לוי

  , של&

  , אתה מוזמ�  :יהודה ב� חמו

  ...  אתה, ה ביטלת את השאילתות שליברגע שאת  :אהוד יובל לוי

  ?מה קרה  :???

תוציא אותו , מייק. אני מבקש שתוציאו אותו החוצה, אבי  :יהודה ב� חמו

  . החוצה

  ) מדברי� ביחד(

  . אני מבקש אות& לצאת החוצה  :יהודה ב� חמו

  . עליה�אתה היית צרי& לענות אני העליתי שאילתות ו  :אהוד יובל לוי

  . קשור עכשיו לעניי� זה לא  :עמיר� מילר

  ) מדברי� ביחד(

ט "אתה עדיי� לא הקב. אל תשי� יד על א$ אחד, מייק, מייק  :גיא ב� גל

  . ע� כל הכבוד, של העירייה

  .מספיק? אתה על תק� מבעיר הגפרורי� פה, גיא, גיא  :???

  , אני על תק� ב� אד� שנמאס לו  :גיא ב� גל

  . מספיק. די כבר  :???

, ושבי� נמאס שמושכי� אות� כל הזמ� בלשו�וג� לת  :גיא ב� גל

וכל פע� שאיזה איש ציבור פה או , ומבטיחי� לה� הבטחות

, תושב שואל שאלה עניינית אז מתחמקי� מלתת שאלות

ולא עושי� שו� דבר שמצופה באמת  ...משתמשי� בומאיימי� ו

א� , יהודה, א� היית מקדיש, אתה. אמת נמאס'ת. ונמאס

מהאנרגיה שהקדשת בניסיו� להוריד את היית מקדיש חמישית 

  , יאיר אברה� ואיציק יואל מזימו� הישיבה
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  . די, אוי באמת  :???

כבר לא , היית מקדיש עשירית מהזמ� הזה לפתרו� בגולדה  :גיא ב� גל

  . היתה בעיה היו� בגולדה

  . נכו� מאוד  :קהל

י אנ. אתה לא מתעסק בפתרונות, אבל אתה מתעסק בפוליטיקה  :גיא ב� גל

נדה של 'אני רצתי על אג. לא צרי& להצטדק בפני א$ אחד

אתה יכול להאשי� אותי . לא אתה איציק יואל, איכות סביבה

זה . של איכות הסביבה... אני רצתי על . בפוליטיקה עד מחר

א� אתה התושב היחיד בכפר סבא , א� לא ראית... הסיבה

. הואז נגלה ל& מש, ביו� שישי 2שלא ראה את חדשות ערו" 

  . האיש הזה נכשל כשלו� חרו"

חבל שאתה עושה פוליטיקה על דבר שלא צרי& לעשות , גיא  :צביקה צרפתי

אתה עושה פוליטיקה על . גיא, האמ� לי. האמ� לי. פוליטיקה

  . בדיני נפשות לא עושי� פוליטיקה. דבר שלא עושי� פוליטיקה

  . שיתנהל באופ� שוויוני  :גיא ב� גל

  ... אוד להדליק אנשי� כא�חבל מ  :צביקה צרפתי

לא יכול להיות שכשחבר קואליציה מתפר" הוא לא מעיר לו   :גיא ב� גל

  . פעמי� 3וחבר אופוזיציה מתפר" הוא קורא אותו לסדר , הערה

  . חבל. לא מתאי�. חבל, חבל שאתה מתנהג ככה, גיא  :צביקה צרפתי

  ...ברגע שהאיש הזה... אנחנו נכבד את  :גיא ב� גל

  . זה לא דיו� פוליטי. לפחות בעניי� הזה צרי& לנהל דיו� אמיתי  :פתיצביקה צר

  . אני מבקש אות& לצאת החוצה  :יהודה ב� חמו

  ) מדברי� ביחד(

  . בוא נאפשר ליאיר לדבר, כ�  :גיא ב� גל

  , אני מבקש מהסדרני� שיוציאו אותו  :יהודה ב� חמו

  .ת� לו לדבר. והוא לא מוכ� לצאת, ביקשת  :גיא ב� גל

  . הסדרני� מתבקשי� להוציא אותו החוצה  :ודה ב� חמויה
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  . אתה מטריד אותי...   :אהוד יובל לוי

אני רוצה להקריא לחברי המועצה מכתב שהתקבל , הסדרני�  :יהודה ב� חמו

סירוב חבר : הנדו�: "ל משרד הפני�"י מנכ"ממשרד הפני� ע

לעזוב את ישיבת מועצת העיר בהתא� לפקודת , מועצה לצאת

שר הפני� מר מאיר שטרית ביקש ממני לענות . ותהעירי

הנני מסב את תשומת לב& . שבנדו� 21.1.2009� למכתב& מ

 35.3בסעי$ , זימונ& והנוהל בה�, לתקנו� בדבר ישיבת מועצה

י סדרני "הוצאת חבר המועצה תעשה ע. יש תשובה לשאלת&

  . בבקשה להוציא אותו". העירייה

  ? המי חתו� על המכתב הז  :גיא ב� גל

   . אריה בר  :יהודה ב� חמו

אפשר לראות את המכתב הזה ? אפשר לראות אותו בבקשה  :גיא ב� גל

  , בבקשה

  . אי� ל& זכות דיבור, אתה מתבקש לשבת בשקט  :יהודה ב� חמו

  ? אפשר לראות את המכתב הזה בבקשה  :גיא ב� גל

  . זה לא משנה  :יהודה ב� חמו

מר ב� ? בקשה שקיבלת ממנואפשר לראות את המכתב הזה ב  :גיא ב� גל

  ? אפשר לראות את המכתב הזה, חמו

  . לא  :יהודה ב� חמו

  ?למה לא  :גיא ב� גל

  . כי לא רוצה  :יהודה ב� חמו

  . אז הוא לא ייצא, אז אתה לא מוכ� להראות  :גיא ב� גל

אנחנו רוצי� . אנחנו פע� ראשונה מקיימי� דיו� בגולדה  :אור� כה�

אנחנו מסוגלי� לקיי� את הדיו� להוכיח לראש העיר ולכול� ש

  . אז בוא ת� לנו לעשות את זה, הזה

  ... , יובל, חשבתי שהשכונה חשובה  :???

  ) מדברי� ביחד(
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  . תבקש ממנו שהוא יירד מהע" הגבוה שהוא עלה עליו  :גיא ב� גל

  . אל תדליקו עכשיו את המדורות סת�. די  :???

  ? כ�? נעצר ג� אבישי מתיה אש� שהוא, תגיד לי  :גיא ב� גל

  . אנחנו רוצי� לקיי� את הדיו�, לא  :אור� כה�

  . כי ג� לדבר הזה יש קשר לראש העיר  :גיא ב� גל

  . אנחנו רוצי� לקיי� את הדיו�  :אור� כה�

אתה תישאר ע� , אחד את האנשי�� עד שתוציא פה אחד, אז מה  :גיא ב� גל

  ? זה מה שאתה רוצה? עצמ& לבד פה

  . � את הדיו�אני רוצה לקיי  :אור� כה�

  . אז אל תיכנע לתכתיבי� הכוחניי� שלו  :גיא ב� גל

  . אני רוצה לקיי� את הדיו� הזה, לא נכנע  :אור� כה�

  ...כבוד... . די כבר  :עמיר� מילר

בתור מי שכבר נת� ? בסדר. בשביל כבוד צרי& לעבוד, מר מילר  :גיא ב� גל

  ... את החתימה שלו פע� על

  ... אנחנו  :אל' אתי ג�

  . לתושבי�... את�  :ד יובל לויאהו

  ) מדברי� ביחד(

  ? במה אתה עוזר  :אל' אתי ג�

  . הפרעת לה�? אז מה עשית. את פופוליסטית  :???

הוא אמר שהתפקיד  ?דר�סשודרגת ל? אתה סדר� של העירייה  :גיא ב� גל

  ? ל העירייה הוא סדר� העירייה"סמנכ, זה של סדר�

  , אני מבקש מהסדרני�  :יהודה ב� חמו

אני מבקש שתעזוב אותו . אז תעזוב את מר לוי בבקשה ממ&  :גיא ב� גל

אדוני , ...אתה לא סדר� עירייה וראש העיר? בסדר, לנפשו

  . ל העירייה"אתה מנכ, ג� אתה לא סדר� עירייה, ל"המנכ

  . ללוי, תפסיקו להפריע לו בישיבה  :???

  , שני הסדרני�  :יהודה ב� חמו
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אתה חייב ... י ייעו" משפטי שקיבלתי"שעפ, וללפרוטוק...   :אהוד יובל לוי

  . הצבעה של כל חברי המועצה

  . אני מבקש מהסדרני� להוציא אותו  :יהודה ב� חמו

זה ? ל העירייה"סמנכ? ל העירייה"מנכ? מי זה הסדרני�  :גיא ב� גל

  ? הסדרני� של&

  . ט"יש פה קב  :???

נשי� ששואלי� למה שלא תדבר על גולדה במקו� להעי$ מפה א  :גיא ב� גל

למה שלא תית� תשובות לתושבי� ? יהודה, אות& שאלות

להביע נגד& איזושהי  במקו� להעי$ מכא� את כל מי שמעיז

  ? ביקורת

  , אני מבקש מהסדרני�  :יהודה ב� חמו

  ) מדברי� ביחד(

זה מבייש . אנחנו לא רוצי� לפוצ" עוד ישיבה, באמת, חברי�  :אור� כה�

  . אותנו

לפי ייעו" משפטי . היתה התראה ראשונה להתראה שנייה  :אהוד יובל לוי

העליתי ל& שאילתא , תושבי�... אתה לא מסוגל ל... שקיבלתי

  ... ע� שאלות

  . אני מבקש שתוציאו אותו החוצה  :יהודה ב� חמו

  . זה מצב נורא מביש, לענות לתושבי� אתה לא מסוגל  :אהוד יובל לוי

  . הוא מסרב לקו�  :???

לא  ?בזה שהוא ייצא חו" מזה שאתה דיקטטורמה תוכיח   :קהל

  . הבנתי

  ... ג� אתה, תיזהר  :???

  . יוציאו ג� אות&, תיזהר שלא תגיד שו� דבר  :גיא ב� גל

  . זו שיטה חדשה  :???

  ) מדברי� ביחד(

את   ?בסדר. את הטפות המוסר של& תשמור לפרשת השבוע  :גיא ב� גל



  .י   04.03.2009  50  מועצה מ� המניי� 

  . הטפות המוסר של&

  ? למה לזלזל ככה  :???

   ?אתה מטי$ לו מוסר  :מיר� מילרע

  . הוא מטי$ לי מוסר  ?אני אמרתי שאני מטי$ לו מוסר  :גיא ב� גל

  , אמרתי מה שמעניי� את התושבי�. אני לא הטפתי ל& מוסר  :???

    .מה שמעניי� אתכ� זה להיות בקואליציה  :גיא ב� גל

  , גיא, חברי� נכבדי�  :ד אית� צנעני"עו

  ) מדברי� ביחד(

  . אז בוא לא נתחרה מי דואג לתושבי�  :לגיא ב� ג

  .מילה אחת, חברי�, מה שקורה כא�  :ד אית� צנעני"עו

  ) מדברי� ביחד(

האיש הזה שמתקרא ראש עיריית כפר סבא עסוק להסיט את   :גיא ב� גל

  .  והוא עושה את זה במקצועיות רבה שנתיי� ימי�, הנושא

ה לקיי� דיו� ציבורי פתוח זה רק מוכיח למה אי אפשר הי, גיא  :צביקה צרפתי

  . אי אפשר. זה רק מחזק למה אי אפשר. על גולדה

  ?זה ?היחסי� המעולי� בי� רמי ראובני ליהודה ב� חמו...   :גיא ב� גל

  ) מדברי� ביחד(

  ... אבל לא צרי& ישר לקחת . נכו�, אני לא מסכימה  :אל' אתי ג�

, יו� ציבורי פתוחנדה למה לא מקיימי� ד'הלכת� ע� אג, אתי  :צביקה צרפתי

אז זה רק מחזק למה אי אפשר . מקיימי� ואי אפשר לקיי�

  . לקיי� דיו� בנושא טעו� כזה

  ?מתחת לשטיח אז מטאטאי�  :אל' אתי ג�

אבל . לא צרי& להפריע. רק צרי& לכבד את הדיו�, לא לטאטא  :צביקה צרפתי

  . מה לעשות, הוא מפריע

  ... לא אז  :אל' אתי ג�

  . אנחנו לא יכולי� ,ידו לו את�אז תג  :צביקה צרפתי

  . אני ביקשתי ממנו. אני פע� השנייה כבר אמרתי לו שיפסיק  :???
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  *** מר אהוד יובל לוי יוצא מחדר הישיבות *** 

  ? מה אתה מוחא כפיי�  :אל' אתי ג�

  ) מדברי� ביחד(

  . בבקשה, יאיר אברה�  :יהודה ב� חמו

  ? רציניי� יותר פע� הבאהלהביא בריוני� , מה שאתה אומר לו  :גיא ב� גל

  . די  :???

  .יאיר אברה�, בבקשה  :יהודה ב� חמו

�אני מתנצל על , קוד� כל. אני חוזר שוב על מה שאמרתי  :יאיר אברה

   .אני הייתי בטיפול רפואי, האיחור

  ?בגלל גולדה  :???

אנחנו שקלנו . סליחה רגע יאיר אברה�. אני מבקש מספיק  :יהודה ב� חמו

מכיוו� שהנושא מטריד את , הזה במליאה לעשות את הדיו�

. את כול� בלי יוצא מהכלל, לא רק אתכ� ולא רק אותנו. כול�

כל . אנחנו נאפשר ג� לנציג שלכ� לדבר לאחר חברי המועצה

הרי את� באת� לכא� . הפרעה כזו רק תפריע לקיי� את הדיו�

אני . אני מאוד מקווה? נכו�, לא להפריע, בשביל לשמוע דיו�

כל הפרעה כזו היא רק תעכב את הדיו� ואנחנו , מבקשמאוד 

. בגלל זה לא הצבענו. רוצי� לקיי� את הדיו� הזה עד תו�

א� מקיימי� דיו� או לא , בדר& כלל יש אפשרות להצביע

הזה החלטתי שלא מקיימי� הצבעה אלא בנושא . מקיימי�

, לא יהיה פה חבר מועצה שלא ישא דברי�. מקיימי� דיו�

. זה מפריע, לכ� אני מאוד מבקש. של התושבי� ויהיה נציג

  . יאיר, בבקשה. תודה

�הילדי� , אני גר בשכונה הזאת, אני חוזר על מה שאני אומר  :יאיר אברה

אני מסוגל היו� . ס"לומדי� בביה, שלי חיי� בשכונה הזאת

� ואני מכיר אתכ� אחד, על כול�, אחד� להסתכל עליכ� אחד
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נושא חשוב יותר על סדר היו� ולומר לכ� שאי�  אחד בעיניי�

פשוט אי� נושא יותר . של מועצת העיר ושל עיריית כפר סבא

אני חייב לכ� הסברי� , הדבר השני. זה דבר אחד. חשוב מזה

ואני מתכוו� לתת אות� עכשיו באופ� ברור וגלוי כי אי� לי מה 

בואו נחזור רגע אחד . אי� לי פשוט דבר אחד להסתיר. להסתיר

ואני יודע שרבי� מהתושבי� , שנבחרתי לתפקידי מרגע. אחורה

, אני רואה אתכ� בגינה, בחרו בי כדי לפעול למע� העניי� הזה

, בשכונה, אני רואה אתכ� בחצר, אני רואה אתכ� במשחקי�

יו� אחד  ואני אומר לכ� שלא עבר, אני רואה אתכ� בכל מקו�

 לא עבר יו� אחד באופ� כזה שלא, מאז שנבחרתי כחבר מועצה

מסיבה אחת . עשיתי משהו בשביל לקד� את הנושא הזה

יש לי קוצר נשימה , אני גר בשכונה הזאת, פשוטה מאוד ברורה

. ואני חושב שהוא נובע מהמפגע הסביבתי הזה, מעל שנה

וקראתי לראש , אני הייתי די לבד בזירהשנתיי� קוד� לכ� 

לא להתייחס , העיר ולכל מי שהיה מוסמ& לטפל בנושא הזה

וקיבלתי תגובות צוננות עד , יו כאיזושהי בעיה איזוטריתאל

עבור דר& כל מיני , החל מזה שמדובר על ריח בחירות. מאוד

אז א$ אחד פה לא . אמתלות שונות בזה שהנושא הזה לא טופל

לא על פרטי הפרטי� ולא על המאבק , יספר לי סיפורי�

 להסתכל, אני אומר שוב, אני מסוגל. שניהלנו בנושא הזה

במערכת . עליכ� ולפרוט אחד לאחד את הדברי� שקרו מאז

והדבר החשוב ביותר , הבחירות אני אמרתי וחזרתי ואמרתי

שו� שיקול , אי� לי שו� שיקול קואליציוני, ואי� בלתו

אלא רק הבריאות שלי ושל , קואליציוני שעומד אצלי על הפרק

. משפחתי ושל חבריי ושל התושבי� שחיי� איתי בשכונה

מוזמ� לעשות , דיו� הזהמי שרוצה לכרו& נושא אחר ב, טערומצ

  . אבל פשוט אי� לזה מקו�. את זה
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מאז שעלתה . הנושא סבו& ואנחנו יודעי� אותו כולנו, דבר שני  

, אני בהחלט חתמתי, ההצעה של חבריי לדו� בו במועצת העיר

שיוק�  � אחד : ואני הסרתי את החתימה הזאת בשני תנאי�

? למה. עבוד החל ממחר בבוקר לטפל בנושא הזהצוות חירו� שי

כי דיו� במועצת העיר כפי שהוא מתקיי� , מסיבה אחת פשוטה

ואני אגיד לכ� ג� . פשוט לא מקד� דבר. לא מקד� דבר, פה

שהנושא הזה , התנאי השני שהיה לי בנושא הזה, אגב. מה נעשה

  . ואני שמח על הדיו� הזה. יידו� במועצת העיר כ& או אחרת

  ? כ& או אחרת? ככה אמרת  :ור� כה�א

�  . כ& או אחרת  :יאיר אברה

  . כי זה עלה בתור הצעה לסדר. הבנתי, אה  :אור� כה�

�. ראש העיר נמצא פה והוא יודע בדיוק על מה סוכ�, תראה  :יאיר אברה

רק דבר אחד אני . זה בסדר, בבקשה, את� רוצי� לנגח אותי

זה , א אליי בטענותהיחידי� שיכולי� לנגח אותי ולבו, מצפה

  , זה האנשי� שמכירי� אותי, התושבי�

  . אני ג� תושב  :אור� כה�

�אני לקחתי , ואני אומר לכ�. יו�� בוקר ויו�� רואי� אותי בוקר  :יאיר אברה

אני נפגשתי קוד� להחלטה הזאת . מאוד קשה אישיתהחלטה 

וביקשתי מה� את . ג� ע� יובל לוי וג� ע� מר אבישי מתיה

ואני ביקשתי את . ג� היה כבוד הרב עדי כה�. להשיתו$ הפעו

, אני נמצא בדילמה קשה, רבותיי'אני אמרתי לה� . עזרת�

אני , 'אבל אמרו לי, תתפלאו, וקיבלתי. 'תעזרו לי לקבל החלטה

שראש העירייה לוח" , מבי� את הסיטואציה שבה אתה נמצא

ואני מבי� שאתה לא , עלי& להוריד את ההצעה על סדר היו�

תתא� מועד מוסכ� לדיו� במועצת העיר , וצה לכופ$ אותרו

צוות החירו� הזה . וכ& היה. 'ותמשי& לעבוד על הנושא הזה

ביו� שישי סוכ� על פגישה במשרד , זה היה ביו� חמישי, נשא
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היה מה  .ביו� ראשו� היינו בפגישה במשרד הבריאות, הבריאות

באנו . נותשובות לא קיבל. כולכ� יודעי� מה שהיה ש�, שהיה

  , ראש העיר מינה את פרופסור מרינוב. חזרנו לפה שוב, למחרת

  . לא, לא מיניתי  :יהודה ב� חמו

�התקיי� פה דיו� רב משתתפי� ע� כל הנציגי� , סליחה, או קבע  :יאיר אברה

אני גאה בזה . אני גאה בזה, כ�, הרלוונטיי� בהתא� לדרישתי

ות כדי לדעת כל מי שצרי& לקחת חלק בהתייעצ, שבאו כול�

מי שחושב שהעניי� הזה פשוט . ולקבל החלטות מה לעשות פה

טועה טעות , 2ובהצגה הזאת הנושא הזה נגמר או בערו" , ובזה

היה פה צוות של אנשי� . טועה טעות מוחלטת .מוחלטת

, מהיחידה האזורית, ממשרד להגנת הסביבה, ממשרד הבריאות

ונה כל הגורמי� פע� ראש, פע� ראשונה. יודעי דבר, מומחי�

זה . בהחלט כ�? הא� זו בעיה .האלה ישבו יחד סביב שולח�

  . גרוע מאוד שזה קרה פע� ראשונה

  . ממש לא  :יהודה ב� חמו

�  ? בסדר, מבחינתי  :יאיר אברה

זו לא פע� ראשונה שה� , כשאתה היית נוכח פע� ראשונה  :יהודה ב� חמו

  .ישבו

�  ,תקבלו החלטות אופרטיביותלאחר מכ� ה. בשלב הזה, בסדר  :יאיר אברה

  , תאמי� לי, אני לא מתא� ע� חברי מועצה מה ה� אומרי�  :יהודה ב� חמו

�  . מותר לו לחלוק עליי וזה בסדר גמור  :יאיר אברה

  ? הא� הוא שות$ קואליציוני פוטנציאלי של&  :גיא ב� גל

  . מספיק ע� הקואליציה כבר  :???

יצביעו לגיא ב� גל בבחירות  בוא נסכ� שכל המצביעי� פה  :יהודה ב� חמו

  ... ובזה נסיי� את ה, הבאות

לפני ? למה אתה לא מזהיר אותו ?למה אתה לא מזהיר אותו  :קהל

  , יציאה
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  , אדוני  :יהודה ב� חמו

  . תזהיר אותו שג� אותו לא יוציאו החוצה  :קהל

�  , כמו שאמרתי, נתכנס פה. בחיי&, נו, די  :יאיר אברה

  ?מה אכפת ל& מי אני  :קהל

�היתה זאת ישיבת עבודה של , התקבלו פה החלטות אופרטיביות  :יאיר אברה

במש& כמה זמ� , מה לבדוק, גורמי� שקבעו איפה לבדוק

וזה בעיניי הדבר החשוב . קיבלו החלטות ויצאו לדר&, לבדוק

כל , מבחינתי. ג� א� ספגתי ביקורת לאור& כל הדר&, ביותר

אני מוכ� לספוג , יתיו� שהמאמ" הזה מתבצע בצורה אינטנסיב

לאחר מכ� התקיימה ישיבה נוספת . את כל הביקורת שבעול�

שכל הצוות שהיה פה באותו יו� בר& , בראשות פרופסור מרינוב

אני . ס גולדה"והתכנסנו בבי .על זה שהוא יוביל את הצוות

רש$ לוי . פעלתי וביקשתי מרש$ לוי להיות שות$ לדיו� הזה

, ל על מה שעשיתי לעובדי ציבוראני לא מוכ� להתנצ'אמר לי 

  . 'אני לא מוכ�

  . לא הבנתי  :???

�למרות כל ההמולה אני פניתי לרש$ לוי כדי שהוא יהיה שות$   :יאיר אברה

  . שהיתה

  . בתנאי  :???

�. אני לא ש�, רבותיי, אני לא קובע תנאי�. �אני לא מתנה תנאי  :יאיר אברה

� ארוכי� כמו שאני פגשתי את אבישי מתיה למרות חודשי

, פע� אחרי פע� והוא יודע את זה, לחיי, שהוא יורד על חיי

הוא רוצה , אני אמרתי הוא פרטנר, וכולכ� יודעי� את זה

ג� א� הוא מתנהג בצורה בלתי אחראית , לפתור את הבעיה

לנוסחא , תגיעו להסכמה, וביקשתי מרש$ לוי ומהכבודה. בעיניי

לצערי הרב . ולח�מוסכמת כדי שלמרות המחלוקת ניפגש על ש

התכנסנו בראשות פרופסור . עוד פע� בעיות אגו. זה לא קרה
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קיבלנו שורה של החלטות שקוד� כל יגדירו . ס"מרינוב בביה

סו$ � שמשרד הבריאות סו$מתברר . ריבונו של עול�, מה הבעיה

מתברר  .סו$ בדק ובא ע� הערות� סו$. בדק את מערכת הביוב

לי� שהתגלו בבדיקה של שיש נתק מוחלט בי� הגזי� הרעי

זאת . משרד הבריאות לבי� הבעיה בביוב לבי� המימ� הגופריתי

על , אנחנו נאבקנו בהתחלה על איכות החיי� שלנו, אומרת

ולכ� לחצנו . י ריח ועל בעיות שנבעו בעיקר לילדי�מטרד

וג� אז אמרו . ס ג� בשלהי מערכת הבחירות"להעביר אות� לבי

שההחלטה , מתברר לגמרי במקרהועכשיו . זו מערכת בחירות

את� רוצי� , עכשיו. הזאת היתה נכונה אבל לגמרי במקרה

את� רוצי� לחשוד בכל איש . בסדר גמור? להתכחש לעובדות

  . אני לא במשחק הזה? בכל גור� מקצועי, ציבור

  ?אז...למה זה לא? מה זה במקרה  :קהל

  .סליחה  :יהודה ב� חמו

�, עכשיו. ה בדיוק מה שאני אומר לכ�ז, ג� לי יש ביקורת  :יאיר אברה

מה אני עושה . השאלה היא מה אני עושה ע� הביקורת הזאת

  ? איתה

  . לא הוצאנו מילה. לא דיברנו  :קהל

  . אולי לא את, מישהו דיבר  :יהודה ב� חמו

�. אני אומר לכ�. לא? 2הא� אני חוגג על דפי העיתונות ובערו"   :יאיר אברה

תתחיל 'מו על הדלת ואומר לו הא� אני דופק ליהודה ב� ח

  .  כ�'? לעבוד

  . רק לקואליציה  :???

�ואני כתבתי ג� את זה מכתב לחברי המועצה , הדבר האחרו�  :יאיר אברה

כל  אמרתי בנושא, פניתי אליה� וביקשתי. את זה וה� יודעי�

אני מבקש מכ� לנסות ולשמור , בנושא כל כ& טעו�, כ& מורכב

הרי בסופו של . � חברי המועצהעל איזושהי סולידאריות בי
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? בסו$ היו� פה אחרי הישיבה הזאת אי& אנחנו נראי�, דבר

אנחנו , ריבונו של עול�? אי& אנחנו נראי� כנבחרי ציבור

החלטות אופרטיביות לא יצאו , מתקוטטי� בינינו לבי� עצמנו

  . למעשה דבר לא ייצא מפה. מפה

  ? דקות 10עברו   :אל' אתי ג�

�  . זה בסדר, אתי  :יאיר אברה

  . דקות ממני 5קח   :עמיר� מילר

�אני שמעתי את , קוד� כל הנושא צרי& להיבדק, לכ� אני אומר  :יאיר אברה

הנושא הזה צרי& להיבדק עד , בהחלט גיא, שלהי דבריו של גיא

כל אלה שחושבי� . אני לא הייתי פה, אני לא יודע. תו�

אי& תפקד לא הייתי פה כדי לבדוק , מחשבות ממחשבות שונות

אבל ללא שו� צל של ספק יש פה , אג$ ההנדסה בנושא הזה

הא� יהודה ב� חמו שות$ לכשל . להיבדקכשל מתמש& שצרי& 

ואת� יודעי� את , אני בטוח, ואני חושב. הציבור ישפוט? הזה

הכללי� שלגורמי� מקצועיי� יש אחריות והאחריות הזאת 

ג� א� לא , אני מבקש ממ&, המבקר הפנימי. צריכה להיבדק

. הנושא הזה צרי& להיבדק ובמהרה ,התקבלה פה שו� החלטה

משו� שבישיבה , עוד משפט אחרו�, אני את� לכ� דוגמא

לא מצעקות ולא , מדיו�, ועוד פע�, האחרונה פתאו� התברר

מתברר שאנחנו חשבנו שביצעו פה בדיקות של , מדמגוגיה

לא מתברר שזה , ל.ה.בחודש אוגוסט לפי המלצת ת השפכי�

מתברר שבדיקה של השפכי� שהתפקיד שלה� הוא לאתר . בוצע

מי ריבונו , עכשיו אני שואל. את המקורות המזהמי� לא בוצעה

מי ריבונו של עול� אחראי לזה שלא ? של עול� אחראי לזה

  . ל המליצה.ה.בוצעו בדיקות כפי שחברת ת

  . מר ראש העיר  :קהל

�  . מאה אחוז  :יאיר אברה
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  .והעומד בראש אג$ ההנדסה מר ראש העיר  :קהל

�  , אני אומר, עכשיו. מאה אחוז  :יאיר אברה

  . אבל מישהו צרי& לשל� על מחדל  :קהל

�זה אי& פותרי� , אני אומר לכ� שוב, מה שעומד על סדר היו�  :יאיר אברה

עכשיו אני אומר לכ� משהו שהציע פרופסור . את הבעיה הזאת

נראה הוא ידע למה לא כ. ואני לא יודע למה הוא לא פה, מרינוב

פרופסור מרינוב אמר שהדיוני� בוועדה . כנראה, להגיע לפה

פרופסור מרינוב אמר שהוא מוכ� לשמוע כל . הזאת פתוחי�

. גור� שרוצה לומר משהו על ההתנהלות של הוועדה הזאת

וע� יובל , יש לי פה לפניי מסמ& שג� סיכמתי ע� עדי, עכשיו

הבעיות . רשומות אחת לאחת הטענות או הדרישות, וע� אבישי

, ושוב אני אומר. האלה והשאלות האלה הועלו בישיבות שהיו

. הלחצי� האלה ממש לא משחקי� תפקיד. לא בגלל לחצי�

  . בריאות הציבור חשובה וחשוב לגמור ע� הסיפור הזה

  ? זהו. סכ�, יאיר  :יהודה ב� חמו

�מועצת , ינוישהמועצה הזאת לש� ש � 'א, לסיכו� אני מבקש  :יאיר אברה

אני פונה אלי& , וגיא. תהיה מאוחדת סביב הנושא הזההעיר 

, ובאמת אתה יודע כמה אני מערי& אות&, ר האופוזיציה"כיו

, ואני מוכ� להיות פרטנר בעניי� הזה, יחד ע� ראש העירשתנסה 

ולנסות , לגשר על מחלוקות בכל מה שקשור למשבר של גולדה

   .ממ& באופ� אישיאני מבקש . לעבוד בשיתו$ פעולה

  . גודל האחריות אנחנו מוכני� לגלות בעניי� הזה  :גיא ב� גל

�אני מבקש שג� תהיה אחידות דעי� , הדבר השני. מאה אחוז  :יאיר אברה

משו� שלתושבי� , לגבי הבדיקה שצריכה להתבצע בנושא הזה

מחדל למחדל ולא , מחברי� אחד לאחד, בצדק רב, ובצדק

זה כמו המימ�  חינת� הגזי� הרעילי�ולכ� מב. מקבלי� פתרו�

, ולכ� אני אומר. מה שהיה הוא שיהיה. אותו הדבר, הגופריתי
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לבוא לאחת הישיבות של הוועדה או אני ג� חושב שאתה צרי& 

  , תאמר מה שאתה חושב, לומר את דבר&, הצוות

  ... אני כבר מודיע ל& שאני אהיה, שה� פתוחות  :גיא ב� גל

�. ולכ� כל הסגה הזאת צריכה להסתיי� בצורה הזאת מאה אחוז  :יאיר אברה

  . אני מודה לכ� על ההקשבה

  .בבקשה. נורית. תודה רבה  :יהודה ב� חמו

האחד לקהל החשוב שהוא הקהל . אני מבקשת לומר שני דברי�  :לוי' נורית חסו�

ואני מסתכלת ג� על , ואני לא יודעת באמת, ר�� של אל

ת מה הייתי עושה אחרת אני לא יודע, האמהות וג� על האבות

טת מאוד את מצבכ� ואני יודעת מה זה אני מאמפ. במקומכ�

אני באמת זוכרת . וכשיש בעיות נשימה, כשילד לא נוש� בלילה

אות& ואת יופי פני& ע� העמידה על הבונגלור למע� ילדי& ואני 

אני הייתי , נהפו& הוא. אי� לי ולו שו� דבר. מעריכה אות&

אני כואבת את הכאב 'אחד מכ� ולהגיד רוצה לחבק כל אחד ו

אני רק , לחברי� שלי פה סביב השולח�. 'כמו כל אחד מאיתנו

המטרה היא מאוד . בואו נעשה אגודה אחת, נורא מבקשת

מה שמתרחש פה בחדר זה אנחנו . זה דיני נפשות, חשובה

ונית� לה� . קוראי� לדיני� אחרי� להיכנס וה� לא ענייניי�

שאנחנו חובקי� אות� וג� את ההרגשה פע� אחת ג� הרגשה 

אני לא חושבת שמישהו לא נמצא . שאנחנו באמת כולנו בעד�

ויחד נוכל אולי לתת לה� מענה ולתת לה� פתרו� שה� . בעד

  . תודה. ראויי� לו

  . שלי, תודה רבה  :יהודה ב� חמו

, ושבתאני ח, אני הייתי בישיבה שהיתה פה ביו� רביעי שעבר  :בוזגלו' ד שלי עמרמי"עו

הנציגי� של איכות הסביבה ושל , והיו בה כמו שסיפר יאיר

ואחד . והיו פה תושבי� והיו פה הורי�, משרד הבריאות

י "הדברי� שקרו והיו מבחינתי מצויני� זה שכל מה שהתבקש ע
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מיד קיבל הסכמה ונאמר , י ההורי�"ע, י התושבי�"ע, העיר

ג� הירוקי� , אי� למישהו איזשהו פתרו�, כלומר. שזה יבוצע

ל ואני לא יודעת "הפתרו� זה להביא מישהו מחו, ע� כל הכבוד

ג� איכות הסביבה לא . בינתיי� מחפשי�, א� זה הפתרו� הנכו�

היו לה� תשובות ואני חושבת שזה נורא קל לזרוק את זה אולי 

דווקא נראה לי שאנחנו , ועלינו חברי המועצה, על ראש העיר

התושבי� וג� המועצה ולפנות  ג�, צריכי� ללכת כולנו ביחד

איכות הסביבה ומשרד הבריאות וללחו" , לרשויות המוסמכות

אני מתחברת מאוד . ש� שיתחילו לפעול כי אלו אנשי המקצוע

מאוד קשה לדבר כשיש תחושה של טרור ויש , למה שמנשה אמר

ושעושי� תנועות לא נעימות , תחושה שסותמי� את הפה

בואו נדבר כמו . לכל הצדדי�, לפהאני לא אפנה רק ו. ומגונות

זה מפריע לכולנו וכולנו , כי זה כואב לכולנו, שצרי& ובשקט

חושבי� ומנסי� למצוא פתרו� ומרגישי� את התחושה 

ג� א� זה מהסיעה הזאת וג� מהסיעה . שהתושבי� מרגישי�

  . הזאת

  . עמיר�, תודה שלי  :יהודה ב� חמו

משו� שמאוד נגעו , רי� קצרי�אני באמת רוצה לומר רק דב  :עמיר� מילר

אני . של נורית ושל יאיר, ללבי הנושאי� שדיברה עליה� שלי

ל דיברתי ע� פרופסור אורי מרינוב בטכס ש, רוצה לומר לכ�

הארתי את . הוא לא ידע על הבעיה הזאת, ישבתי לידו הנשיא

 5ותו& , כמה דקות אחרי זה ג� רש$ דיבר את מה שדיבר. עיניו

כס יהודה כבר הסכי� למנות אותו או להציע דקות מסיו� הט

אני חושב שאי אפשר להגיד שבשנתיי� . ר הוועדה"אותו כיו

ואי אפשר . בשו� פני� ואופ� לא. לא נעשה שו� דברהאחרונות 

היו� לתקו$ את אג$ ההנדסה בלי להצביע על דברי� שאמרו לו 

מי שאחראי לבריאות הציבור במדינת . לעשות והוא לא עשה



  .י   04.03.2009  61  מועצה מ� המניי� 

  , ישראל

  , א� אני קורא בעיתו�  :אור� כה�

  . אל תענה לי עכשיו, עזוב, אור�, רגע שנייה  :עמיר� מילר

  . בעיתו� רק התארי& נכו�  :שמעו� פר0

שמשרד . מי שאחראי על בריאות הציבור זה משרד הבריאות  :עמיר� מילר

. הבריאות יבוא ויגיד לנו מה לעשות כדי לפתור את הבעיה

זה . מחפשי� פתרונות, � מטפלי� בזהבינתיי� טובי המומחי

לא כל כ& פשטני גיא ב� גל לשאול היו� למה לא עשו את הקו 

מישהו קבע שזה ? למה לא עשו את הקו. במקו� זה וזה

ולכל ? אתה חושב שחסר פה כס$ או דאגה לעניי� הזה? הפתרו�

רק השולח� הזה ורק האיש , הציבור הרחב הזה אני רוצה לומר

אל תטו את אוזניכ� . ה� יובילו את הפתרו� ,ראש העיר, הזה

לא לדמגוגיה ולפוליטיקה ולכל מיני דברי� שמשמיעי� לכ� 

רק יחד אתכ� ויחד ע� . רק מפה. זה יהיה הפתרו�. בראש

אני לא מאמי� בשו� פתרונות . העירייה אפשר להגיע לפתרו�

היא , תנו לוועדה לעבוד. זה הכל. ואל תפריעו לעבוד. קס�

נמצא את הכס$ לתת לה ונפתור את , הפתרונותתמצא את 

  . הבעיה הזאת

  . היו ל& שנתיי� אדוני לטפל בזה  :קהל

  . בבקשה, צביקה? מי עוד. תודה, סליחה גברתי. תודה  :יהודה ב� חמו

אני רוצה לחדד רק דבר . נאמר כמעט הכל. אני בקצרה, חברי�  :צביקה צרפתי

אני יושב , וב לשנהאני בעניי� של נושא גולדה מחובר קר. אחד

האיש לא יש� לילות כדי , והאמינו לי, ע� יהודה פע� בשבוע

הגורמי� המקצועיי� לא הביאו את מוקד . לחפש את הפתרו�

היה מוכ� לקחת כס$ מפה וכס$ מש� ולא עשה חשבו� . הבעיה

הדיו� שהיה במליאה , ואני אומר לכ� במפורש. של תקציבי�

ראה בדיוק , השתת$ בדיו�ומי שהיה ושמע את הדיו� ורצה ל
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שמע את המקצועניי� שה� לא מסוגלי� לאתר את , את הבעיה

זו לא חוכמה כמו . היתה לה� בעיה לאתר את הבעיה. הבעיה

רק בשבת , דר& אגב. בלאומיל&לעשות תעלות , אמרשאיציק 

עשיתי משבר קואליציה . זו לא חוכמה. ראיתי את הסרט הזה

ג� מי שמבקר ג� יביא איזו , י�אני מאמ. זו לא חוכמה. עכשיו

מביא איזה פתרו� וזו לא חוכמה למצוא את הפתרו� , חלופה

אני , ואני אומר לכ� אני מבי� את התושבי�, עדי$. הקל והזול

, ואולי אני לא יכול לחוות את מה שה� חווי�, אמנ� לא חי ש�

, אבל אני מאמי� בפתרו� אמיתי וג� א� הוא קצת יותר ארו&

כי א� . ולא פתרו� של להעביר בעיה. אמיתי וסופיאבל פתרו� 

יכול להיות שהיינו , היו מחליפי� רק את הקטע של השלו�

, אני אומר לכ�, ואני סומ&. מעבירי� את הבעיה למקו� אחר

, שיהודה ראש העיר, לפחות בעניי� אחד, סומ& בוודאות אני

לפחות בדבר אחד אני סומ& , שצרי& להוביל את העניי� הזה

אני לא מכיר הרבה אנשי� שיש , רגש ואמפטיה לעניי�, יועל

ולא , בואו נשלב ידיי� בעניי� הזה, ותאמינו לי. לה� יותר ממנו

ונשב ונית� , אופוזיציה בעניי� הזה, נשתמש בקואליציה

זה קל . קל מאוד להתסיס תושב שהוא בסבל, לתושבי� להבי�

אני אלו$ , א� את� רוצי�, ה'חבר. אי� יותר קל מזה. מאוד

  . תודה. בואו נגלה אחריות, אבל בעניי� הזה כול�. בזה

  . בוקי בבקשה, תודה רבה  :יהודה ב� חמו

אני לא רוצה לחזור על , אני לא רוצה לחזור על דברי� שנאמרו  :יש'ר בוקי צ"ד

שאני חושב שההתייחסות , י אנשי� שבצוות"דברי� שנאמרו ע

, אבל לא רק, �האמהית שלה� לנושא שבעיקר פוגע בצעירי

אני הצטרפתי לצוות בקדנציה . היתה מאוד משמעותית בעיניי

היו� כמחזיק תיק איכות . ש� ישבתי כבעל עניי�, הקודמת

לא חששתי לעמוד בפני כלי התקשורת . הסביבה אני בצוות
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מתקשה להיאבק , אני כמו שלי, אני מודה. ולנסות לענות

ולכ� אני . ביחדמילולית ע� אנשי� שצועקי� עליי או איתי 

. 'אני מוכ� לשתוק ולענות וכו, מצליח לדבר כאשר מקשיבי�

ואולי , אני רק רוצה להתייחס לצוות שמוביל פרופסור מרינוב

באיזשהו שביב של , אני אסיי� ואחר כ& ראש העיר ימשי&

אחד הדברי� שפרופסור מרינוב אמר בישיבה הראשונה . תקווה

ו רק צריכי� ללמוד את אנחנ. יש פתרו� לנושא'של הצוות 

 אני לא יודע מהו, הוא מנקודתו אומר. להציע הצעות, העובדות

אבל אני מבטיח לכ� יש פתרו� לנושא ויש פתרו� שאפשר להגיע 

והיות ואי� מעצורי� תקציביי� וג� לא , אליו יחסית במהירות

שג� אות� אפשר לזרז במערכת , בעניי� של מכרזי� לעבודה

אני מאמי� שאפשר לפתור את הבעיה , וניתהעירונית והחו" עיר

אני לפחות מאותה ישיבה ראשונה יצאתי . בזמ� יחסית קצר

ג� ברמת המומחיות , ג� בהתייחסות שלו לנושא, מאוד מעודד

אני באמת מפציר . וג� בצורת ניהול הישיבות שלו, שהוא מציג

, אבל תבואו. כי אי� מקו� ש� פשוט 60�50אל תבואו , בכ�

זה נכו� . הישיבות פתוחות ג� לכלי התקשורת. יגי�תשלחו נצ

, מי מדבר, שיש מספר צורות התנהלות לישיבות של מי מקשיב

מי מנהל ומי בסופו של דבר ג� כותב את הפרוטוקול ומפי" את 

אבל אני בהחלט מפציר בכ� וג� בחברי המועצה . הפרוטוקול

להתרש� ובסו$ כל ישיבה כזאת ג� , לשמוע, לשבת, להגיע

לשאול שאלות , דקות לאנשי� להביע דעה 10,15,20תינתנה 

  . תודה. אלא ג� להיות מעורבי�, ולא רק להיות רק שומעי�

  . בבקשה, מנשה. תודה רבה  :יהודה ב� חמו

אני סבור . כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיי� עול� מלא  :ד מנשה אליאס"עו

ר להמתי� לכ� בדבר הזה אסו, רבותיי שמדובר בדיני נפשות

התושבי� שגרי� ש� סובלי� ואנחנו , הציבור. אפילו דקה אחת
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אבל אני חושב שריבוי , מזדהי� כמוב� ע� הסבל שלה�

. זה ג� גור� לעיכוב, ריבוי המנהיגי� באותה השכונה, הנציגי�

מוסכמת על הצדדי� והיא , צריכה להיות נציגות אחת מוסמכת

ת כל הדרישות שצרי& תוכל לבוא ולנהל את הענייני� ולהציג א

. אני ג� סבור שאסור לחסו& באמצעי� ולא בכספי�. להציג

היינו שואלי� אותו כמה , חבל מאוד שמר מרינוב איננו פה

א$ אחד , אנחנו לא מומחי�, שאלות והיינו יודעי� א� באמת

לדעת מה , אני לא מתיימר בכל אופ� להיות מומחה, מאיתנו

היה מ� הראוי , נות אותולכ� א� מרינוב רוצי� למ. הבעיה

וג� א� זה יעמוד  .נשאל אותו שאלות, שיהיה פה הערב

מ� הראוי היה , להצבעה א� הצוות הזה ינהל או צוות אחר

א� באמת יש אפשרות לעשות את , יחד ע� זאת. שיהיה

לא , צרי& באמת לפעול בצורה מהירה, הדברי� בצורה מהירה

. לא יהיו הירוקי�, �יהיו הירוקי, לא משנה, משנה איזו ועדה

כל מי שיכול . א� ה� באמת יכולי� לתרו� אדרבא, להפ&

להגביל את זה ולא לא צרי& . מ� הראוי שיהיה בוועדה, לתרו�

. להפו& את זה לעניי� פוליטי שהנציג ההוא יהיה או נציג אחר

זה לזמ� את מר מרינוב כדי שנוכל , ולכ� מה שאני מציע באמת

פתרונות או שזה באמת חלילה בזבוז להתרש� באמת א� יש לו 

היו כבר . זמ� מיותר כדי שעוד צוות יהיה ועוד צוות אחר

, חבל שלא נעשו עד היו�, שנתיי� שאפשר היה לעשות מעשי�

כדי שנוכל , ולכ� אני מציע באמת לזמ� אותו לישיבה הקרובה

  . להתרש� א� באמת יש לו פתרונות או שזה סת� בזבוז זמ�

  ? עדי מה. בבקשה, עדי. תודה מנשה  :יהודה ב� חמו

  .עדי כה�  :עדי כה�הרב 

  ? נגמר הדיו�, סליחה רגע  :אל' אתי ג�

  . כול� התייחסו  :שמעו� פר0
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  . יש עוד חברי מועצה  :גיא ב� גל

  .סליחה עדי, בבקשה אתי  :יהודה ב� חמו

  . ג� עבד& הנאמ�  :גיא ב� גל

כי . & להתחיל בזהאי, אני לא יודעת מה, מה אני אגיד לכ�  :אל' אתי ג�

אני , ע� כל הכבוד יאיר. פתאו� הועלו פה כל כ& הרבה דברי�

לא מבינה למה צרי& להתחיל לטפל בענייני� כשאנחנו דוחפי� 

  , אני ציפיתי כאשר אנחנו. אות�

  ? מי זה אנחנו  :איציק יואל

  . מי שביקש ישיבה שלא מ� המניי�  :אל' אתי ג�

  . את� לא דוחפי� את הטיפול, את� עוצרי� את הטיפול  :איציק יואל

  . ת� לה לדבר. ת� לה  :יהודה ב� חמו

�  , הפנייה הנרגשת שלי אלי& לא עזרה  :יאיר אברה

  . בבקשה, אתי. יאיר בבקשה  :יהודה ב� חמו

נוותר על , הכל מכל, אני מוכ� שכל הפתרו� יהיה בסו$ לירוקי�  :עמיר� מילר

  . הכל

מי ששומע את מה שאתה אומר ת� כבוד לאינטליגנציה של   :גיא ב� גל

  . עכשיו

  . אתי בבקשה, גיא ועמיר� מספיק  :יהודה ב� חמו

  . בחיי&, גיא  :עמיר� מילר

  .באמת  :גיא ב� גל

  .בבקשה אתי, מספיק להפריע, גיא  :יהודה ב� חמו

אני חושבת , לכ� התושבי�, אני חושבת קוד� כל, תראו  :אל' אתי ג�

בלי  להיות מטופלתשהבעיה היתה צריכה להיפתר או לפחות 

בלי כל הדברי� האלה כי יש , בלי משטרה, בלי הפגנות, שביתות

ואת� תושבי העיר ומזה זה , בעיה וצריכי� לפתור אותה

כשאנחנו , לא היה קורה כלו� א� ראש העיר, עכשיו. מתחיל

ה 'חבר'היה פונה אלינו והיה אומר , הגשנו את ההצעה לסדר
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, תאמי� לי. 'לה את הנושא הזהאני בישיבה מ� המניי� הול& ומע

אנחנו , אנחנו לא פוליטיקאי� בניגוד למה שאומרי�, כולנו

היינו מורידי� את ההצעה לסדר כי ראש העיר בא ואומר 

אותו הדבר ג� . 'בואו יחד, זה נושא מאוד חשוב, ה בואו'חבר'

. אני מבינה את הבעיה של התושבי�, עכשיו. לוועדה שמקימי�

  , ותרה� שנתיי� אולי י

  . 8  :קהל

  , אני מדברת על שנתיי� שיודעי� על זה ויש מכתבי�, לא  :אל' אתי ג�

  . אני אתייחס לזה  :יהודה ב� חמו

, ה� באי� ומבקשי� ומתחילי� להקי� ועדות, ויש הוכחות  :אל' אתי ג�

הו� . אני חושבת שראש העיר הוציא הו� כס$, ובאמת, ואומרי�

ואמרתי את זה , דאיגאותי מ. אבל צרי& פתרונות. תועפות

? אי& זה יכול להיות. שלא יודעי� עדיי� מה הבעיה, בהתחלה

אני , אתה עשית עבודה אחת. אני אגיד לכ� יותר רחוק, עכשיו

אני לא מבינה באיכות הסביבה עד כדי . עשיתי עבודה אחרת

הלכתי לבית חולי� , ישבתי ע� מהנדסת איכות סביבה. כ&

לדרג , הלכתי לש�, חולי� מאירהתחילו לתקו$ את בית . מאיר

את� מרעילי� לנו את ? מה זה, דחילאק'אמרתי . מאוד בכיר

מה . 'אנחנו עושי� בדיקות איכות סביבה? מה זה'אמרו ?' העיר

  , לא ביקשה עיריית כפר סבא פע� אחת, שמבקשי�

  . שקר. שקר  :יהודה ב� חמו

  . יכול להיות  :אל' אתי ג�

  . שקר  :יהודה ב� חמו

  . יכול להיות  :לא' אתי ג�

  , עיריית כפר סבא לא עושה בדיקות  :יהודה ב� חמו

  , לא, לא  :אל' אתי ג�

  , תמשיכו לזרות את השקרי� שלכ�  :יהודה ב� חמו
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  ,תקשיב, יהודה .אני לא אמרתי, יהודה תקשיב  :אל' אתי ג�

  ) מדברי� ביחד(

  , שני� 10, שני� 5ההיסטוריה עוד . אתה שקר�  :אהוד יובל לוי

  ? יובל? מי זה  :גל גיא ב�

  . ההיסטוריה תשפוט את כל מי שישב פה בשולח� הזה אחרי  :אהוד יובל לוי

  , אני אמרתי. אתה אולי לא הבנת מה אני אמרתי, יהודה  :אל' אתי ג�

  . הבנתי טוב מאוד  :יהודה ב� חמו

  ,היא אמרה שבית החולי�  :גיא ב� גל

  , בית החולי� מאיר  :אל' אתי ג�

  . יני לי שהבנתיתאמ  :יהודה ב� חמו

  . ת� כבוד לאישה. אתה מפריע לה לדבר, יהודה  :קהל

. אל תפריעי לישיבות... אני לא רוצה, אני לא נעי� לי, גברתי  :יהודה ב� חמו

  .בבקשה

בית חולי� . אני אחזור כדי שלא יגידו פופוליז� והכל, יהודה  :אל' אתי ג�

ה בית חולי� מאיר מוכ� לעשות כל מ. עושה בדיקותמאיר 

בית חולי� מאיר שדיברו על זה כבר מזה . שידרשו ממנו

עיריית כפר סבא לא . לא ביקשו ממני בדיקות'חודשי� אומר 

עיריית כפר סבא היתה . זה מה שנאמר. 'ביקשה את התוצאות

  , מבקשת מאיכות הסביבה

  , לו הייתי יודעת אי& המערכת עובדת  :יהודה ב� חמו

היו , לא עיריית כפר סבא, איכות הסביבהאומרת , היית שואלת  :עמיר� מילר

  . עוני� ל&

  . היא לא יודעת לשאול אפילו את השאלה. נכו�, נכו�  :יהודה ב� חמו

  ? מה  :אל' אתי ג�

   ?עיריית כפר סבא עשו את הבדיקות   :עמיר� מילר

  ? היא לא יודעת לשאול, אה  :גיא ב� גל

  ? על מה אתה צועק? אתה עוד פע�  :אל' אתי ג�
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  . סליחה, עמיר�  :חמו יהודה ב�

  .אני לא יודע מה להגיד ל&, זה חוסר ידע מינימלי  :עמיר� מילר

  . אתה עוד פע� לא מקשיב, סליחה  :אל' אתי ג�

  . את לא מקשיבה. מקשיב טוב מאוד? לא מקשיב  :עמיר� מילר

  ?ממתי העירייה עושה בדיקות  :יהודה ב� חמו

  , עירייה לא עושה  :אל' אתי ג�

  . אתה לא מקשיב, לא אמרה את זההיא   :גיא ב� גל

  , אמרתי. אני לא אמרתי את זה  :אל' אתי ג�

  , היא אמרה שלא ביקשת מבית החולי�  :גיא ב� גל

  ? הוא צרי& לבקש  :עמיר� מילר

  . המומחי� בעירייה, עמיר�, המומחי�  :אל' אתי ג�

ג� משרד . איכות הסביבה צריכה לבקש וה� היו ש� ובדקו  :עמיר� מילר

  . בדקהבריאות 

  . נכו�. נכו�  :אל' אתי ג�

  ) מדברי� ביחד(

  . ה� עושי� בדיקות, נכו�, ה� עושי�  :אל' אתי ג�

  ? סיימת  :יהודה ב� חמו

במעשי� . להגיד אמפטיה אני חושבת שזה רק במעשי�. לא  :אל' אתי ג�

עכשיו . למרות שכל אחד יודע, רואי� אמפטיה ולא אמפטיה

אני חושבת שבדיקה , אני נורא מצטערת יאיר � לגבי בדיקה 

  . י גור� חיצוני וזה השלב השני"צריכה להיעשות ע

  . נכו�  :עמיר� מילר

אבל זה לא . גור� חיצוני? אתה מסכי� איתי? שמעתי נכו�, אוי  :אל' אתי ג�

. האישיו כרגע הוא את האנשי� הכי טובי� הכי מהר. האישיו

שה� , באמת לא להתעסק בשו� דבר ולעזור לתושבי� האלה

עוד , עוד ישיבת מועצה. ו את זה בשטח שבאמת פועלי�ירא

. תאמי� לי כשרוצי� לקבור משהו שמי� בוועדות, ישיבת ועדה
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  .אז מעשי

  . תודה  :יהודה ב� חמו

א� מישהו יש פה אשליה שלמי מהנוכחי� כא� יש איזושהי   :גיא ב� גל

כולל , הנאה צרופה מלקיי� עימותי� ולהגיע לריבי� מילוליי�

ואני מוכ� . אז אי� לי שו� סיפוק מזה, מ� מר ב� חמועבד& הנא

אני מדבר . לאמ" בחו�, את הכפפה שיאיר ברוב טובו זרק כא�

אבל א� במדינת . בשמי ובש� ארבעת חברי סיעת הירוקי�

ג� ראש ממשלה מעת לעת מזמ� אליו את , ישראל לא עלינו

, ג� א� הוא חלוק עליו בצורה אקוטית, ר האופוזיציה"יו

ומוצא לנכו� להתייחס אליו ולהכיר , שאי� פוליטיי�בנו

אני אודה ל& א� תסתכל אל הכיוו� שלי שכשאני מדבר , בקיומו

כשהוא , להסתכל בעיניי� של ב� אד� למשל. כי אני מדבר אלי&

  , אני יותר ממוכ�. זה דבר אלמנטארי, מדבר אלי&

  . נו, דבר  :יהודה ב� חמו

אני . ר האופוזיציה"אני לא יו. ופוזיציהר הא"יאיר קרא לי יו  :גיא ב� גל

ר של סיעה השנייה בגודלה במועצת העיר והגדולה ביותר "יו

לצערי את הנציג השני של האופוזיציה אתה . באופוזיציה

הא� הוא הפריע . הוצאת היו� בברוטאליות מהישיבה הזאת

הא� עבד& הנאמ� הפריע בשתי ישיבות . התשובה היא כ�? לדיו�

? פעמי� לסדר והוצאת אותי 3וקראת לי , ותמועצה קודמ

אבל יש כשל באופ� שבו אתה מנהל את . מודה. הפרעתי

באי& שאתה מנהל את . בי� א� תכיר בזה או לא, הדברי�

אז או שתקבל . הישיבות ובאי& שאתה מנהל את הבעיה הזאת

עצות טובות יותר מאנשי� מקצועיי� יותר או שתשנה את 

, � להאשי� אותנו בדמגוגיה זולהאת� יכולי� כולכ. דרכ&

בעובדה שאנחנו רק יודעי� להצי$ בעיות אבל לא , בפופוליז�

, אחד לשני, אבל תסתכלו לעצמכ� בעיניי�. לספק פתרונות
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ולפחות , כל חברי המועצה בלי יוצא מ� הכלל, ותסתכלו במראה

א� יש ראש . תדרשו מעצמכ� את מה שאת� דורשי� מאיתנו

בצורה , דעת עצמו ועובד בצורה ריכוזיתעיר שעושה הכל על 

כשהפורו� של , קיצונית ומדבר על פורו� פתוח באמצעות סגנו

וא$ אחד לא הוזמ� אליו חו" , הישיבה הראשונה היה סמי סגור

אני שמח שהגישה הזאת . ממי שדאגו להזמי� אותו אליו

אבל לא , ולפחות ביוזמתוביוזמת& אני מניח . בוקי, משתנה

היה ל& השפעה חיובית על מר ב� חמו אני אבר& על א� ת. משנה

ג� כדי למת� את השיח הנוקב בינינו וג� כדי שאנחנו נוכל . כ&

א� . אלא להושיט ל& כת$, לא לתקו$ אות&, פע� אחת יהודה

לאישור של ביצוע עבודות ר מיידי "אתה היית מביא היו� תב

זה פה כולנו היינו תומכי� ב, לביצוע עבודות2 מיליו�  5של 

  , א� היית מביא חוות דעת לקיצור המכרז. אחד

  . יש כבר ?ר"אני צרי& תב  :יהודה ב� חמו

כל מהל& ביצועי אופרטיבי שאתה . אל תקטע אותי בבקשה  :גיא ב� גל

אנחנו נחבק אות& , התחייבת לו בהחלטת המועצה מלפני שנה

  , כי ג� יש מקרי�, בשתי ידיי�

   .רק אל תחנקו אותו  :עמיר� מילר

  , כי יש מקרי� שאופוזיציה מגלה  :גיא ב� גל

היית מוכ� ? שנזכיר ל& אי& היית לפני הבחירות, יאללה עמיר�  :אל' אתי ג�

   . להרוג אותו

  . כי נגמרו הבחירות, נכו�. נגמרו הבחירות, אתי  :איציק יואל

שרק טובת הציבור עומדת לנגד , יש מקרי� ידידיי מהעבודה  :גיא ב� גל

יש מקרי� שג� האופוזיציה יודעת לגלות . משוכנעאני , עיניה�

לתקו$ , וג� היא מבינה שיש לי מספיק נושאי� ולנו. אחריות

אבל א� . אות& ולבקר אות& עליה� ולמצוא אות& אש� בה�

, אתה תרי� את הכפפה שמישהו שיהיה בקואליציה של& או לא
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מוכ� לשת$  ,שהשיח לו הרבה יותר מתו� משל&, או הסג� של&

אולי ג� יהיה לנו מה להועיל לעניי� , תאמי� לי. נו פעולהאית

, ואדוני לא יעזור כלו�, ולא נתמקד רק באי& אתה כשלת

, עכשיו. כשלת עד עכשיו בניהול המשבר הזה, תהפו& את העול�

אבל א� תמשי& להתעל� . יש לנו כלי� ג� לסייע ולא רק לבקר

ות של גואגב במנהי, מאיתנו בצורה מופגנת ולזלזל בנו

התושבי� שחלק� אולי בוטי� ואומרי� את הדברי� בצורה 

אז דיברו פה על . נכוחה ואמיצה אולי מדי וביקורתית לטעמ&

אני מציע יהודה שאתה ג� תפחית את שיקולי , שיקולי אגו

שא� ב� אד� שהעיז להגיד ליד נשיא מדינה ביקורת . האגו של&

� כי זה לא ו& את כתב המינוי שלו באותו יולא תמש, עלי&

א$ אחד פה לא . מתאי� לפרופיל ההתנהגותי שאתה מתווה

רוצה שתושב שמנצל את הזכות האלמנטארית הדמוקרטית שלו 

ואבישי . יסיי� את היו� במעצר, להביע ביקורת על שלטו�

בטענה . יו� 90� מתיה לא נמצא פה כי הוצא נגדו צו הרחקה ל

אתה ביקשת  והשוטרי� היו פה כי, טפלה שהוא תק$ שוטרי�

  . מה� להיות פה

  . וג� התקשרו אליו בלילה  :קהל

אי� לי , והאיש הזה הול& להיפתח אולי נגדו תיק במשטרה כי  :גיא ב� גל

ואתה . אתה חצית קו אדו�, בעיה להגיד ל& את זה יהודה

הפעלת כוחות אכיפה כנגד תושב שלא היה ל& נעי� לראות 

יש ל& יותר , שיו איתיעכ. לשמוע אותו ולבוא איתו במגע, אותו

אני יושב ל& מול הפרצו$ ואני הול& לשבת ל& מול . בעיה

ואתה אולי לא תסתכל לי בעיניי� א$ , שני� 4.5הפרצו$ עוד 

אבל אני אמשי& לדבר אלי& ולנסות , פע� שאני אדבר אלי&

שנקרא , לפנות לחלק אולי קט� שעוד נשאר אצל& בקודקוד

  . הישר של&ואני פונה להיגיו� . הגיו� ישר
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  . זה לא ראוי  :???

  . הכוונה לא היתה להעליב אותו. אני פונה להגיו� הישר של&  :גיא ב� גל

  .אתה ממה חצו$  :קהל

  .אני פונה להגיו� הישר של&  :גיא ב� גל

  . אתה ממה חצו$  :קהל

  . אני פונה להיגיו� הישר של כבוד ראש העיר  :גיא ב� גל

  . י�אולי תייתר את זה מהתושב, גיא  :???

אני פונה אל ההיגיו� הישר של& מר . אני אנסח את דבריי מחדש  :גיא ב� גל

, או רוצה להאמי�? אוקי. זהכי אני מאמי� שיש ל& כ, ב� חמו

אני לא שבע רצו� מהשיח שהול& ומתרק� . לפחות שיש ל& כזה

לא , זו לא הדר& שאני מתווה. בי� האופוזיציה לקואליציה פה

י בשיעורי� וזו לא דר& האר" שאני כ& אני מלמד את תלמידי

, אבל א� אתה תדחק אותי ואת האופוזיציה לפינה. מאמי� בה

אני נחזה במעמדי� מבישי� מהסוג שאתה מוביל אליה� ואתה 

  , רצו� להידבר, תושיט לנו כפפה של רצו� טוב. אחראי עליה�

  . כנסו לקואליציה  :איציק יואל

ות שבה� אתה מוצא לנכו� לדבר פגישות תקופתי. סליחה, לא  :גיא ב� גל

  . ע� מי שיש לו תפקיד ציבורי לא פחות חשוב משל&

� בשבילנו, כל כ& רציני? מזה מה אתה צוחק  :אל' אתי ג�  

. את לא, אני לקחתי את זה ברצינות. את לא עשית את זה רציני  :איציק יואל

  . זה הכל. את פופוליסטית

, השיח פה יכול להיות אחר. קהבלי פוליטי, בלי ציניות, יהודה  :גיא ב� גל

  ? בסדר .אבל דרושי� שניי� לטנגו

  . תודה  :יהודה ב� חמו

  , אז אנחנו מושיטי� ל&  :גיא ב� גל

  . רגל  :???

  . כפפה של רצו� טוב  :גיא ב� גל
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  . בבקשה, אברה� מולה, תודה רבה  :יהודה ב� חמו

�. לפההיו� הנושא בא , קוד� כל אני שמח לראות. ערב טוב  :מולה אברה

  , לא ישבנו בתחילת הישיבה לא שמנו, למרות באמת

. אתה לא תלעג לו? מה לא מוצא ח� בעיני&? מה יש? מה יש  :קהל

  . תתייחס אליו בכבוד

  ? למה אתה לועג לו  :קהל

ואני שמתי את הפתק , הוא קיבל נציגי� ואנשי� בחרו בו  :קהל

  ! אתה לא תצחק עליו! תתבייש ל&. בקלפי בשבילו

  , סליחה  :� חמויהודה ב

אתה לא תצחק ! אתה לא תצחק עליו פה! אתה לא תצחק עליו  :קהל

  . עליו

  . תוציאו אותו  :???

הוא ! כי מגיע לו! אתה תית� לו כבוד! אתה לא תצחק עליו  :קהל

  ! מתנדב בשביל&

�  . לא להפריע לי, סליחה, אתה יכול להירגע  :מולה אברה

  . אני מבקש מהקהל שקט  :יהודה ב� חמו

אני יש לי י� של . את� יכולי� לצחוק ולא לצחוק, סליחה  :ולה אברה�מ

, אי� לי עברית מה שיש לכ�, סבלנות וג� אני לא נולדתי כמוכ�

יכול , יש לי חסרי� בשפה העברית, אי� מה לעשות, זה עובדות

דבר . ואני רוצה להגיד שני דברי�. אבל יש לי חוכמה, להיות

קוד� , ואליציה ולא קואליציהואת� אומרי� דמגוגיה וק, אחד

ואני ג� , הנושא הזה. כל הנושא צרי& לפתור את הבעיות

אי� יו� שהנושא הזה לא מדבר , בוועדת משנה לתכנו� ובנייה

לא . הבל הבלי�, הכל חוש&, לעשות את זה. עליו יהודה ב� חמו

פה הביא , א$ אחד לא יודע את העבודה. עושי� בכלל עבודה

זה לא נית� לפתור , יודעי� שזו הבעיה את�, את המקצועיי�

אבל את� מטעי� את . אבל הנושא הזה נבדק. אותה היו�
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למה לא , בגלל הירוקי� היו� הבאנו את הנושא. התושבי�

, לא בגלל אתי גלו�, לא בגלל יאיר אברה�. אמרת יאיר אברה�

  . הדיו� היו�

  . אל� ג�  :אל' אתי ג�

�� בגלל נחו" לכל התושבי� וג� לנציגי הגיע לשולחהדיו� , אל� ג�  :מולה אברה

  . ציבור

הוא התוודה שקשה לו . תני לו. קשה לו ג� ככה, תפסיקי  :???

  ?מה את רוצה, בשפה

�  , אני שמח שהדיו� הגיע  :מולה אברה

  . אל תפריעי  :יהודה ב� חמו

�ולא להגיע , ואני רק יש לי בקשה, אני שמח שהגיע הדיו� היו�  :מולה אברה

 נדבר קצת בהיגיו�, שלנו... בוא נוריד את ה, ...להתפוצצות ול

נעשה פתרונות שמישהו הביא לנו את , א� זה עניי�. ונקשיב

, לא יהודה עכב את זה בגלל שיקולי� פוליטיי�, הפתרונות

. אני מבי�, לא רוצי� להעביר אותו, בגלל איזשהו תקציב שחסר

תכ� אואני יכול ג� היו� לבוא ולשבת מול . א� יש דבר כזה

א� יש , בקואליציהואני יכול ג� לבחוש , סביב השולח� שלכ�

בגלל יהודה . שיהודה הביא את הפתרונות... את� , פתרונות

ואני יכול ג� לשבת , ואני אומר לכ� ,פותר ,הנושא לא

. יש עדיי� דיוני�, זה אומר. להתבייש לשבת בשולח� אופוזיציה

לא יודע את  א$ אחד. אי� פתרונות וזה לא עניי� של כס$

ומישהו יגיד היו� , וא� נגיד בעיניי� ג� לתושבי�. הפתרונות

אז אנחנו משקרי� , ואנחנו בגלל שדנו היו� יתנו פתרונות מהר

אי� נושא יותר חשוב . אני חושב צרי& להגיד את האמת. עליה�

וג� בצד אג$ ההנדסה ג� נציגי ציבור , וכול� עבדו על זה, מזה

ואנחנו ננסה למצוא את הפתרונות , �כול� ישבו סביב השולח

  . תודה רבה. בהקד�
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  . בבקשה, עדי כה�. אברה� תודה רבה  :יהודה ב� חמו

. ערב טוב לראש העיר מר יהודה ב� חמו ולחברי מועצת העיר  :הרב עדי כה�

. אני תושב שכונת גני אלרו�. הרב עדי כה�, שמי עדי כה�

הכשרתו בטיפול פ בפיקוד העור$ ש.במסגרת עיסוקיי אני ג� מ

אני ג� איש חינו& ומגשר בי� . במפגעי� ביולוגיי� וכימיי�

, ועל כ� ג� יאיר ביקש ממני להשתת$ באותה ישיבה, השאר

והיו� התבקשתי לייצג את התושבי� היות , ונעניתי לכ&

מסיבות שידועות , ואבישי ורש$ אינ� יכולי� לעשות זאת

שני . בר אנשי� חולי�יש כ, כבוד ראש העיר, בבניי� שלי. לכול�

. אני סובל מבעיות נשימה, הב� שלי, ילדי� שאמ� עומדת כא�

אני לא חושב שאנחנו צריכי� להגיע לבית משפט כמו שהגענו 

ע� עתירה מנהלית על מנת להוכיח קשר נסיבתי לגזי� 

ח אקוטק שהוגש לעירייה "דו, ע� כל הכבוד. הנפלטי� מהביוב

, מהעתירה המנהלית, עהוהוש� על שולחנה כתוצאה מהתבי

יש , מהמותר 10מראה שיש מטילי כלוריד בריכוז של פי 

תסלחו לי על . מהמותר 80או  50כלורופור� בריכוז של פי 

אלה לא גורמי� שמגיעי� . נוזה לא נמצא בקקה של, הביטוי

יש . 'צרי& לדו�, אי� פתרונות'אני שומע פה במועצה . מהטבע

זה ראשית . ולסגור אותו לזהות את הגור� המזה�. פתרו�

בשנתיי� וחצי האלה יש . זה לא נעשה שנתיי� וחצי. הפתרו�

מדוע לא נעשה . לילדי� שלנו ולנו. נזק מצטבר לילדי� שלי ולי

ח הזה הוגש "לפני חודש הדו. בוא נעזוב את העבר? דבר

ונציגיה אנחנו קוראי� בתקשורת שראשי העירייה . לעירייה

תפקיד� . ל"על איכות הסביבה בחו יוצאי� לכל מיני דיוני�

אנחנו לא . להיות כא� ולטפל במפגע ולהביא אותו לפתרונו

מה . אנחנו רוצי� לדבר על פתרו� המפגע, רוצי� לדבר על העבר

. זה ראשית העניי�. לעצור את הכימיקלי� האלה, נעשה
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ס באופ� מוחלט "הרופאה המחוזית קבעה שיש לסגור את ביה

ענייני והגו� ורת שאתה פתוח לנהל דיו� הצהרת בתקש. ומיידי

אני פונה בנחת רוח  .בנחת רוח ע� תושבי� שיפנו בנחת רוח

מדוע היינו , מדוע היינו צריכי� להגיע להפגנות, ואני שואל

ס "צריכי� להגיע לתקשורת על מנת שהתלמידי� יועברו לבי

ג� אני קראתי , ג� אני קיבלתי את המכתב ששלחת? אחר

לא מבחינה , תדלתי לא להיות מעורב בסיפוראני הש. אותו

. התבקשת לעמוד כא� לפני& היו�. אלא כאבא בלבד, ציבורית

אני רוצה . התושבי� מבקשי� תשובות. אני מבקש תשובות

מי לוקח על עצמו , לשאול שאלה קריטית לכל תושבי השכונה

 11אנחנו לא סומכי� על ועדה ע� ? אחריות על הטיפול במפגע

לא . חנו רוצי� גור� אחד שישא באחריות על כתפיואנ. אנשי�

. אנחנו לא רוצי� להאשי� א$ אחד, על מנת שיהיה מי להאשי�

גור� שיית� תשובות וגור� , אנחנו רוצי� גור� שידבר איתנו

במדינת ישראל , הדבר השני. שיפעל לפתרו� הבעיה באופ� מיידי

ריי חוק שידוע ג� לחב, "לא תעמוד על ד� רע&"קיי� חוק 

היא יכולה , ד מהשורה הראשונה באר""וג� לעו מסביב לשולח�

אחד הדברי� . להסביר לכל חברי המועצה מה החוק הזה אומר

שא� אני כאד� לא מסוגל לטפל בסכנה , שהחוק הזה אומר

שנתיי� וחצי . מחובתי לדאוג שאד� אחד יטפל בו, מיידית

עניי� לא ה. שני� לפי דעות אחרות 8, הובא לידיעתכ�, המפגע

הא� העירייה צריכה להעביר את הנושא לטיפולו של . טופל

כ& . אנא העבירו, א� העירייה לא מסוגלת לטפל? גור� חיצוני

אנחנו מבקשי� . לא דיוני�, אנחנו מבקשי� לא ועדות. עובדי�

הזמ� שנחו" לכ� לדיוני� ולהערכות של . התחלת פעולה מיידית

אי� . למו עליו בכימותרפיהזה הזמ� שהילדי� שלנו יש, מומחי�

מי נושא באחריות . שנתיי� וחצי אי� פתרו�. לנו את הזמ� הזה
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אני אבקש להוסי$ עוד מילה בשני ענייני� ? מעתה והלאה

. זה היו� היה בתיבות הדואר שלנו, כבוד ראש העיר. שוני�

אני לא צרי& לספר ל& על מיתוג בתחו� , "כפר סבא עיר ירוקה"

זה הש� של כפר , "טיהור אוויר לבתי�מערכות . "הפרסו�

אבקש להוסי$ עוד מילה של הערכה , אני ברשות&. חבל. סבא

וג� , ג� לאהוד יובל לוי מתפוח, צ"ג� ליאיר אברה� ממר

לחברי הירוקי� שלמרות שה� חלוקי� בדעותיה� אי& לטפל 

אני . עושי� ככל שביכולת� לטפל באינטרס ציבורי, במפגע הזה

מודי� , סו$ וג� ל&� לחברי המועצה שסו$ רוצה להודות ג�

ג� את זה אנחנו לא . בפני ע� ותקשורת שיש בעיה לטפל בה

זאת אחת הסיבות שהובילו אותנו לאותו דיו�  .שמענו עד עכשיו

אני מקווה . סו$ יש בעיה לטפל בה� אז תודה שסו$. מנהלי

  . שתצליחו

רי� כתובי� על מנת אני הכנתי כמה דב, ברשותכ�. עדי, תודה  :יהודה ב� חמו

ואני רוצה קוד� כל . שאני אנסה לגעת בנושא מנקודת מבט שלי

אני מצטער על כל הרמת הטוני� של , להודות לחברי המועצה

ומזמ� הדיו� זה המטרה היא לקיי� דיו� . חלק מחברי המועצה

על מנת שנוכל בהחלט לבוא ולומר , היה צרי& להתקיי�

ר אנחנו עושי� וחושבי� את אש, לאנשי� ולתושבי� במיוחד

  . ומה צרי& להיעשות

אני רוצה לומר ואולי אני אתייחס ג� בזה לדברי� , הדבר השני  

אבל אני אומר אות� כרגע מתו& זיכרו� שאנשי� , שכתבתי

שמהרגע אני סמו& ובטוח שלפחות כולכ� יודעי� . התייחסו

ואני אתייחס בדבריי למתי היא , הראשו� שהבעיה הזו צפה

נושא הזה עלה תמיד בשקיפות מוחלטת לאתר העירוני ה, צפה

, ואני מתייחס פה, שני� 8� באשר ל. וליידוע כל תושב ותושב

. שני� 8� באשר ל? איפה הגברת שעמדה מולי, חלק מהאנשי�
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אני באתי ואמרתי שהבעיה לראשונה עלתה לשולחני ביוני 

זה היה לאחר שקיימתי סיור . זו היתה הפע� הראשונה .2007

וכשמורות וג� . ס גולדה"בביהצועי ע� אנשי אג$ החינו& מק

התחלנו למעשה מאותה , תלמידי� העלו בפניי שיש מטרדי ריח

אני לא רוצה להתייחס , כשאמרתי. התקופה לטפל בנושא הזה

אבל בהחלט מי שמבי� קצת , 2באופ� אישי לכתבה בערו" 

 נקטעו ש�, בתקשורת יכול לנתח אותה בזווית כזו או אחרת

אמרתי שהנושא הזה הוא ידוע לעיריית כפר סבא מזה . דברי�

 2007מכיוו� שכשהתחלנו ללמוד ביוני ? ולמה התכוונתי. שני� 8

פי שידוע כ. הלכנו ונברנו בכל מסמכי העירייה, את הנושא הזה

אני לא , איפשהו ש�. 2003� אני ראש עיר רק ס& הכל מ, לכ�

ס "מנהלת ביה, 2002או  2001או בתחילת , יודע על החודשי�

היא התלוננה על מטרדי , לשעבר כתבה מכתב לסג� המהנדס

זו היתה הפע� הראשונה שמצאנו את הפע� הראשונה . ריחות

אני אתייחס לנושא של& לפני שאני . זההשהתלוננו על הנושא 

  . אעבור על דברי� שאני רוצה לומר לכול�

�  . ס"זה היה בשירותי� של ביה  :יאיר אברה

  . באול� הספורט  :� חמויהודה ב

  . מורה להתעמלות...   :קהל

נושא שאתה שואל . אני מאוד מבקש להפסיק להפריע לישיבה  :יהודה ב� חמו

  . למי היא מעבירה, מי מטפל א� העירייה לא יודעת לטפל

  ... אמרתי א� היא לא יודעת, לא אמרתי שהיא לא יודעת  :הרב עדי כה�

אני מניח שאני לא אפתיע אות& ואני . עדי, �אני אתייחס לדברי  :יהודה ב� חמו

לא אפתיע את א$ אחד מהיושבי� סביב השולח� ובטח ג� לא 

, שהעירייה בחלק מהדברי� מטפלת באופ� ישיר, את הקהל

במקרה הזה מ� הרגע . חלק מהדברי� היא שוכרת שירותי חו"

לקחנו את האנשי� המומלצי� . נשכרו שירותי חו", הראשו�
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א� את� לא 'לכ� כשאתה בא ואומר . שיש באר" הטובי� ביותר

מהרגע ', תעבירו את זה לגורמי חו", יודעי� לטפל בבעיה

. העירייה ס& הכל מימנה. י גורמי חו""הראשו� הנושא טופל ע

ותמיד אמרנו . לקחנו את החברות הגדולות והטובות ביותר

. א$ פע� לא היה מקרה אחד שהכחשנו את הבעיה. שיש בעיה

 ג� א� בהתחלה זה היה מטרד. יכול להכחיש ג� בעיהאתה לא 

ויכול להיות שמה שאתה , ספקות לא, ולאחר מכ� היו ספקות כ�

וכל אחד , ויכול להיות שחלק נכו�, אומר זה מאה אחוז נכו�

יכול לאחוז בדעה כזו או אחרת וכל אחד יכול להאמי� למה 

וכולל , �בניגוד ל& או בניגוד לכל מי שיושב פה בשולח. שיאמי�

ולכ� אני חייב לסמו& , אני נושא באחריות כראש עיר, התושבי�

יכול להיות . את ידי א& ורק על הגורמי� המוסמכי� בחוק

הכי חשובה � ויגיד לי אמירה הכי, מקצוע� הטוב ביותר שיבוא

, אני את� אותה לבדיקה לגורמי� המסמכי�, שיכולה להיות

ועלו המו� . ותמשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריא, קרי

בטח ובטח שמיטב מהנדסי המי� והביוב , האמינו לי. רעיונות

ובכל , שביקשתי אות� להידרש לנושא הזה, מערי תיאו� שלנו

הרבה מאוד , דר& אגב, מקו� ומקו� והרבה מאוד תושבי�

ומעלי� , תושבי� אני נפגש אית� ואנחנו מעלי� את הרעיונות

גע הראשו� ידענו שיש לכ� מהר. בפניי הרבה מאוד רעיונות

לא התכחשנו אליה והתחלנו למעשה , אמרנו שיש בעיה, בעיה

  .זה בהתייחס לדברי�. לטפל

ואני באמת , אני לא רוצה לחזור להערות שנאמרו, ברשותכ�  

אני לא רוצה לגרור את , נאמרו פה דברי�. לא ברמה הפוליטית

נאמרו פה דברי� . הדיו� הזה לקבוצה כזו או קבוצה אחרת

ריכי� וצ, י אנשי� שלא מכירי� וחדשי�"שה� נאמרי� ע

ר ולא צרי& "אבל לא צרי& תב. אני יכול להבי� את זה, ללמוד
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אי� בעיה של , כשיש בעיה, כשיש מפגע. אי� בעיה תקציבית, זה

, אולי לדאבו� לב� של כמה אנשי�, לשמחתי. אי� בעיה. כס$

2 מיליו�  5� לא רק ל, אי� ג� בעיה כספית לעיריית כפר סבא

כ& שהנושא של מציאת הפתרו� . אלא ג� הרבה מעבר לכ&

א$ פע� לא . א$ פע� לא היתה שאלה של כס$, ההול� לגולדה

אולי נגיע לקחת 'ולכ� כל מי שמעלה . היתה שאלה של כס$

אלא , סלחו לי שאני אומר את זה. אי� לי מילה אחרת', ר"תב

והתקיימו פה  .אמירות פופוליסטיות זולות שאי� לה� אחריות

, ג� נדמה לי יאיר, ג� אור�, אמרו פה קוד� החברי�, דיוני�

מי שבאמת רצה , מי שרצה לדעת באמת, ג� כל מי שדיבר

לישיבת , לשמוע את הגורמי� המקצועיי� היה בא למליאה

וחלק . המליאה שזומנה ע� מיטב הגורמי� המקצועיי�

באו אפילו לא , מהאנשי� שדיברו פה היו� והטיפו מוסר

אבל ג� אני שמח לפחות שיש את , צר לי על כ&לכ� . לישיבה

השקט הזה על מנת שנוכל להקשיב אחד לשני ולשמוע את 

ולכ� אני חושב שחלק מהדברי� שנאמרו פה ה� . הדברי�

אבל ה� לא באו ממקו� של להטות , וחלק פחות, דברי� נכוני�

  . את הדיו� בכוונה

ת ליצור בפניכ� את אני רוצה לקרוא כמה דברי� ולנסו  

. 2007ואני לא אל& ג� לא ליוני , התזרי� שכיצד קרו הדברי�

אני אל& להיסטוריה . אני לא אל& בטח ובטח לכל ההיסטוריה

מכיוו� שלמעשה רק לאחרונה הנושא הזה , הקרובה שלנו

ר "מעצ� מכתבה של ד, תהודה לא חיובית, התחיל לתפוס גלי�

קהל , מיתיי חברי המועצהע. "חבקי� ואני אתייחס ג� אליה

י החברי� שכ� כולנו שותפי� "נאמרו כא� דברי� רבי� ע. נכבד

ובעיקר לחוסר הוודאות הקיי�  ,ר�� לדאגה לתושבי שכונת אל

אמנ� . כעת עד שתסתיימנה הבדיקות של הגורמי� המקצועיי�
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מכוו� אצבע מאשימה , יש מי שמנצל את המצב בצורה צינית

עיריית , המערכת עליה אני מופקד כלפיי כראש עיר או כנגד

. ולטעו� בזדו� כי הנושא לא מטופל באופ� ממצה, כפר סבא

ובאי� לדיוני� הרבי� והרציניי� שאנחנו חברי� שיושבי� כא� 

, על מנת לשמוע ולא רק להשמיע, מקיימי� בקשר לגולדה

, ובכדי לעקוב מקרוב כיצד פועלת העירייה לטיפול בנושא

� להעיד על כ& כי אני עושה כל דבר אפשרי יודעי� היטב ויכולי

לאבח� , ולא חוס& בכל אמצעי כספי או מקצועי על מנת לבדוק

הדבר שהכי מדאיג אותי . ולטפל בה מ� השורש, את הבעיה

שלי ושל העירייה הזו שאני עומד , ועומד בראש סדר יומי

. ללא יוצא מ� הכלל, ובריאות� של התושבי� כול� ,בראשה

יות בטוח שאוכל להישיר מבט לציבור בידיעה אני רוצה לה

, שאני עושה כל מה שדרוש לבריאות התושבי� ואיכות חייה�

כול� יודעי� היטב , אבל כמוני כמוכ�. שאי� דבר חשוב ממנו

שהפתרו� שלו חייב להיות , שמדובר בנושא סבו& ומקצועי

שבראש ובראשונה , מלווה באנשי המקצוע הטובי� ביותר

. י בדיקות חוזרות ונשנות"את שורש הבעיה עצריכי� לאתר 

אי� להיחפז למסקנות מקדימות מבלי למצות את כל הבדיקות 

ימי� ספורי� לאחר , לפני כחודש. שעל פיה� תופקנה המסקנות

מכתב שמוע� , שקיבלנו העתק ממכתבה של רופאת המחוז

חברי מועצת , הצגנו אותו בפניכ�, למשרד החינו& ולא אלינו

חודשי� אחרי שאנחנו פינינו את  3. בת מועצת העירהעיר בישי

ר חבקי� "מודיעה רופאת המחוז ד, ס גולדה"ילדי ביה

אלינו שו� גו$ , אני מדגיש. כי עלינו לעשות זאת, לראשונה

אנחנו ה� אלה . מוסמ& לא העביר שו� הוראה בנושא עד כה

ולא אלינו , שהזמנו את משרד הבריאות לבדוק את הנושא

משרדי הממשלה והפרקליטות . צאות הביניי�הועברו תו



  .י   04.03.2009  82  מועצה מ� המניי� 

, אני מדבר אלי& עדי, "חוזרי� וטועני� בפנינו כי אי� מניעה

  , היית אחד הדוברי�

  . אני מקשיב ל&  :הרב עדי כה�

משרדי הממשלה והפרקליטות חוזרי� וטועני� בפנינו כי אי� "  :יהודה ב� חמו

ות כיוו� שהבדיק, מניעה להמשי& את פעילות גני הילדי�

א& אני . ויש לחזור עליה�, שהתבצעו ה� ראשוניות בלבד

הקשבתי לתחושות הבט� שלי ולתחושותיה� של הילדי� 

בשבוע . מבחינתי אי� ספק, והחלטתי שא� יש ספק, וההורי�

. באזור למקומות חלופיי� שעבר הוריתי להעביר ג� את הגני�

ודע אני י. ייתכ� וחלק מהצעדי� שנקטנו בה� לא היו מושלמי�

שחלק מהצעדי� שנקטנו במקו� הופנו לטיפול במימ� 

רק . ערכיו עומדי� בתקני�, לאחר הטיפול בתופעה. הגופריתי

התברר בבדיקות שער& המשרד לאיכות הסביבה כי , בדיעבד

או ערכי /נמצאו גזי� אחרי� לגביה� לא קיימי� כלל תקני� ו

אד� זה  י בקשותיו של"עפאני כראש עיר לא יכול לפעול . ייחוס

י "אני חייב לפעול עפ. ראש עיר פועל לפי כל די�, או אחר

לצערי . מומחי� לדבר ומוסמכי� בלבד, המלצות אנשי מקצוע

עד היו� לא הצלחנו לקבל הנחיות או הוראות לפעולה מא$ 

כול� טועני� שיש להמתי� , נהפו& הוא. אחד ממשרדי הממשלה

ורק לאחר , ו�לתוצאות המדגמי� שנלקחו באמצע החודש האחר

הודיעו מפרקליטות המדינה , כידוע. מכ� לגבש מסקנות

בתחילת פברואר כי הבדיקות שבוצעו בנובמבר אינ� ממצות וכי 

ר "הבדיקות נעשו בהדרכתו של ד. יש לבצע בדיקה חוזרת

אשר קבע את הערכי� , ר ועדת אלמוג"יו, אלמוג מתל השומר

ליטות ארכה ביקשה הפרק, כדי לאמת את התוצאות. לייחוס

אנחנו  .ל"במהלכ� יגיעו ממצאי המעבדה מחו, חודשי� 3של 

אני סמו& ובטוח . למר" 15� מחכי� לתשובות הצפויות להגיע ב
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שותפי� לתפילה שתוצאות הבדיקות תצאנה תקינות כי כולנו 

אנחנו נמצאי� . ויימצא כי אי� כל סיכו� בריאותי במקו�

, 2מיליו�  5� למעלה מבעיצומו של יישו� פתרו� קבע בעלות של 

שבמהלכו נעתיק את קו הסניקה שעובר ברחוב השלו� לתוואי 

זה הזמ� לשוב ולהדגיש כי לא חסכנו כל . שברחוב ב� יהודה

אנו . לא הגבלנו שו� מומחה ולא פסלנו כל רעיו� לפתרו�, משאב

הצלחנו לקצר . עושי� מאמצי� אדירי� להקדי� את העבודות

סביר שהמתכנני� היו מוכני� את הליכי התכנו� במידת ה

ובמקביל ננסה לסיי� מוקד� ככל האפשר את העתקת , לקבל

כפו$ לאות� מקצועני� ( ופה אני עוד פע� פותח סוגריי�, "הקו

אנחנו , בגלל שקיצרנו לה� את זמני הביצוע'שלא יבואו ויגידו 

לאחר שלא הצלחנו , בנוס$" ).נעבוד א& ורק ע� גורמי המקצוע

הוק� צוות , מספקות מהגורמי� המוסמכי�לקבל תשובות 

נציגי הורי , נציגי התושבי�, פעולה משות$ למשרדי הממשלה

הטיפול  לרכז את � שמטרתו אחת , ס גולדה והעירייה"ביה

בבעיות הסביבתיות באזור עד לגיבוש פתרו� שיהיה מוסכ� על 

בראש הפורו� עומד פרופסור אורי . כול� ויביא מזור לבעיה

, ל הראשו� שלו"יסד המשרד להגנת הסביבה והמנכמי, מרינוב

למדינה קיבל ג� את אות אביר  60� שבמסגרת חגיגות ה

עוד לפני שהנושא היה , הסביבה על מפעל חיי� למע� הסביבה

 VOCפרופסור מרינוב הוא ג� מומחה לגזי� מסוג . כל כ& נפו"

פרופסור מרינוב קבע את דר& . שנמצאו בבדיקות הראשונות

ואתמול נפגשו לראשונה כל הגורמי� המעורבי� צוות עבודת ה

עיריית כפר סבא עושה כל מה שנית� כדי למצוא את . בנושא

סוגיה שטובי המומחי� . הפתרו� לסוגיה קשה ומורכבת זו

איננו חוסכי� משאבי� ולא . מתקשי� לתת עליה תשובות

בריאות� ואיכות חייה� של . נרתעי� משו� עצה ומשו� פתרו�
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אולי זה , ג� לי באופ� אישי. והילדי� חשובה לנו התושבי�

זה מה שמנחה אותי , יותר מכל דבר אחר. יישמע לחלק מוזר

זה . אני רוצה להציע הצעה, לפיכ&". ולאור זה אמשי& לפעול

י חלק "שכפי שנאמר פה ג� עאני חושב . פה לחברי המועצה

כל הצעה לסדר שהיא , חלק מהקואליציה, מחברי האופוזיציה

ג� א� תתקבל החלטה , היה בגדר של להתלה� או להשתלחת

בסטנדרטי� המקצועיי� של הגורמי� שהיא לא תעמוד 

לכ� אני מציע  .מהיכמוב� שהיא לא תהיה יש, המקצועיי�

כמוב� בצד , חברי מועצה, בלי יוצא מ� הכלל, שכולנו ג� יחד

אנשי המקצוע מצפי� מאיתנו , לתת את הרוח הגבית, הציבורי

מצות על מנת שנוכל לבוא ול, לה� קצת שקט תעשייתי שנית�

ע� הגורמי� המקצועיי� את התהלי& המקצועי למציאת 

עבדו , ולכ� אני חושב שהצוות שהוק� זה לא לראשונה. הפתרו�

לא הזכרתי בדבריי ואני אזכיר קצת תורה . צוותי� ג� לפניו

, אנחנו מהרגע הראשו� שהבעיה הזו צפה על שולחני, שבעל פה

יצרתי קשר ע� הטכניו� . אני ביקשתי שהטכניו� יטפל בבעיה

לצור& העניי� . 'אנחנו לא עוסקי� בתחו� של ביוב ומי�'ואמרו 

ואמרו , שהוא ממקורות, ה� המליצו על אד� בש� אבי אהרוני

שהוא אחד האנשי� , לי שהוא מבחינת� הוא האורי� והתומי�

לאחר    , וניפניתי לאבי אהר. שנחשב כבעל סמכא בתחו� הזה

 .ס גולדה"פגשתי אותו בביה, שעות כמדומני 48שעות או  24� כ

נתתי לו להכיר את הסביבה יחד ע� מחלקת הביוב , עברנו

מכיוו� . ע� מהנדס העיר וביקשתי לשכור את שירותיו, שלנו

 .שהוא עובד ברשות ציבורית הוא לא יכול לעבוד בשתי עבודות

פנינו לחברת . ל.ה.ת תולכ� הוא המלי" לנו לקחת את חבר

לאחר דיו� . שה� ביקשו להיות על תק� יועצי� בלבד. ל.ה.ת

, בנוכחות ועד ההורי�, ס גולדה"ראשו� שהתקיי� בביה
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, בנוכחות אג$ החינו&, ס וחלק מהמורי�"בנוכחות הנהלת ביה

נדמה , אני לא בטוח, נדמה לי שהיו ג� נציגי תושבי�, ההנדסה

אותו אד� בש� שאול חייק הוא זה . ל.ה.החלטנו שחברת ת ,לי

שכרנו את . יהיה היוע"ולא , שיהיה הפרויקטור של הנושא

אבל בסופו של יו� , כי ה� לא רצו, שירותיו לאחר די� ודברי�

ה� פינו אותו מהפרויקטי� האחרי� והעמידו אותו לשירות 

שכרנו את השירותי� של . 'וב'פול טיי� ג'עיריית כפר סבא ב

היא פועלת . יא ידועה כחברה בינלאומיתשה. ל.ה.חברת ת

היא פותרת בעיות , במכרזי� ג� מחו" לגבולות המדינה

אנשי המשרד כולל ג� שאול מעידי� על מטרדי� , שכאלה

טענו שאנחנו יצאנו , מקומות באר"שכאלה בהרבה מאוד 

אבל , אני לא מקבל את זה. מהפרופורציות בהתייחסות שלנו

סיו� הנצבר לא רק מכפר סבא בכל זאת ה� יש לה� את הני

לכ� לאחר מכ� ה� הכינו לנו ג� את . אלא ג� מיישובי� אחרי�

צריכי� להבי� פה מה המשמעות של . ההצעה לפתרו� הקבע

חלק מהאנשי� ג� במערכת הבחירות באו . הצעה לפתרו� קבע

היו כל מיני . 'חודשי� אפשר לתכנ� ולהעתיק קו 3תו& 'ואמרו 

ואני ג� בתקופת הבחירות . אחריות לדעתי חסרות, אמירות

נצמדתי לאות� אנשי� . נצמדתי לאות� גורמי� מקצועיי�

, ונכו� שהפתרו� הוא היה ארו& טווח, שסמכתי את ידי עליה�

אבל אילו הייתי הול& לקיצורי , היה פחות מרצה את דעתי

אני רוצה לומר . זמני� אני חושב שהיינו משיגי� תוצאה הפוכה

כי חלק , ואני לא אנקוב פה בשמות, תי עצותקיבל. יותר מזה

, תקדח באדמה'. מהאנשי� יושבי� אפילו פה סביב השולח�

אתה לא מראה , תראה לאנשי� שאתה פועל, תכניס טרקטור

אני מודה . ג� להצעות הללו לא התפתיתי. 'שאתה פועל

לא , כמעט אפילו התפתיתי לכ&, ומתוודה שזה היה קל מאוד
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לא רציתי לזרות רמייה בעיניה� של . רציתי לעשות זאת

אני עומד , עמדתי בביקורתלכ� . תושבי� וג� לא בעיני שלי

אינני מאושר לראות את התמונות של ילד עושה , בלחצי�

יש ילדי� ששנה , לי באופ� אישי יש ילדי� בגיל הזה. אנילציה

לפחות מי שמכיר , אני סמו& ובטוח. הבאה רק ילכו לג� עירוני

ולכ� אני אומר לכ� ברחל . רגישות לציבור יש לישאותי יודע 

לייפות , אי� לי פה שו� כוונה חלילה לטייח, בת& הקטנה

אי� לי שו� כוונה חלילה למשו& את מציאת הפתרו� ולו , דברי�

שאנחנו לא נעשה חלילה טעויות , ובלבד לדבר אחד. לרגע אחד

  . בתהלי&

בר ודובר פה על שישבנו ביו� רביעי שע, אני רוצה לומר משהו  

, קרי, ג� הגורמי� המקצועיי� המוסמכי�, הישיבה האחרונה

מי שנכח בישיבה , המשרד להגנת הסביבה וג� משרד הבריאות

יכול היה לראות את הקונפליקטי� , ונכחו פה לא מעט אנשי�

שה� עצמ� לא ידעו אפילו לשאול את השאלות , ביניה�

וה� . ד ע� השניה� עצמ� אפילו לא הסכימו אח. המקצועיות

ואחד . לא מוצאי� את הפתרונות, עצמ� בינ� לבי� עצמ�

שאפילו טוב שעדיי� לא התחלת� , או אחת, אפילו הגדיל ואמר

ויכול להיות שיש גזי� , יכול להיות שיש גזי� כאלהכי , בפתרו�

ואפילו , ואולי ואולי, ואולי ה� בביוב ואולי ה� באוויר, כאלה

. דעו לשאול את השאלות הנכונותהגורמי� המקצועיי� לא י

התניתי תנאי אחד לאחר . התניתי תנאי אחד בישיבה הזאת

ועד , נשארו נציגי התושבי�, שצמצמתי את הפורו� הרחב

הנציגי�  נשארו, נשארו נציגי המשרדי�, שמעו� פרי, ההורי�

במהל& של . והתניתי דבר אחד, של המשרדי� המקצועיי�

חתי מטר אחורה ע� הכסא לק, הדיו� הזה יצאתי מהדיו�

תנהל את , שאל את השאלות, 'ואמרתי לגידי מזור מנהל המחוז
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כמה . איפה את� רוצי� ביקורות. שאל את השאלות. הדיו�

 .אנחנו הוספנו עוד יותר, כל מקו� שה� העלו. 'ביקורות

עיריית כפר סבא ולא שו� עירייה לא , אפרופו בית חולי� מאיר

זה , מי שאמו� לעשות את זה. לי�עושה בדיקות כימיות במפע

המשרד להגנת הסביבה לפחות אחת . המשרד להגנת הסביבה

עושה לא רק בבית , בלי לשאול אותי בכלל, ג� יותר, לשנה

  , עושה בכל מפעל, חולי� מאיר

  . פעמיי� בשנה  :אל' אתי ג�

המשרד להגנת הסביבה בלי לשאול אותי בכלל . לא הפרעתי ל&  :יהודה ב� חמו

כל מפעל שבטח ובטח . בדיקות בכל מפעל שמייצר נוזלי�עושה 

אני . עושה לו בדיקות פתע. הוא בודק אותו, עוסק בכימיה

אני . רוצה לומר לכ� שאת� הזכרת� את בית חולי� מאיר

  , מבקש מהקבל

  ... כל מפעל, יהודה  :גיא ב� גל

  , אני מבקש  :יהודה ב� חמו

  , אנחנו לא הזכרנו  :הרב עדי כה�

הזכירו פה . אני מדבר אל כול�, אני לא מדבר רק אלי&, שנייה  :� חמויהודה ב

 15יש פה משרד שנמצא על הכוונת כבר . את בית חולי� מאיר

ה� בודקי� . מפעל קניאל, י המשרד להגנת הסביבה"שני� ע

לפעמי� . ה� בודקי� אותו בבדיקות פתע. אותו שתי וערב

לפעמי� ה� , מגיעי� ליחידת הקצה שלה� ביציאה מהמפעל

, באי� ושמי� צווי� על המפעל שא$ אחד לא יכול לעשות כלו�

א$ אחד . ובאות� רגעי� לוקחי� את הדגימות שה� לוקחי�

וצר . אני לא אפתיע פה א$ אחד, ג� לא באג$ ההנדסה, מאיתנו

עובדי עירייה שאפילו ה� , לי שנעשית פה ביקורת על גורמי�

א$ , דע לקחת דגימותא$ אחד מאיתנו לא יו. לא נוכחי� פה

אחד מאיתנו לא יודע לשאול את השאלות המקצועיות בתחו� 
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לכ� אנחנו באי� לגורמי� . לכ� אנחנו שוכרי� שירותי�, הזה

פרופסור מרינוב התנדב . מקצועיי� ומשלמי� ממיטב כספינו

וזה היה , הכי� תכנית אב לכפר סבאבמש& יותר משנה ל

בוועדה יעשה זאת כי דרשתי שכל מי שיהיה , בהתנדבות

ברגע שעמיר� הפנה את תשומת לבי , במקרה דנ�. בהתנדבות

אני לא ידעתי אפילו על מה , לכ& שהוא מבי� בתחו�

הנשיא אפילו עוד לא עזב את , מהרגע הראשו�, הפרופסורה שלו

, בא� תסכי�, אורי'ואמרתי לו . ואני התקשרתי אליו, העיר

לא . חויבותובתנאי שתהיה ל& מ, אני מאוד אודה ל&

הוא אמר . 'אבל בתנאי אחד, כמוב�'הוא אמר . 'בהתנדבות

הוא לא , ולא בכדי מנשה', אני לא בא למחלוקות, בתנאי אחד'

כי אני לא רציתי שהוא יבוא לבוקה ולמבולקה  .נמצא פה היו�

אני אעדכ� אות& . תישאר, אורי'אני באתי ואמרתי לו . הזו

הרי לקראת הישיבה , מענוכי ש. 'כשיהיו עוד פגישות נוספות

מי מתכוו� לפוצ" , מה מגיע, מי מגיע. הזאת אנשי� מדברי�

ולכ� העדפתי . כל האמירות האלה � אנחנו נראה לו , ישיבה

 ומהרגע הראשו� שהוועדה שהתכנסה פה. שאורי לא יהיה היו�

לא , לא מיניתי, לא הנחיתי, כול� פה אחד הסכימו, ביו� רביעי

י כל גור� "ו שהיו מביאי� ש� אחר ועכמ. לא כלו�, הבאתי

א� הוא אד� בעל סמכא והוא יוכל להוביל את , שהוא יוצע

לא , לא רוצה לקחת שו� קרדיט. אי� לי שו� בעיה, התחו� הזה

קרדיט אחד שחס , קרדיט אחד אני רוצה. לא ציבורי, פוליטי

שנצליח למצוא את הפתרו� וחלילה לא יגרמו נזקי� , וחלילה

ולכ� כל דבר אחד . זה מה שמדאיג אותנו כרגע. �בלתי הפיכי

אנחנו לא . אנחנו רק נדחה את הק", שלא נפעל בכיוו� הזה

ולכ� אני חושב שמה שעשינו עד . נקדי� את התרופה למכה

. אני חלק מקבוצה, ואני לא רוצה לטפוח לעצמי על הכת$, היו�
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אני , זכות או את האחריות להוביל אותהאמנ� יש לי את ה

ע� . אני לוקח את כל הקוצי�. ח את האחריות בלבדלוק

אני בפירוש אומר לכול� בלי יוצא . הפרחי� אני מוכ� להתחלק

את� חושבי� . הפתרו� הוא זה שעומד לנגד עיני, מהכלל

את� חושבי� . פוגעי�? שהדברי� שנאמרו פה לא פוגעי� בי

שהדברי� שנעשו בשבועות האחרוני� פה בעיר ג� בקרב בני 

אני , יחד ע� זאת. פוגעי� וג� פוגעי�? לא פוגעי�, ימשפחת

עשוי מאות� חומרי� שאני לא אתכופ$ בפני לחצי� שלא 

. וזה קשה לי. אני לא אתכופ$. מובילי� למציאת פתרו� אמיתי

רק , ואני אמשי& לעבוד עקב לצד אגודל, ואני אמשי& להתמודד

רבות התע. כ� � מעורבות של תושבי� . ע� הגורמי� המקצועיי�

 �לא שלא היה מגיע שתוזמ� , אני אומר פה. חד משמעית לא 

לא הזמנתי משטרה לא$ , אני אומר פה קבל ע� ועדה, המשטרה

כשאני מנהל פה . בטח לא בזמ� ההפגנה, לא הזמנתי. תושב

ישיבת מועצה ולי יש את האחריות לסיי� ישיבות מועצה 

אני  ,ולהעביר את ההחלטות שה� נושאי� קרדינאליי� לעיר

על מנת לקיי� , אשתמש בכל הכלי� העומדי� לרשותי בחוק

וכשמגיעי� לכא� אנשי� שה� באי� מראש מתו& ידיעה . דיו�

אי� לי , ולהפריע למהל& התקי� של הישיבה, להיות פורעי חוק

מש באמצעי� שעומדי� לרשותי בחוק על ברירה אלא להשת

את כל  הלוואי והייתי יכול לקיי�. מנת לקיי� את הישיבות

יש . באווירה שכזו. בטוני� שכאלה. הישיבות במימיקה שכזו

יש מישהו שנהנה להוציא ? מישהו שנהנה להרי� את הקול

אני צרי& להוציא תושבי� . י תושבי�"אני נבחרתי ע? תושב

ג� בכנסת  ?אני צרי& להוציא חבר מועצה מישיבה ?מישיבה

  , כשיש חבר מועצה שלא נשמע לסדר

  . חבר כנסת  :יש'ר בוקי צ"ד
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כשחבר כנסת לא נשמע , סליחה, ג� בכנסת? מה אמרתי  :יהודה ב� חמו

יש לה את הכלי� , במקרה הזה יושבת ראש, ר"משמעת של יול

לא , כ& שלא הזמנתי לאבישי מתיה משטרה .שעומדי� לרשותה

  , אבל מה לעשות, אני לא יודע, ביטלתי את המינוי של רש$ לוי

  . את בוקי נות� לו את המכתב אני ראיתי  :הרב עדי כה�

, האווירה היא בניגוד להרבה אנשי� שחושבי� ריכוזי, סליחה  :יהודה ב� חמו

יכול להיות שזה יפתיע , כשאני נות� למישהו מנדט, יצנטרליסט

ולא , אני ידעתי רק אחרי שהוא מסר את המכתב, מישהו מכ�

על אני חושב שהוא פ, וכשידעתי אחרי. הייתי צרי& לדעת לפני

, שתושב עולב בכוונת מכוו� באנשי ציבור, שאד�. בחוכמה

מבחינתי . מבחינתי הוא עלב בי, שפוגע בפקיד בכיר או זוטר

כי אני חושב שאנחנו כול� , ולא מטעמי אגו, הוא עלב בי

אני , לכ� חברי�. צריכי� לנהל סיג ושיח בצורה אחרת לגמרי

לי יוצא כולנו ב, בואו כולנו. רוצה להציע את הדבר הבא

. ממילא זה יקרה, אני אומר לכ�. ממילא זה יקרה, מהכלל

לפני , סליחה. בואו כולנו נית� גיבוי לצוות שהתחיל את עבודתו

משהו ואולי זה ישמע קצת , אני חייב, שאני אציע את ההצעה

או לנסות לקנות דעת של חבר , אופוזיציה, של קואליציה

חברי . י� ריבוניי�חברי המועצה ה� אנש. מועצה כזה או אחר

לא , לא קוני� אות� באמירות, המועצה ה� אנשי� דעתניי�

ג� את , לא רק את האופוזיציה. קוני� אות� בליטו$

אבל אני חייב  .קואליציה, אי� עדיי� דר& אגב. הקואליציה

מספר , מספר אנשי� שגילו אחריות. לעלות על נס מספר אנשי�

אנחנו מבקשי� , בעיה אנחנו יודעי� שיש'אנשי� שבאו ואמרו 

להיכנס לשורש הבעיה על מנת להיות לפחות משוכנעי� שאת� 

וחלק מהאנשי� האלה ה� חברי . 'עושי� את המרב והמיטב

יאיר . ואני אומר את הדברי� לזכותו של יאיר אברה� .מועצה
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נאמרו אמירות מאוד  .ואני ניהלנו מערכת בחירות מאוד נוקבת

כמו שנאמר , שהאמירות היומסתבר . קשות במהל& הבחירות

ומהבחירות העשייה היא , עד הבחירות, י איציק"פה ע

ולא בכדי לטפוח לו על הכת$ , ולכ� אני אומר לכ�. שמעניינת

כי אני אזלזל בו א�  ,ולא בכדי שיצביע איתי או לא יצביע איתי

. יאיר גילה אחריות אמיתית מ� הרגע הראשו�. אני אחשוב ככה

, כשאני זיהיתי פרטנר. את הדברי� כשהוא בא והוא אמר

, אני מחבק אות� ונות� לה�, וכשאני מזהה פרטנרי� לעבודה

הוא לא , ל לגבי איציק יואל"אותו כנ. פורש בפניה� את הכל

איציק יואל ויאיר באו אליי בבקשה אחת . הסיר את החתימה

אנחנו רוצי� לראות  � אחת . יותר נכו� שתי בקשות. בלבד

. אנחנו רוצי� דיו� � שתיי� . רשי� זרימהת, לוחות זמני�

יכולתי היו�  ?לקיי� את הדיו� צריכי�מישהו חשב שאנחנו לא 

. לעקר את ההצעה לסדר, לבוא להכניס את זה לסדר היו�

, שיכולתי היו� לבוא ולעשות הצבעה, יכולתי היו� האמינו לי

מי , מי בעד לקיי� דיו�'להגיד , יכול להיות שהיה לי ג� רוב

למרות שהתפרעו פה בהתחלה . זאת לא היתה הכוונה .'נגד

. רציתי שנגיע לנקודה הזו, ולמרות ולמרות, ולמרות שהפריעו

רוצה להודות , רוצה להודות לאיציק, ואני רוצה להודות ליאיר

הוא לא הסיר את , ג� הוא. ג� הוא תושב השכונה. ג� לאור�

סקות ובכל זאת בהתע, הוא ג� לא הסיר את ההצעה. ההצעה

, בטח ובטח, לא היתה הסתרה של מידע, אמיתית של הנושא

לבוא , אמיתי, אמיתי אבל, ומ� הרגע הראשו� כל אחד שביקש

  . אני פשוט לא הגבלתי א$ לא אחד � ולשמוע ולהשפיע 

אני חושב שברוח הדברי� שאני מקווה מאוד שאנחנו הולכי�   

הנה . תגבית לצוואני חושב שאנחנו צריכי� לתת רוח , לקראת

כל מי . מרינוב פתח את הצוות בפני כל מא� דבעי, בבקשה
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הוא עובד בשיטת , שרוצה יכול לבוא כמוב� בתיאו� מראש

לכ� אני . יש כאלה שעובדי� בשיטת עבודה שונה. עבודה אחרת

יהיו , תשמיעו, תבואו, בלי יוצא מ� הכלל, כול�, בא ואומר

  . יהיו בדיקות נוספות, בדיקות

כי ביו� , אוד שמח על הדיו� של יו� רביעי האחרו�מ� אני מאוד  

אנחנו רק , רביעי האחרו� הטלנו את המשרד לאיכות הסביבה

אמרנו אנחנו  .הזמנת התחייבות בכס$. שלחנו הזמנה

בדיקות בבית . את� תמלאו את המספרי�, מתחייבי� בפתוח

. בשכונה? בשכונה. קניאל? קניאל. בבית חולי�? חולי�

כל מקו� שהמקצועני� החליטו . כל מקו�, בגני�, ס"בביה

אנחנו ביקשנו לעשות ג� בדיקות . נוסי$, וצרי& להוסי$ עליה�

, על הבדיקות הללו לאחר התוצאות נעשה עוד בדיקה. חוזרות

מה לעשות שתהליכי� כימיי� צריכי� לשבת במעבדה מינימו� 

. למר" יהיה היו� בערב 15� ואני הייתי רוצה שה. של פרק זמ�

ואנחנו ג� פה נצטר& , אי אפשר להאי" את התהליכי� לכ�

, ולכ� אני מבקש מכול�. אבל נחכה, לחכות בקוצר רוח .לחכות

בטח ובטח מעובדי , ג� מחברי המועצה, ג� מהתושבי�

כול� , איכות הסביבה והבריאות, משרדי הממשלה, העירייה

לתת לנו את , לתת לנו את ההנחיות, כאחד לשת$ פעולה

ולכ� אני חושב . ג� לתושבי�, לא רק לנו לעירייה, ההוראות

, לפחות חברי המועצה, שכולנוואולי יהיה ראוי , שכולנו כאחד

נית� אמירה אחידה בפה אחד שאנחנו נותני� את הרוח הגבית 

, שייפגש איתו � מי שלא , מי שנפגש ע� מרינוב, והצוות, לצוות

א מעבר ג� ל, יכול להבי� שהוא לא קד קידה בפני ראש עיר

הוא עבר את הגיל הזה והוא עבר את . לאנשי� מראש עיר

המעמד הזה שהוא צרי& להתרש� מאמירה של אד� כזה או 

אני . אני מאמי� בצוות דר& אגב, בו ולכ� אני מאמי�. אחר
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מאמי� במנהיגות של חלק מהתושבי� שבאו והתחילו לשת$ 

חר מי שנב, התושבי� שיושבי� פה, אני קורא ג� לכ�. פעולה

, מי שיש לו רעיו� ומי ששומע רעיו� ממישהו אחר, ומי שלא

זו הדר& היחידה , לכ� אני אומר. שיבוא וישמיע בפני הצוות

  . אני לא חושב שיש דר& אחרת. שכולנו צריכי� ללכת בה

  . כבודו, ברשות&  :הרב עדי כה�

גל סגל יוע" התקשורת , לפני שאתה מתייחס עדי, רק ברשות&  :יהודה ב� חמו

י "ע, י אורי"נתבקש ע, שהוא ג� מזכיר הוועדה של מרינוב

מסיכו� הדברי� , פרופסור מרינוב להעביר את דבריו מהוועדה

ולכ� אבקש לחלק לחברי המועצה וג� , שנאמרו אתמול בוועדה

  .ובזה אנחנו נסיי�, בבקשה עדי. לנציגות התושבי�

אבקש שלאותה  אז אני, ביקשת הצעות קונקרטיות .תודה ל&  :הרב עדי כה�

ר מיקי "העירייה תבקש ג� מד, ועדה שאני מבר& על פעילותה

אני אבקש . אר� שהיא מומחית תחו� בינלאומית בעניי�

כשמר לוי שעל , בנוס$. שתצרפו ג� אותה כגור� בלתי תלוי

  , כיסאו אני יושב עכשיו כא�

  ? מי  :יהודה ב� חמו

בטח באוזנו ולכ� הוא ג� הו, שהוא ק� ויצא, אהוד יובל לוי  :הרב עדי כה�

ביקש ללחוש באוזני שמהישיבה הזאת יצאו החלטות 

אופרטיביות ואני באמת מבקש בש� התושבי� לדעת מה 

שאת� מדברי� על פתרו� לטווח , הדבר האחרו� הוא. הלאה

אני שואל על הפתרו� , ולטווח ארו& אני מבר& על הפתרו�, ארו&

  ? הא� זה הפתרו� לטווח קצר. לטווח קצר

אני , ואני לא מקצוע� בתחו�, אני לא יודע מה אתה מחזיק ביד  :יהודה ב� חמו

  . לא יכול להגיד ל&

התוצאות הראשוניות , יש לנו. כבודו, אני שואל שאלה רצינית  :הרב עדי כה�

אני לא צרי& את התוצאות המשניות שיאמתו . היו מבהילות



  .י   04.03.2009  94  מועצה מ� המניי� 

ל על אני שוא. בינתיי� הילדי� שלנו נושמי� את זה, אות�

ס יש בתי "באותו רדיוס של ביה, פתרו� מיידי לטווח קצר

אני מבר& . התוצאות מבהילות, גני ילדי� פרטיי� 5יש , מגורי�

  . על מה שאתה עושה

  . תודה  :יהודה ב� חמו

אני מבר& על הפעילות של , אני מבר& על הפתרו� לטווח הארו&  :הרב עדי כה�

יודעי� שהפתרו�  אנחנו, לטווח קרוב. אותה קבוצת יועצי�

לא יגיע לסיומו בשנה . לטווח ארו& לא יהיה בשנה הקרובה

  ? מה עד אז. הקרובה

הוועדה עומדת על , הוא אשר אני אומר, אני כמו שאמרתי  :יהודה ב� חמו

ג� המיידיי� וג� ארוכי , המדוכה על מנת למצוא את הפתרונות

, ארו& הטווח סביר מאוד להניח שיעתיקו את הקו. הטווח

כל הבדיקות שמתקיימות בימי� אלה ג� לדעת מה . יימצא

מאוד מוחלטת בי� כל הגורמי� � יש סתירה מאוד, קיי�

לכ� . איזה גזי� באיזה ייחוס וכ� הלאה, המקצועיי� מה קיי�

אלא רק , לא השולח� הזה יית� את הפתרונות המיידיי�

  .הוא אשר אמרתי. הגורמי� המקצועיי�

  ? מתי  :הרב עדי כה�

זה שהיא התכנסה אתמול וזה שהיא יושבת . הוועדה יושבת  :ה ב� חמויהוד

בי� לבי� נשמעי� . בי� לבי� ה� בודקי� את הדברי�, שבוע הבא

פול 'פרופסור מרינוב בנושא הזה הוא ב. הרבה מאוד דברי�

, ואני מקווה מאוד, לכ� זו הצעה. וכל מי שנמצא סביבו', טיי�

מצע הלילה בכל שעה הלוואי והוא יצטר& להעיר אותי בא

ו מישהו אחר א', עליתי על משהו, יהודה'על מנת להגיד , שהיא

לכ� כל מה שלא יעשה באופ� מקצועי זה בראש . הלוואי. עלה

  . ואנחנו מסיימי�, יאיר. ובראשונה לא אחראי כלפיכ�

  , אנחנו העלינו את ההצעה...   :גיא ב� גל
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  . הבנתי. אתה לא בזכות דיבור  :יהודה ב� חמו

  ...אנחנו רוצי� אולי להגיד ל& אי& אולי אנחנו כ� רוצי� ...  :גיא ב� גל

  .יאיר בבקשה, תודה  :יהודה ב� חמו

  . אני אבקש עוד משפט אחד  :הרב עדי כה�

  . בבקשה, יאיר  :יהודה ב� חמו

�. לחודש מתקיימת ישיבת הצוות הבאה 12� ב. אינפורמציה  :יאיר אברה

ת הבדיקות כפי שהחליטו במהל& השבוע הבא אמורי� לבצע א

התוצאות אמורות להיות . עליה� בשבוע שעבר כל הגורמי�

, ל"התוצאות שאמורות להגיע מחו. שבועיי�� בטווח של שבוע

הערכה היא שתו& שבועיי� יהיו . לחודש 15� אמורות להגיע ב

במהל& השבועיי� . לנו את הממצאי� ג� האלה וג� האלה

כדי לנסות , ג� עוד פע�, הוועדה תתכנס לא פע� אחת, האלה

ולסכ� ולהגדיר מה הבעיה ומה הפתרונות שמוצעי� על 

, תגיע לדיו�. ואני מציע פשוט לא להעלות את כול� פה. השולח�

תעלה ג� את הדרישות המיידיות שאתה חושב שצריכות 

אני . אתה תשמע את התשובות של גורמי המקצוע, להיעשות

לצור& העניי� כרגע ג�  .פשוט כלו�. אני כלו� בעניי� הזה, לא

ולכ� בצוות הזה  .ראש העיר מנוטרל מתהלי& קבלת ההחלטות

. יבואו ויאמרו את הדברי� ג� בטווח המיידי וג� בטווח הארו&

ג� הערכה שאולי הפתרו� של רחוב השלו� וג� הבעיות של 

  . נדבר בצוות הזה, תבואו. מתק� הניטור ומתק� הסינו�

אל שאלה פשוטה ואני חושב שזאת השאלה של אני שו, יאיר  :הרב עדי כה�

הא� אנחנו יכולי� לקבל את דבריו של ראש . רוב התושבי�

שבמסגרת הוועדה הזאת יהיה פתרו� לטווח קצר , העיר הנכבד

אנחנו לא יכולי� להמתי� ? בנוס$ על הפתרו� לטווח ארו&

אבל הילדי� , אני יודע שזה נשמע דמגוגי. לפתרו� לטווח ארו&

  , למויש שלנו
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�  . הוועדה סוברנית. הוועדה סוברנית  :יאיר אברה

ורק , אני נעלב שהבעיה לא נוגעת רק לתלמידי גולדה, עדי  :עמיר� מילר

  ... ולא לתלמידי הגני�

  , עד עכשיו לא היתה בעיה  :הרב עדי כה�

כי ה� נשארו , קוד� כל לתושבי הסביבה. ולא לתושבי הסביבה  :עמיר� מילר

  , אומר ל&, י�יהיו ממצא. בחזית

  . יש ממצאי�  :הרב עדי כה�

  . אי� ממצאי�, לא  :עמיר� מילר

�   . עדי, לי יש מחלוקת על האחריות שלה�  :יאיר אברה

  .יהיה פתרו� לטווח ארו&, יהיה פתרו� לטווח קצר  :עמיר� מילר

  . אבל יש ממצאי�  :הרב עדי כה�

, ציתי לומר משהור .תודה רבה, יאיר. אני מאוד מבקש, סליחה  :יהודה ב� חמו

  . בבקשה

ואתה , באמת להגיע להסכמות ולהיות בעד, מתו& רצו� יהודה  :גיא ב� גל

אנחנו הרי העלינו . אמור לגלות אחריות קולקטיבית בעניי� הזה

זה לא , אנחנו לא נתחרה כרגע מי הביא לדיו�. את ההצעה

  . משנה

  . את�  :יהודה ב� חמו

ויש בה מימדי�  ,הצעת החלטה ג� אבל העלינו הצעה ויש בה  :גיא ב� גל

כמו הקמת מנהלת , אופרטיביי� שהתושבי� מדברי� עליה�

זה . לצור& העניי� הוועדה של מרינוב היא המנהלת, מיוחדת

  , טיפול מיידי. אנחנו בעד, מייתר את הסעי$ הראשו� שהצענו

  . קלענו לדעת גדולי�  :יהודה ב� חמו

ג� אני ואתה נמצא דר& להסכי� יכול להיות ש, בוא. מצוי�  :גיא ב� גל

, ושוב, טיפול מיידי בפתרו� זמני. אחד ע� השני ולא רק נתווכח

הפעולה אני מבסס את הדברי� על סמ& אנשי מקצוע וועד 

; )או תיקונו(החלפת מסנ� הפח� ; שעזר לנו בכתיבת הפתרונות
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התקנה מיידית של שני גלאי� ; הפסקת הזרמת מי החמצ�

מת� הסבר מפורט לתושבי� לניטור ). בארובה ובשכונה(

סקר  .מתי וכיצד יידעו שהמצב מסוכ�, תוצאות הגלאי�

זה דבר שאפשר לעשות אותו במקביל לעבודה , יהודה, בריאות

תלונות ובדיקות מקיפות לכל תושבי של רישו� . של הוועדה

, כל מקרה חמור יועבר לטיפול המש&. י רופאי�"השכונה ע

סיעת הירוקי� תתמו& בהצעת . עובמקביל את הטיפול הקבו

בהנחה שהדיוני� של ועדת מרינוב יהיו שקופי� , ההחלטה של&

לא בתיאו�  .לא בתיאו� מראש ע� כל הכבוד, לחלוטי� לציבור

אמת , דיו� שקו$. תיאו� מראש זה לא דיו� שקו$. מראש

וכל מי , זה שמתפרס� באתר העירייה מתי הדיו� הבא, לאמיתה

זה ג� . בלי לקבל אישור מא$ אחד לפני, שרוצה לבוא מגיע

אז , איש שרוצי� להיות ש� בוקי 60אומר שא� יש מעל 

 200קובעי� מראש את הדיוני� באשכול פיס כדי שא� יגיעו 

אני , ואני אומר ל&. וה� ישמרו על דר& אר", איש אז ה� באי�

כי מי שמנהל ש� את הישיבות זה , מבטיח ל& נאמנה יהודה

לא בהקשר שאתה לא תהיה . ואולי טוב שכ&, מרינוב ולא אתה

כי אתה בעצמ& נות� לגור� מקצועי שלא , מסוגל לנהל את זה

. אתה ולא אני מביני� בנושאי� האלה מספיק כדי לטפל בה�

אני לא . לכ� אני אנצל את הזכות שלי להיות ש� כשומע בלבד

זו , כל תושב שרוצה להגיע לש�. אקח חלק פעיל בדיו� ש�

אנחנו  ,א� תקיי� את העיקרו� המרחיב של השקיפות. זכותו

  .  נתמו& בהצעת ההחלטה של&

שכל מה שהצוות , אני אומר לכ� חד משמעית פה. תודה  :יהודה ב� חמו

כל מה שיציע הצוות המקצועי . יהיההוא אשר , המקצועי יציע

שלא מוסמכי� , כולל אני, אי� פה א$ אחד. הוא אשר יהיה

יש את , רק הגורמי�. בדיקה של הפח�לדעת מתי עושי� את ה
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יש את כל הגורמי� , יש את פרופסור מרינוב, ל.ה.שאול מת

שה� ה� יחליטו בכפו$ לזה שהמשרד להגנת הסביבה יהיה 

לא יהיה שו� דבר . זה רק מה שיהיה. צמוד להחלטות הללו

כי . ואני אומר את זה רק מתו& אחריות למציאת הפתרו�, אחר

חרי איזשהו רעיו� של אד� זה או אחר אני לא אל& סחור א

יש א& ורק את .שיהיה הנחמד ביותר ושיהיה המשכנע ביותר

  . תודה רבה. הגורמי� המקצועיי�

    ?מה ע� הבדיקות הרפואיות  :אל' אתי ג�

  . פרופסור מרינוב עושה את הבדיקות  :יהודה ב� חמו

�  . את הצוותבוא נשכנע ? אני לא רוצה בדיקות רפואיות, תגידו  :יאיר אברה

זה מה ? יהודה, אתה מוכ� להתייחס לעניי� השקיפות רק  :גיא ב� גל

  . שיגרו� לנו להיות בעד או נגד

כמו שאני מחליט על דר& ניהול , פרופסור מרינוב, השקיפות  :יהודה ב� חמו

כמו שאתה פע� תנהל ישיבות תחליט אי& אתה , הישיבות שלי

ה תחליט איפה את, הוא מחליט ש�, אני מחליט פה, מנהל

הוא לא התייע" , פרופסור מרינוב התווה דר&. שאתה מנהל

אני שמעתי רק היו� בבוקר . הוא התווה דר&. איתי אפילו

אני מכבד . אי& מתנהלות הישיבות, אחרי הדיו� שהיה אתמול

יעשה , הוא ירצה לשי� ביד אליהו. אני מאוד מכבד אותו .אותו

דר פרטי של אחד על הוא ירצה לקחת ח. ביד אליהו ישיבה

וכמו שאמרתי . כל מה שהוא יבקש. הוא יקבל חדר, אחד

זה , זה לא רק מרינוב, מתחילת הדר& לגורמי� המקצועיי�

זה . לא היתה שו� מגבלה, זה מכל מי שנגע בנושא הזה, ל.ה.מת

מי שעוסק . לא משנה מי, יהיה לא חכ� א� אנחנו נגביל אות�

, אחד שעושה מסנני�, תבוא לאחד שלוקח בדיקות. בתחו�

אנחנו לא מספיק עשירי� בשביל . תעשה לי את הטוב ביותר

  . לקנות את הזול



  .י   04.03.2009  99  מועצה מ� המניי� 

  ? מה למיטב ידיעת& נוהלי הדיו� שהוא מתווה  :גיא ב� גל

  . הוא הציע  :יהודה ב� חמו

�מסמ& משת$ את נציגי השכונה הנוספי� שאינ� : "כתוב בנייר  :יאיר אברה

מי שירצה למסור לנו מידע נקד� בברכה כל , חברי� בצוות

הדיוני� יהיו פתוחי� ה� בפני הציבור וה� בפני , ולהביע עמדה

  ". העיתונות

  .זה מה שמעניי� אותנו  :גיא ב� גל

  . זו מהפכה בתפיסה וצרי& לבר& עליה, תראה  :אור� כה�

�  . ע� כל הכבוד, זה לא בסמכותו של יהודה  :יאיר אברה

  . ל תפריע למהל& הישיבהא. יובל, אני מבקש  :יהודה ב� חמו

, אני רק מבקש שתרדו מחלק מההצעות הכביכול אופרטיביות  :יש'ר בוקי צ"ד

  , תבואו

  . תבואו כולכ�  :יהודה ב� חמו

  . תשמיעו את דבריכ� ש�  :יש'ר בוקי צ"ד

  . זה הכל, כרגע ביקשנו רק את השקיפות  :ר אמיר גבע"ד

  . יהאי� שו� בע, א� נשארנו בשקיפות  :יש'ר בוקי צ"ד

. וכל מי שרוצה לבוא, כל ישיבה עולה לאינטרנט דקה אחרי זה  :יהודה ב� חמו

  . תודה

מתו& רצו� אמיתי להגיע לשותפות בהחלטה כדי להביא ...  :גיא ב� גל

  . לפתרו� מהיר ככל האפשר

ואני , אני מבקש לשנות טיפה את סדר היו� לבקשתה. תודה  :יהודה ב� חמו

  , מבקש לחזור אני, מניח ג� פה יש תושבי�

  . החלטה, רגע  :אל' אתי ג�

. הוא הוסמ&? שאנחנו מסמיכי� את הצוות? איזו הצבעה, מה  :יהודה ב� חמו

  ? מה אני צרי& להצביע

  . המועצה בעד  :אל' אתי ג�

  . הצוות הזה קיבל לגיטימציה מאות� נציגי�  :יהודה ב� חמו
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  .קיבלת עכשיו פה אחד את כול�  :ר אמיר גבע"ד

לתת רוח , אני מציע ברוח הדברי� שנאמרו פה, אבל לא, אוקי  :ויהודה ב� חמ

מועצת העיר רואה בחשיבות עליונה את פעילות . גבית לוועדה

מגבה ולא תגביל שו� סכו� כספי שיזרז למציאת , הוועדה

  . זו הצבעה. הצבעה, בוא תכנס. הפתרו�

  . שתקיי� את דיוניה בשקיפות מלאה  :גיא ב� גל

  . ל הוא אמר את זהאב  :יהודה ב� חמו

  . בוא נצביע על זה, יהודה  :גיא ב� גל

  . תודה, פה אחד של החברי�  :יהודה ב� חמו

  ? הצבענו על זה. בוא נצביע על זה, רגע  :גיא ב� גל

  . נו, פה אחד  :יהודה ב� חמו

  . התקבלה החלטה רשמית  :גיא ב� גל

  , ר מיקי אר�"את ד, ביקשנו ג� יועצת חיצונית  :ר אמיר גבע"ד

  . אני חושב שה� רשמו את הש�  :גיא ב� גל

ש� שיועלה הוא יבוא בפני הצוות כל , אני אמרתי, סליחה  :יהודה ב� חמו

  . אני לא מחליט. והצוות יזמי� אותו א� ימצא לנכו�

 ? מה נוסח ההחלטה  :אהוד יובל לוי

  . עמיר� ואמיר גבע, אני מבקש. תודה  :יהודה ב� חמו

  . הנוסח החלט  :אהוד יובל לוי

מגבה ולא תגביל שו� , מועצת העיר רואה בחשיבות עליונה את פעילות הוועדה

זו . הצבעה, בוא תכנס. סכו� כספי שיזרז למציאת הפתרו�

  . הצבעה

  

' מועצת העיר רואה בחשיבות עליונה את פעילות הוועדה בראשות פרופ :54 'מס החלטה

  .הפתרו� מגבה ולא תגביל שו� סכו� כספי שיזרז למציאת, מרינוב

  

אני רוצה להגיד לפני� משורת , לפני שאני עובר לסדר היו�  :יהודה ב� חמו
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פע� הבאה . שאני אתיר ל& הפע� להיכנס לישיבות, הדי�

אני לא  ,י הסדר התקי�"שמישהו מחברי המועצה יתנהג שלא עפ

אז אני מבקש . רק להצבעות, אאפשר להחזיר אותו לישיבות

י� לשת$ פעולה ולא להפריע אחד קח את זה כמגמה שרוצ, יובל

אני . אז אתה מוזמ� להשתת$ ג� בדיוני� וג� בהצבעות. לשני

  . מבקש לשמור על המהל& התקי� של הישיבה

  , אני מודה ל&  :אהוד יובל לוי

  , אני רוצה לחסו&, שנייה  :יהודה ב� חמו

. אני יודעת שאתה מנהל את הישיבה. יש לי בקשה, יהודה  :אל' אתי ג�

אני מבקשת לתת לה עדיפות ראשונה בנושא , ה בחורהיושבת פ

  . הזה

  

  ".מנוחה נכונה"עמותת  ' הסכ� עיריית כפר סבא   .4

  

את נושא הסכ� , 4אני מבקש להעלות את סעי$ . הבנתי. תודה  :יהודה ב� חמו

, בתיה ברא$. עיריית כפר סבא ע� עמותת מנוחה נכונה

  . בבקשה

� לאישור את ההסכ� שהפצנו פה לחברי הבאנו כא� לשולחנכ  :ד בתיה ברא,"עו

עיקרי הדברי� . המועצה יחד ע� חוות דעת שמלווה את ההסכ�

של ההסכ� וה� של חוות הדעת מלמדי� כא� שלמעשה 

  , לגבי הקמתו של בית העלמי� והקצאת הקרקעההחלטות 

  ? אפשר לקבל את החומר, אבי  :עמיר� מילר

  ... באינטרנט  :גיא ב� גל

  . זה הכל. לא באינטרנט, אני רוצה פה בנייר. ה רבהתוד  :עמיר� מילר

  . אני מסכי� אית&  :גיא ב� גל

ואי אפשר לקרוא . אני לא יכול לבוא ע� המחשב שלי להנה  :עמיר� מילר

  . מצטער מאוד. חוזה באינטרנט ולהעיר הערות אפילו
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  ? לא קיבלת את ההסכ�? מה קרה  :יהודה ב� חמו

שיקרינו את זה עכשיו . זה נחמד מאוד, רנטזה ששולחי� באינט  :עמיר� מילר

  ? מה זה .פה ונוכל לדבר על זה

  . ג� לרוחי זה לא לרוחי, זה את� רצית� את זה  :???

, לא נדחה את הדיו� בנושא הזה. אני עכשיו מדבר בש� כול�  :עמיר� מילר

  .אבל צרי& להיות חוזה

  . תעלו בבקשה את הנושא הזה  :יהודה ב� חמו

אי אפשר , את� מגזימי� בנושא של החיסכו� בנייר, ה'רחב  :עמיר� מילר

  . אני מצטער, לעבוד ככה

ת� . יש פה ניסיו� שלוקח זמ� ללמוד אותו. תירגע, עמיר�  :יש'ר בוקי צ"ד

  . אנס'צ

אני רוצה אותו מול , אני קורא חוזה. סליחה. לא לוקח זמ�  :עמיר� מילר

  ? מה הבעיה. זה הכל. עיניי כי יש לי הערות או אי� לי הערות

  . קיבלת אותו  :יש'ר בוקי צ"ד

  .א� זה יציל את העול�  :עמיר� מילר

  . צודק, בסדר. מה לא, יוסכ� מה ישלח במייל, עמיר�  :יהודה ב� חמו

  ) מדברי� ביחד(

  ... אבל , אני בעד לחסו& נייר  :גיא ב� גל

  ) מדברי� ביחד(

אז ? קורא בלנקו אתה? ל& יש נוסח מצול� של סדר יו�, יהודה  :גיא ב� גל

אתה בקיא בכל . מה אני אגיד ל&, היכולות של& מחוננות

  ,יש מחשב נייד? הסעיפי�

  .בתיה ברא$, בבקשה  :יהודה ב� חמו

חייבי� לציי� שההסכ� הזה כמו ההסכ� ע� חברה , ראשית כל  :ד בתיה ברא,"עו

זו בעצ� תולדה של החלטות מועצה שהתקיימו , קדישא

, � הקמתו של בית העלמי� פרדס חיי�בקדנציות קודמות לעניי

להקצות קרקע ג� לקבורה , כשההחלטה היתה עוד דאז
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ההחלטות האלה למעשה . וג� לקבורה חלופיתאורתודוכסית 

עיריית כפר סבא או , דהיינו, התבצעו בהמש& במסגרת תכנונית

ע "תכננו תב, יותר נכו� הוועדה המקומית לתכנו� ובנייה

, 444ע נקראה בש� כפר סבא "התב. �מיוחדת לאזור בית העלמי

מיוחד ביותר . 2004ע הזאת נכנסה לתוק$ עוד בשנת "התב

ע הזאת שאזורי� בבית העלמי� נקבעו בה לצור& קבורה "בתב

באופ� ששונה מאפיוני� של בתי עלמי� שוני� או אחרי� , רוויה

החלקי� הראשוני� זו קבורה רגילה והחלקי� . באר"

מדובר במתח� של קרקע . ה רוויההמאוחרי� יותר זו קבור

ע הזאת "ולכ� המיוחדות של התב. שנה 50� שאמור לשמש ל

לי המקרקעי� עשלא ברגע הראשו� ומיידית מפקיעי� מב, היא

את כל המקרקעי� כול� ומעמידי� אות� לרשות הרשות 

אלא קצב ההתקדמות של בית העלמי� עולה בקנה , המפקיעה

ופ� שבמקביל יצליחו בא, אחד ע� צרכי הקבורה של העיר

החקלאי� להמשי& ולעבד את המקרקעי� עד לאותו מועד שה� 

שלמעשה זקוקי� למקרקעי� האלה לצור& בית , יקבלו הודעה

באופ� הזה ניסו ג� לתת  אפיו� ואופי מיוחד לאותו בית  .עלמי�

עלמי� שיהיה משולב ג� כ� בעצי הפרי ובהדרי� שמצויי� 

שהיו עתירות של בעלי  אני אציי� בפניכ�. במתח� הזה

על מנת , שרצו שכל בית העלמי� יופקע בו זמנית המקרקעי�

ולא יצטרכו , שה� יוכלו לקבל את הפיצויי� שלה� כבר עתה

אבל הגענו ע� העתירה הזאת עד . להמשי& ולהחזיק בקרקע

וג� בית המשפט העליו� אישר את הדר& , לבית המשפט העליו�

, ה כבר כעת לכל המתח� הזההתכנונית שא� העירייה לא זקוק

אזי הפקעה עקב בצד אגודל לפי קצב , שהוא מתח� מאוד גדול

ולכ� ככל . היא בעצ� הדר& הראויה, התקדמות הקבורה

היא מפקיעה שטחי� במתחמי� די קטני� , שהעירייה מפקיעה
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ההסכ� ע� מנוחה נכונה הוא , למעשה. לפי הצרכי� העכשוויי�

שנעשה ע� חברה קדישא באופ�  מאפיי� את ההסכ�ו טיפוסידי 

ובעתיד , שכרגע מקבלי� מתח� מסוי� לפי הצרכי� העכשוויי�

לפי הצרכי� שיהיו לאותה חברת קבורה העירייה תספק את 

למרות שאנחנו  מדברי� כא� על הקצאת . המקרקעי� העתידיי�

עדיי� העירייה , מקרקעי� ע� חכירה לתקופה מאוד ארוכה

עלת הסמכות במקרקעי� לצור& היא בממשיכה להיות זאת ש

כי החוק בעצ� מאפשר את ההפקעה רק . ההפקעה שלה�

ולכ� העירייה היא זאת שתעביר את המקרקעי� . לעירייה

, למעשה. למנוחה נכונה, לחברות הקבורה לצור& עניינו כא�

מטרות שראתה העירייה לנגד  3ההסכ� הזה ניסה לייש� 

הפיתוח בגי� כל  מטרה ראשונה היא כיסוי הוצאות. עיניה

, ולכ� כפי שאת� תראו בהסכ� יש סעי$ שקובע, המתח� הזה

שלגבי כל דונ� קרקע מנוחה נכונה אמורה לשל� לעיריית כפר 

ובנוס$ לכ& חשבה . מדובר בסכומי� צמודי�. 2אל$  130סבא 

ולצור& עניינו , הטוב ביותר יהיה שחברות הקבורההעירייה ש

יפוי לעיריית כפר סבא בגי� תית� כתב ש, מנוחה נכונה, כא�

למעשה משלמת פיצויי הפקעה לבעלי העלויות שהעירייה 

הזה הוא למעשה נושא של משא ומת� והנושא , המקרקעי�

שהעירייה מקיימת ע� שמאויות מטע� העירייה ושמאויות 

שבסופו של דבר מגיעי� להכרעה , נגדיות של בעלי המקרקעי�

מטרה  .סכו� המוסכ�מהו השל אינסטנציה שיפוטית כלשהי 

שבסופו של דבר , שלישית שראתה העירייה לנגד עיניה בהסכ�

משפחות הנקברי� יפותח בית העלמי� ויהיו בו לתועלת ולטובת 

מתקני� שבית  שיוכלו להשתמש באות�, ומבקרי בית העלמי�

  . עלמי� זקוק לה�

  . שלא יצטרכו להחזיר תועלת המשתמשי�לתועלת   :???
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 אות� מתקני� שכל בית עלמי�. המשתמשי�לתועלת משפחות   :ד בתיה ברא,"עו

משימה בבניית אות� מתקני� על  ולכ� הוטלה, זקוק לה�

חברות הקבורה שלקחו על עצמ� בעצ� לבנות בתקופה קצרה 

זה . שני� את המתקני� לתועלת כל באי בית העלמי� 3של 

וכיו� את� מתבקשי� לאשר את ההסכ� . המטרות 3למעשה 

לפקודת העיריות שקובע שכל עשייה  188סעי$ הזה לפי 

בתקופה שעולה ' במקרקעי� שעירייה מעבירה מקרקעי� לצד ג

. המועצה ברוב חבריה ה לקבל את הסכמתכירצ ,שני� 5על 

 .זה רוב� של חברי המועצה, וכא� אני אומרת שזה לא רוב רגיל

חייב אותו ההסכ� לקבל את אישורו של שר , ובנוס$ לכ&

  . מנת שהוא יהפו& להסכ� כשיר לכל דבר ועניי�הפני� על 

, דבר נוס$ שמובא כא� בפניכ� הוא השאלה של פטור ממכרז  

אז למה להעביר לגו$ זה  � משו� שלמעשה נשאלת כא� השאלה 

וכא� הבאתי . או אחר מבלי לערו& מכרז בי� חברות הקבורה

משו�  � ' א, בפניכ� את סעי$ הפטור שאנחנו נשתמש בו

לה� יוקצו מה קבעה מיה� אות� גופי קבורה ע עצ"שהתב

וכפי שאמרתי לכ� היא נקטה בשמה של עמותה ה� , המקרקעי�

ובנוס$ לכ& לפי סעי$  .של מנוחה נכונה וה� של חברה קדישא

לפטור והפניתי אתכ� ג� לתקנות המכרזי� , לפקודה 197

ברגע שרשות מקומית מעניקה לגו$ מקרקעי� לצור& , הרלוונטי

ובצרכי� , ואותו גו$ מתחייב לפתח אות� בזמ� מוגבל, הפיתוח

הרי , שני� 3שלנו אני הסברתי לכ� שמדובר כא� בתקופה של 

שנית� לתת את הפטור הרצוי ולכ� את� נדרשי� כא� להצביע 

וה� , ה� על אישורו של החוזה מבחינת מועצת העיר. על שניי�

יל הוא, על העובדה שמכרז בנסיבות העניי� לא יביא תועלת

כל שאלה נוספת אני . ואנחנו יכולי� להיכנס למסגרת הפטור

  .אשמח להשיב



  .י   04.03.2009  106  מועצה מ� המניי� 

  , אני מבקשת לדעת  :לוי' נורית חסו�

לכ� ברשות& . לי אסור לקחת בו חלק, לפני שנקיי� דיו�, בתיה  :גיא ב� גל

  . יהודה

  , א� אסור ל&  :יהודה ב� חמו

מותר לי לקחת אני אסביר במה , אסור לי לקחת חלק בדיו�, לא  :גיא ב� גל

אני נסמ& על חוות דעת של הוועדה למניעת ניגודי . חלק

  , שקיבלתי ממנה היתר לשאת את דבריי, ענייני�

  . שא את דברי& לאומה, בבקשה  :יהודה ב� חמו

, ר העמותה"ימי� כיהנתי כיו 9אני עד . ולאחר מה� לצאת  :גיא ב� גל

לאשר את ההסכ�  שאת� נדרשי� למעשה, שהסעי$ הזה

  . ינושבג

  . לא נדרשי�, מתבקשי�  :עמיר� מילר

החלי$ אותי בתפקיד . מתבקשי�, במחילה. כמוב�, מתבקשי�  :גיא ב� גל

שהוא היה חבר הנהלת , שלו� נוי, הזה מי שעומד פה לצדי

אני מכמה טעמי� . ר העמותה בפועל"והיו� מנהל כיו, העמותה

עיית קוד� כל כי יש ב. ביקשתי לקחת צעד אחורה מהעניי� הזה

אי� לי יכולת , ניגוד ענייני� כל עוד אני חבר מועצת עיר

, אפקטיבית לקד� את העניי� במקביל לכהונתי כמועצת עיר

חתומי� עליו חברי , לכ� ג� אני לא זה שחתו� על ההסכ�

נמצא פה ג� מי שניהל בפועל את המשא ומת� . הנהלה אחרי�

, יר בעברשהיה ג� סג� ראש ע, מר ישראל מילא, מול העירייה

העמותה , שני� 7אנחנו במש& . ג� הוא חבר הנהלת העמותה

ומאז . שני� 7י חברי� נוספי� לפני "הזו הוקמה על ידי וע

לקד� את הנושא של קבורה אזרחית בכפר  עשינו ימי� כלילות

עוצמת הבירוקרטיה . לא היתה קלה, תאמינו לי, והדר&. סבא

הוצאת רישיו� הדבר הצרי& . שנתקלנו בה היתה רבה מאוד

חתימה על הסכ� דמי קבורה ע� , קבורה ממשרד הדתות
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, התנהלות תקינה מול רש� העמותות ,המוסד לביטוח לאומי

וכמוב� אחד התנאי� לאישור ההסכ� הזה היה הצגת אישור 

נוהל משא . ועמדנו בכל התנאי� שהעירייה דרשה, ניהול תקי�

חייב לבר& את אני , י שני הצדדי�"אבל תו� לב ע, מתישומת� 

ד בתיה ברא$ שאני אמנ� לא לקחתי חלק פעיל במשא "עו

. אמורי� ואני שמח שהגענו להבנותאבל מטבע הדברי� , ומת�

אני רוצה לבר& אות& שהתעלית . אני רוצה לבר& אות&, יהודה

וא� היית רוצי� לעשות , מעל לשיקולי� פוליטיי� הערב

יודע שהנושא  יכול להיות שבגלל שאתה, שיקולי� פוליטיי�

היית יכול , הזה מזוהה איתי מבחינה ציבורית מהיו� הראשו�

לעשות מאמ" פוליטי לא להביא אותו בדיו� ולהשתמש בכל כלי 

ואני חושב שהתעלית על עצמ& במוב� . פוליטי כדי לדחות אותו

בסופו ההחלטה . הזה שאתה מרשה לעצמ& להביא את זה לכא�

, של מועצת עיר היא של& של דבר להעלות נושאי� לסדר יו�

ואני מאוד מקווה שאתה תיקח חלק . ואני מודה ל& על כ&

במידה ואכ� המועצה תאשר הערב את ההסכ� בטכס החניכה 

של הכתובת מבחינתכ� לניהול השוט$ . של בית העלמי� החדש

  , העמותה

  . סליחה, אנחנו לא חונכי�  :ישראל מילא

  . כשנחנו&  :גיא ב� גל

  . וא רוצה שאני אהיה הראשו�ה  :יהודה ב� חמו

לא כל , אתה יודע. אני מוכ� לגזור אית& את הסרט, יהודהפה   :גיא ב� גל

שלא תהיה . 120אז אני מאחל ל& עד , יו� אני מבר& אות&

לא מחר ולא , קליינט לא של מנוחה נכונה ולא של חברה קדישא

אני חייב להגיד לכ� שהנושא . שנה 20,30מחרתיי� ולא בעוד 

אני התחלתי את . הוא מבחינתי סגירת מעגל, באמת הזה

ר "הפעילות הציבורית שלי כנבחר ציבור בכפר סבא בתור יו
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החוק מחייב . אני מודה שאני ג� קצת מתרגש. העמותה הזו

ואני עושה את זה באהבה ובהבנה , אותי לא לקחת חלק בדיו�

 ואני, ואני כמוב� סומ& את ידיי על פני המחליפי� שלי. מלאה

אני צרי& לצאת . במידה ותמצאו לנכו� את ההסכ�. מודה לכ�

  . עד שתצביעו על העניי� הזה

  . בתיה, אני מבקשת לשאול משהו אות&  :לוי' נורית חסו�

  . לאחר מכ� נורית, אית� היה הראשו�, ברשות& נורית, שנייה  :יהודה ב� חמו

שמונח השאלה הראשונה זה הא� ההסכ� . מספר שאלות  :ד אית� צנעני"עו

הוא זהה להסכ� ע� חברה , כרגע הוא אותו הסכ�בפנינו 

  . קדישא באופ� מלא

  . חו" מהתנוחה  :יהודה ב� חמו

שאי� חובת , קראתי את חוות דעת& וג� שמעתי אות& � שתיי�   :ד אית� צנעני"עו

נכו� שאי� חובת מכרזי� השאלה א� פרקטית במכרז . מכרזי�

אני פונה  � ושלוש . תוצאות טובות יותרלא היינו משיגי� 

  . הא� העמותה מבצעת קבורות ג� בשבת, לחברי העמותה

  . נורית בבקשה, תרשמי בבקשה את השאלות. בתיה, בבקשה  :יהודה ב� חמו

הא� אנחנו אחראיי� , מבקשת לדעת לגבי הפקעות לעתיד לבוא  :לוי' נורית חסו�

   ?על זה כא� ועכשיו

  ? עוד שאלות  :ד בתיה ברא,"עו

  . לא שמעו ש�, תחזרי על השאלה נורית  :חמויהודה ב� 

, שנה שנזכה 50� ל, אני מבקשת לדעת על ההפקעות לעתיד לבוא  :לוי' נורית חסו�

  . הא� אנחנו צריכי� להכריע עליה� כעת

  . עמיר�. תודה  :יהודה ב� חמו

למע� הדיוק ההיסטורי ואחרי הדברי� חוצבי , קוד� כל  :עמיר� מילר

  , � הראוי שנציי� שישראל מילאמ, הלהבות של גיא ב� גל

  ...הרב שלוש תכ$ יגיע ,עמיר�. שבר& בסו$י ת� לו את המ  :יהודה ב� חמו

ואיש שנלח� בכל חייו הציבוריי� באמת על שוויו� ועל הקמת   :עמיר� מילר



  .י   04.03.2009  109  מועצה מ� המניי� 

אני רוצה לשאול , מעבר לזה. בית עלמי� מסוג בית העלמי� הזה

את ועדת  הא� לא צרי&, קוד� כל. כמה דברי� משפטיי�

אכ� יש אי בהירות , דבר שני? ההקצאות לצור& העניי� הזה

אני בכל אופ� רוצה . בחוזה לגבי קבורה במועדי� של חג ושבת

לומר שאני מבקש ג� מהעמותה מנוחה נכונה לכבד את קדשי 

  , ובשו� פני� ואופ�, ישראל

  . שיהיה חלק מההסכ�, לא  :???

ה� קוברי� בחג או לא . שר להבי�מנוסח בצורה כזאת שאי אפ  :עמיר� מילר

בכל , דבר שלישי. אני בכל אופ� לא הצלחתי. קוברי� בחג

החוזה הזה לא ראיתי שיש מילה אחת של צור& בתיאו� בי� 

לוויות בעת  2הרי לא ייתכ� שיהיו . חברה קדישא לבי� העמותה

� אולי ג� מבחינת ה, ובעונה אחתfacilities  , צרי& איזשהו תיאו�

וצרי& , צרי& תיאו� בי� שני הגופי� האלה? למה לא, �כדי לגרו

  . ג� גו$ מתא� ביניה�

עוד מישהו . תופתע כמה שה� מדברי� יפה ביניה�, עמיר�  :יהודה ב� חמו

  . בבקשה, מנשה? מבי� חברי המועצה

רציתי לדעת על בסיס מה נקבע , להסכ� 25אני מפנה לסעי$   :ד מנשה אליאס"עו

הא� נתקבלה חוות דעת . ל דונ�לכ2 אל$  130הסכו� של 

רק , ודבר נוס$? הא� העריכו או שזה נקבע שרירותית? שמאית

תהיה רשאית "צרי& לתק�  36בסעי$ , תיקו� טעות סופר

  ". להעביר"אלא , "לעבור"לא " להעביר

  ? יהיו רק תושבי כפר סבא ש�, דר& אגב  :עמיר� מילר

  . כפר סבא והסביבה  :אל' אתי ג�

  ? מה פתאו� הסביבה? מה  :עמיר� מילר

  . אתה יכול לקנות  :אליעזר פירשטיי�

  ) מדברי� ביחד(

בית העלמי� , מנוחה נכונה מקבלת קרקעות עירוניות, סליחה  :עמיר� מילר
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  . משל� זה סיפור אחר, מוגבל בגודלו

יגיע זמנו יכול להיות  120קח בחשבו� שאד� עד , עמיר� יקירי  :יהודה ב� חמו

  . הכל עניי� של כס$. הגלובוס להיקבר בכל מקו� על

  . בבקשה, כס$  :עמיר� מילר

היות וג� משרד הפני� לא מאפשר ל& שלא , תרשה לי עמיר�  :יהודה ב� חמו

של ... הרי ההסכ� הזה עבר, משרד הפני� בהסכ�. לאפשר

  . מנשה, בבקשה. משרד הפני� ולכ� לא מאפשרי� את זה

  ? מה לא מאפשרי�  :עמיר� מילר

יש תעריפי� . לא מאפשר ל& לא לקבור מישהו שהוא לא מהעיר  :יהודה ב� חמו

  . יותר גבוהי�

  ? אנחנו נהיה בית קברות ארצי, זאת אומרת  :עמיר� מילר

  . כ�  :???

  , יש בהצעה שה� יכולי� לרכוש? למה אתה זה, עמיר� יקירי  :יהודה ב� חמו

עמותה לא היה מקו� להוסי$ בהסכ� את ההתחייבות של ה  :ד מנשה אליאס"עו

  , באמת לא לקבור בשבתות

  . אני אתייחס לזה. יש את זה  :יהודה ב� חמו

  . לא ראיתי  :ד מנשה אליאס"עו

  , תאמי� לי שה� לא יקברו. אני אתייחס לזה  :יהודה ב� חמו

  ...תנו לאנשי� ל  :יש'ר בוקי צ"ד

  , תנו, תנו, תנו ?מה יש, בוקי, מה אתה עצבני, תגיד לי  :עמיר� מילר

, אי� תשובה. ה� שואלי� ועוני�. אני אומר, תנו לאנשי� לענות  :יש'צר בוקי "ד

  ?מה את� רוצי�. אחר כ& תגיב

  .בבקשה, בתיה ברא$. תודה. אי�? שאלות נוספות, בבקשה  :יהודה ב� חמו

נתחיל בעניי� השאלה כא� של המכרז שהיא שאלה למעשה   :ד בתיה ברא,"עו

  . ותר מגו$ זה או אחרי והא� יכלו להפיק רווחי� טובי�, לעניי�

  . תנאי� טובי� יותר, לאו דווקא רווחי�  :ד אית� צנעני"עו

אבל אנחנו לא נמצאי� ש� ולכ� , התשובה היא חד וחלק כ�  :ד בתיה ברא,"עו
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מה שקרה במסגרת בית הקברות . היא איננה רלוונטיתהשאלה 

, ע הזאת יש לה תקנו� שמלווה אותה"התב. ע"שהוכנה תב, הזה

שהוא מגיע לאישורו של שר , אישורו של התקנו� ותו& כדי

קרה , ע צרי& את חתימת שר הפני�"בסוג כזה של תב, הפני�

מהל& ששר הפני� בכבודו ובעצמו הכניס את הסעי$ של שני 

ואי לכ& אנחנו נמצאי� . וקבע את שמותיה� גופי הקבורה הללו

זה עדיי� לא אומר שא� יבואו גופי קבורה  .בפני מצב נתו�

אבל שאלת . רות להיכנסאנחנו לא נית� לה� את האפש, ספי�נו

גופי� שה� חייבי� להתכנס לפי השני ל באשריתרה המכרז הת

  . ע"התב

  . מי קובר ראשו  :יהודה ב� חמו

אז מטבע הדברי� , שאלה נוספת שאתה שאלת על ההסכמי�  :ד בתיה ברא,"עו

ההסכ� ע� חברה קדישא שנעשה ה� לא זהי� לחלוטי� מפני ש

מכוח מחלקת הנדסה התחילה , תו& כדי שהעירייה כבר מכוחה

והחברה קדישא , לא לקבור אלא להכי� קברי�, לקבור ש�

למעשה היתה צריכה להיכנס לנעליה של העירייה ולשל� 

והיינו צריכי� להעביר בעצ� את , לעירייה על אות� קברי�

כי העי , את האפשרות למכור קברי�, המנדט לחברה קדישא

את זה במחלקת הנכסי� כא� במהל& כל אותה תקופה שמרה 

כי , אז ההסכ� לא זהה. שחברה קדישא לא חתמה על ההסכ�

שבעצ� , היו דברי� שהיו צריכי� להתחשב� ע� החברה קדישא

אבל כל הנציגי� . מנוחה נכונה מגיעה ע� מה שנקרא קל$ נקי

דאגו לכ& שפרט , של מנוחה נכונה שניהלו את המשא ומת�

כל הסעיפי� האחרי� ה� כמעט זהי� לחלוטי� , סעיפי�לאות� 

. פי�גובשינויי� המחויבי� כתוצאה מזה שלא מדובר באות� 

  . לשאלתה של נורית שהיתה לגבי העתיד לבוא

  . לעתיד לבוא הוא חשוב, במסגרת המתי�, אני שוב. הפקעה  :לוי' נורית חסו�
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לא עכשיו . � המועצהזה בכלל לא נושא שצרי& להגיע לשולח  :ד בתיה ברא,"עו

, ע אושרה"ע והתב"ברגע שיש תב. מסיבה פשוטה, ולא בעתיד

להכריז מתי לפי פקודת ההפקעה , אז יש סמכות לפי הצרכי�

" רק הגיעה מהסיבה שה� "השאלה שהגיעה לבג. צרי& להפקיע

יש סעיפי� , עמיר� מילר. רצו שנפקיע מיידית כבר עכשיו

  , בהסכ� הזה

סעי$ שקובע תיאו� בי� החברה קדישא  יש דווקא, לשאלותי&

דווקא נכנס להסכ� כשכרתנו הסעי$ הזה , לבי� מנוחה נכונה

ודרשנו לשמור את המקו� , קוד� את ההסכ� ע� חברה קדישא

ה� למנוחה נכונה וג� לשמור את יחסי הגומלי� כי שני הגופי� 

כנראה בגלל . אז יש סעי$ כזה בהסכ�. יצטרכו בו זמנית לפעול

. לא שמת לב וזאת הסיבה, לא הגיע אלי& פיזית בנייר שההסכ�

יש כא� הפניות לחוקי העזר , קוד� כל. הקבורהולעניי� ימות 

וחוקי העזר של עיריית כפר סבא שומרי� , של עיריית כפר סבא

  , ג� על לילות וג� על שבתות

  . כמו במרו" בשבת  :ד מנשה אליאס"עו

  . אתה הוספתזה , זה אני לא אמרתי  :ד בתיה ברא,"עו

חוק העזר עירוני אוסר על קבורה . אני רוצה להבי�, שנייה  :ד אית� צנעני"עו

  ? בשבת

  .לא  :ד בתיה ברא,"עו

  . זה כבר מתחיל להיות פרשנות  :ד אית� צנעני"עו

  , אבל בנוס$ לכ&. הוא לא אוסר על קבורה בשבת, לא  :ד בתיה ברא,"עו

  ? אבל למה לילות  :לוי' נורית חסו�

  .לא תהיה קבורה בשבת, יש בהסכ�  :� חמויהודה ב

  , אנחנו הכנסנו את זה בסעי$ שכובד  :ד בתיה ברא,"עו

  . יהודה, לא מופיע בהסכ�  :???

  . אל תדאג. תכ$ תמצא את זה  :יהודה ב� חמו
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  . אבל לא כתוב ש� שאסור לקבור בשבת  :ד אית� צנעני"עו

יהלנו אית� המשא לפי מה שאנחנו הבנו ממנוחה נכונה שנ  :ד בתיה ברא,"עו

  , ומת�

  . ה� אמרו את זה בפירוש  :יהודה ב� חמו

  ,  אי� לה� שו� מטרה ג� לקבור בשבת  :ד בתיה ברא,"עו

  . אנחנו נרצה לשמוע את זה מה� עוד מעט  :יהודה ב� חמו

  . ישראל יוכל להשיב, אבל בבקשה, ולכ� הנושא הזה לא נכנס  :ד בתיה ברא,"עו

  . בבקשה יקירי, ישראל. התסיימי בבקש  :יהודה ב� חמו

  , המסחרי. לפני ישראל, היתה שאלה, רגע  :ד בתיה ברא,"עו

  ) מדברי� ביחד(

  .הוא לא יודע כמה זה מסחרי  :יהודה ב� חמו

המסחרי לא בשטח החומה שבתו& בית העלמי� אלא הכוונה   :ד בתיה ברא,"עו

  . היא למחו" בית העלמי�

א מכסה על הבעיה של קבורה אבל זה ל. זה הבנתי, בסדר  :עמיר� מילר

  . בשבת

  ? ישראל רוצה להתייחס, תודה  :יהודה ב� חמו

לשאלות שנאמרו להשיב נקודה נוספת שאני רק אגמור , רגע  :ד בתיה ברא,"עו

ונשאלנו , נאמרה כא� אמירה שכנראה מבוססת על טעות. כא�

 130י שמאות "הא� דונ� קרקע עולה אכ� לעיריית כפר סבא עפ

  . 2אל$ 

  . שאלתי אי& הגעת� לסכו�, לא  :ד מנשה אליאס"עו

  . איננו מתייחס כלל וכלל לפיצויי ההפקעה 130המספר , ובכ�  :ד בתיה ברא,"עו

  . לא דיברתי על ההפקעה  :ד מנשה אליאס"עו

  . הוא שאל אי& נקבע הסכו�  :ד אית� צנעני"עו

  . 130מה זה , 25אתה שאלת על סעי$   :ד בתיה ברא,"עו

  ? על בסיס מה זה נקבע. 2אל$  130העמותה תשל�   :יאסד מנשה אל"עו

אז מדובר כא� על הוצאות פיתוח שהעירייה תמחרה . אוקי  :ד בתיה ברא,"עו
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, ותיעול, חוקי עזר של ביובשכלול בה� כל מה שקשור ב, אות�

. ונושאי� של אי& להגיע לבית העלמי� ולפתח אותו, וכבישי�

יה הוציאה היו הרבה אני חייבת להודות שהסכומי� שהעירי

בהסכמה . ועל הנושא הזה התנהל משא ומת�, יותר גבוהי�

ולאותו , הגענו ע� החברה קדישא לסכו� הזה, בסופו של דבר

  . סכו� ג� התיישרו מנוחה נכונה

  ? תשלומי� 8� ג� הקביעה של התשלומי� ב  :ד מנשה אליאס"עו

  . כ�  :ד בתיה ברא,"עו

  ? תשלומי� 8� משל� ב אזרח שבא לשל�  :ד מנשה אליאס"עו

  . זה עניי� של משא ומת� ע� חברות הקבורה. לא  :ד בתיה ברא,"עו

  .האזרח משל� בבת אחת  :יהודה ב� חמו

  .אומרי� שאותו די� זה חברה קדישא, מנשה  :אל' אתי ג�

, שאלה נוספת. אני לא מבדיל ביניה�. לא משנה. בסדר, כ�, כ�  :ד מנשה אליאס"עו

זו ? נכו�, ריבית שנתית 9%משל�  שאזרח מפגר בתשלו� הוא

 4%+ פה מה שעשית� זו הצמדה למדד . חוב לעירייה, הפקודה

    ?למה האפליה הזאת, שנתי

  , אז אתה נכנס כא� לשאלות משפטיות  :ד בתיה ברא,"עו

  . זה מה שאני שואל  :ד מנשה אליאס"עו

שבגינו  חוב של אזרח לעירייה. ואני אשיב ל& בתשובה משפטית  :ד בתיה ברא,"עו

והפרשי  ריביתהוא משל� לפי חוק הרשויות המקומיות 

בהסכ� אתה יכול להתנות על . הוא בגי� חובות לרשות, הצמדה

מדובר כא� על עמותה , א� על אזרחלא מדובר כ. דברי� אחרי�

ואתה לא מחויב בכלל , שאתה מנסה להגיע איתה לעמק השווה

   . והפרשי הצמדהבמסגרת חוזית לפעול לפי חוק הרשויות ריבית 

אני יכול , י מה שאת אומרת"בהיטלי השבחה עפ, א� ככה  :ד מנשה אליאס"עו

  , להגיע להסכ�

  . היטל השבחה הוא תשלו� חובה  :ד בתיה ברא,"עו
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  , אני יכול להגיע להסכ� שהתשלו� יהיה, לא  :ד מנשה אליאס"עו

זה  � ונה ארנ, מיסי�, אגרה. היטל השבחה הוא תשלו� חובה  :ד בתיה ברא,"עו

מטריה שונה לחלוטי�  אנחנו מדברי� כא� על. תשלומי חובה

  . ועל כ� זה לא ראוי לערב ביניה�

אני מבקש לפני ? הסתיימו השאלות? זהו. תודה רבה. תודה  :יהודה ב� חמו

אני מבקש שתית� התייחסות , שישראל ישא מספר דברי�

  . לנושא של קבורה בשבת

אנחנו מקווי� לא לקבור , להפתיע אותנו אני רוצה, קוד� כל  :ישראל מילא

  . אני יודע, אבל זה לא יקרה. בכלל

שנה נפגשי�  20בהסכ� יש שחברי ההנהלה בעוד ? מה לא יקרה  :יהודה ב� חמו

  . פה

אני רוצה לומר לכ� שהדבר הראשו� שהכנסנו אל משרדה של   :ישראל מילא

� ה� עברו לאיזה מגדלי, שאני מאוד כועס עליה, בתיה ברא$

ואמרנו שההסכ� הזה הוא , ברחוב נפלא שקוראי� לו ביאליק

יש חברת קדישא . התנהלות, שונות בראש ובראשונה הסכ� בי�

ולכ� הדבר  ויש מנוחה נכונה שמנהלי� את הקבורה בשונות

וחבל . החשוב לנו ביותר זה לכבד במתח� הזה את השונות

 שנאמר פה שיש לנו קשרי� ע� מוטי אלבאו� חברת קדישא

ובתחילת הדר& א� את� זוכרי� בכלל היינו , הרבה מאוד שני�

אני לא רואה שו� בעיה בעניי� . צריכי� לעשות את זה דרכ�

אנחנו לא מתכווני� בכל צורה שהיא לעשות משהו שהוא . הזה

לא לש� כ& ביקשנו את החלקה האזרחית , פוגע בציבור הדתי

  . הזאת

מחר את� , היו� אנחנו נמצאי� פה ,ברשות&. רגע ישראל, לא  :יהודה ב� חמו

לכ� אני . הסכ� נשאר בי� רשויות. אנחנו מתחלפי�, מתחלפי�

מבקש להכניס סעי$ להסכ� שבא ואומר שבשבת לא תהיה 

  . קבורה
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  . שבת וחג  :עמיר� מילר

  , ימי� טובי�, חג, שבת  :יהודה ב� חמו

  .ויו� העצמאות  :עמיר� מילר

אני מבקש שתוסיפי את זה , בתיה .וג� בישיבות המועצה  :יהודה ב� חמו

  .להסכ�

  . זהו פחות או יותר  :ישראל מילא

  , אני רוצה ברשותכ� לפני שנעבור לאשר את ההסכ�  :יהודה ב� חמו

ישנו אד� , בלי פוליטיקה אי אפשר, אני רק חייב פה בכל אופ�  :ישראל מילא

, מסרו� ...וזה, אני מניח שכולנו נסכי� שהוא יקר, מאוד יקר

רבות לקד� כמה אי אילו ע לנו בימי� האחרוני� שסיי

  . בירוקרטיות

  .שי� אותי אחורה? בסדר, אז הוא יחנו& את זה  :יהודה ב� חמו

אבל אני מוצא לנכו� להודות לו ולהודות , זה מה שאת חושב  :ישראל מילא

  .לכ� שאת� מאשרי� לנו לעלות על הקרקע וזהו

אני רוצה לומר כמה , להצבעהלפני ההעלאה . תודה ישראל  :יהודה ב� חמו

אני חושב שאנחנו נמצאי� באיזשהו צומת חברתי . מילי�

14� צומת חברתי שהנושא הזה נדו� לדעתי כבר קרוב ל. חשוב 

  , שני� 15או 

  . 96  :ישראל מילא

אני חושב שאנחנו מזהי� פה פתיחות . במועצת העיר, שני� 13  :יהודה ב� חמו

משתפי� , � הזר� הלא דתיג� הזר� הדתי וג, של שני הזרמי�

ג� הדתיי� מביני� את . פה פעולה בצורה יוצאת מגדר הרגיל

, ולא דתי משת$ פעולה בצורה כזו, הצור& של הציבור הלא דתי

ושמענו כא� כרגע את ההבנות ג� בקרב אנשי העמותה שה� 

ובהחלט אנחנו , באי� בדי� ודברי� ע� הנהלת חברת קדישא

זכותו של אד� לחיות את חייו וג� אני חושב ש .מברכי� על כ&

ולכ� אני חושב שהיו� אנחנו מאשרי� הסכ� . למות בדרכו שלו
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שהוא אמור לעשות טוב לאות� אנשי� שמאמיני� בדרכי 

היו� אנחנו בכפר סבא מאפשרי� . הקבורה שה� מאמיני� בה�

ולכבד ג� את בקשת� , לאות� אנשי� להיקבר בדרכ� שלה�

אני מבר& את , & את אנשי העמותהאני מבר. האחרונה בחייה�

אנחנו . עוד הרבה לפניי זה התחיל, אנשי העירייה שעמלו רבות

אני חושב . הקדנציה האחרונה או הנוכחית, לא התחלנו בזה

, שס& הכל היה מאמ" מרוכז של כול� על מנת להביא ליו� הזה

ה� נבעו , ג� א� היו אי אילו מחלוקות ואי אילו עיכובי�

מדובר פה בהוצאות כספיות לא . כל צד וצד מאינטרסי� של

לצערי אני , ולכ� היו מספר עיכובי�, מבוטלות לשני הצדדי�

הנסיבות תו& כדי אבל ה� חייבו את המציאות מכיוו� ש, אומר

תנועה אילצו אותנו לעמוד כל אחד בדרכו שלו על הרגליי� 

אבל , זה מסוג הדברי� שאנחנו שמחי� לחתו�. האחוריות

תקרא , ויאיר, מבר& ומודה ולכ� אני. א יהיה שימושמקווה של

  ? איפה שמעו� פר". חו" מגיא, בבקשה לכול� כי אנחנו מצביעי�

  . הוא לא יכול להשתת$ בישיבה  :???

בודקי� נוהל . זה נוהל טכני לבדוק לפני הצבעה, שנייה בבקשה  :יהודה ב� חמו

  . חבל על ההקלטה. שלא ניפול על טכניקה, טכני

, אני מבקש להעמיד להצבעה את ההסכ�, תודה רבה חברי�  :ב� חמויהודה 

ע� עמותת מנוחה נכונה  הסכ� עיריית כפר סבא, 4את סעי$ 

ומוסי$ להסכ� סעי$ נוס$ שלא תותר קבורה בשבת ומועדי� 

 ?מי בעד, ובכפו$ להערה הזאת, טובי� של ע� ישראל

 הצבעה  

, יואל יציקא, לוי ארנו�, לוי� חסו� נורית, יש'צ בוקי:בעד

� עמרמי שלי, לוי יובל, גרוס נפתלי, ג� אל אתי, מילר עמיר�

 אברה� יאיר, מולה אברה�, צרפתי צביקה, כה� אור�, בוזגלו

  .ב� חמו ויהודה
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  . מנשה אליאס :נגד       

  . אית� צנעני :נמנע

תודה רבה . מבר& את כל העוסקי� במלאכה, אני מבר& על ההצבעה

   . כל טוב, לכ�

" מנוחה נכונה"סבא על עמותת 'את הסכ� עיריית כפרמאשרי�  :55 'מס החלטה

בתוספת סעי, להסכ� האומר כי לא תותר קבורה בשבת ובמועדי� טובי� של 

  .ע� ישראל

  

החלטת ועדת ( 2009מת� תמיכות למוסדות ציבור בעבור שנת התקציב   .3

  .25.2.09ומישיבתה מיו�  9.2.09מישיבתה מיו�  ותהתמיכ

  

מי . בבקשהאנשי התמיכות , ברשותכ� 3אני חוזר לסעי$   :ב� חמויהודה 

  . בבקשה, שגיא. תקראי בבקשה לאנשי התמיכות, שבחו"

, למועצה 2009אנחנו אישרנו את הקריטריוני� לתמיכות לשנת   :שגיא רוכל

העירייה פרסמה הודעה בדבר . ל דצמבר17� בישיבת המועצה ב

העמותות , קיבלה. עמותות להגיש בקשה לתמיכותהזמנה ל

ועדת התמיכות אחרי שרכזת ועדת התמיכות . הגישו תמיכות

, בדקה אות�, נועה סייס שנמצאת פה וקיבלה את התמיכות

ועדת , העבירה אות� להתייחסות הרפרנטי� המקצועיי�

אישרה אות� , דנה בבקשות, התמיכות התכנסה פעמיי�

שימה לאישור בהתא� לרבפני המועצה , ומביאה אות� בפניכ�

קטגוריות שהובאו  3יש לנו בתמיכות . שמופיעה פה לפניכ�

? נכו�. עמותות רווחה ועמותות תרבות, עמותות ספורט: לדיו�

  .תתקני אותי, א� אני אומר שטויות? נועה? אני לא מפספס

  . אבל לא בצרורות, תגיד  :יהודה ב� חמו

וקולי� של הפרוט, הרשימות, קטגוריות מובאות לכ� 3. הבנתי  :שגיא רוכל

אני אקריא את העמותות ואת . ועדת התמיכות בפניכ�
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? צרי& להקריא אות� או שזה מספיק ככה .הסכומי� שאושרו

אני לא זוכר באיזו , יש קריטריו� נוס$ שאישרנו. אני אסביר

קריטריו� לתמיכה להנחה , ישיבת מועצה זה היה לפני זה

, סתבמקרה הזה לבקשה להקמת בית כנ. באגרות והיטלי�

  ? איזו עמותה זו? נכו�

 90%מרכז קהילתי בבקשה לפטור מאגרות והיטלי� עד   :אבי ב� חמו

  . ארנונה

  ? איזו עמותה  :שגיא רוכל

  . זה נצח ישראל  :עמיר� מילר

  . תבינו את הכל, תנו לו רצ$ ותאמינו. שגיא בבקשה, חברי�  :יהודה ב� חמו

ריה הראשונה עמותות העמותות שמופיעות לפי הרשימה בקטגו  :שגיא רוכל

הניקוד ג� כ� הועבר במסגרת , הקריטריוני� היו. ספורט

ועדת . ואלה העמותות כפי שהסכומי� שגובשו, הקריטריוני�

התמיכות אימצה את המלצות הרפרנטי� המקצועיי� ומביאה 

הכדורע$ הפועל מועדו� : לאישור את התמיכות כפי שמפורט פה

  , ס& � תלטי אור� השרו� הפועל א ,2 407,385ס&  � כפר סבא 

  ? כמה זה היה בשנה שעברה? אפשר, רגע  :אל' אתי ג�

  ?גיא, נכו�. 450, זה היה במסגרת הסכ� העברה  :אליעזר פירשטיי�

  ? של הפועל יואב? של מה  :גיא ב� גל

  . כ�  :אליעזר פירשטיי�

  . 450לפני שנה    :גיא ב� גל

  . היה  :אליעזר פירשטיי�

  . זה דיברנו על זהאבל ההסכ� ה  :גיא ב� גל

בשנה  � כדורע$ . אני אקריא ג� את הסכו� של שנה שעברה  :שגיא רוכל

בשנה  � הפועל אתלטי אור� השרו� . 407השנה , 450שעברה 

  . 2 95,649השנה , 2 40,745שעברה 

  ? מה קרה  :עמיר� מילר
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  ? מה קרה  :אל' אתי ג�

או נותני�  פונג� אנחנו שואלי� שאלות בפינג, ה'חבר, בסדר  :גיא ב� גל

  ? לגזבר להציג את המכלול

  , אני מאוד מבקש מכול�  :יהודה ב� חמו

הפועל . אני אקריא את הסכומי� ואחר כ& נרכז את השאלות  :שגיא רוכל

. 2 105,915השנה , 2 75,136שנה שעברה  � עליה כפר סבא 

השנה , 2 24,195שנה שעברה  � ודו כא� כפר סבא 'עוצמה ג

שנה שעברה  � פועל כפר סבא כדורגל ירוק עולה ה. 2 25,037

שנה  � הפועל כפר סבא בית ברל . 2אל$  480השנה , 2אל$  420

  , שעברה

    ?אתה מתכוו� להקריא את הכל, מה, סליחה  :יהודה ב� חמו

  . יש את הרשימה פה, אז הנה  :שגיא רוכל

אני לא מבי� למה כדורע$ ירד     . אבל אי� על שנה שעברה, לא  :עמיר� מילר

דברי� אחרי� בזמ� ש, בער& לעומת שנה שעברה2 אל$  50� ב

  . עלו בשיעור ניכר

  . כפול  :אל' אתי ג�

  . שאול יענה  :עמיר� מילר

   . הסכ� הבראהמדובר על   :שאול מיטלברג

  . אני לא הבנתי  :עמיר� מילר

  ? אני רשאי, כמחזיק תיק הספורט, עמיר�  :יש'ר בוקי צ"ד

  , א� אתה בעל הבית .אני פה לא בעל הבית  :עמיר� מילר

בהסכ� ההבראה שעל פיו עבדנו מול הפועל יואב כפר סבא   :יש'ר בוקי צ"ד

2 אל$  100� כ, ה� קיבלו תוספת של קצת יותר ממאה, כדורע$

הסכ� . 450ובשני� הקודמות והסכו� היה , בשנה שעברה

אל$ שהועברו לה�  100אות� . ההבראה אית� הסתיי�

התווספה התוספת שנובעת  350� לאות� ה .בתוספת הורדו

שהיה  350� מהגדלת תקציב התמיכות הכללי ולכ� ה� עלו מ
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כמו שהרבה עמותות אחרות קיבלו תוספת , תוספת, מגיע לה�

  .2009י המסגרת שנקבעה לשנת "עפ

עמותה ועמותה במסגרת הקריטריוני� נית� ניקוד לכל , שאול  :שגיא רוכל

  . והניקוד הוא כפי שמובא פה

  ? קרה הבדל כזה בתוספת בשנה אחת, מה  :עמיר� מילר

הכולל לתמיכות ספורט עלה         ס& הכל התקציב , קוד� כל  :שגיא רוכל

זה . 25%� שזה עלה של כ, 2מיליו�  2.4� ל2 מיליו�  1.920� מ

לדעתי אי� א$ . ס& התמיכות עלה, זאת אומרת. בס& הכל

 לפי, לה תמיכה נמוכה יותר משנה קודמתעמותת ספורט שקיב

  , אבל לגבי הניקוד עצמו. מה שאני זוכר

  . הקליעה קיבלה פחות, הקליעה  :עמיר� מילר

  . תכ$ תשמע. חד משמעית. לא קיבלה פחות. מה פתאו�  :יש'ר בוקי צ"ד

  . בשנה שעברה 40� ו, השנה 59הקליעה קיבלה   :שגיא רוכל

  .50%זה עלייה של כמעט . יותר 50%זה   :יש'ר בוקי צ"ד

כל , אנחנו לא מחליטי� כל שנה. ני אסביר קצת אי& זה הול&א  :שאול מיטלברג

יש קריטריוני� שאושרו על ס& הכל , אגודה נותני� איזה מאה

  . ידכ�

  . אני מבקש מהקהל  :יהודה ב� חמו

י מועצת העיר מחודש "יש קריטריוני� מאוד ברורי� שאושרו ע  :שאול מיטלברג

לי� נתוני� אנחנו מקב. מובנה על נוסחאותס& הכל . ספטמבר

מכניסי� לתו& הטבלה , לפי הקריטריוני�, לפני הנוסחאות

זה , 50זה 'ולא כל שנה מחליטי� . יוצא � הזאת ומה שיוצא 

, לדוגמא. מכניסי� נתוני�. אי� פה שיקול של א$ אחד. '40

ג� , א� יש ל& יותר הכנסות. אחד הנתוני� זה הכנסות, אגודה

. סות אתה מקבל יותר כס$יש ל& יותר הכנ. יש ל& יותר פעילות

הקטגוריה . יש פה טבלה שאתה עולה לפי הכנסות. זה נתו� אחד

, א� יש ל& יותר קבוצות בליגות יותר גבוהות. הבאה זה ניקוד
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אז אתה , א� יש ל& יותר נוער, א� יש ל& יותר קבוצות נשי�

  . אז יש קבוצות שעולות בניקוד. עולה בניקוד

  . יש משתני�  :יהודה ב� חמו

  .עלו כי יש לה� יותר קבוצות, הפועל כפר סבא בכדורסל, למשל  :שאול מיטלברג

  . ג� שמעו�. לאחר מכ� מנשה, בבקשה אבי. תודה  :יהודה ב� חמו

למרות שאמרתי את זה , כמה מילי� להגיד על התמיכות  :אבי ב� חמו

לא היו , למעשה 2007עד שנת . בישיבות המועצה הקודמות

וועדת התמיכות היתה מורכבת  קריטריוני� של תמיכות

ונ� כהחליט המחוקק  2007שנת . מנבחרי ציבור ומעובדי עירייה

לכונ� בקשות לקריטריוני� וזאת היתה הפע� , קריטריוני�

הראשונה שג� אנחנו נדרשנו לעשות את הדוקטורט הזה על 

מדי שנה אנחנו מביאי� את הקריטריוני� האלה . תמיכות

, להזכירכ�. וזה מה שעשינו. העירלאישור בפני חברי מועצת 

שזה , בקדנציה הזאת אנחנו עשינו את זה במהל& חודש דצמבר

אישרנו את הקריטריוני� שכוללי� . מיד אחרי בניית התקציב

עמותות , קריטריוני� לעמותות הספורט: פרמטרי� 4בעצ� 

 .יש ג� השנה עמותה של איכות הסביבה, חינו&, דת, הרווחה

אנשי� שה� חברי  3. אנשי� 9� צ� מהוועדה מורכבת בע

אנשי�  6ועוד . היוע" המשפטי ואני, שזה גזבר הרשות, הוועדה

מנהל , מנהלת אג$ הרווחה: שה� המפקחי� המקצועיי�

אג$ מנהל , מנהל אג$ תרבות נוער וספורט, מחלקת הספורט

מי שמרכזת . ותרבות תורנית מנהל אג$ איכות הסביבה, חינו&

 .זאת נועה סייס, חשבת אג$ החינו&, הזאתהוועדה בעבורנו את 

. מה שהוועדה בוחנת היא בעצ� עובדת בשני שלבי�, למעשה

טופסולוגיה לראות שהא� הגישו שלב ראשו� היא בעצ� בודקת 

יש את , מילאו את כל הטפסי� כדי�, את כל האישורי� כדי�

וג� . אישור ניהול תקי� וכל הדברי� האלה, חות הכספיי�"הדו
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אנחנו , ג� כשאנחנו באי� ומאשרי� תמיכה, בא ואומרפה אני 

לא מעבירי� תמיכה למי שלא הגיש את מלוא הטפסי� ואי� לו 

בעצ� , הדבר השני. זה ג� שיהיה פה ברור. את כל הניירת

המפקחי� המקצועיי� לוקחי� את מה שאישרו הקריטריוני� 

ממליצי� בעבורנו סכו� וזה , מנקדי� את זה, במועצת העיר

  . שאנחנו עושי� וזה מה שמובא פה למועצהמה 

  . בבקשה, מנשה. תודה רבה  :יהודה ב� חמו

, "הז� את הכל"עמותת . שאלה לגבי עמותות שעוסקות ברווחה  :ד מנשה אליאס"עו

הא� יש קריטריוני� למספר . 2 9,700אני רואה שהוקצה לה 

כאשר  9,750על סמ& מה קבעת� ? האנשי� שה� תומכי� בה�

העמותה הזו במקרה אני מעיד עליה שהיא , רת נניחעמותה אח

מאות � מספקי� מאות, עמותה שעוסקת ממש בעבודת קוד�

מי שייגש ש� לבני עקיבא יראה ש� את . מנות כל חמישי בערב

ממש , כל האוכל שה� מזרימי�, המשטחי� של הפירות וירקות

, אז לא ברור לי למה לא לתמו& בעמותה כזאת, מסודרתבצורה 

מה העדיפות של קבוצת כדורגל שהיא . 2 9,750ר מאשר ביות

להקצות לה . לא לגמרי למטרות הציבור אלא יותר רווחית אולי

, לעומת עמותה שמסייעת ממש לנזקקי�2 אל$  450או  480

  , במיוחד במצב

קיבלה את אותו הסכו� שעושה את אותו הדבר  "מלוא הטנא"  :גיא ב� גל

  . ג� כ�

  , אני אומר כל עמותה שעוסקת, דרבס  :ד מנשה אליאס"עו

  . אני מחזק אות&  :גיא ב� גל

הא� לא צרי& לבוא ולקבוע קריטריוני� , השאלה היא. בדיוק  :ד מנשה אליאס"עו

לראות לכמה , לעשות בדיקה מסודרת, אחרי� לעמותות כאלה

באותה הזדמנות כבוד ראש העיר אני . אנשי� ה� מסייעי�

  , מבקש
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  . מנשה ,בבקשה  :יהודה ב� חמו

חברי מועצת העיר אנחנו , אז אני מבקש, מותר לי נאו� לדקה  :ד מנשה אליאס"עו

לא יודע א� הספקת� לעיי� בגלל המהומה , מסרנו לכ�

במחאה נמרצת של הרבני� בגי� המרו" שעומד , שהיתה

. אני פונה אליכ� ממש פנייה אישית. להתקיי� השבת הזאת

כ& שבשנה הבאה מבקש מכ� שתתעלו על עצמכ� ותגרמו ל

  ? מדוע. המרו" לא יער& ביו� שבת

  . אנחנו ג� רוצי� לרו"  :שמעו� פר0

  . סליחה, סליחה  :ד מנשה אליאס"עו

   ?מה אתה צוחק  :שמעו� פר0

  . אמרתי בסדר. אני לא צוחק  :ד מנשה אליאס"עו

  , בלי לפגוע ב&, מנשה  :גיא ב� גל

  . לא סיימתי, שנייה  :ד מנשה אליאס"עו

  ? אנחנו מקיימי� נושא על מרו" כפר סבא כרגע, יהודה  :גיא ב� גל

  . אני מבקש לאפשר לו לדבר  :יהודה ב� חמו

� שלא, הצעות לסדר יו� 3כי יש , לא  :גיא ב� גל  

  . זו לא הצעה לסדר יו�  :ד מנשה אליאס"עו

  . התנהגת יפה... קוד�  :יהודה ב� חמו

  . השאלה א� זה חלק מסדר היו�  :גיא ב� גל

  , אני רוצה לומר ל&  :אליאסד מנשה "עו

  , א� הוא ביקש רשות. הוא ביקש רשות  :יהודה ב� חמו

  , אבל בוא נקיי� עליו דיו�, אני חושב שהנושא חשוב  :גיא ב� גל

  . אני הרשיתי לו  :יהודה ב� חמו

, עכשיו מרגיש לעצמי אחריות וחובה מוסרית ונפשית דתיתאני   :ד מנשה אליאס"עו

ואני מוחה ג� על . מזמינה חילול שבתלא להיות חלק במועצה ש

אנחנו מזמיני� את 'ממש לבוא ולפרס� , הפרסו� שעשה בוקי

א� . אפשר לעשות מרו". 'לבוא ולהשתת$ במרו"כל הציבור 
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  . עושי� מרו" שיעשו את זה בלי פרסו� כזה גדול

  . אפשר לעשות מרו" שלא יבואו  :יהודה ב� חמו

אבל אפשר ג� לעשות . � ירד גש� זה בסדרא, שלא יבואו, לא  :ד מנשה אליאס"עו

  , את סיו� המרו"

  . אחרי� ג� ידברו על זה, א� אתה פותח לדיו�, יהודה  :גיא ב� גל

לי זה בוער , הענייני� חשובי� לכ�, אל תפריעו רבותיי  :ד מנשה אליאס"עו

אני ממש חייב למחות ואני עושה את זה תחת . בעצמותיי

  . מחאה

  . תודה  :יהודה ב� חמו

לאו , אפשר לעשות את הסיו� במקו� בפאתי העיר. לא סיימתי  :ד מנשה אליאס"עו

למה להפריע ? ליד הקניו�למה צרי& להיות . דווקא במרכז העיר

למה עובדי עירייה ? לשכני� במוסיקה רועשת שמשמיעי�

  ? צריכי� לעבור על חוק שעות עבודה ומנוחה

  . אפשר לרו" ליד מפעל קניאל  :גיא ב� גל

למה לעבור על חוק שעות . ת� לי, אתה מכבד אחרי�, סליחה גל  :ד מנשה אליאס"עו

אז , א� זה מרו" תחרותי? למה באמת צרי&? עבודה ומנוחה

יש פה כפר כפייה אנטי , ויתרה מזו, יבואו כל אות� משתתפי�

צבי . כיוו� שיש מכתב שצירפנו של אותו צבי סגל? מדוע. דתית

הוא חזר , והנה, � הראשו�פעמי� במקו 10סגל הזה זכה 

  . בתשובה

  ? מי אמר את זה  :???

  .תתקשר אליו, יש ל& טלפו�. ככה הוא כותב  :ד מנשה אליאס"עו

  . לא להפריע, חברי�  :יהודה ב� חמו

. שני� אחרונות מונעי� ממנו להשתת$ 3� ו, האיש חזר בתשובה  :ד מנשה אליאס"עו

לאד� הזה  תנו ג�, א� את� שומרי� על זכויות האזרח? מדוע

אבל , זו ממש לא כפייה, פונה אליכ�, לכ� אני מבקש. להשתת$

אנא מכ� א� אפשר להעביר את המרו" כפי , תבקשה אישי
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שו� נזק , שו� נזק לא ייגר� לעירייה, שהעברנו את הצעדה

  . כלכלי לא ייגר�

  . חלוקי�, חלוקי�  :???

יכולי� לא , להסכי�את� יכולי� . אני מבקש. בסדר, חלוקי�  :ד מנשה אליאס"עו

  . אני מצטער שניצלתי את הבמה. להסכי�

  . שמעו�. תודה, תודה  :יהודה ב� חמו

  . נקיי� אותו, זה דיו� חשוב, מנשה  :גיא ב� גל

אני חושב שאנחנו גרי� בעיר כפר סבא שהיא דמוקרטית לכל   :שמעו� פר0

א$ אחד לא מנסה פה , ואני בטוח שהיא דמוקרטית, הדעות

סעיפי� של  16� ל 15ואני רואה פה לפחות בי� . דלדקטר א$ אח

בית ברל . חו" מברל,' כ�, כ�, כ�, כ�'ספורט שכול� ברו& הש� 

5� ל, שימו לב ש�. 'לא' � הוא קצת לכיוו� השני , לא שיי& לנו 

  , מקומות ש� שביקשו

  . זה משנה שעברה, לא  :איציק יואל

  ? דני� בשנה שעברה אנחנו, מה. אל תגיד לי שנה שעברה, רגע  :שמעו� פר0

  . זה לא אושר  :???

  ?שקל 3,000? שקל 2,000? מה אושר  :שמעו� פר0

  . תדבר על התמיכות בלבד, בבקשה, שמעו�  :יהודה ב� חמו

   .רבותיי, תסתכלו. על התמיכות, כ�  :שמעו� פר0

  . תודה? אפשר לקבל קצת שקט  :יהודה ב� חמו

לא ייתכ� שהקריטריוני�  .לא צרי& הרבה, שניות 30אולי רק   :שמעו� פר0

תית� לו  � מי שאי� לו , נותני� לו � הולכי� לפי מי שיש לו כס$ 

זה לא יכול להיות דבר כזה שאנחנו צריכי� לעזור למי . מכות

מי שיש לו יותר , מי שיש לו הכנסות גדולות. לא למי שיש, שאי�

צרי& שיהיה , אנשי� בעמותה עצמה או שהוא תור� יותר ש�

   .נורמלי� קריטריוני�

  ? מתי  :???
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  . מחר? מה מתי  :שמעו� פר0

והקריטריוני� , את� צריכי� להבי� שהתקיי� פה דיו� בדצמבר  :יהודה ב� חמו

  . אושרו כבר

זורי� לנו חול , אבל יש פה דבר שמנקר את העיניי�, אבל לא  :שמעו� פר0

, נו', אושר אפס, אושר אפס, אושר' .מקו�בבעיניי� וזה לא 

  .באמת

תק� אותו ? אתה לא יכול לתק� אותו אחר כ&, אז מה. תודה  :ה ב� חמויהוד

  .תודה שמעו�. ארנו�, תודה. אחר כ&

אני אשמח א� יהיה רשו� מספרי� על שני סעיפי� של דת    :ארנו� לוי

  . שנדע כמה מקבלי�

  ) מדברי� ביחד(

  . אני רוצה לשמוע את ארנו�, בבקשה  :יהודה ב� חמו

  , ור מאגרותברל זה פט  :שגיא רוכל

  . אבל תרשו� לכול� שידעו שקל. תית� לו שקל, אי� לי בעיה  :ארנו� לוי

  . לא נותני� לו  :???

  ) מדברי� ביחד(

  ? אז איזה היטלי� יש. הוא קיי�  :עמיר� מילר

  ? אפשר לקבל קצת שקט. אתי בבקשה, תודה. תודה עמיר�  :יהודה ב� חמו

  .זה מרכז קהילתי חברתי  :עמיר� מילר

מה , אתה מפריע לאתי, גיא. את בזכות דיבור, בבקשה אתי  :ב� חמו יהודה

  ? קרה

  . סליחה, סליחה  :גיא ב� גל

  . אתי, בבקשה. אני אוציא אות&  :יהודה ב� חמו

  .במחילה מכבוד&  :גיא ב� גל

   .אל תוציא אותו. תלמד אותו לשתוק ולא להפריע, לא  :אל' אתי ג�

  . היא עושה את זה טוב אבל  :גיא ב� גל

  ? נכו�, ה� הדתיי�, אנחנו לא דתיי�? אושר לה� כס$... , מה  :שמעו� פר0
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הוא יענה . אבי יענה ל& בסו$ השאלות, שאלת שאלה, שמעו�  :יש'ר בוקי צ"ד

  .הוא יענה ל&. חכה קצת, ל&

לקר� , אבל א� אני לא טועה, לא רואי� את זה, שאלה אחת זה  :אל' אתי ג�

  ?�לל את הקונסרבטוריוהא� זה כו. 2אל$  700המוסיקה יש 

  . לא  :עמיר� מילר

עכשיו הדבר . זה אחד. אוקי, זה רק קר� המוסיקה, זה לא  :אל' אתי ג�

כל עשיתי איזה סיכו� מהיר של , אני הסתכלתי במהירות, השני

הספורט ואני יודעת שהראית� לנו את נושא הרווחה לעומת 

יה אני חושבת שהעירי. אחד� הקריטריוני� שעברנו עליה� אחד

שלצור& הרווחה צרי& יהיה להקדיש , צריכה להיות נכונה

לעומת . סכומי� הרבה יותר גבוהי� לנוכח המצב שיהיה

  .הספורט וע� כל הכבוד לספורט שישנו

  . אני מחזקת את ידי&  :לוי' נורית חסו�

  . שג� לו צרי& להגדיל בצורה משמעותית  :יש'ר בוקי צ"ד

  . תודה  :יהודה ב� חמו

  . א רק הספורטל  :עמיר� מילר

  . אמרתי יחסית  :אל' אתי ג�

  ? אתי סיימת, בבקשה  :יהודה ב� חמו

  . כ�  :אל' אתי ג�

  . לאחר מכ� אית�. בבקשה, גיא  :יהודה ב� חמו

אנחנו או בישיבת המועצה . יש לי שתי שאלות. תודה יהודה  :גיא ב� גל

אישרנו את מקדמות , אני לא זוכר, הקודמת או זו שלפניה

אני שאלתי . 'י קריטריוני� וכו"ז זה נעשה עפהספורט וג� א

באותה ישיבת מועצה לגבי עמותת הפועל אתלטי השרו� הא� 

מדובר באותה עמותה שלצור& העניי� צריכה לעמוד בתנאי של 

תנאי ס$ לקבלת תמיכה של כל . תקצוב של שני� קודמות

ומה שאנחנו בעצ� עושי� , עמותה זה קיו� של לפחות שנתיי�
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רי� את הרצ$ הקיי� של העמותות ולפעמי� זה די מאש

הפועל אתלטי השרו� הוכחתי לה� בעזרתו . מצטרפות חדשות

שהיא לא היתה אותה ישות מבחינת , הנדיבה של עמנואל חיי�

היא החליפה ג� את שמה וג� את מספר העמותה שלה . הרישו�

יכול . באופ� שלא עונה לרצ$ של קבלת תמיכה של אותו גו$

יכול להיות שהרוח , אנשי� היו מעורבי� בעניי� להיות שאות�

אבל באופ� . המובילה היתה אות� ישויות מבחינה אישית

מדובר בעמותה אחרת מבחינת הרישו� שלה ברש� , פורמלי

  , קיבלתי תשובה שאני מודה. העמותות

�  ? המטרות שונות  :יאיר אברה

לחסו� את אני לא רוצה , אבל אני אומר, יכול להיות שלא  :גיא ב� גל

אני רוצה להבי� א� . שלא יוב� כ&, התמיכה לעמותה הזאת

אי� , עמותה שבאופ� פורמלי היתה בעלת ישות רישומית שונה

את . עומדת בקריטריו�, ג� את� הסכמת�, על כ& ויכוח

, השאלה אני מפנה יותר אולי לגור� המשפטי שנמצא כא� היו�

. ית במהותהכי זו שאלה משפט, שמחלי$ את קר� הערב, אלו�

שההקצאה היתה שלא , יכול להיות שאחר כ& ייטע� בדיעבד

יבואו כנגדה כל מיני עמותות ספורט אחרות שיגידו שהיא , כדי�

עדי$ לעצור את המחסו� הזה במידה ויש בעיה , לא עמדה בר$

שאלתי . אני מכוו� אותה בעיקר אלי&, זו שאלה אחת. לפני כ�

הפועל יואב כפר סבא קיבלה . השנייה על הפועל יואב כפר סבא

עד השנה האחרונה את הכספי� במסגרת הסכ� הבראה 

ומתוק$ הסכ�  .שהמועצה הזאת דנה עליו לא אחת ולא שתיי�

, בשנת התקציב הקודמת, ההבראה הזה שהסתיי� שנה שעברה

השנה היא קיבלה . 2אל$  450היא קיבלה סכו� שנתי כולל של 

ידיעתי בקריטריוני� שמדבר אי� סעי$ למיטב . סכו� נמו& יותר

, על מה דינה של עמותה שתוקצבה מתוק$ הסכ� הבראה
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למיטב . ומה דינה להמש& תקצוב, שלצור& העניי� לא עמדה בו

  , הפועל יואב כפר סבא, הבנתי וידיעתי

  . הורידו? מה אתה רוצה  :יהודה ב� חמו

ויש אבל יש הורדה סמנטית . הורידו זה יפה, סליחה יהודה  :גיא ב� גל

אבל , אני לא מציע לא לתקצב אותה בכלל. הורדה בכלל

  , 2אל$  450� השאלה א� עמותה שזכתה כל שנה ב

  . אתה לא קורא את זה נכו�  :יהודה ב� חמו

ולא עמדה בהסכ� ההבראה איתה ולא נחת� איתה הסכ�   :גיא ב� גל

של העירייה , שזה רשלנות כפולה מהבחינה הזאת, הבראה חדש

תוק$ לא , נחנו נכנסנו לשנת תקציב חדשהא. ושל העמותה

וממשיכי� לתקצב אותה כעסקי� , מחדש הסכ� ההבראה

, השאלה א� זה תקי�, השאלה היא למה. כרגיל או כמעט כרגיל

והשאלה א� ג� במקרה הזה לא יבוא ויטע� בדיעבד שהעירייה 

שקלי�  9,000דיברו פה על . זה סכו� לא מבוטל. שגתה בעניי�

הפועל יואב מקבלת תמיכה של קרוב , עמותות 2� שהולכי� ל

אולי מתוק$ איזה היגיו� . אולי לא כדי� בכלל, 2לחצי מיליו� 

הסכ� כרגע  כי אי� לה. לקוי שאני רוצה שתסבירו לנו אותו

, את� לא תכחישו את זה, תק$ והיא לא עמדה למיטב ידיעתי

  .בהסכ� ההבראה

� למה אתה מערבב מול מי. זה לא קשור להסכ� העתידי אבל  :יהודה ב� חמו?   

כי היא קיבלה כס$ בכפו$ להסכ� הבראה עד היו� והיא לא   :גיא ב� גל

אז למה להמשי& לתת לה פרסי� בדמות תמיכה א� , עמדה בו

  ? היא לא עמדה בהסכ� הבראה

מה שעשינו  .אתה לא חייב לחתו� הסכמי הבראה ע� עמותות  :יהודה ב� חמו

  , שני� 5לפני 

  .כ�, ...� אלה שע  :גיא ב� גל

נו חתמ. אחרי� לא היו, אתה היית ש�, שוב פע�. לא, שוב פע�  :יהודה ב� חמו
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. ה� עמדו להתפרק. אית� בגלל שה� היו במצב ניהולי כושל

, רק למע� העובדות?', את� רוצי� את עזרתנו'ואז באנו ואמרנו 

את� רוצי� 'באנו ואמרנו . שהשולח� הזה יידע את העובדות

התנאי� . בדקנו והצבנו תנאי�. 'שני תנאי�. אחד בתנאי? שקל

וא� אתה תסתכל מה . תכנית הבראההיו שאת� הולכי� ל

שני� לבי� השנה הנוכחית או השנה  5.5ההבדל בי� לפני 

צרי& . תדע עד כמה שה� עשו צעדי� מרחיקי לכת, האחרונה

  . גירעו� מהעמותה הקודמת בכלל2 להבי� שרוב" עליה� מיליו� 

  . 700  :יש'י צר בוק"ד

  . סליחה, 700  :יהודה ב� חמו

  ? למה לא חידשת את התוק$ של ההסכ�  :גיא ב� גל

כי ה� היו אז       2 אל$  300במקביל הורידו . שנייה רגע, רגע  :יהודה ב� חמו

2 אל$  400� הורידו כ, מתקני� אותי פה, 2מיליו�  1.1� ב

ביחס  ולכ� ג� א� תראה. מהגירעו� ובמקביל המשיכו להתנהל

ואני לא רוצה לצדד בה או להיות , של הגידול של העמותה הזו

שאתה מתאר דברי� אני מצפה , ואומר ל&אני רק בא , נגדה

ה� , ביחס לגידול של כול�ה� . ממ& שתלמד את העובדות

כי א� לא . קיבלו את התוספת אחרי שהורדנו באופ� משמעותי

ה� . בה פחותה� היו הר, היינו מתייחסי� להורדה של התמיכה

  .סליחה, היו הרבה יותר

  . אולי ה� לא צריכי� לקבל כלו�  :גיא ב� גל

  ? למה  :יהודה ב� חמו

  . כי ה� לא עמדו בהסכ� ההבראה ולא נחת� אחד חדש  :גיא ב� גל

  . לא הבנתי  :יהודה ב� חמו

, כי כמו שאמרת? למה חתמת הסכ� הבראה ע� העמותה הזאת  :גיא ב� גל

אתה . י כושל והיה לה ניהול עמותה כושלהיה לה ניהול פיננס

  . יש להניח שהניהול טוב יותר, אומר ניהול העמותה התחל$
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  . בטח  :יהודה ב� חמו

ההתנהלות הפיננסית של העמותה עדיי� רחוקה מלהיות   :גיא ב� גל

  . משביעת רצו� בלשו� המעטה

  ? מי אמר ל& את זה  :יהודה ב� חמו

המקצועיי� של מחלקת הספורט יגידו לי שהגורמי� , אני אומר  :גיא ב� גל

אני , שה� שבעי רצו� מההתנהלות הפיננסית של הפועל יואב

  . ואתה יודע את זה, יהודה, זה לא המצב. אצביע בעד

  . בבקשה, אית�. תודה  :יהודה ב� חמו

אי� לנו . אנחנו מקבלי� כא� מספרי� שאנחנו צריכי� לאשר  :ד אית� צנעני"עו

אי� לנו מידע שאנחנו יכולי� לבחו� , בדותאי� לנו עו, נתוני�

ועדת התמיכות ישבו וקיבלו החלטות ובעצ� אנחנו . אותו

אולי הדבר  .צריכי� לאשר בלי לדעת מה עומד מאחורי הדברי�

הא� כל המספרי� האלה , היחידי שאנחנו כ� יכולי� לבחו� זה

  . התקבלו פה אחד בוועדת התמיכות או שהיו חילוקי דעות

  ? עוד שאלות של החברי�  :חמו יהודה ב�

כי יכול להיות שבמקומות שהיה , בתור חברי הוועדה, שנייה  :ד אית� צנעני"עו

ובמקומות שהיו חילוקי דעות , ונראה מוצדק אולי, קונצנזוס

  . רצו שאנחנו נבח� את זה מבחינה נוספת

  . בבקשה, יובל  :יהודה ב� חמו

שראוי שבדיו� של כספי� , אני חוזר על השאלה של גיא  :אהוד יובל לוי

ציבוריי� כשיש שאלה של קריטריוני� והסכמי� וניירת וכול� 

מעניי� א� , הניירות זה לא מעניי� אותנו, יביאו את הניירות

פ או מספר העמותה הרשומה פה זה .הח. היו עמידה בתנאי�

ואני מצטר$ . כולל ברשימת העמותות שאושרו, ת"בי� $"אל

, מסוי� צרי& להיות מובא בפנינולבקשה של צנעני שדיו� 

ותוצאת הקריטריוני� , מכיוו� שעולות שאלות שקריטריוני� יש

אבל אז כשאני מסתכל על זה שיד שרה , זו חלוקה לפי ניקוד
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ואני יודע מה זה לקחת כסא גלגלי� או דברי� , 2 4,725מקבל 

כשאני רואה שמרכז סיוע לנפגעי תקיפה . אחרי� מיד שרה

אני לא רוצה להשמי" פה א$ , �"או ער2  4,725� מינית מגיע ל

אז . 2 4,725� מגיע ל, אבל ער� זה דבר שנחו" בכפר סבא, אחד

יש פה שאלות של לא� ההנהלה הנוכחית מכוונת ואי& היא 

ספורט כאמצעי . רואה את האופי של העבודה שלה כהנהלת עיר

אני , אני עד על זה, לפיתוח אישיות, לפיתוח הוא דבר חשוב

הלתי שבט צופי י� שעשה דר& פעילות ספורטיבית עבד על ני

אבל יש פה שאלות שהתוצאה הסופית של , ה נפשית חזק'חבר

 .כל הנייר הזה מגיעה לחלוקת משאבי� שהיא לא לטעמי

  .  המועצה אישרה אותה

  . תנו לו, כל הפרעה זה גורר עוד, אל תפריעו לה�, ה'חבר  :יהודה ב� חמו

כי  ,מרשה לעצמי ג� לחזור בי לפעמי� מאישורי� שנתתיאני   :אהוד יובל לוי

על פניו אנשי מקצוע שאני לא , על פניו קריטריוני� זה טוב

הכל , רוצה להטיל ספק בעצמאות שלה� ובשיקולי� שלה�

מרכז סיוע לנפגעי , א� יד שרה, אבל התוצאה הסופית, טוב

, שקל והעירייה הזאת �4,000 מקבלי� פה "תקיפה מינית וער

ל "הישיבה הזאת הולכת להוציא על טיסות לחו, עכשיו היו�

אני אומר מהכיס הציבורי לאו דווקא של , מהכיס הציבורי

שזה שני ג� של מפעל המי� וג� של החברה הכלכלית , העירייה

הולכי� להוציא היו� על שתי , תאגידי� עירוניי�, גופי�

  , חה פהעל שתי קבוצות פי כמה יותר מכל הגופי� הרוו, טיסות

  . אולי לא יאשרו. עוד לא  :גיא ב� גל

  , רווחה ודת פחות  :קהל

  . בבקשה. הוא מסתדר לבד. בלי סיוע משפחתי אני מבקש  :יהודה ב� חמו

  .  לא אליו, זה מופנה אלי& יובל  :קהל

  . אזסלובה  :יהודה ב� חמו
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אני לא , לרוסית סליחה, זה שיש ל& נטייה לרוסיות, יהודה  :אהוד יובל לוי

  , רוצה

�ע� א� יצא משהו טוב כשהתארחתי אצל יובל במפגש המחודש   :יאיר אברה

  . אני מודה, רעייתו

  , סליחה? מה מחודש  :אהוד יובל לוי

  , יובל בזכות, בבקשה. הוא שכח את התמיכות, הנה  :יהודה ב� חמו

  , שעות ישיבה 4...   :עמיר� מילר

  . עמיר� ,קיוויתי לא להגיע לזה. זה נכו�  :יהודה ב� חמו

זה , אני אומר שזה מנהג לא מגונה, אז אני אסכ� את דבריי  :אהוד יובל לוי

מנהג רצוי לחזור אחורה להחלטות קודמות ולראות את 

, ולהבי� אי& מתו& מפתחות כל כ& טובי�, המפתחות שאישרנו

הגענו , אנשי מקצוע כל כ& טובי�, קריטריוני� כל כ& טובי�

. וצאה הזאת היא רעה בעינייהת. לתוצאה שהיא כל כ& רעה

ודברי� שפוני� , שמה שחשוב לקיו� הציבור עובר הצידה

  . לסקטורי� יותר קצרי� נפגעי�

  .בבקשה, איציק. תודה  :יהודה ב� חמו

כדי אחרי שאישרנו מתחילי� א� תו& . שאלה טכנית, קוד� כל  :איציק יואל

להגיש את כל הניירת של ניהול תקי� והכל כדי למשו& את 

הא� הכס$ , א� יש עמותה שלא עומדת בכללי�, ס$הכ

מסוי� הוא עובר חזרה ומחולק פה ' לימיט'ב, בתארי& מסוי�

  .חזרה

  . כ�, זה נשאר בתמיכות וזה יתחלק בחזרה  :יהודה ב� חמו

  ? לאות� גופי�  :איציק יואל

  . כ�, א� והיה ואותה עמותה לא עומדת בקריטריוני�  :יהודה ב� חמו

נורא , דבר שני. זה לא עובר לשנה הבאה או משהו כזה אבל  :איציק יואל

אנחנו מדברי� פה נקודתית ואני . חשוב לראות את כל התמונה

התמונה הכוללת אומרת . מקבל חלק מהדברי� הנקודתיי�
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יש פה בתו& עוגת . 20%� שהתקציבי� בגי� תמיכות עלו ב

שיש פה בעוגה הזאת יותר כס$ , התקציב הזאת החלטנו אנחנו

שאנחנו הרי החלטנו , עכשיו באה החלוקה ואני אומר. יכותלתמ

רווחה ואני מכבד מה שאתה , דת, את הקריטריוני� בי� ספורט

אז אני מציע לכול� . אומר שבסו$ התוצאה יוצאת ל& לא טוב

לראות מה הולכת להיות , כשמגדירי� את הקריטריוני�

חה מה זה רוו, כי הרי אנחנו הגדרנו מה זה ספורט. התוצאה

לכ� לחזור אחורה אני חושב שלא . ומה זה דת וזאת התוצאה

אתה תחליט פה שספורט , מפני ששוב פע�, ייצא ל& יותר טוב

ואנחנו נראה , וחינו& ודת עומד כא�, עומד כא� ורווחה עומד כ�

  . אות� תוצאות

  . בבקשה, מנשה. תודה  :יהודה ב� חמו

אבל . 2אל$  100שר לה אני רואה פה קר� הישגית או  :ד מנשה אליאס"עו

בפרוטוקולי� שצירפת� לא ראיתי מה זה הקר� ההישגית 

  . אי& נוכל לאשר דבר שלא מופיע .הזאת

  . בבקשה, עמיר�? זהו, מנשה? יש? עוד. תקבל, תקבל תשובה  :יהודה ב� חמו

בבניי� משרדי ממשלה אני רוצה לומר לכ� שהייתי השבוע   :עמיר� מילר

. מנשה, אתה מכיר את הבניי� הזה. יבבתל אב 125ברחוב בילי� 

יש , שירות התעסוקה שבקומה השנייה שלו, ובלובי של הבניי�

דמי אבטלה יחתמו עמדות מחשב כדי שאנשי� שזכאי� ל

איש  700�600לפחות , אני אומר לכ�. בצורה אלקטרונית

מחכי� בתור שעות רבות כדי להגיע לעמדות , מצטברי� בלובי

ואני לא . משכילי� ע� עיניי� כבויות, אנשי� צעירי�. הללו

מבי� אי& אנחנו בוועדת התמיכות לא ערי� למציאות החברתית 

 9,000לא יכול להיות שעמותות מזו� יקבלו . שישנה כא� עכשיו

וזה לא , לא יכול להיות .לא יכול להיות, אני מצטער מאוד. 2

  . לא יכול להיות, וכל משהו אחר" הז� את הכל"משנה א� זה 
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  . סת� מסקרנות? מה עשית ש�  :א ב� גלגי

  , הייתי שר זה. הדפסתי כרטיס  :עמיר� מילר

  . ספר ג� למה, סיפרת לנו איפה היית. מעניי�  :גיא ב� גל

  . בסדר, ראית אותו, אני מאשר שהוא היה  :ד מנשה אליאס"עו

יש קריטריוני� והסברנו את . אני אומר את זה ברצינות, ה'חבר  :עמיר� מילר

ואני מבקש . יוני� אבל יש מצד שני ג� מציאותהקריטר

אנחנו נבוא , מה. להתאי� את הדברי� למציאות שישנה היו�

אני לא יודע א� . 2 2,000ועוד 2  1,000עוד פע� ונראה עוד 

זה דבר . אני בטוח שכ�, בהענת קראה את הקריאה הזאת בישי

קר� המוסיקה שאני מאוד מכבד את פעולתה , דבר שני. אחד

אני רוצה לשאול הא� . יותר משנה שעברה2 אל$  200לה קיב

, הא� זה כולל את חלק מנושא, זה כולל את פסטיבל הנושפי�

  ,  תחרות הפסנתר על ש� פנינה זלצמ�, אי& זה נקרא

  . לא מתוכנ� ג� להיות. אי� השנה  :יהודה ב� חמו

  . בסדר  :עמיר� מילר

  .לא מתוכנ�, אי�. נו שביטלנויבי', אי�'כי א� אני אומר , לא  :יהודה ב� חמו

  . מיליו� ומשהו, כי אחרת אנחנו נגיע למיליו�, לא  :עמיר� מילר

  . תשובות. תודה  :יהודה ב� חמו

  . קריטריוני� זה משהו שהובא לכא� לדיו�. לגבי הקריטריוני�  :אבי ב� חמו

אנחנו צריכי� את ההסכמה , אני עוצר רגע את הישיבה, סליחה  :יהודה ב� חמו

מי בעד לאשר . שעות 4וב החברי� להמשי& בדיו� לאחר של ר

 ,אפשר להתאחד פה אחד סביב. ירי� את ידו? את המש& הדיו�

  . ממשיכי� בדיו�, תודה רבה? כול� מאשרי� פה אחד

  .פה אחד את המש2 ישיבת המועצהמאשרי�  :56 'מס החלטה

  

  . אפשר ג� לעשות את זאת של חודש אפריל כבר בינתיי�  :עמיר� מילר

. לגבי הקריטריוני� אנחנו לא יכולי� בעצ� לבוא וללכת אחורה  :אבי ב� חמו
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כל עמותה שמופיעה , ברגע שאנחנו בעצ� אישרנו קריטריוני�

הוא בדיוק , בדיוק כמו שאמרתי, פה וכל סכו� שמופיע פה

בדיוק בהתא� לניקוד ובדיוק בהתא� , בהתא� לקריטריוני�

ג� בתו& סעיפי התקציב החלוקה היא בעצ� חלוקה . לחלוקה

סעי$ תקציבי שונה של , יש סעי$ תקציבי שונה של ספורט

ולכ� בכל סעי$ , סעי$ תקציבי שונה של קר� המוסיקה, רווחה

היו נקודות וזה בדיוק מה , תקציבי כזה היו קריטריוני�

חבל ששמעו� ואית� לא כא� כי חלק מהתשובות . שתקצבנו

יע פה אפס זה פשוט לא מה שמופ, לגבי עמותות הדת .אליה�

זה בעצ� הסעיפי� . הסברנו את זה, אמרנו את זה. נכו�

, שקשורי� לסוג התמיכה השונה שלא במסגרת התקציב הרגיל

זה ולכ� , 90%שזה במסגרת אגרות והיטלי פיתוח ופטור של עד 

  , כי לא תמיד אנחנו. לא מופיע כא� כסכו�

  ? טריו� שאתה יכול לציי�קרי... , העמותה למע� הקשיש  :אהוד יובל לוי

זה לא בנושא אגרות והיטלי , אבל זה לא בנושא הדת, כ�  :אבי ב� חמו

ולכ� לא מופיע פה הסכו� בדבר . זה כ� בתקציב הרגיל. פיתוח

  , אתה קיבלת ממני תשובה מפורטת � לגבי אתלטי השרו� . הזה

  . שלא כל כ& הבנתי אותה  :גיא ב� גל

  .לשמועכול� רוצי� , לא  :עמיר� מילר

  . כולל חוות דעת משפטית  :אבי ב� חמו

  ? שאומרת שזה תקי�  :גיא ב� גל

אחרת סמו& עליי שלא , חד משמעית שזה תקי�. אני אסביר  :אבי ב� חמו

זה נכו� . היינו מעבירי� שו� תמיכה ולא היינו חותמי� עליה

אבל אנחנו נסמכי� על , שזאת עמותה חדשה שקיימת שנתיי�

, י שהוא מנהל מינהל השלטו� המקומי'אישור של רני פינצ

מ� הטע� . שבעצ� אישר לנו להעביר תמיכות ג� לעמותה חדשה

  , פ יש לנו הסבר מפורט.שזה רק החלפות של ח
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  ? י'אפשר לקבל העתק של המכתב של פינצ  :גיא ב� גל

  . חד משמעית אפשר. בוודאי  :אבי ב� חמו

�  ?כמה זה בסכו�? כמה זה הפטור הזה  :יאיר אברה

  . כל אחד לפי המטרי� שיש  :אל' אתי ג�

אני , אתה רוצה לשאול לגופו של עניי�. אני לא אגיד ל& בער&  :אבי ב� חמו

אבדוק ל& מחר בבוקר באיזו עמותה ואני אגיד ל& בדיוק 

  . יאיר, אני לא אגיד ל& בער&. מספר

�וא� הוא משתנה בי� , משו� שפה פטור יש לו ער& כספי, לא  :יאיר אברה

  , 2אל$  10� ל2 ל$ א 100

  .90%שאנחנו נותני� עד  אבל החלטנו בקריטריוני�, אמרנו  :אבי ב� חמו

  . אבל זה מאגרות והיטלי� שזה לא הרבה כס$  :יהודה ב� חמו

, 90%א� אז כשהבאנו את הקריטריוני� לא היית� מאשרי�   :אבי ב� חמו

עד . אז לא היינו מביאי�, או אפס 10%היית� מאשרי� רק 

לגבי השאלה של אית� צנעני הא� . הפריבילגיהזו  90%

ההחלטות היו פה אחד של כל , אז כ�, ההחלטות היו פה אחד

  , גזבר, שכמו שאמרתי, חברי הוועדה

זה לא אומר , עמיר�, פה ה� בפאוזה קטנה, זה לא אומר  :יהודה ב� חמו

, שמנהלת אג$ הרווחה היא שמחה מהתקצוב שאנחנו מתקצבי�

קיבלנו את כל מה 'הספורט באי� ואומרי�  זה לא אומר שאנשי

במסגרת שאנחנו אישרנו את הסעי$ התקציבי של . 'שרצינו

לכל , י די� לכל עמותות הרווחה"באנו ופרסמנו עפ, התמיכות

כל מי שהגיש ועמד , שמנו מודעות בעיתו�, עמותות הספורט

חילקנו , בקריטריוני� מהעוגה שאנחנו פה השולח� הזה תקצב

ולא מספיק  10היא היתה רוצה פי , תשאל את ענת. השווה בשוו

  . לה

בתמיכות יש שני כללי� , בשונה מדברי� אחרי�, לגבי המועדי�  :אבי ב� חמו

אסור לנו לתת  � אחד . שחייבי� להתבצע ברמה החשבונאי�
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אסור לנו  � שתיי� . שיק לתמיכה אלא רק העברה בנקאית

ג� א� יש לנו , החליטהלהעביר כספי תמיכה ג� א� המועצה 

אסור לנו להעביר כספי תמיכה לאחר , את כל האישורי� כדי�

א� והיה ועמותה , זאת אומרת. לדצמבר של אותה שנה 31� ה

1.1� ומגישה לנו ב, לא הגישה את כל הניירת או לא הגישה זה ,

. זה עוד דבר. ולכ� זה לא עובר שנה הבאה. התמיכה נמחקה

, אז קוד� כל. כדורע$, יאי ג"לגבי השאלה האחרונה שנשאלה ע

הכדורע$ כפי שראית� ירד בתקצוב השנתי לעומת שני� 

. כל מה שמופיע פה זה בדיוק בהתא� לקריטריוני�. קודמות

תוספת בגי� 2 אל$  100או  90בשנה שעברה היה נדמה לי או 

  . תכנית הבראה

   ?יש כוונה לחדש אותה רק  :גיא ב� גל

אנחנו לא מנהלי� את , תה יודעכמו שא, תכנית הבראה  :אבי ב� חמו

    .העמותה

  . לא חובה  :יהודה ב� חמו

  . לא אמרתי שחובה  :גיא ב� גל

  .אנחנו לא מנהלי� את העמותה. אז אני אענה ל&  :אבי ב� חמו

  . אתה יכול להציע, אתה לא ישות משותפת  :יהודה ב� חמו

כזה או מנהלי העמותה יבואו לעירייה בדי� דברי�  א� העמותה  :אבי ב� חמו

, שיבואו ויגידו שה� רוצי� תכנית הבראה כזו או אחרת, אחר

אני מניח שבסופו של דבר זה יעלה , אני מניח שתהיינה ישיבות

זה לא משהו שאנחנו . המועצה תצטר& לאשר, למועצת העיר

כל , לשאלת&. אנחנו לא מנהלי� את העמותה. מתכווני� ליזו�

  , המספר שיש פה

  . להתנות את המש& תקצוב העמותה בתכנית הבראה ה� יכולי�  :גיא ב� גל

  . לא. לא  :אבי ב� חמו

  . זה מה שעשית� פע� שעברה  :גיא ב� גל
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משו� שכל הסכו� שמופיע פה הוא . אני אענה ל& למה לא. לא  :אבי ב� חמו

ה� , א� אנחנו לא נית� לה�. בדיוק בהתא� לקריטריוני�

  , יכולי� לעתור כנגדנו

  . יטימי מה שאתה אומרלג, אבי  :גיא ב� גל

� אני חושב שבשנתיי�' א. אני רוצה להוסי$ משפט אחד לגיא  :יש'ר בוקי צ"ד

נכו� הוא שה� לא , ישלוש האחרונות העמותה כ� מתנהלת כראו

מה . הצליחו לעמוד בתנאי� הראשוניי� להקטנת היק$ הגירעו�

ההתנהלות שלנו הנוכחית תחייב אות� להתנהל אחרת , שכ�

את החוב קב כ& ג� להמשי& ולהקטי� בהדרגה וע, כלכלית

כי אנחנו לא רוצי� , תו& כדי שה� קיימי�. שלה� כלפי מטה

  . אני חושב שזו עמותה מאוד חיובית. להפסיק

  . בסדר, בוקי  :גיא ב� גל

מנשה אומר הוא מוכ�  .קר� הישגית לא התייחסת�. תודה  :יהודה ב� חמו

  . ר� הישגיתאבל תגיד לו מה זה ק, להתפשר על המרו"

שהוא מוכ� שהכס$ של הקר� ההישגית יממ� את המרו" ביו�   :גיא ב� גל

  . זה מה שהוא אומר. חול

  . שאול מיטלברג בבקשה  :יהודה ב� חמו

פע� בשנה אנחנו . אני אסביר קוד� כל מה זו קר� הישגית  :שאול מיטלברג

שזה מי שלקח , מלגות לספורטאי� מצטייני�, מקיימי� טכס

יש קריטריוני� . שני או שלישי ברמה הארצית, ו�מקו� ראש

100� אנחנו החלטנו ש. נפרדי� אי& מחלקי� את הכס$ הזה 

זה לא הול& . השנה זה יהיה לטובת הספורטאי� האלה2 אל$ 

  . לאגודה

  . יאיר אברה� במשפט וחצי, בבקשה. תודה  :יהודה ב� חמו

�, י עמיר�"ו פה עאולי תוכל לסייע לנו בהמש& לדברי� שנאמר  :יאיר אברה

אני הבעתי ג� בדיו� ההוא את , אנחנו אישרנו קריטריוני�

דעתי שדעתי לא היתה נוחה מזה שאנחנו טכנוקרטיי� שקבענו 
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אני בכלל באופ� כללי אני לא חושב , קריטריוני� ולפיה�

לא צריכי� להיות , שאנשי ציבור או נבחרי ציבור לצור& העניי�

חולק על זה שישר חושדי�  אני. מעורבי� בוועדת התמיכות

כי אני חושב , באנשי ציבור שיש לה� מניעי� כאלה ואחרי�

אז יכול להיות , שא� אנשי ציבור היו שותפי� לוועדה הזאת

צרי& לתת שיקול , הראייה הכוללת שאומרת שצרי& לבואש

  , דעת לנושא הרווחה

  . אי אפשר, יאיר  :יהודה ב� חמו

�  . הבנתי  :יאיר אברה

  .לא חברי� אז משקיפי�. אפשר, א� רוצי�. לא כחברי�  :רעמיר� מיל

�   . בדיוק  :יאיר אברה

  . לא הבנתי  :יהודה ב� חמו

  . משקיפי� בוועדה  :עמיר� מילר

  ? איזו ועדה  :יהודה ב� חמו

  . תמיכות  :עמיר� מילר

�  . לא זכות הצבעה  :יאיר אברה

   ?לאשר למה אנחנו צריכי�, א� אנחנו לא יכולי� להשתת$  :עמיר� מילר

מנהלי , אני סומ& על הגורמי� המקצועיי�. עמיר�, זה החוק  :יהודה ב� חמו

  . אגפי� שישמרו על האינטרסי� של עצמ�

�התקצוב בסכומי� בעיקר לגבי , מה שאני מבקש לשאול  :יאיר אברה

השאלה היא . שאני מדבר על מאות אלפי שקלי�, הגבוהי�

מחויבי� לאשר  שורה של כללי� אנחנו, עוד פע�, הא� בגלל

יהיה איחור בתשלומי� ונעבור על את זה היו� שא� לא כ� 

  . אני יודע, כי אנחנו עבדי� ללשו� הכתובה. 'וכו' הכללי� וכו

ה� לא יקבלו , לא תאשרו היו�. מאוד פשוט� מאוד, קוד� כל  :אבי ב� חמו

  .  זו תשובה מאוד פשוטה. את הכס$

�ו� או שה� מקבלי� את זה את כל הסכ? את כל הכס$, מה  :יאיר אברה
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  ? במנות

לא מיד מעבירי� את כל , כמו שלמדת להכיר אותנואנחנו   :אבי ב� חמו

אבל . אנחנו מעבירי� את זה בדר& כלל אחת לרבעו�. הסכו�

את� צריכי� להבי� שא� אנחנו בישיבה קודמת עשינו ישיבה 

זאת אומרת שיש עמותות , מיוחדת כדי להעביר מקדמות

  , כבר לפני כמה שזקוקות לכס$

  .כל העמותות, לא יש  :יש'ר בוקי צ"ד

אז עמותות , לכ� א� את� לא תאשרו. זקוקות, אני אומר  :אבי ב� חמו

  . יתחילו לקרוס פה בעיר

�סביר להניח , הא� אפשר ואנחנו, תהייה, ולכ� אני מעלה שאלה  :יאיר אברה

, שבו אנחנו כעבור מספר חודשי�, שג� הנושא הזה יאושר

כי , ונבדוק מה קורהנעשה איזושהי הערכת מצב , רבעו� כעבור

ולכ� אנחנו נצטר& , המצב הזה שעמיר� תאר רק יל& ויחרי$

שאומרת הא� , החלטה ציבורית רבותיי. לקבל החלטה ציבורית

. וצרי& להבי� מה המשמעות של מה שאנחנו מחליטי�, אנחנו

הא� אנחנו מחליטי� לעודד פעילות ספורטיבית במועדו� 

ענייני� , את� יודעי�, שג� לו יש', מועדו� כדורגל וכו, כדורע$

או שאנחנו לא נוכל לעמוד בפר" ולא נוכל , ראויי� וחשובי�

ואני חושב . לאנשי� קשי יו�' נקרא לזה מזו� ומזור וכו, לספק

  . שהדברי� האלה צריכי� לבוא לשולח� הזה

אתה . � תמיכה שנתימת� התמיכה הוא מת. אני אענה ל&, יאיר  :אבי ב� חמו

מחרתיי� ג� כחבר מועצת עיר לבוא ולקבל � לא יכול מחר

ספציפית מתו& תקצוב שעמותת מזו� , סת� לדוגמא, החלטה

 מה שאתה כ� יכול להיות לקבל החלטה. Xהרווחה תקבל עוד 

אתה יכול לבוא ולבקש שאתה רוצה להגדיל , או להציע הצעה

, הגדלת את זה Once. את הסל התקציבי באותו סעי$ ספציפי

כל אחד יקבל את החלק , לפי הניקוד, לפי הקריטריוני�
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אלא א� תבוא ותגיד . הפרופורציונאלי שלו כי יש קריטריוני�

  . 'אני רוצה לשנות את הקריטריוני�'מחר 

  . נכו�  :עמיר� מילר

  ) מדברי� ביחד(

� א� ג. תאמינו לי שלפחות להתבטא אני יודע, אבל תנו לי רגע  :אבי ב� חמו

. קריטריוני� אפשר לאשר בספטמבר של כל שנה, תבואו וזה

, היתה שנה מיוחדתהשנה . אמרנו את זה ג� בישיבה הקודמת

  , היו בחירות

�  . לא ידענו מה זה ישיבות מועצה, אתה יודע, היינו ירוקי�  :יאיר אברה

אתה כ� תוכל בקריטריוני� הבאי� של , אני אומר ל&, בסדר  :אבי ב� חמו

לעשות את כל השינוי  2010ר כשידברו על תקציב ספטמב

  .שבעול�

התמיכות האלה מופיעות בתכנו� . רק משפט אחד יאיר  :יש'ר בוקי צ"ד

  . התקציבי של כל אחת מהעמותות

�  . אני יודע. אני יודע  :יאיר אברה

 100לכא� או  100� אז יכול להיות שה� טועות ב, והיות שכ&  :יש'ר בוקי צ"ד

אתה לא יכול להתחיל לתת לה� , פיע אצל�אבל זה מו, לש�

אתה צרי& לפעול . לשחק איתוואז , סכו� שהוא נחשב לשנתי

  , כמו שאמר

�, ראש הממשלה מתקצב את העיריות והרשויות ומקצצת לה�  :יאיר אברה

  , ג� אנחנו

  . אבל אנחנו לא מתנהגי� ככה  :יש'ר בוקי צ"ד

  . ליאיר בעניי� הזה אני רציתי לומר שאני מצטרפת  :לוי' נורית חסו�

ונעבור , יובל רצה להגיד משהו. תראה מה זה, הנה, בבקשה  :יהודה ב� חמו

  . להצבעה

  ? אנשי ציבור יהיו בוועדה  :עמיר� מילר

שבספטמבר אנשי� מגישי� , אני שומע את מה שאתה אומר  :אהוד יובל לוי
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במיוחד מכיוו� , מה שאני מבקש. שהכנו קריטריוני�, הצעות

א� , & למלא תפקיד בחלוקה של הכספי� האלהשאתה הול

אישרנו קריטריוני� אבל זה לא , אתה רואה שהתוצאה בדיעבד

  , התוצאה הזאת היא לא נוחה, אז זה הזמ�, מסתדר

  , נמצא דר& תקציבית  :עמיר� מילר

  . תודה. אל תדאג, יש תיקו� עיוותי�. יובל, אני אתייחס לזה  :יהודה ב� חמו

. אל תגיד לנו א$ פע� שזה ראה וקדש, מבקש ממ& אבי אני  :אהוד יובל לוי

  , באנו לפה

אבל יש מצבי� שאתה לוקח החלטות במועצה והעובדי�   :יהודה ב� חמו

ברגע שיש החלטת  .אומרי� ראה וקדש כי זו החלטת מועצה

לעובדי� זה ראה וקדש עד שאתה לא מחזיר את זה , מועצה

  . לכא� ומשנה אותה

שהעובדי� לא אומרי� למועצה זה , זה לא יהיה הפו&רק ש  :אהוד יובל לוי

  .זה מה שהוא אמר הרגע. זה מה שאני מלי�. ראה וקדש

אני . תודה. אני סומ& עלי& שאתה לא תקדש את מה שלא יהיה  :יהודה ב� חמו

  . סומ& עליו שהוא יהיה שומר הס$

  . תסביר לו, זה לא מה שאני אמרתי לו אבל  :אבי ב� חמו

מה שאני רוצה לומר לסיכו� לפני שאנחנו עוברי� . תודה  :יהודה ב� חמו

יהיה מקצה , מתו& ניסיו� אני אומר לכ�, קוד� כל. להצבעה

חלק מהעמותות שחלילה לא יעמדו ואני מקווה , שיפורי�

ג� ככה אי� לנו מספיק , כי הרי אנחנו רוצי�, שכול� יעמדו

אבל לפחות מה שאנחנו מקצי� אני מקווה , לתת לה�

זה נשאר בפול של התמיכות ונוכל , ולאבמידה . משושישת

יש , דבר שני. שלישי והרביעי, להעביר את זה ברבעו� השני

בדר& כלל כשנשאר לנו אפילו לא . לפעמי� רזרבות תקציביות

לפעמי� אתה . שקל לעמותות האלה זה המו� 1,000כל , הרבה

יל זה המו� בשב, 2 10,000, 2 5,000יכול להוריד מסעי$ אחר 
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. לכ� אנחנו בעמותות האלה משתדלי� רק להביא לה�. אלה

כל מי , קחו בחשבו� שכל מי שמגיע לתרו� לעירייהבדר& כלל 

שמגיע לאירועי� שאנחנו מענייני� אות� בנושאי� חברתיי� 

באשר לקר� . זה קוד� כל הרשימה של העמותות החברתיות

כולל  זה, זה כולל את הפסטיבל, חד משמעית עמיר�, המוסיקה

אפילו חלק מהתקציב שהול& לאיגו� המשאבי� לטובת 

אי� . המעבר של האיחוד של כל נושא המוסיקה בעיר, האיחוד

אני אציע להנהלת הקר� שתזמי� ישיבה לא על חשבו� ספק ש

יזמינו את כל חברי המועצה לישיבה , ישיבות המניי� שלנו

, לפחות החדשי�, אצל� בקר� על מנת שתוכלו ללמוד מקרוב

שיזמינו את כולנו , מה טוב, ירצו, ויגיעו הוותיקי� ג� כ�

אני . לישיבה על מנת שתוכלו לראות מקרוב את הפעילות שלה�

, מכיוו� שאור� ביקש, מבקש להעמיד להצבעה אבל ברשותכ�

אור� . וא� יש למישהו עוד ניגוד ענייני� תעלו את זה כרגע

נחלק את , אנחנו נעמיד את ההצבעה. מעורב בתחו� הספורט

בכדי שאור� יוכל , זה לעמותות חברתיות ולעמותות הספורט

  . להשתת$ בעמותות החברתיות

הכדורגל ועוד ועדה , אנחנו ג� מבקשי� את העמותות הספורט  :ד אית� צנעני"עו

  . לפצל מההצבעה הכוללת

. תודה. יש גש�, יש רוח, ספורט, חברתיות, יש לנו דת, שנייה  :יהודה ב� חמו

אור� כה� לא משתת, בהצבעה הנוכחית הפרוטוקול לצור& 

  , בתחו� תמיכות לעמותות הספורט

  .  הוא לא בכול�, הוא רק חבר בעמותה אחת  :עמיר� מילר

מי בעד לאשר את התמיכות . עמיר�, הוא לא רוצה. לא משנה  :יהודה ב� חמו

  .ירי� את ידו? לעמותות הספורט

  פה אחד של החברי�  

  הצבעה
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, יואל איציק, לוי ארנו�, לוי� חסו� נורית, יש'צ בוקי: בעד

� עמרמי שלי, לוי יובל, ג� אל אתי, ב� גל גיא, מילר עמיר�

ב�  ויהודה אברה� יאיר, מולה אברה�, צרפתי צביקה, בוזגלו

  .חמו

  אי�: נגד

�  .צנעני ומנשה אליאס אית� :נמנעי

� פרוטוקול ועדת התמיכות מיו לאשראחד  מחליטי� פה :57 'מס החלטה/09/0208  

 �  ).ב"מצ(תמיכות בעמותות הספורט  '  24/02/09ומיו

  

את  .ירי� את ידו ?לאשר את העמותות החברתיות בעד מי  :יהודה ב� חמו

  . התקצוב לעמותות החברתיות ירי� את ידו

  . רווחה  :ד אלו� ב� זק�"עו

בסו$ אתה תפסול לי על זה שאמרתי . רווחה זה חברתיות  :יהודה ב� חמו

, בוקי. תהרגו אותי את� המשפטני�, ות ולא רווחהחברתי

  .תגידו לי. פה אחד? פה אחד, עמיר�, איציק, ארנו�, נורית

  הצבעה

, איציק יואל, ארנו� לוי, לוי� נורית חסו�, יש'בוקי צ: בעד

� שלי עמרמי, יובל לוי, אתי ג� אל, גיא ב� גל, עמיר� מילר

� ויהודה ב� יאיר אברה, אברה� מולה, צביקה צרפתי, בוזגלו

  .חמו

  אי�: נגד

�  .אית� צנעני ומנשה אליאס: נמנעי

  הצבעה

, איציק יואל, ארנו� לוי, לוי� נורית חסו�, יש'בוקי צ: בעד

� שלי עמרמי, יובל לוי, אתי ג� אל, גיא ב� גל, עמיר� מילר

יאיר אברה� ויהודה ב� , אברה� מולה, צביקה צרפתי, בוזגלו

  .חמו
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  אי�: נגד

�  .עני ומנשה אליאסאית� צנ: נמנעי

  

 09/0224/מחליטי� פה אחד לאשר פרוטוקול ועדת התמיכות מיו�  :58 'מס החלטה

   ). ב"מצ(בנושא עמותות הרווחה 

  

נו , כל הצבעה? מי בעד לאשר את כל התמיכות האחרות. דת  :יהודה ב� חמו

  ? הכל, תרבות, מוסיקה, מי בעד לאשר דת .ימוזאל תג, באמת

  . כל השאר  :גיא ב� גל

  הצבעה

, איציק יואל, ארנו� לוי, לוי� נורית חסו�, יש'בוקי צ: בעד

� שלי עמרמי, יובל לוי, אתי ג� אל, גיא ב� גל, עמיר� מילר

יאיר אברה� ויהודה ב� , אברה� מולה, צביקה צרפתי, בוזגלו

  .אית� צנעני ומנשה אליאס, חמו

  . תודה רבה. זה פה אחד

 09/0224/פרוטוקול ועדת התמיכות מיו�  מחליטי� פה אחד לאשר :59 'מס החלטה

  ).ב"מצ(בנושא עמותות הדת 

  

  .סעי$ הבא  :יהודה ב� חמו

  . הצעות לסדר 3דילגת על , יהודה  :גיא ב� גל

  . אנחנו נחזור אליה�  :יהודה ב� חמו

נצמד לנוהל אבל א� אתה , נחזור אליה� זה יפה. לא, לא, לא  :גיא ב� גל

  . תות והצעות לסדראז מתחילי� דיו� בשאיל, הדיו�

  . יש פה גורמי� מקצועיי�. נחזור אליה�  :יהודה ב� חמו

או שחוזרי� . אפשרויות 3יש . השעה אחת עשרה ורבע בלילה  :גיא ב� גל

או שמקבלי� את אחת , כפי שאמרתי ל&, עכשיו להצעות לסדר

להמשי& את , שהפקודה באמת מאפשרת ל&משתי ההחלטות 
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לא "', א 49ופציה כזאת סעי$ יש ל& א, הישיבה במועד אחר

רשאי , נסתיימו דיוני הישיבה בכל הענייני� שהיו על סדר היו�

בהסכמת רוב חברי המועצה הנוכחי� ", זה אתה, "ר הישיבה"יו

בישיבה להזמי� את חברי המועצה להמש& הישיבה ביו� חול 

הבא לאחר הישיבה או יו� חול אחר שהסכימו עליו כל חברי 

  ". המועצה

�  . מחר, מחר  :מילר עמיר

אפשרות שלישית זה לצר$ את כל מה שלא הספקנו עדיי� לדו�   :גיא ב� גל

בזה אנחנו מתני� , לסדר יו� של ישיבת המועצה הבאה, עליו

כמוב� על ההצעות לסדר האלה לא יבואו  3� את הסכמתנו ש

  , הנוספות 4� חשבו� ה

  . נצא בשתיי� בלילה  :שמעו� פר0

  . האופצי 3זה   :גיא ב� גל

  .האופציה השלישית  :יהודה ב� חמו

  . הצעות לסדר שנדו� בה� באופ� פוטנציאלי 7אז יהיו   :גיא ב� גל

  . מה אני אעשה  :יהודה ב� חמו

  . אולי נרח� עליכ� ולא נגיש אות�  :גיא ב� גל

משתגע ? מה קרה לכ� פה? מה קרה לאג$ הזה היו�. תודה  :יהודה ב� חמו

  . מכ�

  ...בכפו$ לנושא... אנחנו מוכני�, שרה ורבעהשעה אחת ע  :גיא ב� גל

ישיבה הבאה אנחנו נביא רק את ההצעות . 5סעי$ , תודה רבה  :יהודה ב� חמו

  . לסדר

  . כל סדר היו�, לא רק הצעות לסדר  :גיא ב� גל

  . לא, לא, לא, רגע  :אהוד יובל לוי

  ? מה זה כל סדר היו�  :יהודה ב� חמו

מציע ג� את . מה שאני מציע אתה התבלבלת כנראה ע�  :גיא ב� גל

  , ל"הנסיעה לחו
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  , ע� כל הכבוד, סליחה  :יהודה ב� חמו

  . צרי& לחזור להצעות לסדר, אז א� כ&. כל הסעיפי�  :גיא ב� גל

  . ת� לי את ההצעות לסדר, תודה רבה  :יהודה ב� חמו

  . ה'חבר, בחייכ�  :עמיר� מילר

  . לנוהל הדיו� או שלא... או ש  :גיא ב� גל

  . נו, נוריד אות� מסדר היו�, עמיר�  :� חמויהודה ב

יש סיבה . מחילה לכל מי שבא, במחילה מכבודכ�, יש סיבה  :גיא ב� גל

  ... ששאילתות והצעות לסדר 

  , אתה, די, די  :יהודה ב� חמו

  . שעות 4אבל עבר   :שמעו� פר0

  . עמיר� מילר וגיא ב� גל אני מבקש שקט, סליחה  :יהודה ב� חמו

� אז, נוהל דיו� א�  :גיא ב� גל   

  . תודה .זה שקט? את� יודעי� מה זה שקט. אני מבקש שקט  :יהודה ב� חמו

  

בנושא אל ונפתלי גרוס ' אתי ג�, אמיר גבע ,הצעה לסדר של גיא ב� גל:ב  

  .24/04/09' הוגשה ב, י שידור� לציבור"הגברת שקיפות ישיבות המועצה ע

  

  :רקע ודברי הסבר"  

וה נדב& חשוב ומהותי בעבודה של ברוח עיקרו� השקיפות המהו  

קבעה פקודת העיריות כי ישיבות המועצה יהיו , כל גו$ ציבורי

במקביל אנו עדי� לכ& שנוכחות של  .פומביות ופתוחות לציבור

אמצעי תקשורת ועיתונאי� בישיבות המועצה מוסיפי� מימד 

  .חשוב להגברת שקיפות החלטות מועצת העיר והתנהלותה

י� האחרונות מספר ערי� בישראל לאמ" נוהג החלו בשנ, לפיכ&  

שקיי� בדמוקרטיות מערביות ליברליות בדמות צילו� של 

בוידאו בשידור חי או לחילופי� צילו� של ישיבות המועצה 

ישיבות המועצה והכנסת� לאתרי האינטרנט העירוניי� 
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  . בדיעבד

להל� רשימה חלקית של עיריות שמשדרות או לחילופי�   

� ישיר של ישיבות המועצה באמצעות צילו� מאפשרות צילו

  : וידאו באתרי האינטרנט העירוניי� שלה�

 .עיריית ירושלי� •

 .עיריית תל אביב יפו •

 .עיריית נצרת עילית •

 . עיריית עכו •

  :המצב בעיריית כפר סבא

קיימה מועצת העיר דיו� בנושא בתארי&  בקדנציה הקודמת

: בעתהקו 548שבסופו התקבלה החלטה מספר  20.2.07

. מחליטי� שלא לצל� את ישיבות המועצה במצלמת וידאו"

, י גורמי� מקצועיי� בעירייה"תבח� האפשרות ע, יחד ע� זאת

לצל� את , להביא הצעה של עלויות ושל אפשרויות טכניות

  ".י העירייה"ישיבות המועצה ע

לא ברור הא� מועצת העיר רשאית לאסור את צילו� ישיבות 

יש לציי� כי מאז , כ& או כ&. סמכותהמועצה ומתוק$ איזו 

לא הוצגו נתוני� בקרב חברי המועצה באשר , קבלת ההחלטה

שכ� העירייה לא , לעלויות הטכניות של צילו� ישיבות המועצה

  . פעלה לקד� את הנושא

לאור האמור לעיל ולאור העובדה שמועצת העיר כפר סבא 

ות של מעוניינת לעמוד בשורה אחת ע� הערי� המעודדות שקיפ

מועצת העיר באמצעות שידור של ישיבות המועצה בוידאו מוצע 

  :להביא בפני מועצת העיר את הצעת ההחלטה הבאה

עיריית כפר סבא תיזו� שידור ישיר של ישיבת המועצה   .א

באמצעות אתר האינטרנט העירוני ותפעל להכנסת הקבצי� 
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הערכת עלות . (של הישיבות המצולמות לאתר העירייה

והכנסת� לאתר תובא לאישור ועדת  יבותשידורי היש

  ).כספי� ומועצת העיר הבאות

במידה ושיקולי� תקציביי� לא יאפשרו את שידור   .ב

יאפשרו לגורמי , הישיבות והכנסת� לאתר

אינטרנט /רדיו/העיתונות לשדר באמצעות וידאו/התקשורת

 .את ישיבות מועצת העיר

שיבות כלשהו יהיה מעוניי� לצל� את י המידה וגור� פרטי  .ג

רשאי הגור� להגיש בקשה , המועצה באמצעי וידאו

לעירייה ובכפו$ להתחייבות כי הצילו� לא יביא להפרעה 

למהל& התקי� של הישיבה בתיאו� שיעשה מול עיריית כפר 

 .סבא

 548הצעת החלטה זו מביאה לביטול החלטה מספר   .ד

  ".מהקדנציה הקודמת

  ) מדברי� ביחד( 

  , יכול ואז אתה, את הנושאאני יכול להציג   :גיא ב� גל

  . אני חושב, אני רוצה להציע הצעה שתרצה את כול�  :יהודה ב� חמו

, הנוהל התקי� הוא שמי שהגיש את ההצעה, אני מבקש ממ&  :גיא ב� גל

  . באמת, אתה עושה את זה פע� אחרי פע�, יהודה

  . בגלל השעה, בגלל השעה  :יהודה ב� חמו

  . ת� לנו לחיות .אבל אתה הורג אותנו  :שמעו� פר0

אני אעשה את מה ו, אתה תעשה את מה שאתה יודע לעשות  :גיא ב� גל

  . שאני יודע לעשות

  ,דקה אחת, ת� לו קרדיט  :אהוד יובל לוי

אני אי� לי שו� התנגדות שיצלמו את , אני מציע לצור& העניי�  :יהודה ב� חמו

' כמוב� שאנחנו נעשה את זה באמצעות האתר העירוני וכו, זה

, אני מציע להקי� ועדה של חברי מועצה. ולא צלמי חו"', ווכ
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אני מציע את . שעמיר� יעמוד בראשה, שאתה תהיה ג� חבר בה

, יאיר, גיא ב� גל: חברי�, ר"יו � עמיר� מילר : החברי� הבאי�

  ? אפשר לאשר את זה פה אחד. תודה. 5? כמה אמרנו. שלי, אור�

� מנדט של, רגע  :גיא ב� גל ?  

  . הוועדה תבדוק ותביא הצעות לישיבת מועצת העיר הבאה  :מויהודה ב� ח

  ? עמיר�, שמעת. הבאה  :גיא ב� גל

  . אני רוצה בוועדה את נורית, נורית  :עמיר� מילר

  . אני לא רוצה. אני לא רוצה  :לוי' נורית חסו�

  , סליחה עמיר�  :יהודה ב� חמו

ר "ליואתה ממנה ... ר מישהו שהעמדה שלו"אתה ממנה יו  :גיא ב� גל

  , שהוא משוחד נגד הרעיו� של... הוועדה 

  . שנייה רגע   :יהודה ב� חמו

, אני לא מציע שג� אני אהיה. ר"אני מציע שלא הוא יהיה היו  :גיא ב� גל

הוא משוחד , אני משוחד בעד. אבל אד� שדעתו נקייה בנושא

  . נגד

ה פה אפשר לאשר את ז. תודה רבה. יש'אני ממנה את בוקי צ  :יהודה ב� חמו

  ?אחד

� שעד המועצה הבאה  :גיא ב� גל ?  

  . תודה. עד המועצה הבאה  :יהודה ב� חמו

מחליטי� למנות ועדה לבדיקת ההצעה לסדר בדבר צילו� ישיבות  :60 'מס החלטה

  :מועצה כדלקמ�

  יש'בוקי צ –ר הוועדה "יו

  גלגיא ב� , בוזגלו'שלי עמרמי, עמיר� מילר, אור� כה�, יאיר אברה� :חברי הוועדה
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בנושא אל ונפתלי גרוס ' אתי ג�, אמיר גבע ,הצעה לסדר של גיא ב� גל: ג  

הוגשה , י העירייה"נקיטת אמצעי� מערכתיי� לחיסכו� השימוש בנייר ע

  .17/02/09' ב

  

  :רקע ודברי הסבר"  

אל חברי הוועדה לתכנו� ובנייה , פנה ראש העיר 1.2.09בתארי&   

בנייר על ידי סריקת מסמכי והודיע על יוזמתו להביא לחיסכו� 

הוועדה שיישלחו לחברי הוועדה לתכנו� ובנייה בדואר 

  .ובכ& תיחס& הדפסת�, אלקטרוני

מבקשת סיעת הירוקי� להדגיש כי , בהמש& ליוזמה ברוכה זו  

קיימי� אמצעי� רבי� נוספי� לחיסכו� בנייר שעיריית כפר 

. סבא עדיי� אינה מיישמת באופ� מלא ויפה שעה אחת קוד�

היינו מצפי� מראש העיר כי בצד יוזמות ספציפיות לחיסכו� 

תכנית כוללת ליישו� , תיזו� עיריית כפר סבא, בנייר בעירייה

  . החיסכו� בנייר

להל� הכלי� הנוספי� לחיסכו� בנייר אותה יכולה עיריית כפר   

  :סבא לייש� באופ� מיידי

יש לחייב הדפסה דו : הדפסת מסמכי� וצילו� מסמכי� •

יש לוודא רכישה של מדפסות . שולי העמודת והקטנת צדדי

 חדשות ומכונות צילו� ע� אפשרות להדפסה דו צדדית

כיו� פקסי� משוגרי� באמצעות מכשירי� : שיגור פקסי� •

יש . שבתו� שיגור� פולטי� אישור עבור כל פקס שנשלח

לפעול לכ& שחומר שיישלח א& ורק באמצעות דואר 

שיגור פקס . תועדו במחשבאלקטרוני ושאישורי הקבלה י

יעשה ללא ד$ מוביל ויש , המחייב שימוש במכשיר הפקס

לבטל את אפשרות קבלת האישור על גבי נייר ולהסתפק רק 
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 .בד$ מרכז

לא אחת מתקיימת התכתבות : התכתבות פני� עירונית •

עירונית בי� יחידות עירוניות באמצעות כתובי� על גבי נייר 

ש לפעול לחייב את יחידות י. מכתבי� ובאמצעות מעטפות

העירייה לקיי� התכתבות פנימית בי� יחידות העירייה רק 

 .ל למעט מקרי בה� הכרחית חתימה ידנית"באמצעות הדוא

אלפי ניירות : טיוטות/הדפסת מסמכי� לצור& הגהות •

לצור& הדפסת טיוטות והגהות של מסמכי� מבוזבזי� בשנה 

של מסמכי� יש לצמצ� ככל האפשר את הדפסת� . קיימי�

 . לצור& טיוטות והגהות ולעשות שימוש במחשב לש� כ&

מידי שנה : מפרטי� וחוברות עירוניות, כתיבת מכרזי� •

מפיקה העירייה עשרות חוברות מכרז הנשלחות לספקי� 

יש לפעול לכ& שכל . וגורמי� שוני� על גבי חוברות מודפסות

חוברת מכרז תישלח לספקי� באמצעות דיסק ולהביא לכ& 

 .חוברות יופצו באמצעות דיסקי� בלבדש

העירייה מתייקת ומאחסנת אלפי מסמכי� : תיוק מסמכי� •

יש להביא לכ& שכל יחידה עירונית תפעל לסריקת . בשנה

חומר באמצעות סורק שיאפשר לתייק את מרבית המסמכי� 

 .באמצעות המחשב

כיו� נשלחי� לעשרות : משלוח חשבונות עירוניי� באינטרנט •

ומי� על (� מספר פעמי� בשנה חשבונות ארנונה אלפי תושבי

יש לאפשר לתושבי� . לכל בית אב בעיר) ידי מפעל המי�

, ל"המוכני� לקבל את חשבו� הארנונה באמצעות הדוא

 .באופ� שיחלי$ את משלוח החשבו� באמצעות הדואר

לאור האמור לעיל מוצע להביא בפני מועצת העיר את הצעת   

  :ההחלטה הבאה
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לאיכות הסביבה יביא בפני מועצת העיר וועדת מנהל האג$  •

ח מפורט בדבר נקיטת "איכות הסביבה העירונית דו

האמצעי� העירוניי� לחיסכו� השימוש בנייר תו& חודשיי� 

 .ממועד קבלת החלטה זו

מנהל האג$ לאיכות הסביבה ידווח אחת לחצי שנה לוועדה  •

  ".לאיכות הסביבה על הגברת האמצעי� לחיסכו� בנייר

    

אתה , לחיסכו� הצעה לסדר בנושא נקיטת אמצעי� מערכתיי�  :יהודה ב� חמו

אפילו . הירוקי�? מי הגיש את זה? חוזר ב& לאור ההערות היו�

הצעה לסדר בנושא נקיטת אמצעי� . מרקרו אתכ� בירוק

אני עוד פע� . העירייהי "מערכתיי� לחיסכו� השימוש בנייר ע

הרי . בגלל הענייניותלא בגלל השעה אלא , תראה גיא, אומר

  ,  תכנית אב לכפר סבא בראשותו של פרופסור

יש לי זכות . היא לא מעניינת אותי השעה, ע� כל הכבוד לשעה  :גיא ב� גל

  , להציג את הנושא לפני שאתה מביע

  . תציג. תציג  :יהודה ב� חמו

אני מבר& את היוזמה של& שכרגע . אני אעשה את זה מאוד קצר  :גיא ב� גל

ג� לחלק חומר לפני ישיבות ועדות תכנו� ובנייה , ולההיא כב

למרות שאתה רואה שיש ע� זה . וג� במועצה הזאת, באינטרנט

  , עמיר� בצדק, קצת קשיי�

  . נלמד את הקשיי�, נלמד את זה  :יהודה ב� חמו

אתה , אבל ג� כשמקבלי� נושא לחסו& בנייר. נלמד זה יפה  :גיא ב� גל

מסודר אי& מזמני� ישיבת מועצה צרי& להבי� שיש נוהל מאוד 

יובל ואני כתבנו להנהלת העירייה . מבחינת החומר שנית�

ואני , החיסכו� בנייר לא יכול להיות תחלי$? אוקי. בנושא הזה

הגשתי הצעה לסדר , לא חשוד כמי שלא בעד חיסכו� בנייר

חיסכו� בנייר לא יכול להיות תחלי$ לנוהל תקי� . הנושא הזה
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א� יש חבר מועצה . בפני חברי המועצהשל הבאת החומר 

, מראש שאומר שמבחינתו הוא רוצה לקבל את החומר בנוס$

  . אי אפשר להגיד לו העירייה חוסכת בנייר

  , אמרנו אבל  :יהודה ב� חמו

  , שאבי ענה השבוע כשדרשו לקבל חומרזה מה   :גיא ב� גל

  . אבל זה לא שיי& לנושא  :יש'ר בוקי צ"ד

  . ועוד אי& לנושא זה קשור  :גיא ב� גל

  ? אי&  :יש'ר בוקי צ"ד

  .אל תפריע, ת� לו, ת� לו  :יהודה ב� חמו

לא כל . אי� לי בעיה, אני רואה את הכל, אני יש לי מחשב נייד  :גיא ב� גל

לא , מה לעשות, עמיר� מילר. חבר מועצה מגיע ע� מחשב נייד

  . בא ע� נייד

  . לא זכינו כמו&  :עמיר� מילר

תממ� ל& העירייה , חבר קואליציה פוטנציאליציע שבתור אני מ  :גיא ב� גל

  , אבל עד אז. מחשב נייד

�  . אנחנו מורי�, זה בית הספר מספק לנו  :יאיר אברה

  , גיא  :עמיר� מילר

אתה רוצה לקיי� . אני באמצע הדברי� שלי, אל תקטע אותי  :גיא ב� גל

  .תדבר אחריי? דיו� בנושא הזה

  . רגע אחד, לא  :עמיר� מילר

  . עמיר�, אני לא סיימתי לדבר  :יא ב� גלג

  . בחסכו� בנייר... כי אני מציע  :עמיר� מילר

  ? בשביל זה היה חשוב לקטוע אותי. לא סיימתי לדבר  :גיא ב� גל

  . בוודאי  :עמיר� מילר

, יהודה, ההצעה שלנו. אותי קצת פחות, בידחת את האחרי�  :גיא ב� גל

  , אני מקצר

  .די לדבר עכשיו, סליחה אור�  :יהודה ב� חמו
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כי בניגוד , לי אי� ספק יהודה .ההצעה שלנו מאוד קונקרטית  :גיא ב� גל

למה שאתה חושב אני כ� בודק את הדברי� לפני שאנחנו 

ואי� לי ספק , הסיעה המאוד רצינית שלנו, מנסחי� אות�

אתה יצאת ביוזמה אד . שהעירייה עושה צעדי� לחיסכו� בנייר

נו מברכי� עליה למרות הליקויי� אנח. הוקית שהיא מבורכת

צעד אחד . אבל יש דברי� שהעירייה היו� לא עושה. שנלוו לה

כל בית אב מקבל חשבו� , כל תושב בכפר סבא, פשוט שהצענו

חברות כמו סלקו� וחברות אחרות . בנייר, בדוארארנונה 

מציעות היו� ללקוחות שלה� אפשרות לקבל חשבוניות בדואר 

  . אלקטרוני

. בודקי� את זה משפטית כרגע. בחיי&, בודקי� את זה משפטית  :� חמויהודה ב

המשפטני� עוד לא נותני� . בודקי� את זה משפטית, תשאל

אני את� ל& , בגלל שהצעת הלכנו לבדוק את זה. אור ירוק לזה

  . נו, לזכות&

  .אתה קוטע אותי  :גיא ב� גל

  . נו, עזוב  :יהודה ב� חמו

  . תיאתה שוב קוטע או  :גיא ב� גל

  . נו מה, לא עשית לפני, עשית לפני. ת� לו  :יהודה ב� חמו

אומר . אני אומר ל& שאתה הוכחת לי שלא קראת את ההצעה  :גיא ב� גל

לא , י העירייה"ל& באחריות שיש ש� דברי� שלא מבוצעי� ע

מה שאנחנו בס& הכל ביקשנו זה . רק בגלל היבטי� משפטיי�

עדה לאיכות הסביבה או שאחת לחצי שנה יהיה דיווח לוו? מה

זה כל מה שאנחנו . למועצה על איזה אמצעי� העירייה נוקטת

  . אפשר לקבל את ההצעה הזאת או לא לקבל אותה. מבקשי�

  . שזה יהיה כותרת בעיתו�, בתנאי אחד  :יהודה ב� חמו

  . נו, יהודה  :גיא ב� גל

שנה פע� בחצי . אפשר לקבל את ההצעה, תודה. בתנאי אחד  :יהודה ב� חמו
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  . הצעה לסדר הבאה, הלאה. תביאו דיווח למועצה

  . אני מודה ל&  :גיא ב� גל

מחליטי� כי פע� בחצי שנה ידווח לוועדה לאיכות הסביבה או למועצת  :61 'מס החלטה

   .העיר על אמצעי החיסכו� בנייר בה� נוקטת העירייה

  

בנושא אל ונפתלי גרוס ' אתי ג�, אמיר גבע ,הצעה לסדר של גיא ב� גל: ד  

  .17/02/09' הוגשה ב, טיפול במפגעי האסבסט

  

  :רקע ודברי הסבר"  

האסבסט הוא ש� כולל לקבוצת מינרלי� טבעיי� בעלי מבנה   

הנבדלי� זה , ארוכי� ונפרדי�, גבישי בצורה של סיבי� דקי�

קבוצת : האסבסט נחלק לשתי קבוצות מינרליות. מזה בהרכב�

וקבוצת , )זוטיילקרי(הסרפנטי� כוללת את האסבסט הלב� 

) קרוסידולייט(האמפיבול הכוללת את האסבסט הכחול 

מקבוצת האמפיבול סיבי אסבסט ). אמוסייט(והאסבסט החו� 

ומופיעי� לרוב בצורה של , ה� בעלי יכולת שבירה גבוהה

  .מחטי�

, חו�, ה� עמידי� בפני אש. סיבי האסבסט חזקי� מאוד  

מאופייני� באור& וה� , כוח מכני חזק וכימיקלי�, קורוזיה

הביאו , בשילוב מחיר נמו&, תכונות ייחודיות אלה. חיי�

, לשימוש באסבסט במגוו� רחב ביותר של חומרי בידוד תרמי

לאור& תקופה של , חומרי חיכו& וחומרי בנייה, בידוד אקוסטי

  .שני� 100� יותר מ

  סכנות לבריאות  

האסבסט מסוכ� . אסבסט מוגדר כאבק מזיק וכחומר מסוכ�  

אז משתחררי� , לבריאות רק כאשר הוא במצב התפוררות

  .סיבי� לאוויר
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התפוררות החומר עלולה להיגר� כתוצאה מביצוע פעולות   

השחזה , ליטוש, חיתו&, ניסור, אגרסיביות יזומות של קידוח

, בפעולות אלה ניתקי� סיבי אסבסט מצמנט המלט. ועוד

  .ומרחפי� באוויר

ומר באופ� טבעי כתוצאה כמו כ� קיימת תופעת איבוד ח  

ונפגעי , חיי שירות ארוכי�, שחיקה טבעית, מהתעייפות החומר

במקרי� אלה כמות סיבי האסבסט שעלולה . מזג אוויר

  .להשתחרר היא קטנה באופ� ניכר בהשוואה לפעילות יזומה

חדירת סיבי אסבסט . הוכח כמסרט� בבני אד� האסבסט  

ות שאינ� ניתנות למערכת הנשימה עלולה לגרו� למחלות קש

אשר מופיעות לאחר תקופת חביו� ארוכה הנעה בי� , לריפוי

שנה וא$ יותר לאחר החשיפה  40או  30כמה שני� ועד 

  .הראשונית

בשי� לב לסכנות הבריאותיות הנשקפות מאסבסט והצור&   

לצמצמ� ועל רקע תזכיר הצעת החוק הממשלתית למניעת 

כבר ) ל"ובה� צה(� מפגעי אסבסט ולאור העובדה שגופי� רבי

לפרק את מתקני , עוד לפני אימו" דבר החקיקה, החלו

האסבסט ולהמיר� בחמרי� אחרי� ומאחר ומועצת עיריית 

כפר סבא מבקשת לא להמתי� עד לאימו" החוק ולהתחיל כבר 

  . עכשיו בטיפול במפגעי האסבסט ברחבי העיר

לאור האמור לעיל מוצע להביא בפני מועצת העיר את הצעת   

  :ההחלטה הבאה

, בכל תחומי העיר, להפסיק לאלתר שימוש חדש באסבסט .1

  .או ציבור רחב/ו, י קבלני�"י העירייה ובי� ע"בי� ע

מקו� . ייאסר על עיריית כפר סבא להתיר שימוש באסבסט .2

, שהעירייה תבקש בכל זאת להתיר שימוש חדש באסבסט

יהיה עליה לפנות ליחידה האזורית הסביבתית ולקבל 
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 .מראש ובכתב, לכ& הסכמתה

ל העירייה להגיש לוועדה לאיכות הסביבה "להטיל על מנכ .3

 :ימי� 60בתו& , ולמועצת העיר

בה� , מבני� ומתקני� בתחומי העיר, רשימת נכסי�  .א

  ;נעשה שימוש באסבסט

בחמרי� אחרי� ' הצעות להמרת האסבסט שברשימה א  .ב

 ;בלתי מסוכני�

. בק "הערכת עלות ולוח זמני� לביצוע האמור בס  .ג

 .לעיל

ל העירייה לגבש בהתייעצות ע� הוועדה "להטיל על מנכ .4

ר להמרת אסבסט "תב, לאיכות הסביבה וגזבר העירייה

לאישור מועצת  בלתי מסוכני� ולהביאו, בחמרי� אחרי�

  ."יו� 90העיר בתו& 

  . נושא הבא טיפול באסבסט  :גיא ב� גל

  . תציג את זה, הלאה  :יהודה ב� חמו

  ? ד פהחיי� עו  :גיא ב� גל

  . הוא הל&, לא  :???

  . הבנתי שהוא היה פה בגלל הנושא הזה  :גיא ב� גל

תלמד , שב אית�, מאיר. פטרנו אותו, אתה משוחרר יקירי  :יהודה ב� חמו

  , אתה לא מבי� בירוק. נושאי� ירוקי�

  . חיי� הוא שאל, לא מאיר  :עמיר� מילר

ואתה לא צרי& , �יש ל& מנהל אג$ איכות סביבה מצוי, יהודה  :גיא ב� גל

  . שאני אגיד ל& את זה

  . אני רוצה שתלמד אותו, לא  :יהודה ב� חמו

  . אני למדתי שאפשר ללמוד כל דבר מכל אחד, תשמע  :גיא ב� גל

  . חד משמעית. מכל אחד  :יהודה ב� חמו
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ההצעה הבאה עוסקת . אפילו ממ& אני לומד כמה דברי�  :גיא ב� גל

נושא שאני לא יודע כמה . בטיפול מערכתי בנושא של אסבסט

יש . אבל אסבסט מוגדר כאבק מזיק, את� מביני� בו או לא

. יחידה ספציפית במשרד להגנת הסביבה שמטפלת בנושא הזה

ג� כא� אנחנו מבקשי� משהו . אני לא אלאה אתכ�, נתתי רקע

. שלדעתי אי� ל& שו� מניעה להתחבר אליו, יהודה, נורא פשוט

  , "להגיש לוועדה לאיכות הסביבהל העירייה "להטיל על מנכ"

  . בואו בבקשה להצבעה, אית�, תקראו ש� לאנשי�, אור�  :יהודה ב� חמו

  . הצעת החלטה נורא קונקרטית  :גיא ב� גל

   .שישמעו אות&,אנשי� בחו" , סליחה רגע. תקראו ג� למנשה  :יהודה ב� חמו

ראיתי אותו  אני לא, יכול להיות שקיי� נייר כזה, יובא לעיוננו  :גיא ב� גל

  . א$ פע�

  ?על האסבסט? על מה  :יהודה ב� חמו

, שיש בה�, מבני� ומתקני� בתחומי העיר, רשימה של נכסי�  :גיא ב� גל

הצעות להמרת אסבסט שיש . זה אחד. שידוע שה� מאסבסט

והערכת , מרי� אחרי� שה� לא מסוכני�וברשימה הזאת וח

וצע כבר על א� זה מב. עלות ולוחות זמני� לביצוע הדבר הזה

 נשמח לראות את החומרי�, העירייה בדר& כזו או אחרת

, א� זה לא מבוצע במתווה שאנחנו מציעי�. שקשורי� לזה

  . אנחנו מבקשי� שזה יבוצע

והגור� , אני מבקש מכיוו� שאי� לי תשובות כרגע לכ&. תודה  :יהודה ב� חמו

לשאלות אני מבקש מחר להמציא תשובות , המקצועי יצא כרגע

. לא, במידה ולא? מה הבעיה. לתת לו בכתב, במידה וכ�. לההא

  . אי� בעיה

  . מקובל  :גיא ב� גל

  , אסבסט לא מפורק  :עמיר� מילר

שהגור� המקצועי לא ? שמעת מה הוא אמר עכשיו, עמיר�  :גיא ב� גל
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אני , אז א� אתה גור� מקצועי לענייני אסבסט. נמצא פה

  . אשמח לדעת שזה התפקיד החדש של&

  . נו, צאו החוצה לריב, עמיר� וגיא  :דה ב� חמויהו

  . לא מזיק � אסבסט לא מפורק   :עמיר� מילר

  ? אתה מומחה לאסבסט  :גיא ב� גל

  . כ�  :עמיר� מילר

  ) מדברי� ביחד(

  

מנהלת מרכז הצעירי� באג, הנוער , י'ורג'שרו� ג: אישור עבודה נוספת  .5

  .ס יפית אביטל"ועו

  

אישור עבודה  5סעי$ . נו מספיק, די כבר, עמיר�. 5 סעי$. תודה  :יהודה ב� חמו

  ? אפשר לאשר פה אחד. י וליפית אביטל'רג'לשרו� גו

אחת מה� אפילו ? מה הסיבה שה� מבקשי� אישור עבודה נוס$  :גיא ב� גל

  . עד כמה שאני יודע, עובדת מצטיינת

  ? מה זאת אומרת מה הסיבה  :יהודה ב� חמו

  . ספתשמתבקשת עבודה נו  :גיא ב� גל

  ? מה הסיבה שאד� מבקש  :יהודה ב� חמו

  ) מדברי� ביחד(

  ? אות� נסיבות כמו שעד היו� הגיעו  :גיא ב� גל

  . כ�, כ�  :???

  . תודה רבה. זה מה שרציתי  :גיא ב� גל

  . תודה? אפשר לאשר פה אחד. תודה  :יהודה ב� חמו

מרכז הצעירי� מנהלת , י'ורג'פה אחד עבודה נוספת לשרו� גמאשרי�  :62 'מס החלטה

  .ס יפית אביטל"הנוער ולעו' במח
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6.   �אישור נסיעת משלחת עירונית לסי� לחתימת הסכ� ערי� תאומות ע

  .ינא�'ג

  

  . יש'בוקי צ. בבקשה, 6סעי$ . אני כבר לא יכול לעבוד ככה  :יהודה ב� חמו

 ישראל אשכנזי אד�... בעיר . סליחה, לא, 2006� ב, שני� 3לפני   :יש'ר בוקי צ"ד

הוא נשוי לבתו של אחיו של , שני� בסי� 23� דתי שעובד כ

שהביא בפנינו את האפשרות , ינא�'אייזנברג ויש לו משרד בג

עיר שנמצאת , ינא�'של ערי� תאומות ע� העיר ג ליצור יחסי�

מיליו�  6עיר בסדר גודל של . י�'מ דרומית לבייג"ק 400

איפה מיליו� תושבי� ש� את העיר הזו בדיוק  6. תושבי�

כמו שאנחנו פלוס מינוס , סי�ב 15עיר מספר , שאנחנו נמצאי�

אנשי� שאני  3י המלצתו נסעו "עפ .בגודלה בישראל 15עיר 

ח "הגשנו דו, חזרנו ע� רשמי�. לביקור ראשוני, עמדתי בראש�

מייק , שפורס� בחוברת שהכי� אותה אחד מחברי המשלחת

ינא� 'ת מגחודשי� לאחר מכ� היתה פה משלח 6,7� כ. קיסוס

ינא� ונחתמה אמנה לשיתו$ 'בראשותו של סג� ראש עיריית ג

הכוונה היתה       . שהיא חתימת הסכ� ערי� תאומות, פעולה

לחתו� על הסכ� של ערי� תאומות בי� שתי הערי�  2008� ב

ה� היו , לאחר שאנחנו היינו ש� והתרשמנו ודיווחנו, האלה

2008� ות את זה בוהכוונה היתה לעש. התרשמו ודיווחו, כא�   .

חלק� שקשורות בנו וחלק� , מסיבות כאלה ואחרות 2008� ב

 80,000שהיו בו איזה , שקשורות ברעש הגדול שפקד את סי�

אנחנו . 2009� ה� ביקשו לדחות את מועד החתימה ל, הרוגי�

תהיה פה  25� ל 22� בשבוע שבי� ה, בסו$ החודש. נענינו לבקשה

תכ$ אני אסביר מדוע זה סג� ו, משלחת בראשות סג� ראש העיר

, ינא�'יהיה פה סג� ראש עיריית ג .ראש העיר ולא ראש העיר
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אנשי� שיבואו לחתו� על טיוטת הסכ� ערי�  6משלחת של 

. ינא� לכפר סבא'טיוטא או ברית ערי� תאומות בי� ג, תאומות

, הסיבה שראש העיר לא מגיע לכא� היא שהעיר מארגנת השנה

& לחשיבה שלי מדוע כ� צרי& לשלוח וזה דווקא קשור אחר כ

פרחי� של סי� � העיר מארגנת השנה את אקספו, משלחת

. מדינות 25� כמוב� מכ, ינא� בהשתתפות של נציגי� מכל סי�'בג

בשלב זה עובדי� על מציאת ויש לנו כבר כמה , ואנחנו למשל

גרד� אנד 'זה . זה פרחי� וג�, לאו דווקא בפרחי�, בעלי עסקי�

. מאוד גדול ומרכזי� זה אירוע מאוד, י� שמתקיי�של ס' פלאאור

שה� , הסיבה השנייה היא שהעיר מארחת את משחקי סי�

מיליו� תושבי� של סי�  300� משחקי� אולימפיי� למיליארד ו

ש� הענייני� , שג� אותו מארגנת העיר ופשוט הממשל המרכזי

ש� אי� דגל , הממשל המרכז מה לעשות, בנויי� קצת אחרת

זה קצת אומר לנו את ההתייחסות , יש רק דגל סי�, ינא�'לג

הוא לא יכול להגיע , בכל אופ� .הפוליטית והריכוזית שלה�

אנחנו , היות והעסק הזה נמש& כבר מספיק זמ�. השנה לפה

נענינו לבקשה שלה� לארח אות� כא� לחתימה ראשונית של 

, סגני� ולהתארח ש� לביקור קצר יחסית של שבוע ימי�

שאז , י או בחלקו העיקרי יער& טכס חתימהשבחלקו השנ

הצטמצמה המשלחת , ראשית כל. יחתמו עליו ראשי הערי�

על חשבו� מועצת העיר ועל  ,חברי� 3� שאנחנו מציעי� לשלוח ל

עלות הנסיעה  .חשבו� התקציב השוט$ של עיריית כפר סבא

הנתוני� ' א. שמופיעה אצלכ� בינתיי� השתנתה לטובה

היו� אנחנו מדברי� . אנשי� 4� יחסי� לשמופיעי� אצלכ� מתי

עלות הטיסות שבשלב ההתחלתי כשבדקנו היה . אנשי� 3על 

זאת  .באל על דולר לטיסה 899היו� הוא עומד על , 1,500

  , ליתר דיוק, אומרת
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  ) מדברי� ביחד(

  . היינו מאשרי�, א� היה כיוו� אחד  :גיא ב� גל

זה הסכו� שעליו עומדת . ולרד 4,320היא  3� עלות הנסיעה ל  :יש'ר בוקי צ"ד

ניסיתי לשכנע פה את השולח� , אחת הסיבות שאני לא. הנסיעה

כי . הנושא הזה של עלויות טיסה, זה השוני שעובר, לא לדחות

לתת , כלומר. אנחנו מחר צריכי� לכרטס, בא� תאושר הטיסה

לאפריל או שתמצא אותנו  1� ודחייה ל. התחייבות של תשלו�

� צא אותנו בכרטיסי� בעלויות הרבהבלי מקומות או שתמ

אני מציע או מבקש . ואני רוצה להימנע, הרבה יותר גבוהות

  . להימנע מהנושא הזה

  . בבקשה ראשונה, אתי. זכויות דיבור, בבקשה. תודה  :יהודה ב� חמו

  .לא אמרת, מי הנוסעי�  :עמיר� מילר

  , ההצעה לנוסעי� ה� ראש העיר  :יש'ר בוקי צ"ד

  .  ל מה שכתובתסתכ  :אל' אתי ג�

או שאתה מוותר על חבר המועצה ושולח את . איזה חבר מועצה  :גיא ב� גל

  . עובד העירייה

ואנחנו , אנחנו מוותרי� על שליחת חבר מועצה נוס$. נכו�  :יש'ר בוקי צ"ד

  . מציעי� שגזבר העיר שגיא יתלווה אל ראש העיר ואל סגנו

  .את ראשונה. בבקשה אתי. תודה  :יהודה ב� חמו

אני רוצה להגיד לכ� שקוד� כל אני מתפלאת שזה מובא בכלל   :אל' תי ג�א

זה לא , יש ועדת ערי תיאו� ,כשזה לא הובא בכלל, לשולח�

  .הובא לש�

  ? למה את חושבת שלא הובא  :יהודה ב� חמו

  . לא הובא  :אל' אתי ג�

  ? מה לא הובא  :יהודה ב� חמו

  , בקדנציה הזו  :אל' אתי ג�

  . ר בקדנציה הקודמתזה אוש  :יהודה ב� חמו
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  . אני את� תשובה  :יש'ר בוקי צ"ד

  , בוועדת ערי תיאו�  :יהודה ב� חמו

אולי זה , וזה לא, יש לנו נציגי� ש� מתוק$ המועצה הקודמת  :גיא ב� גל

  . י הוועדה"זה לא אושר ע, י בוקי כמחזיק התיק"אושר ע

  . נו, די, בוועדת ערי תיאו�  :יהודה ב� חמו

  . זה לא אושר. יש לנו נציגי� בוועדת ערי תיאו�, יהודה  :גיא ב� גל

  ? זה תק$ מאחד לשני? זה עובר, רגע  :אל' אתי ג�

העובדות האלה תקפות להיו� כשיש קדנציה חדשה , יהודה  :אהוד יובל לוי

  ?ומנהלי� חדשי� שיושבי� פה בתור חברי מועצה

  . זה לא אושר, אבל זה ג� לא נכו�  :גיא ב� גל

, רצ$ שלטוני. אני אענה אחר כ&. אתי בזכות דיבור, קשהבב  :יהודה ב� חמו

  . נכו�

, אז כל הדבר,  זה טע� לפג�, מה שאני רואה, היות וזה לא נדו�  :אל' אתי ג�

אלא א� זו חברת הסעות או טיולי� זה סיפור , ערי תיאו�

, אני חושבת שכאשר עומדי� לחתו� על ברית ערי תיאו�. אחר

הא� זה יתרו� לנו . ולכי�צרי& דעת לקראת מה אנחנו ה

מה זה . מבחינה תרבותית, מבחינה חינוכית, מבחינה כלכלית

לא ? למה לא בקפריסי� אולי? לש� סת� לרו" לסי�? נות�

אמרת� שמגיעי� , עכשיו. איפה התכנית? מה זה נות�. יודעת

בערי� , כי א� אני זוכרת טוב. זה עלות ביקור, אנשי� 6לפה 

אז . ו ש� ואנחנו מארחי� אות� פהתאומות ה� מארחי� אותנ

  . זהו בעצ�? אנשי� שיבואו 6� מה קורה ע� עלות הביקור של ה

  . בבקשה, איציק. תודה  :יהודה ב� חמו

  . אבל לא להכל, אני מסכי� אית& הפע�  :איציק יואל

  .  כמו יהודי טוב  :אל' אתי ג�

אני . אני מסכי� במאה אחוז שצריכי� לדעת מה התוצאה  :איציק יואל

מאמי� כשיש הוצאה צריכי� לראות מיד או תו& כדי חשיבה 
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הכס$ . ואני מאמי� בתוצאות במקרי� כאלה. את התוצאה

א� פה אני קורא ואני שומע שהולכי� . אבל לא רק, חשוב

ג� אנשי עסקי� מהעיר  ,להצטר$ למשלחת מטע� מועצת העיר

או /אנשי� או מנהלי� של גורמי� ממלכתיי� ו. כפר סבא

  , בהנחה שכ�. �ציבוריי

  .  א� כ� או לא 3סימ� שאלה לגבי   :ד מנשה אליאס"עו

  .מה, צריכי� בטח לתת תשובה, בסדר  :איציק יואל

  . צרי& לקבל אישור מהדירקטוריו�  :יש'ר בוקי צ"ד

  . ישראל אשכנזי ויוסי מרק: אישרו 2. 3� ו, שניי� כבר אישרו  :יהודה ב� חמו

ג� , אנשי� כאלה ג� מהעול� העסקי א� מצטרפי�, בכל אופ�  :איציק יואל

מהניהול הציבורי וג� מכל גופי� אחרי� שה� ג� פירמות וג� 

ויהיה את הקשר הזה בי� אנשי� שה� באותה , נותני שירותי�

ואת , אני מאמי� שמשיחות כאלה, ש� Levelבאותו , רמה

החלפת כרטיסי ביקור ואפילו , משיחות כאלה, מכירה את זה

עצ� להוליד עסקי� משותפי� שאני רוצה יכול ב, בילו יחד

וא� עסקה אחת במש& . להאמי� שה� יבואו לעיר כפר סבא

שני� הקרובות תבוא בי� סי� הגדולה  3השנתיי� הקרובות או 

זה יית� , לעיר כפר סבא, ינא� היותר גדולה או פחות גדולה'או ג

  . לכ� אני בעד. את התרומה ואני מאמי� בתרומה הזאת

  . תודה  :ויהודה ב� חמ

  ? ינא�'אתה יודע איזה עסקי� יש בג  :אל' אתי ג�

  . טוב לנו, כל דבר שר" בסי�  :איציק יואל

    ?הסכמו סא� חו  :אל' אתי ג�

  ) מדברי� ביחד(

  . סי� במצבה הכלכלי בסו$ תתמו& ג� בכפר סבא, רבותיי  :שמעו� פר0

  . בבקשה, יאיר. תודה  :יהודה ב� חמו

  , זה חשוב מאוד, ה תופר ש� את השמלותשמעו� פר" כנרא  :איציק יואל
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�אני בהחלט מקבל את מה שאתה , איציק. כבר מאוחר, בואו  :יאיר אברה

שא� היינו , זה דבר מאוד חשוב, אומר לגבי תכלית הנסיעה

  , אבל אני סומ&, קצת יותר לגבי התכליתיודעי� 

ע קצת רק, סליחה. אני עושה פה פאוזה קטנה, שנייה רגע  :יהודה ב� חמו

 2. ערי� תאומות בעול� 4לכפר סבא יש . לחברי� שלא יודעי�

 פטבדל ,ויסבאד�ו )Mülheim an der Ruhr( �בגרמניה מלהיי

סא� חוסה שבקוסטה . שבהולנד וסא� חוסה שבקוסטה ריקה

ולא נסעו , מאוד רדודי�� מאוד, ריקה היחסי� בלשו� המעטה

� המשלחות ע. פחות מזה תקופה ארוכהלולא התקבלו פה 

הייתי אומר , גרמניה וע� הולנד ה� משלחות שעוסקות יותר

  , ישראל מהעבר� לאור היחסי� של גרמניה, ציוניות, חברתיות

  . תרבות, ונוער  :גיא ב� גל

וע� הולנד לשמחתי לפני . חברתיות זה כלול הכל, אמרתי. הכל  :יהודה ב� חמו

שנות  8אחרי , כמספר שני� מועטות היחסי� התחממו שוב

אני באופ� עקרוני . בגלל הקיצוניות שהיתה בהולנד, ו�קיפא

שזה תפקיד של אני חושב , רואה בשליחות הזו של ערי תיאו�

אבל מכיוו� שהמדינה לא . זה לא תפקיד של הרשויות, המדינה

אני בהחלט רואה את , לוקחת על עצמה את הנושאי� הללו

, ג� גרמניה, הערכי� המוספי� שיש לערי התיאו� הללו

, ונסעתי לגרמניה מטע� המועצה ,אדיקרתי באופ� פרטי בבוב

אני רואה ערכי� רבי� במיוחד  .וביקרתי בשתי הרשויות הללו

. ע� בניית העתיד המשות$ בי� הצעירי� בגרמניה לבי� ישראל

היו מספר דיוני� ג� על עליית הימי� הקיצוני בישראל 

הברית הזו שאמורה , המשלחת הזו. ובגרמניה וכ� הלאה

כשאני לא . לגמרי שונה. ינא� היא שונה לחלוטי�'להיחת� ע� ג

כי אמרתי  אני לא מתלהב בכלל מערי� תאומות, מתלהב מזה

הרעיו� שהגיע לשולחני מכיוו� ש. קוד� שזה תפקיד של המדינה
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ובכל סי� , ינא� ובסי�'הובא מתושב העיר שהוא איש עסקי� בג

יו� מתו& מגמה האיש הזה בא והביא את הרע, או שבחלק מסי�

ולכ� התחילו . היחסי� הכלכליי�. לחמ� את היחסי� ע� סי�

וכשהגיע לכא� לביקור סג� ראש . ההידברויות בי� שתי הרשויות

בפירוש דובר על כ& שבכל משלחת ובכל דר& יש כבר , העיר

יצירת קשרי� בי� אנשי עסקי� מכפר סבא בעקבות הביקור 

ה� לא . י� לדבר ביניה�וה� כבר יודע, ע� העסקי� בסי�, הזה

הרעיו� הוא לנסות ולמנ$ את זה לרמה עסקית . צריכי� אותנו

הלוואי ונממש את האמירה שכל סי� יקנה , שהעסקי� מכא�

כמוב� שבדר& הספיקו כבר . ולכ� זה הרעיו�. מאיתנו גופיה

ילדי , שני� האחרונות 3� בני נוער בכל שנה ב 4או  3לנסוע 

יש . ינא�'נסעו לש� לג, שלנו ילדי המחול, מוסיקה שלנו

וה� הזמינו , ילדי� ונוער, ינא�'פסטיבל של ילדי� כל שנה בג

  ? על חשבו� הילדי�, את בני הנוער

  . ג� וג�  :יש'ר בוקי צ"ד

  . היתה איזושהי השתתפות של המוסדות שה� היו  :יהודה ב� חמו

  ...ג�, ג� תורמי�  :יש'ר בוקי צ"ד

כ& שהברית הזו . ני היו כבר התקשרויותאבל באופ� עקרו  :יהודה ב� חמו

יהיו ג� , מושתתת על קשרי עסקי� יותר מאשר חברתיי�

  .לא חברתיי�, יותר נכו� להגיד, תרבותיי�. בבקשה. חברתיי�

�א� התכלית היא תכלית עסקית והמטרה , אני אומר' א  :יאיר אברה

המרכזית של הנסיעה הזאת היא לייצג קשרי� עסקיי� דווקא 

לפעמי� , אני אומר את זה, שבה אנחנו מצויי�בתקופה 

להשקעות מהסוג הזה יש פירות הרבה יותר משמעותיי� מאשר 

אני מודה ומתוודה שכשבפע� הראשונה הנושא הזה . נדמה

באופ� טבעי חשבתי שבעת הזאת , הועלה והוצג ונשלח אלינו

ל כשאנחנו רק לפני חצי שעה דנו בנושא "להשקיע בנסיעה לחו
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. של עמותות אז זה נראה פזרני ונראה לא אחראיתקציבי� 

אבל אני אומר את זה משו� שא� המטרה היא מטרה לפתח 

  , והמטרה היא באמת, קשרי� עסקיי�

  . ה� לא יודעי� מה העסקי�  :אל' אתי ג�

�  , אז אני אומר שוב, אז זהו  :יאיר אברה

  ? מי אמר שלא יודעי�  :יהודה ב� חמו

�של , נקרא לזה ככה, גה בפנינו מסכת רחבהלא הוצ, שנייה  :יאיר אברה

זה נכו� והיתה פה . שיקולי הדעת בקשר לקשרי� העסקיי�

תעשיית , אגב, הערה בעניי� הזה שסי� זה השוק הצומח

  . למי שלא יודע, הפרחי� בישראל היא תעשייה מאוד מתקדמת

  . לא אמיתיי�, ש� זה פרחי� מלאכותיי�  :איציק יואל

   .אל תתבלבל, לא  :???

  .ינא�'לא בג  :יהודה ב� חמו

�אני בהחלט . אני מעדי$ שיקנו פרח, במקו� שייקחו טישרט  :יאיר אברה

, ג� אני מבי� בוקי מהדברי� שאמרת. נעשה הצלחה אדירה

, אגב. בהשוואה להצעה המקורית, שהתקציב קוצ" כמעט בחצי

אמרתי שאני מוכ� רק , אני לא קיבלתי הצעה לנסוע לסי�

  . אז אמרתי שאני לא רוצה. ה� סירבו. במחלקה ראשונה

  . בגלל& המחלקה הראשונה ריקה  :איציק יואל

  ? קיבלת הצעה  :גיא ב� גל

�אחרת אני לא , אמרתי שאני רוצה רק מחלקה ראשונה, לא  :יאיר אברה

  . נוסע

  . קיבלת. קיבלת  :אל' אתי ג�

�ולכ� מאחר והתקציב . זו היתה בדיחה בשעת לילה מאוחרת  :יאיר אברה

התכלית היא תכלית , ובהנחה שהמטרה, נראה לי לגמרי סביר

  . אני חושב שבהחלט זה דבר ראוי, עסקית

  . בבקשה, אור�. תודה  :יהודה ב� חמו
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אני רוצה להיות הילד הרע . לאור השעה אני אשתדל לקצר  :אור� כה�

בימי� אלה שבה� אנחנו , ולבוא ולהגיד שאני חושב שבשעה

משחרר לפתחנו וכאשר התמונות  נמצאי� כשהנחשול הכלכלי

ומה שאמר עמיר� וראה את זה , ידועות והקולות ידועי�

אני חושב שא� אנחנו נדחה את , ממקור ראשו� את המובטלי�

יהיה בזה אמירה מאוד ברורה , הנסיעה הזו אדוני ראש העיר

, עושי� דברי� שה� מנקרי עיניי�שאנחנו בתקופה כזו לא 

אני . שיבה הראשונה א� אני לא טועהוכבר דיברתי על זה ג� בי

מציע לקחת את כל הכס$ הזה ולעשות עסקי� ע� הנזקקי� של 

, לקחת את כל הכס$ הזה. ש� אני מציע לעשות עסקי�. העיר

, במשלחת של נזקקי� שתל& לבתי הנזקקי�ואני אתמו& 

אני אתמו& במשלחת של עובדי . במשלחת הזו אני אתמו&

ואני . ק לה� את אותו כס$ הזההעירייה שתגיע לבתי� ותחל

, מציע לקחת את אותו כס$ שה� רוצי� להשקיע בנסיעה הזו

לחלק את הכספי� האלה כראות עיניה , ולתת אותו לנורית

ולכ� אני באופ� אישי מבקש לדחות את . כמחזיקת תיק הרווחה

  . הנסיעה הזאת

  . בבקשה, שלי. תודה  :יהודה ב� חמו

. שבה� אפשר לפעול לפחותסדר כללי� ופה של מיתו� יש בתק  :בוזגלו' ד שלי עמרמי"עו

קרוב לחזה ולא לעשות שו� צעדי�  קלפי�אחד זה לשמור על ה

היא ג� לנסות לעשות צעדי� קדימה ודר& השנייה , דרסטיי�

כל . כי אחרת אנחנו לא נצליח להתקד�, ולראות ג� את העתיד

. זמ� שהדברי� נעשי� במידתיות ובפרופורציה ה� נכוני�

, כאילו שהזמינו אותה בדיוק לזה, אתמול היתה כתבה בגלובס

כותב מנהל פעילות בסי� של חברת הייעו" הרביעית , וכתבו

סי� והודו המקומות הנכוני� 'והוא אומר , בגודל�עול� ב

כבר השנה ה� , א� חברות ישראליות יפעלו נכו�, להשקיע בה�
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ע לפעול זה ואחד הדברי� שבו הוא מצי' יתחילו להיכנס לסי�

זה הזמ� להיכנס . אפשר להיכנס, שיפור איכות הסביבה

אנחנו עושי� את הדברי� האלה לא באיזה . למקומות האלה

שאיתו אנחנו , מידתי, בסכו� הגיוני. סכומי� אסטרונומיי�

אנחנו אסור לנו לפחד . יכולי� להמשי& ולהתפתח הלאה

וכל זמ�  .לחשוב ג� קדימה חייבי�. ולעשות דברי� רק לביתנו

נראה לי שאנחנו בדיוק , י מומחי�"וג� מומל" ע, שזה הגיוני

  . נפלנו על הזמ� הנכו�

  . אית� בבקשה, תודה שלי  :יהודה ב� חמו

מאוד � האמת היא שכשקיבלתי את החומר ואת הפרטי� מאוד  :ד אית� צנעני"עו

התלבטתי ובאמת חשבתי אפילו להצביע נגד האישור של הדבר 

, כ� גיא. רי� גרמו לי לשנות את ההחלטה שליאבל שני דב. הזה

הנכונות של העירייה וההבנה של ' א. אני מתכוו� להצביע בעד

אני מקווה , מצד שני. המצב והצמצו� של העלויות מצד אחד

אולי קשרי� כאלה , שלנסיעה הזאת יהיה איזה דיבידנד כלכלי

, ולכ� לאור העובדה שמדובר יחסית בסכו� לא גבוה. ואחרי�

ואנחנו , ני חושב שבכל זאת למרות המצב הכלכלי במדינהא

בכל , מביני� את המצב ואנחנו מודעי� לו ואנחנו רגישי� לו

  . זאת אני חושב שצרי& לתמו& בנסיעה הזאת ולאשר אותה

  . צביקה. תודה רבה  :יהודה ב� חמו

אני חושב שג� שהמצב הוא  � אחד . אני חייב להגיד שני דברי�  :צביקה צרפתי

ה וכול� מודעי� ויש סיסמאות ולהשתמש בסיסמאות זה על קש

החיי� לא . ככה ג� עירייה, כמו בעסקי�, כמו במפעל. הכיפאק

בזמני� , לכל דבר יש מקו� ג� במקומות קשי�. נפסקי�

אני רוצה להגיד . שהכל במידתיות ובמידתיות הנכונה, קשי�

לא יודע מה , ובמקרה השבוע, לכ� שכשקיבלתי את החומר

, רי פיקול"'שמעתי הרצאה של אדו� ג, הכספי� פה מכירי�ש
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היה סג� שר האוצר האמריקאי והוא עובד בקונצר� הענק 

ואני יכול להגיד לכ� . ואני שמעתי את ההרצאה, נמורה היפני

אז יכול להיות , שא� היית� שומעי� את ההרצאה הזאת

ואני אתמו& , שהיית� משתכנעי� שסי� זה המקו� באמת

כי אני שוכנעתי שצרי& להמשי& את החיי� , זאתבהצעה ה

אז יש . למרות שג� חלק מההרצאה שלו היתה שחורה משחור

  . דברי� שצרי& כ� לעשות ג� בתקופות קשות

  . עמיר�. תודה  :יהודה ב� חמו

  ) מדברי� ביחד(

אני רק מבקש , לסי�על עצ� הנושא ... אני לא רוצה להיות  :עמיר� מילר

. י העירייה על חשבו� העירייה לשניי�לצמצ� את מספר נציג

הלוא בי� כה וכה נוסעי� עוד חברי מועצה על חשבו� גופי� 

  . כלכליי� אחרי� בעירייה

  ? מי? למה  :יהודה ב� חמו

  ? מי נוסע  :אל' אתי ג�

  . מפעל המי�  :עמיר� מילר

  . ויהיה דיו� במפעל המי�, ל החברה הכלכלית נוסע"מנכ  :יהודה ב� חמו

נוסע על חשבו� החברה , ל החברה הכלכלית למשל"מנכ  :גיא ב� גל

  . הכלכלית

  . על חשבו� הקופה הציבורית  :אהוד יובל לוי

  ) מדברי� ביחד(

  . עמיר� בזכות דיבור  :יהודה ב� חמו

אני רק מציע לצמצ� את מספר האנשי� מחברי המועצה   :עמיר� מילר

שלא  אני מקווה, ע� כל הכבוד לגזבר. יש'ל& ולבוקי צ, לשניי�

. יש עוד שני גופי� כלכליי� ששולחי� אנשי�. יפגע מהצעתי

כל מה . 3ולא מוכרחי� לנסוע . מכובד מאוד לשנה כזאת קשה

אבל את , וכל מה שאמר צביקה זה נכו�, שאמרת שלי זה נכו�
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  . אותו הדבר יעשו ג� שניי�

�  . זה לא ברור לי? למה גופי� כלכליי� נוסעי�  :יאיר אברה

  ? עוד מישהו מבי� חברי המועצה  :יהודה ב� חמו

  . אני ג� מוכ� לתמו& בהצעה שמציע עמיר�, אגב  :אור� כה�

  . די מספיק  :יהודה ב� חמו

  . אני מדבר בלי רשות  :אהוד יובל לוי

אני אגיד ברשותכ� את מה שאולי הרבה מכ� חושבי� אבל לא   :גיא ב� גל

, לא נכו�וא� זה . כל כ& מעונייני� או יכולי� או רוצי� להגיד

אני בדיוני� רבי� בוועדת הכספי� . אז זה מה שאני אומר

שלמות מוקדשות ראיתי אי& שעות , בכנסת בזמ� שעבדתי ש�

שהוא במונחי� של תקציב מדינה , לדיו� של סעי$ תקציבי

ומיליארדי� . כי הסוגיה היתה עקרונית, 2אל$  40�30, מגוח&

לכאורה עושי�  במוב� מסוי� זה מה שאנחנו. אושרו בדקותיי�

400� עיריית כפר סבא יש לה תקציב שנתי של למעלה מ. פה 

זה דיו� שכל חברי , שימו לב, ואנחנו משחיתי� מילי�2 מיליו� 

כל אחד , ג� השקטי� שביניה� יותר. המועצה מאוד פעילי� בו

  . היה לו מה להגיד בסוגיה הציבורית המעניינת הזאת

  . וולא כול� עוד דיבר  :יש'ר בוקי צ"ד

, דולר שאנחנו מדברי� עליה� 5,000או  6,000� כנראה שמעבר ל  :גיא ב� גל

יש פה סוגיות של . יש פה איזשהו עניי� ציבורי שהוא מעבר

שורה . 'דוגמא אישית ודיברו על הידוק החגורה הכלכלי וכו

לאנשי  ע� כל הכבוד, יהודה, תחתונה צרי& להגיד את האמת

רואה שכפר סבא כנראה אני . העסקי� ולתעשיית הפרחי�

בוא נגיד את . משדרגת את עצמה למכו� הייצוא הישראלי

ערי , או לפחות אני אגיד את האמת שלי, האמת כמו שהיא

תאו� זה יופי של דבר לתגמל חברי מועצה לאיזו נסיעה ארעית 

יש מי שיגיד לגיטימי , זה כלי ג� פוליטי, פעמיי� בקדנציה� פע�
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אוהב יותר לתגמל ואת מי שהוא  שאת מי שהוא, של ראש העיר

זה כלי לתגמל עובד עירייה מוכשר כמו שגיא . אוהב פחות לא

זו הסיבה . ל"פר אותו בנסיעה לחו'ולצ, רוכל מעת לעת

. של ערי תאו� ע� סי�האמיתית שאנחנו חותמי� על ברית 

הכס$ הגדול הוא לא בכרטיסי הטיסה שאתה רוצה , עכשיו

ואני בטוח שאתה מדבר , חריותומדבר על א 2� ל 3� להוריד מ

ומתו& , מנהמות לב& הסוציאליסטיי� והאחראיי� ביותר

מצוקה אמיתית שאתה מגלה הזדהות ע� המסכני� 

אבל . אני לא מטיל בזה ספק, אי�כאי� והנדכוהמובטלי� וחל

אבל את� ככל הנראה , ואני אצביע נגד, את� היו� מאשרי�

� למעשה את תאשרו היו, אחרי התלבטויות רבות חלקכ�

את� . ההסכ� של ברית ערי התאו� של כפר סבא ע� סי�

לזאת , מאשרי� החלטה שיש לה משמעות למועצה הזאת

מי שמקד� את , יש מי שיגיד, עכשיו. ואחריה ואחריה, שאחריה

יש עושה אגב עבודה מעולה בתור מחזיק תיק ערי 'בוקי צ, זה

רק יכול לבר& ואני , לעניי� וענייני   dedicatedמאוד , תאו�

  . אותו על זה

�  . אגב, לא רק בזה  :יאיר אברה

ספציפית אני מכיר את העשייה שלו מהקדנציה , אבל הרציונאל  :גיא ב� גל

זה הול& לעלות , אבל בוא נגיד את האמת. הקודמת בתיק הזה

כי כל משלחת שתיסע תהיה  ,לנו עוד הרבה יותר כס$

, שיגיעו הנה, תסיני� במרכאו 40כל , פרופורציה בהדדיות

פע�  60אבל א� אנחנו נשלח , אליה� 40אנחנו נוכל לשלוח 

זה יכול לשאת עומס אדיר על . יגיעו הנה 60אז , הבאה

ואני אומר לכ� . ואז השאלה היא באמת מה התמורה. העירייה

, הסכמי� של שני� זה כבר, ד�אוויסב, �מילהיי, בראייה שלי

החינוכית , תה� מוכיחי� את עצמ� בתמורה התרבותי
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ע� כל הכבוד לבוא . בחילופי� שהוכיחו את עצמ� ע� השני�

ולהגיד לנו שהמטרה האולטימטיבית של חתימת ערי התאו� 

זה לקד� את האינטרסי� הכלכליי� של אנשי עסקי� ויעשה 

זו , או לכלכלה של מדינת ישראל, טוב לכלכלה של כפר סבא

סיו� לצבוע וזה ני, זה יומרני במקרה הטוב. שטות גמורה

 .בצבעי� של לגיטימציה משהו שיש לו בעצ� כסות פוליטית

אז יכול , א� אתה היית בא מראש ואומר זה המנגנו�, עכשיו

לפחות , אתה יודע מה, וואללה, 'להיות שכמה פה היינו אומרי�

להתחיל לספר לנו אבל . 'אתה אומר לנו את האמת הפרצו$

על מי את� ? רחי�סיפורי� שזה בשביל הכלכלה ותעשיית הפ

תעשו . זה זלזול באינטליגנציה של כול� כא�? באי� לעבוד

יכול , יכול להיות שאתה לא אוהב את מה שאני אומר, טובה

אני אישית חושב בלי קשר . פוליטי לגיטימילהיות שזה ג� כלי 

שאתה הול& , למצב הכלכלי הקשה שאנחנו מצויי� בו או לא

ע� , בוטלי� על אירוחלמשכ� לעתיד הקרוב סכומי� לא מ

שלדעתי אי� לנו מה ללמוד ממנה , מדינה שמפרה זכויות אד�

  . לא יותר. ל"חו" מסידור נוח לחו

  . נורית. תודה  :יהודה ב� חמו

ולו . זה לא העניי� פה. ג"אני לא רואה את זה דווקא כדר& לנתב  :לוי' נורית חסו�

 זה מאוד מחמיא לי שרצית לתת את הכס$, מהסיבה הפשוטה

וזה מאוד כי$ לי אפילו לחשוב על , בעבור העניי� שלשמו אני פה

קרוב , אני באמת לא מדברת, הסכו�. עצמי כסנטה קלאוס

לוודאי כ� יצבור סכומי� נוספי� ע� תכנית האירוח הבאה 

אבל א� עליזה רגב תוכל להביא אנשי עסקי� נוספי� , עלינו

� בני אד� מתו& מה שאנחנו יודעי� שהיחסי� בי, בנסיעה הזו

ויכול להיות . אי� לזה תחלי$, יוצרי� קשרי� ואי� מה לעשות

והיא תצליח להביא , שהשווקי� פה ה� צפופי� לנו וה� קטני�
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  . אז זה שווה, אלינו אופציה אחרת של רווחה נוספת

  . יובל. תודה  :יהודה ב� חמו

שהו אני רוצה להגיד שפע� ראשונה אני מופתע שמתעסקי� במ  :אהוד יובל לוי

  , ג� בחקלאות כמו שיהודה אומר, שיש לי קצת ניסיו� בו

אני ? מה? אני דיברתי על חקלאות? אי& הגענו לחקלאות  :יהודה ב� חמו

  ? דיברתי על פרחי�

  . מישהו פה דיבר על פרחי�  :גיא ב� גל

  , בוקי דיבר  :אהוד יובל לוי

  ? אבל למה יהודה  :יהודה ב� חמו

  .מחזיק התיק של&  :גיא ב� גל

  . שניות 20אני מוסי$ לעצמי   :אהוד יובל לוי

זה יש פה , פרחי� .שאת� לא יודעי� מה יש ש�, זו הבעיה  :אל' אתי ג�

  , יש פה חקלאות, משתלות

, סליחה, הוא אמר יהודה פרחי�. אני לא דיברתי על פרחי�, לא  :יהודה ב� חמו

  . יובל לוי בזכות דיבור

  ? �מה את� הולכי� לעשות ש, מה  :אל' אתי ג�

  . יובל, בבקשה  :יהודה ב� חמו

  ? מה הולכי� לעשות? מה. אני רוצה תשובות, מה  :אל' אתי ג�

  . א� תמתיני בסבלנות ג� תקבלי תשובות  :יש'ר בוקי צ"ד

  . זה היה צרי& להיות לפני  :אל' אתי ג�

  . הבנו, מספיק, די, טוב  :יהודה ב� חמו

  , כי זה, לא  :אל' אתי ג�

  . בבקשה, יובל. די, מספיק  :יהודה ב� חמו

  . זה נוהל פסול, יהודה  :אל' אתי ג�

  ? מה את מפריעה ליובל. אני לא את� ל& להפריע ליובל  :יהודה ב� חמו

  ,לפי זה שאת� לא מוכני�, לא היה צרי& לדו� בזה  :אל' אתי ג�

  . מספיק, גיא. יובל בזכות דיבור. תודה רבה, כל הכבוד, יופי  :יהודה ב� חמו
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   ?דע מה הולכי� לעשות ש�אתה יו  :אל' אתי ג�

יובל כבר שכח מה , הנה. בבקשה די, אל� אתי ג�. יובל בבקשה  :יהודה ב� חמו

  .  רצה להגיד

, א� לא. א� יהיה פה שקט. דקות מעכשיו 5אני מודד לעצמי   :אהוד יובל לוי

פע� ראשונה . אני אתחיל למדוד בעוד דקה שיהיה פה שקט

ניסיו� של כמה שני� שמדברי� פה על משהו שיש לי בו קצת 

, אבל בכלל בנושא של ייצוא, א� זה בפרחי� פחות, טובות

אז אני רוצה . של עבודה ע� מדינות אחרות, נושא של חקלאות

שרלטני להגיד שמנסיעות , זה דבר יומרני, להגיד שקוד� כל

וכפר סבא תהפו& להיות אימפריית , כאלה יוצאי� עסקי�

לאנשי� שמתעסקי� , תיש לובי של הפרחי� בכנס. הפרחי�

, בכל הפרויקטי� יש לה� מספיק כספי�, בספרות, בענ$

, איש עסקי� שירצה לקד� עסקי פרחי�. מספיק אמצעי�

את , אני קידמתי באופ� אישי את החקלאות הישראלית. יבור&

. זה לא נעשה בצורה כזאת, הקשרי� הבינלאומיי� בי� מדינות

ה לא תורמי� הביקורי� האל. זה לא נעשה בפורמט הזה

סטייט אני הבאתי לפה באופ� אישי ראשי מדינות . לכלו�

י אנשי� עסקי� נטו "הדברי� האלה נעשי� ע, ברוסיה

עושי� הסכמי� , מביאי� אנשי מדינה, שמביאי� אנשי עסקי�

זה יותר . לא ראיתי ערי� שמתעסקות בזה. ע� משרד חו"

. הגסטרומ, אני לא רוצה להגיד ל& שמות מתחו� אחר. מיומרני

ביקשתי , התחו� הזה שאנחנו מדברי� עליו בנושא של חוזה

  . אי� חוזה. ב"אמרו שהחוזה יהיה רצ. לראות חוזה

  ? איזה חוזה? מה זה  :יהודה ב� חמו

תביא את החוזה שאתה הול& לחתו� עליו ". ב"חוזה רצ"כתוב   :אהוד יובל לוי

. תמי שידבר אני אוסי$ לעצמי דקו. 6כתוב בסעי$ . ע� סי�

אישור נסיעת משלחת , ינא�'חתימת הסכ� ערי� תאומות ע� ג"
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שאלתי אתמול את ". מצור$ בזה, עירונית לסי� לחתימת הסכ�

א� יש ל& הסכ� אני רוצה לראות אותו וחוות , היוע" המשפטי

בטח אחד מחברי , א� זה באנגלית או בסינית. דעת עליו

אז אני רוצה  .ותג� יידעו להבי� או, המשלחת יודעי� את השפה

  . מה המשמעות שלו, לדעת מי מביניה� מבי� בזה

אני פע� נוספת חוזר , כשמדברי� איתנו על נסיעה, דבר נוס$  

יש . לא מציגי� לנו עלות של פרויקט כמו שצרי&, לאותה בעיה

אנחנו , נסיעות גומלי�, אמרו חברי� לפניי, לנסיעה כזאת

יש ג� ברטרי�  .זה בורסה של ברטרי�, נוסעי� לש� זה ברטר

אני . חוזרי� אלינו, משולשי� ויש ברטרי� שנוסעי� לש�

קראתי שלכיס הציבורי של כפר סבא יש ג� הוצאה ממפעל 

יש ג� בחברת , של התושבי�שזה עדיי� גו$ ציבורי שלנו , המי�

כלכלית שאנחנו עכשיו צריכי� להצביע שאנחנו בכלל יורדי� 

, שייצאו אנשי עסקי�, זאת אומרת. ביכולת שלנו להשפיע ש�

. בכלל לא בטוח שזה יגיע לכפר סבא. יעשו את העסקי� שלה�

, א� ה� יצטרכו איזושהי עזרה. די בטוח שלא יקרה מזה כלו�

  . ילכו למשרד החו"

  ? מה אתה מבי�  :???

אני לא יודע , הגברת. אני מבי� כי עשיתי הרבה דברי� כאלה  :אהוד יובל לוי

אבל א� היא רוצה לראות חוזי� , כמה הניסיו� שלה בעסקי�

אז אני אראה ל& חוזי� , בינלאומיי� שאני חתו� עליה�

ע� משרד , אני אראה ל& עסקאות ע� ממשלות, בינלאומיי�

  , א� את שואלת מה אני מבי�. החו"

  . בבקשה לא להפריע ליובל, יובל. לא, לא, לא  :יהודה ב� חמו

המועצה עומדת לקבל . למועצה נושא של עלות כוללת לא הוצג  :אהוד יובל לוי

נוסעי� על חשבו�  4� דולר ל 8,000. החלטה על בסיס של טעות

את ג� א� אנחנו נוסי$ עכשיו , המועצה זה לא עלות כוללת
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זה לא כולל את החברה הכלכלית ומפעל , הקיזוזי� והכל

כשיושבי� ומחליטי� על . זה לא כולל את עלות הגומלי�, המי�

בואו תגידו , הטנא שנותנת אוכללעמותה למלוא  4,750

אל$ לאיזה פרויקט שאולי יעזור לעמותת  50, אל$ 40שנותני� 

אז אני רוצה להגיד . זה מצחיק אותי, את� יודעי�. פרחי�

א� אני אבוא ואגיד לאשתי שוועד , אצלי בבית, שבתור ועד בית

הבית שלנו החליט לשלוח מישהו לקנדה כדי לראות את עול� 

א� אני . יא תגיד לי זו לא הוצאה של ועד ביתה, הפרחי� ש�

בוא נקרא לילד . היא תפרג� לי, אגיד שאני נוסע בשביל הכי$

פר חברי� 'נגיד שוועד הבית של העיר הזאת החליט לצ. בשמו

שאני מתנצל א� , אני רוצה במקו� הזה להגיד. מסוימי�

את יאיר אברה� שאמר שא� הוא יידרש , העלבתי את ידידי

אני חושב שזו היענות . ע לכל מקו� בשליחות העירהוא ייס

  . רק שלא הציעו לו, מכובדת

  . הוא צחק  :אל' אתי ג�

  ? אז מה אתה מתנצל  :עמיר� מילר

הוא . אני מתנצל א� פגעתי בו שחשבתי שהוא מוכ� לנסוע  :אהוד יובל לוי

  . עכשיו אומר שהוא לא מוכ�

  . הוא מוכ�  :???

  . אז אני חוזר בי? לנסוע הוא מוכ�, אה  :אהוד יובל לוי

  ) מדברי� ביחד(

, ני�'ע� ג, שיחסי� כלכליי� ע� קלקיליה, אני הייתי אומר  :אהוד יובל לוי

אכלנו לח� . אנס'ני� עוד יש לזה צ'להיפגש ע� אנשי עבודה מג

להיפגש ע� אנשי . ונא�'להיפגש ע� אנשי� מג. ביחד בכפר סבא

� את זה דר& משרד ונא� במסגרת של עיריות עושי'עסקי� של ג

. אחרתעושי� את זה בישיבות שמכיני� אות� הרבה , החו"

ואני מבקש מכל ב� אד� שפה הול& , בואו לא נהיה שרלטני�
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שיסתכל א� הציבור שלו קיבל את הגרוש האחרו� , להצביע בעד

ולא יפתח לי את , שהוא היה יכול להוציא מהדברי� האלה

וכל דבר שרלטני , סי�את הציונות ב, היחסי מסחר של ישראל

  . אחר

  . לסיכו� ואנחנו עוברי� להצבעה, בוקי. תודה  :יהודה ב� חמו

א� שכחתי . אני אנסה לענות אחת לאחת לשאלות שהועלו כא�  :יש'ר בוקי צ"ד

ועדת ערי תאו� דנה בתהלי& עצמו . משהו אני מוכ� להתייחס

  , בשנה שעברה בקדנציה הקודמת

  . א היית בקדנציהאתה ל, תקשיב  :יהודה ב� חמו

זה נכו� שאת הנסיעה . והתוותה את הדר& ויישרה את התהלי&  :יש'ר בוקי צ"ד

כי ועדת ערי תאו� עדיי� לא , הספציפית הזאת היא לא אושרה

את� יודעי� יפה מאוד שאני עושה את המאמצי� . התכנסה

היתה תקופה של . המרביי� שאני יכול כדי לכנס את הוועדות

היה מצב שהופנו . עד שהמועצה נכנסה לקח זמ�, בחירות

אבל . הגיעו השמות תהיה ישיבה. בקשות להעביר שמות

אני רק רוצה . כ� אושר בקדנציה הקודמת, המתווה אושר

ערי� נוספות בישראל  12יש , שתדעו אנחנו לא העיר הראשונה

שכוללות את , יחסי� של ערי� תאומות ע� סי�שמקיימות 

תל אביב וערי� רבות אחרות אשקלו� ובית שמש וחיפה ו

ע� כל המשתמע שחלק , מקיימות יחסי� של ערי� תאומות

אני . מהדברי� באמת עלו כא� וחלק אני רוצה להרחיב עליה�

רוצה להתייחס לנושא הכספי ולהתייחסות של גיא וג� של מר 

אנחנו קיבלנו אישור של מועצה לתקציב . לוי בנושא של העלות

אני לא מתייחס ולא ש� . 2אל$  110שעומד על , ערי� תאומות

אני לא זוכר אי& היא , ולא מתכוו� להשתמש באותו רזרבה

  , נקראה

  . תקציב המילואי�  :גיא ב� גל
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. יש ביקור וביקור חוזר, זה נכו� שיש יחסי� של ערי� תאומות  :יש'ר בוקי צ"ד

כל העלויות נלקחו בחשבו� וכל העלויות לא יעברו את הסכו� 

בשורת התקציב של ערי� , הגג שמופיע בתקציבשנקבע כסכו� 

אי� טע� שאני כרגע אפרט את כל הפעילויות של ערי� . תאומות

וזה אנחנו בהחלט נעשה בישיבה הראשונה של ערי� , תאומות

אבל אנחנו לא יכולי� לעצור את התהלי& בגלל . תאומות

  . של המערכת העירונית, האיטיות הבירוקרטית שלנו

  ?זה איטיות בירוקרטיתאי  :עמיר� מילר

  , לקח זמ�  :יש'ר בוקי צ"ד

אז זה , יש מישהו שהציע לעשות קואליציה רק אחרי הבחירות  :גיא ב� גל

  . עכב

  . זה לא שיי&. זה לא שיי&, לא  :יש'ר בוקי צ"ד

  . זה עכב  :גיא ב� גל

לגבי . זו ועדת רשות, זה לא שיי&. זה לא עכב. זו ועדת רשות  :יש'ר בוקי צ"ד

  , חסות של אתיההתיי

  . אי� סגני� שמקבלי� עוד כס$, זה יותר זול, גיא  :שמעו� פר0

  , יש בהיבט הכלכלי דברי� מתפתחי� בצורה בלתי צפויה  :יש'ר בוקי צ"ד

  . זה נכו�  :יהודה ב� חמו

אתה יוצא , והרבה דברי� שאתה לומד אות� תו& כדי תנועה  :יש'ר בוקי צ"ד

יכול להיות , ח לכפר סבאלא בהכר. מה� ע� רווח כזה או אחר

. אבל זה ג� ערי� אחרות עושות את אותו הדבר. שלמדינה

יושב פה בכפר סבא אד� שקוראי� לו דני רושי שמייצר בדי� 

וכל החנויות שלנו נהנות מעבודה שהוא , ובערי� תאומות

  . מעביר לכא�

  . במצרי�  :אל' אתי ג�

 Mהמפעלי� של . בדוק. משרדי� בסי� 2יש לו , ג� בסי�, לא  :יש'ר בוקי צ"ד

Systems אני לא . ויש הרבה אפשרויות שיפתחו .יושבי� בסי�
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  . רוצה לפרט

  . באמת? מחכה ל& כדי להגיע לסי� M Systems, מה  :עמיר� מילר

  , בהיבט החינוכי. אבל זו רק דוגמא, לא  :יש'ר בוקי צ"ד

  . ג� דני רושי לא חיכה ל&  :עמיר� מילר

  , אני ג� רוצה שהבא אחריו כ�. ו�נכ, נכו�  :יש'ר בוקי צ"ד

  )מדברי� ביחד(

שהיו פה , ס הרצוג"ינא� לבי� בי'בג 9' ס מס"יש קשר בי� בי  :יש'ר בוקי צ"ד

  , אז יש ג� היבט. הסיני� ה� ביקרו

  ? מה התרומה  :אהוד יובל לוי

  . פ� חינוכי לקשרי� בבני נוער  :יש'ר בוקי צ"ד

  . זה התרומה, דולשניי� סיני� ע� כינור ג  :יהודה ב� חמו

  , אנחנו השתתפנו בפסטיבל ילדי�  :יש'ר בוקי צ"ד

  ? מה התרומה  :אהוד יובל לוי

אבל אנחנו כ� מתכווני� להמשי& . בשנה שעברה לא התקיי�  :יש'ר בוקי צ"ד

ובמולהיי� אי� שו�  סשכמו שבדל, ולשת$ את הנושא התרבותי

אלה ואני חולק על דעת� של כ. ער& כלכלי אלא ער& תרבותי

זה בטח לא כרטיס נסיעה , שחושבי� שזה רק כרטיס הנסיעה

אבל זה . ימי� 3� שני� נסעתי פע� אחת ל 5� עבורי שבמש& ה

אני חושב שחשוב מאוד שאד� כמו , עמיר�. באמת לא משנה

אני לא עשיתי שני דברי� כדי לא , כי אנחנו, שגיא יהיה איתנו

לא  � ' א. לעבור על תהלי& הנכו� של קבלת החלטות במועצה

אנחנו בהחלט . לא פרסמנו בעיתונות � ' ב. הזמנו כרטיסי�

מתכווני� לפרס� בעלות מינימלית את העובדה שיוצא ראש 

אני , ל"ויוצאת המנכ, ל החברה הכלכלית"ויוצא מנכ, העיר

יש הרבה מה ללמוד . עוד אי� אישור של מפעל המי�, מקווה

אנשי העסקי�  2� בנושא הזה ואני יכול להבטיח לכ� שבנוס$ ל

כי ג� , לא כמות גדולה. 4�3ייסעו עוד , שכבר נוסעי� איתנו
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ולכ� אני חושב שהנושא . התנהלות של משלחת כזו היא מוגזמת

שג� מי שמייצג את העירייה , הזה הכלכלי מחייב לטעמי

 1,200ואני לא חושב שבאות� . כ� יהיה איתנו, בהיבט הפיננסי

� דולר 400, 1,300או    

יהודה אמר , שאלנו שאלה? כמה עולה לקופה הציבורית, בוקי  :בל לויאהוד יו

  . אתה לא עונה, שתענה

  . אמר ל& בהתחלה  :יהודה ב� חמו

  . הוא לא אמר, לא  :אהוד יובל לוי

  . תחזור על העלויות  :יהודה ב� חמו

  . כוללת. כוללת  :קהל

  . כולל מפעל המי�, כולל גומלי�  :אהוד יובל לוי

שהוא אמר שזה מתו& התקציב של        , התייחס תקציביתכ�   :גיא ב� גל

  .2אל$  100� ה

  . 2אל$  110  :יש'ר בוקי צ"ד

  . לא מתו& כמה, שאלתי כמה עולה  :אהוד יובל לוי

היות , מנשה, סימני השאלה ש�, ראשית. אני אענה ל& ידידי  :יש'ר בוקי צ"ד

י ויש אנשי� שאנחנו מתכווני� לפנות אבל לא פנינו אליה� כ

כי אני אמרתי אני . אנחנו לא פנינו, השניי� האחרי� פנו אלינו

א� והיה וההחלטה תתקבל בחיוב אז אולי , לא עושה שו� צעד

אנשי�  3עלות שליחת , לגבי עלויות. חלק מסימני השאלה ירדו

  . דולר 4,320היא 

  ?ל כולל לינה"כולל אש. טיסות  :גיא ב� גל

  , כולל ביטוח רפואי לאות� אנשי�, ינהכולל ל, ל"כולל אש  :יש'ר בוקי צ"ד

  , יש את מפעל המי�. יש גומלי�, בוקי  :אהוד יובל לוי

  . איש 6עכשיו באי�   :אל' אתי ג�

  . מפעל המי� זה לא לפה, יובל  :איציק יואל

  . אי� לנו סמכות למפעל המי�  :אהוד יובל לוי
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  . אני מסיי�  :יש'ר בוקי צ"ד

את� ? למה נוסעי�, ינא�'שי� בגלא הבנתי מה עו, בוקי  :אל' אתי ג�

שתהיה , מי כמוני בעד הכלכלה שתפרח, מדברי� הכלכלה

  ? ינא� שיכול לעזור'מה עושי� בג. נהדרת

רק תציגו את זה , זה בסדר. עושי� טוב? מה רע. עושי� חיי�  :גיא ב� גל

יושבי� על דרינק ע� ב� חמו באיזה , good timeעושי� . ככה

שהכרטיס שול� על חשבו� העירייה , ינא� בלילה'רובע טוב בג

  . זה לא רע. וזה בסדר

  . חברי�, תודה  :יהודה ב� חמו

  . אבל מה לעשות, זה היה קצת פופוליסטי .good timeעושי�   :גיא ב� גל

מי בעד לאשר את ההצעה שתיסע . אנחנו בהצבעה, חברי�  :יהודה ב� חמו

  . ירי� את ידו? חברי� לסי� 3משלחת של 

  . הסג� ושגיא רוכל, שהרכבה ראש העיר  :גיא ב� גל

  הצבעה  

� עמרמי שלי ,יואל איציק, לוי ארנו�, לוי� חסו� נורית: בעד  

 צנעני אית�, אברה� יאיר, מולה אברה�, צרפתי צביקה, בוזגלו

  . פר" ושמעו�

  . כה� ואור� לוי יובל, ג� אל אתי, ב� גל גיא :נגד

�   .עמיר� מילר :נמנעי

  . הצבעה הזאת כמוב� שלא השתתפנו בדיו� בוקי ואנילצור& ה  :יהודה ב� חמו

נסיעת משלחת בת שלושה חברי� לסי� לחתימת הסכ� ערי�  מאשרי� : 63 'מס החלטה

   .ינא�'תאומות ע� ג
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מ וסג� ראש העיר ומחזיק תיק "מ, יש'ר בוקי צ"אישור נסיעה בתפקיד לד  .7

יבה לקונגרס מנהל אג, איכות הסב, ולמאיר אלקיי�, איכות הסביבה

  .באדמונטו� שבקנדה ICLEIהעולמי של 

  

  . אני אציג אותו, 7סעי$   :יהודה ב� חמו

  . לא בהצבעה, השתתפת� בדיו�  :גיא ב� גל

  , יש מישהו שינהל את הדיו� א� אני והוא  :יהודה ב� חמו

  . 'לא השתתפנו בדיו�'אמרת   :גיא ב� גל

נסיעה . על התיקו� תודה. סליחה, לא השתתפנו בהצבעה  :יהודה ב� חמו

  ? לא� אתה הול&, שמעו�. לקנדה

  . אני לא עובד שעות נוספות  :שמעו� פר0

תצביע , שמעו�. יש מצב לשנה הבאה, א� תתמו& בקנדה, שמעו�  :גיא ב� גל

  . יש מצב ששולחי� אות& לסי� שנה הבאה, בעד קנדה

החברה  יש משהו על, שמעו�. יש דיו� על החברה הכלכלית, לא  :יהודה ב� חמו

  .הכלכלית

  

  ***שמעו� פר0 יצא מאול� הישיבות *** 

נסיעה של שני אנשי� לקנדה במסגרת הפעילות של עיר בת   :יהודה ב� חמו

הגג העולמי של ערי� בנות  הארגו�, ICLEIישנו ארגו� , קיימא

ואנחנו מבקשי�  באדמונטו�מתקיי� קונגרס בקנדה . קיימא

יש ואת מאיר 'ר בוקי צ"ת דא, נציגי עירייה 2לשלוח לכנס הזה 

, הרעיו� הוא. הנושא של עיר ירוקהמי שמרכז את . אלקיי�

� קיבלנו הזמנות מICLEI , אנחנו היינו העיר הראשונה

ערי� ומועצה  2יש היו� . ICLEIשהצטרפה באר" לארגו� 

ואנחנו . רעננה ואנחנו, שה� כמועצה מקומית: מקומית

  ? אתה בעד? פשרא. מבקשי� להשתת$ בדיו� בקונגרס הזה
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, בשונה, תראו? אפשר. למרבה ההפתעה. אני בעד לדבר על זה  :גיא ב� גל

זה בס& הכל הצטרפותה , פה זה לא ברית וזה לא משהו מתמש&

אנחנו . של כפר סבא לארגו� הבינלאומי הזה הוא דבר מבור&

אנחנו רק , כסיעת ירוקי� מביעי� שמחה רבה שאנחנו הצטרפנו

אלא שבאמת , ...היא לא איזה משהו מקווי� שההצטרפות 

קוד� כל כפר סבא היתה צריכה להצטר$ , העובדה שעירייה

וג� המש& , לארגו� הזה הצרי& אותה לעמוד בכמה תנאי ס$

את מכא� ועד לממ� . החברות בארגו� מחייבת את העירייה

אני חושב שהמרחק הוא גדול ואני אסביר , הנסיעה שמוצעת

יכול . האופי של הקונגרסי� האלה אני בגדול מכיר את. למה

, מאוד בספק� אני מאוד. להיות שיש לה� איזשהו ער& מוס$

ואני אומר את זה כמי שמכיר תהליכי� של איכות , מאוד בספק

כי ג� ישראל מארחת לא מעט , סביבה וכנסי� שקשורי� לזה

האינפורמטיבי והמקצועי ששני האנשי� , שהער& המוס$. כאלה

יצדיק , י� הערב לממ� את נסיעת� לש�האלה שאנחנו נדרש

  . בהכרח את ההוצאות

  . ח"ה� יכתבו לנו דו  :עמיר� מילר

הצעות מפייניקיות נשמע בשמחה אחרי , אתה יודע, עמיר�, רגע  :גיא ב� גל

שיש פה גופי� מצויני� , רציונאל הואה. שאני אסיי� לדבר

חלק� משתפי� פעולה ע� . באר" שמספקי� יופי של שירות

שא� אתה תדאג שמאיר , אני אומר ל& יהודה. ייההעיר

ובוקי שמתגלה כמחזיק תיק , אלקיי� שהוא מנהל אג$ מעולה

ע� פוטנציאל גדול מאוד לקד� את , איכות סביבה מצוי�

תשלח אות� אחת לשבוע למרכז אשל בתל אביב , הנושא

של , במחיר של נסיעה עירונית, להשתלמות של שעתיי�

� ילמדו ש� יותר א� תשלח אות� תאמי� לי ה, אוטובוס

, א� המטרה היא, אבל אני אומר עוד פע� .לנסיעה הזו לקנדה
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יכול , ופר'לתגמל מנהל אג$ מצוי� בצ, וא� תציג את זה כ&

. ופר'על בסיס העובדה שזה צ, להיות שיש מקו� לעשות את זה

באותה . יש פה טע� לפג�, אבל מבחינה ציבורית עוד פע�

במקרה שני אנשי� שאמוני� על נושא , תקופה שתי משלחות

אני מקווה שהמשבר של גולדה ייפתר על . של איכות הסביבה

אבל אני חושב שא� הוא לא . עד הנסיעה של שניה�. ביוני 14� ה

זה לא הגיוני ששני אנשי� הכי בכירי� שאמוני� , ייפתר עד אז

  . ל"על תיק של איכות הסביבה יסתובבו בחו

  . יובל .תודה  :יהודה ב� חמו

אז יכול , מי שרוצה ללמוד על איכות הסביבה או על קונגרסי�  :אהוד יובל לוי

לשבת בבית בשקט ולהתחיל , לקחת את הספר של הקונגרס

לסמ� לעצמו חברות , לקרוא את רוב החומר שנאמר בו מראש

לעבור על אתר , ליצור אית� קשר, וגורמי� שתורמי� מידע

באות� אה מנוכחות פיזית הוא לומד פי מ. האינטרנט שלה�

ש� באי� בדר& כלל לחתו� עסקאות או . קונגרסי�, סמינרי�

מי . לראות מוצר בעי� במקו� לטוס לכל המקומות בעול�

לוקח את הסיכומי� של , שרוצה ללמוד יותר לעומק

מקבל את החוברת של , אחרי שה� נערכו, הקונגרסי� האלה

זה מחייב . הזה קש, חורש אותה, קורא אותה, הקונגרסי�

אבל לשבת בקנדה ולהתחיל ללמוד , יכולת לימוד אוטודידקטית

, בחייאת דינקו�, נו, ולעשות סיכומי� באנגלית, ש� בהרצאה

לשתות בירה ע� איזה גוי ולהגיד לי שמזה יתרמו לאיכות 

. זה מצחיק, ראו איזה מכונה מיוחדת, הסביבה של כפר סבא

. על מס& האינטרנט ,את הדברי� האלה עושי� בישיבה בבית

? ופרי�'בוא נקרא לזה צ, נקרא לזה כמו שגיא אמר, אז בואו

? רוצה אוסטרליה. קנדה? רוצה קנדה. סי�? רוצה סי�. ופרי�'צ

יש עכשיו באינטרנט רשימת כל , בואו נקרא לזה. אוסטרליה
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יש , ...קונגרס למדעי התולעי� היש . הקונגרסי� והאירועי�

  . ר סבאקונגרס למדעי הביוב בכפ

  ? אה, התולעי� גמרו אות&  :גיא ב� גל

  . תודה  :יהודה ב� חמו

יש קונגרסי� למדעי הפרדת הכלור . סליחה, לא סיימתי   :אהוד יובל לוי

  , מהביוב של נניח חברה

  . אני נוטה להאמי� שאת� נהני� מהישיבה ג�  :יהודה ב� חמו

  עכשיו תשא בתוצאות , הוצאת אותי  :אהוד יובל לוי

  . תראה מה זה  :ב� חמויהודה 

היא לא מקשיבה , אני לא אוציא את הדיבורי� האלה על אשתי  :אהוד יובל לוי

סימ� שהיא לא , היא עושה מה שהיא רוצה בכל מקרה. א$ פע�

מי , אז אני אומר דבר נורא פשוט. כמו המועצה הזאת, מקשיבה

שייקח את , שחרד לאיכות הסביבה שיהיה ישר ע� עצמו

מי שרוצה . שילמד אות�, של הארגוני� האלה החומרי� האלה

אמרו שהיו� על חשבו� , ...קראו לזה . הבנו, פר אחרי�'לצ

, לוקחי� כרטיסי� באלפי דולרי�2  4,750עמותות רווחה של 

  . שכל אחד יתבייש ע� עצמו בבית? זה הזיז פה למישהו, אמרו

  ? מי בעד לאשר. תודה  :יהודה ב� חמו

�� הנסיעה הזאת ל. לשאול שאלהאני רוצה   :יאיר אברה ICLEI  היא חלק

חלק ? מההתקשרות ע� הארגו� הזה או חלק מההשתייכות אליו

  ? מהמחויבות

  . מה פתאו�  :אל' אתי ג�

  . אי� מחויבות  :יש'ר בוקי צ"ד

  . לא יזרקו אותנו מהארגו� א� ה� לא ייסעו  :גיא ב� גל

�לנסוע לכנס כזה  ICLEIיש איזושהי מחויבות פורמלית כלפי   :יאיר אברה

� בשביל  ?  

  . מלמדי� ציונות לגויי�  :אהוד יובל לוי
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אני לא מכיר ארגו� מקצועי כזה או אחר שמחייב את החברי�   :יש'ר בוקי צ"ד

אני . אני חושב שמ� הראוי שניסע. אי� מחויבות. בו להשתת$

  . לא רוצה להרחיב כי הדיו� כבר לקראת סיו�

  , במצב הכלכלי הזה  :אל' אתי ג�

  , יש'מי בעד לאשר את הנסיעה של בוקי צ, תודה  :יהודה ב� חמו

  ...חשוב לדעת מה ה  :אל' אתי ג�

  , סליחה, מתקני� אותי, תראה יהודה  :אהוד יובל לוי

מי בעד לאשר את . אסור לדבר בהצבעה. אנחנו בהצבעה  :יהודה ב� חמו

  . ירי� את ידו? יש ומאיר אלקיי�'הנסיעה לקנדה של בוקי צ

  הצבעה  

� שלי עמרמי, איציק יואל, ארנו� לוי, לוי� נורית חסו�: בעד  

  .יהודה ב� חמו, אברה� מולה, צביקה צרפתי, בוזגלו

  . יובל לוי ואור� כה�: נגד

�  .גיא ב� גל ואתי ג� אל, יאיר אברה�, מנשה אליאס: נמנעי

  

מ וסג� ראש העיר ומחזיק תיק "מ, יש'ר בוקי צ"נסיעת ד מאשרי� :64 'מס החלטה

מנהל אג, איכות הסביבה לקונגרס העולמי , ולמאיר אלקיי�, כות הסביבהאי

  .באדמונטו� שבקנדה, ICLEIשל 

  

8.  �  .הקמת צוות לבדיקת מת� הטבות לחיילי מילואי

  

אני . מת� הטבות לחיילי מילואי� הקמת צוות לבדיקת. 8סעי$   :יהודה ב� חמו

 אני מבקש להקי� צוות בעקבות. אעשה את זה קצר מאוד

הצעה של אור� כה� לבדוק ברמה עירונית איזה הטבות אנחנו 

אנחנו לא . ל"יכולי� לתת לחיילי מילואי� שמשרתי� בצה

אני מציע שבצוות יהיה אור� . ניכנס כרגע לרזולוציות נמוכות

דני וייס כמנהל אג$ , ל התפעול"מייק קיסוס כסמנכ, כה�
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  . סליחה, וייעו" משפטי. ל העירייה"תרבות ואבי מנכ

  .אני מציע לצר$ אולי איזה קצי�  :???

  . יש קצי�  :יש'ר בוקי צ"ד

  . אני קצי�  :אור� כה�

  . ג� מייק קיסוס קצי�  :יש'ר בוקי צ"ד

  . תודה רבה. אישרנו את זה פה אחד, תודה. וגזבר  :יהודה ב� חמו

  . אור�, יוזמה ברוכה  :גיא ב� גל

: ת לחיילי מילואי� כדלקמ�הקמת צוות לבדיקת מת� הטבומאשרי�  :65 'מס החלטה

, דני וייס, ל"סמנכ, מייק קיסוס, ל"מנכ, אבי ב� חמו, חבר המועצה, אור� כה�

  .ש"מנהל אג, תרבות נוער וספורט ויועמ

  

  החברה הכלכלית שינויי� מוצעי� במסמכי ההתאגדות של   .9

  

  . 9סעי$   :יהודה ב� חמו

  .9אי�   :???

תיקוני� שאנחנו רוצי� להכניס לתקנות יש מספר מצומצ� של   :פלאט נורמ�ד "עו

והנוהג מחייב דיו� מוקד� ובתנאי , של החברה הכלכלית

התיקו� הראשו� מתייחס ואני מקווה . מועצת העיר, המועצה

ר הדירקטוריו� של "לקבוע בתקנו� שיו, שכול� קראו את הד$

יחד ע� זאת לאפשר , החברה הכלכלית יהיה ראש העירייה

, קופה מסוימת שהוא איננו ראש העירלת למנות ממלא מקו�

במקרה וראש העיר לא יכול להופיע לישיבה זו או אחרת של 

התיקו� , וכפי שציינת במסמ&. זה מספר אחד. הדירקטוריו�

, בנוס$ לכ&. הזה עבר אישור עקרוני מוקד� במשרד הפני�

לתקנו� ולמחוק  97זה סעי$ , לתק� סעי$ נוס$אנחנו מבקשי� 

ר הדירקטוריו� "פני שברגע שאנחנו קבענו שיומ' סעי$ משנה ו

שאומר שמי ' אי� כבר צור& בסעי$ משנה ו, יהיה ראש העיר
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המינוי הזה , ר הדירקטוריו� שאיננו ראש העיר"שיתמנה ליו

ר "היות וראש העיר יהיה יו. טעו� אישור שר הפני�

סעי$ נוס$ . 'אי� צור& בסעי$ משנה ו, הדירקטוריו� לפי התיקו�

וזה על מנת להביא את  46מבקשי� לתק� זה סעי$  שאנחנו

להביא אותו על מנת להתאי� , התקנו� שהוא תקנו� יש� יחסית

אותו למדיניות של משרד הפני� שקובע שמספר חברי 

ויהיו לפחות עוד , 9הדירקטוריו� בחברה עירונית לא יעלה על 

התקנו� הוא , כמו שאמרתי, אי� סעי$ הזה היו� בתקנו�. 5

הסעי$ האחרו� . יש� וזה רק להתאי� אותו למצב הנוכחי תקנו�

וכא� אנחנו ג� מנסי� להתאי� את ' א 47בסעי$ , שמדובר

להכניס , 4.2כפי שמוצע בסעי$ , תקנות החדשותהתקנו� ל

הוראות שהסעי$ הזה יופיע בהתא� לתקנות העיריות בקשר 

  ? שאלות. למינוי נציגי העירייה בתאגידי� עירוניי�

כל התיקו� הזה נועד בעצ� להכשיר את המצב של המעמד . כ�  :לגיא ב� ג

  . כמו שאני מבי�, ר הדירקטוריו�"של ממלא מקו� יו

  . לא נכו�  :ד נורמ� פלאט"עו

  . בי� היתר, להסביר את זה בצורה אחרת ממה שהיה עד עכשיו  :גיא ב� גל

  . בכלל 1אתה מתייחס לסעי$ , קוד� כל  :ד נורמ� פלאט"עו

  . כ�  :גיא ב� גל

קוד� כל הוא קובע שראש העיר הוא , עושה שני דברי� 1סעי$   :ד נורמ� פלאט"עו

  , מדיניותוזה בהתא� ל, ר הדירקטוריו�"יו

  .תלוי מי ראש העיר, הוא יצביע בעד  :יהודה ב� חמו

מפני שבחברות החדשות ככה זה צרי& . לא, לא, לא, סליחה  :ד נורמ� פלאט"עו

  . להופיע

  .&צביע בעד א� תגיד מי הממלא מקו� שלאני א  :גיא ב� גל

אתה חושב על , אה. זה לא קשור עכשיו? מה זה קשור  :יהודה ב� חמו

  ? הקואליציה



  .י   04.03.2009  193  מועצה מ� המניי� 

  ? אתה היחיד שיכול להתבדח  :גיא ב� גל

  .די. די  :ד נורמ� פלאט"עו

  . תודה, הבנתי  :גיא ב� גל

למה  ,די מספיק כבר. א� אי� מאשרי� את זה, שאלות נוספות  :יהודה ב� חמו

אני אשלח ? איפה את� גרי�? גברת, איפה את גרה? להיות ככה

  , את הכתובת של& לדבורה

   .אנחנו קוראי� אות& לסדר פע� ראשונה, יהודה  :גיא ב� גל

תגיע אליי הביתה בכל , אז תעבור אחרי הקו ביוב של גולדה  :אהוד יובל לוי

של ... יש בדירקטוריו� הזה משהו שמשנה את ה. מקרה

  ?ה כלפי החברה הכלכליתהמועצ

  . בוודאי שלא? מועצת עירייה  :ד נורמ� פלאט"עו

  ) מדברי� ביחד(

  .יובל לוי בזכות דיבור, סליחה  :יהודה ב� חמו

  . אי� בכלל קשר. אי� קשר, לא, לא  :ד נורמ� פלאט"עו

  ,בדירקטוריו� , חברי מועצה בוועדה  :אהוד יובל לוי

  . שליש� שליש� שליש, לא  :ד נורמ� פלאט"עו

יש . ראיתי את זה בארבע בבוקר, א� אני זוכר טוב, יהודה  :אהוד יובל לוי

כמות חברי , משהו של שינוי הרכב חברי הדירקטוריו�

  ? הדירקטוריו� בהחלטות האלה שמצביעי� עליה� היו�

  . 9ולא יעלה על  5� שלא יהיה פחות מ  :אל' אתי ג�

  . אז יש משהו כזה, סליחה  :אהוד יובל לוי

  . כ�  :מ� פלאטד נור"עו

  . אני זוכר, אני זוכר את זה ג� מארבע בבוקר  :אהוד יובל לוי

  , אבל היו�, לא  :ד נורמ� פלאט"עו

  ? מה שאלת  :יהודה ב� חמו

  . על סמכויות המועצה, מה ההשפעה של השינוי הזה על המועצה  :אהוד יובל לוי

את התקנו� אנחנו רק מתאימי� . אי� השפעה על המצב בפועל  :ד נורמ� פלאט"עו
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  . למצב בפועל

לילה . תודה רבה ?מי בעד לאשר את השינויי� פה אחד. תודה  :יהודה ב� חמו

  .  טוב

פה את את השינויי� המוצעי� במסמכי ההתאגדות  מאשרי�  :66' מס החלטה

  .של החברה הכלכלית על פי המצור, לפרוטוקול

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 חמו' אבי ב�

 ל העירייה "מנכ
 חמו' יהודה ב� 

 ראש העיר 
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 �  09/0304/ריכוז החלטות המועצה מיו
  

' מועצת העיר רואה בחשיבות עליונה את פעילות הוועדה בראשות פרופ :54 'מס החלטה

  .מגבה ולא תגביל שו� סכו� כספי שיזרז למציאת הפתרו�, מרינוב

  

" מנוחה נכונה"סבא על עמותת 'את הסכ� עיריית כפרמאשרי�  :55 'מס החלטה

בתוספת סעי, להסכ� האומר כי לא תותר קבורה בשבת ובמועדי� טובי� של 

  .ע� ישראל

  

  .פה אחד את המש2 ישיבת המועצהמאשרי�  :56 'מס החלטה

  

  09/0208/פרוטוקול ועדת התמיכות מיו�  לאשראחד  מחליטי� פה :57 'מס החלטה

 �  ).ב"מצ(תמיכות בעמותות הספורט  '  24/02/09ומיו

  

 09/0224/מחליטי� פה אחד לאשר פרוטוקול ועדת התמיכות מיו�  :58 'מס החלטה

   ). ב"מצ(בנושא עמותות הרווחה 

  

 09/0224/מחליטי� פה אחד לאשר פרוטוקול ועדת התמיכות מיו�  :59 'מס החלטה

  ).ב"מצ(בנושא עמותות הדת 

  

ת מחליטי� למנות ועדה לבדיקת ההצעה לסדר בדבר צילו� ישיבו :60 'מס החלטה

  :מועצה כדלקמ�

  יש'בוקי צ –ר הוועדה "יו

  גיא ב� גל, בוזגלו'שלי עמרמי, עמיר� מילר, אור� כה�, יאיר אברה� :חברי הוועדה

  

מחליטי� כי פע� בחצי שנה ידווח לוועדה לאיכות הסביבה או למועצת  :61 'מס החלטה

   .העיר על אמצעי החיסכו� בנייר בה� נוקטת העירייה
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מנהלת מרכז הצעירי� , י'ורג'פה אחד עבודה נוספת לשרו� גאשרי� מ :62 'מס החלטה

  .ס יפית אביטל"הנוער ולעו' במח

  

נסיעת משלחת בת שלושה חברי� לסי� לחתימת הסכ� ערי�  מאשרי� : 63 'מס החלטה

   .ינא�'תאומות ע� ג

  

מ וסג� ראש העיר ומחזיק תיק "מ, יש'ר בוקי צ"נסיעת ד מאשרי� :64 'מס החלטה

מנהל אג, איכות הסביבה לקונגרס העולמי , ולמאיר אלקיי�, ת הסביבהאיכו

  .באדמונטו� שבקנדה, ICLEIשל 

  

: הקמת צוות לבדיקת מת� הטבות לחיילי מילואי� כדלקמ�מאשרי�  :65 'מס החלטה

, דני וייס, ל"סמנכ, מייק קיסוס, ל"מנכ, אבי ב� חמו, חבר המועצה, אור� כה�

  .ש"ורט ויועממנהל אג, תרבות נוער וספ

  

פה את את השינויי� המוצעי� במסמכי ההתאגדות  מאשרי�  :66' מס החלטה

  .של החברה הכלכלית על פי המצור, לפרוטוקול

  


