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אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר מן המניין לחודש   :יהודה בן חמו

על סדר היום הצעות . נכבד בברכה חמה את החברים. אפריל

לא , איך פעם שמעתי חבר אומר. אין שאילות בשעה טובה, דרלס

. קחו אותי בחשבון, אבל אם אתם עושים, עושים עסקים בשבת

ביקשו . אז אם אתם שם בונים פוליטיקות קחו אותי בחשבון

אני מצטער שלא נעניתי , מספר חברים לדחות את הישיבה

לעשות כי כל חודש אפריל לא נוכל , מסיבה אחת פשוטה, לבקשה

מתוך כוונה , לכן צמצמנו את הנושאים שעל סדר היום. ישיבה

גם לשחרר את הגברים שביקשו לנקות את הבית ולהכין את 

  .הסדר

  

  . הצעות לסדר  .1

  

העברת קניאל תעשיות אריזה בנושא , אהוד יובל לויהצעה לסדר של : א  

 ?ס מתחרה ברמת חובב" האם כ- ממול לשכונה הירוקה , ת לכפר סבא"מפ

  .31/03/09- הוגשה ב

  

מאחר שנמנעת באיצטלה טכנית מלענות לשאילתא שלי בנושא "  

נותרה , 04/03/2009- מקורות הזיהום בגולדה בישיבת המליאה ב

, שאלת הצעדים שאתה נוקט לזיהוי המפעל המזהם ללא מענה

   ".על הכוונת"למעט הצגתך את מפעל קניאל כחשוד לכאורה 

מת בישיבה ניסיתי לחקור את לאור החשדות לכאורה שפרס  

  :העובדות הקשורות במפעל

, 12/10/2008- ב, כחודש לפני הבחירות המוניציפאליות האחרונות  

האחריות הפעם (בוועדת משנה לתכנון ובנייה הובאו לאישור 

הקלות בתכנון ) ראש העיר מר יצחק ואלד, היא לא על קודמך
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 זכויות החרבה שמעל. ר" מ1451להרחבת מפעל קניאל בעוד 

  .ע שנוצלו במלואן ובעודף על פי האמור בפרוטוקול"התב

ההרחבה תשמש להעברת מפעל שעוסק בחומרים מסוכנים   

, קניאל תעשיות אריזה, בניגוד להמלצות הגורמים המקצועיים

האישור להרחבה הזאת ניתן               . מפתח תקוה לכפר סבא

  . כחודש לפני הבחירות12/10/2008- ב

בעידוד עיריית , להרחבת המפעל נובע מכוונת בעלי החברההרקע   

לשחרר שטח המפעל עתיר חומרים מזהמים של קניאל בן , ת"פ

  .ת" דונם בפ75

, ך ונפתלי"בן ש, לפי פרסומים בעיתונות מתכננים הבעלים  

שיכלול ₪  מיליון 700-800ן בהשקעה של "להקים פרויקט נדל

 אלף 150בשטח של , מסחר וקומפלקס היי טק, שטחי משרדים

  .ב"הפרסום בגלובס רצ.  שנים4בתוך , ר בנוי"מ

ראש , "עיר ירוקה"ס הובטחה לתושבים "מסתבר שבשעה שבכ  

פתח תקוה . העיר פתח תקוה עודד את יציאת מפעל קניאל מעירו

  .תהיה נקיה יותר לאחר סגירת המפעל

לא שותף הציבור , ס הוזמנו תושבים לשכונה הירוקה"בשעה שבכ  

ת להשתחרר ממפעל עתיר "במלוא המידע על התכנית לעזור לפ

    .זיהומים ולאשר את העברתו בסמוך לשכונה הירוקה

ת שעה לטענות דוד גרין הצעיר במכתבו "הייתכן שראש העיר פ  

 ?ת"שבו הסביר שבכפר סבא האוויר טוב יותר מפ, 1907- לאביו מ

  ?ס ברצף הדורות"וזאת תרומת המועצה הנוכחית לעיר כ

ת פעל כמצופה ממנו לשיפור איכות הסביבה "ראש העיר פ  

. ולהגדלת הכנסות העירייה מארנונה מעוד פרויקט תעשייה נקי

השטח לארנונה יגדל בשלושת רבעי השטח הארנונה למסחר בכל 

  .ס"העיר כ
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ס ממפעל שלא תרם "ת נפרד לטובת כ"ראש העיר פ, על הדרך  

  .חה מסיכון אקולוגית נפטרה בהצל"בשעה שפ. לאיכות הסביבה

  :השאלות שנדרשות לדיון מועצת העיר במליאה הן  

 תואמים את האם ייבוא מפעלים המשתמשים בחומרים מסוכנים  

  ?חזון העיר בת קיימא

  ?מדוע לייבא מפעלים שיכולים להוות בעיה לכפר סבא  

מה האינטרס ? חוץ מפתח תקוה כמובן, מי ירוויח מהמעבר  

  ?עברהציבורי של כפר סבא במ

ר שווה את המחיר לדור הבא " מ1451- האם הגדלת הארנונה ב  

  ?שיתמודד עם הסיכונים

באילו קריטריונים עמדה ההחלטה להתיר את העברת המפעל   

  ?לעיר

  :לסיכום  

אם יוחלט לצרף  "תאונה היסטורית"לעיר הירוקה בשרון צפויה   

ת ולהרחיב מפעל קיים "מפעל של קניאל החברה האחות מפ

ההרחבה לא יכולה להיעשות .  קשיםיום מייצר שפכים שכבר ה

בניגוד לעצת הגורמים המקצועיים וללא אישר מועצת העיר 

  . כעניין של מדיניות

  .תהיה בכך טעות לדורות שתפגע בתושבים בהווה ובדור העתיד  

  :הצעת החלטה  

העיר כפר סבא תפעל לצמצום הסיכונים לאיכות הסביבה  .1

 בת קיימא על ידי צמצום ומניעת על פי כוונתה להיות עיר

התעשייתית שמשתמשת בחומרים הרחבת הפעילות 

  .מסוכנים על פי הגדרתם בחוק

לא יאושרו הקמת מפעלים חדשים לחברות שאינן פועלות  .2

לחברות שמשתמשות בחומרים מסוכנים , היום בעיר
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ולחברות העלולות לסכן את איכות הסביבה בכל אופן 

 .שהוא

ים קיימים שמשתמשים בחומרים המשך פעילות מפעל .3

מסוכנים תבחן כל שנה בכפוף לעמידה מוחלטת בתנאי 

הרישיון ועמידה בתנאי אפס אחוזי חריגה מהפליטות 

 . המותרות

המפעלים המשתמשים בחומרים מסוכנים שקיימים בעיר  .4

יעודדו לעבור לאזורים המיועדים לתעשיות מזהמות 

 .בשעוסקות בחומרים מסוכנים כגון רמת חוב

המעניקה מאות אחוזי " שיטת פתח תקוה"העידוד יעשה ב .5

 .בנייה והטבות להסבת שטחים אמור לתעשיות נקיות

לאחר חזון העיר בת קיימא לא יינתן רישיון עסק למעבר  .6

עסקים ומפעלים לעיר המשתמשים בחומרים מסוכנים כגון 

ת "שמבקשת לעבור מפ, מ"חברת קניאל תעשיות אריזה בע

 .לכפר סבא

מועצת . טל ההיתר להרחבת הבנייה של החברה קניאליבו .7

ע "העיר תבדוק את האישור לתוספת הבנייה שמעל לתב

לתדמית העיר , ולאור הפגיעה הצפויה לאיכות החיים בעיר

 .ולפרויקט השכונה הירוקה

תחויב במתן התחייבות , בעלת המפעל הקיים, חברת קניאל .8

מפעל הקיים לשיפוי לוועדה המקומית לבנייה בגין נזקי ה

 .80/כס, 60/כס. לשכונה הירוקה

ס מאות "על פי מודל הניטור ברמת חובב יוקמו בעיר כ .9

נקודות ניטור לאיכות האוויר בשכונות השונות שתוצאות 

הניטור בהן ישודרו באתר העירייה בזמן אמת כל הזמן 



    07.04.2009  7  מועצה מן המניין 

  ".במסגרת חזון העיר ירוקה בת קיימא

  

אני נורא , יקירי, דר של יובל לויהצעה לס, מה שאני מבקש  :יהודה בן חמו

כי זה נושא לא לכובע , לא נוכל לדון בהצעה לסדר הזו, מצטער

נדון , תגיש את ההצעה הזו למליאה לתכנון ובניין עיר. הזה

לא לאשר , אין מנדט למועצת העיר לאשר מפעלים. במליאה

זה אך ורק למליאה לתכנון . לא לתת היתר, לתת היתר, מפעלים

  . רובניין עי

  .אני חולק על דעתך  : לויאהוד יובל

  . זכותך  :יהודה בן חמו

אחרת הייתי גם מעלה , לא קיבלתי את מה שאתה אומר מראש  : לויאהוד יובל

לפני , לכם שנושא של מתן היתר עסקים הוא בסמכות המליאה

נושא , שיבוא לשכון בתוכו עסק מסוים, נושא הבנייה לעסק

נושא מדיניות .  נדון כאן בעירההיתרים מראש היה יכול להיות

, ביחס למפעלים לכימיה זה לא נושא לבנייה עבור מפעל לכימיה

   - זה נושא שצריך עיר שלמה שדנה על

  , זה הכובע האחר. אבל בכובע אחר, זה הפורום הזה, יקירי  :יהודה בן חמו

  . הפורום הזה בכובע הזה  : לויאהוד יובל

  . לא  :יהודה בן חמו

נושא של עיר שיש לה חזון של עיר , יושבת פה יועצת משפטית  : לויאהוד יובל

רוצה לקלוט מפעל שהוא מפעל שעוסק בחומרים , ירוקה

  , מסוכנים

אתה לא נותן . אין היתרים, עם כל הכבוד, זה לא מועצת העיר  :יהודה בן חמו

  . היתרים בכובע הזה

  . חהסלי, זו החלטה של מועצת העיר לקיים מדיניות  : לויאהוד יובל

צפיפויות או , סתם דוגמא, אתה יכול לבקש עכשיו לדון בנושא  :יהודה בן חמו
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אתה , היתרי בנייה או לשנות אזורים למגורים או לאזור תעשייה

אבל כשאנחנו חובשים את , אותו פורום. לא בפורום הזה, יכול

  , מה שהסבירו לכם היועצים המשפטיים. של המליאהכובע ה

מה שאני מפרט . אבל זו לא השאלה, מודה לך על ההבהרהאני   : לויאהוד יובל

מה , ים'שאני לא מדבר פה על צפיפות ועל מטראז, פה נורא פשוט

, שהנושא הוא של רישוי, שאני מפרט פה כותב פה נושא ברור

  . מועצה, של מליאה, רישוי זה נושא של עיר. רישוי

  .  היוםונעבור לסדר, בבקשה, עמירם מילר. תודה  :יהודה בן חמו

גם אנשי המליאה יש להם . אני דיברתי איתך אתמול בערב, יובל  :עמירם מילר

את אותו חזון ואת אותה חרדה לגבי איכות הסביבה וכל מה 

אני כרגע לא נכנס להיסטוריה של העברת . שקשור למקרקעין

אני חושב שזה  .המפעל וכל הפרטים המסחריים שהעלית שם

זה הפורום ששומע , ל היתרזה הפורום שמחליט ע, הפורום

שהם , זה הפורום ששוקל את השיקולים התכנוניים, התנגדויות

  . רבי משמעות

אני . אתה טועה, אבל עמירם, אני לא דיברתי עליהם במצב הזה  : לויאהוד יובל

  .לא דיברתי על שיקולי תכנון

  . תן לו, תן לו  :יהודה בן חמו

  ,- ולכן המקום לדון בזה  :עמירם מילר

אתה גם יכול , אפשר ללמוד ממך. תלמד בסוף משהו גם כן  : בן חמויהודה

  . ללמוד מאחרים

באמת ראויה לדיון אבל לא , אני חושב שההצעה ראויה לדיון  :עמירם מילר

  . כאן

  . ומיד אחרי פסח יש מליאה, במליאה  :יהודה בן חמו

 היתר אני מדבר על, של בנייןאני לא מדבר על מליאה , סליחה  : לויאהוד יובל

  . לעסק וזה לא נושא למליאה לבנייה
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  . זה לא בפורום הזה  :יהודה בן חמו

מועצת העיר על מדיניות של לקלוט מפעלים , סליחה? למה  : לויאהוד יובל

  ? מי מתכנן מדיניות אם לא המועצה, מזוהמים או לא

לא אומר אני . ריבונו של עולם, המליאה, עוד פעם. זה המליאה  :יהודה בן חמו

לא יהיה , אני רק אומר גם אם נדון פה, ני לא רוצה לדוןשא

לא תהיה שווה את , נחליט, זאת אומרת. סמכות להחלטה הזו

  , הנייר

  ? אז למה לא אמרתם את זה קודם  :אל- אתי גן

  .  עמירם דיבר עם יובל לפני?למי  :יהודה בן חמו

  . אומרים לו איך שהוא מגיש את זה, אבל בכתב  :אל- אתי גן

  . אני ראיתי את זה רק אתמול  :בן חמויהודה 

  , מן הראוי היה  :אל- אתי גן

מציעים להעביר את זה . ה'חבר, המועצה לא כל כך פורמליסטית  :עמירם מילר

  , לישיבת המליאה הקרובה ביותר שתהיה

  . אז כותבים לו את זה  :אל- אתי גן

 אני לא זוכר בדיוק את, שזה לפי דברי יהודה אחרי פסח  :עמירם מילר

  , למה להעמיס על ערב חג שכולנו. וזה ידון בכובד ראש. התאריך

  . תודה. ממילא יש דיון במליאה  :יהודה בן חמו

  ? למה בטלפון, אבל עמירם  :אל- אתי גן

  . בלי מתיחות. ערב חג  :יהודה בן חמו

, בחזון שלך, העיר הזאת קיבלה החלטה בקדנציה הקודמת  : לויאהוד יובל

נגיד , נקצר,  בוא נדבר ברמת מדיניות.שזאת תהיה עיר ירוקה

עיר ירוקה לא קולטת מפעלים שעוסקים . ברמת מדיניות

למה . ובזה נגמר הדיון, תגיד את זה. בחומרים מסוכנים

  ? להתווכח

זה יתפוס , זה לא יתפוס, גם אם אני אגיד את זה בפורום הזה  :יהודה בן חמו
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  . אנחנו נקבל החלטה במליאה. במליאה

  ? אתה עומד בחזון שלך, יהודה  :לוי אהוד יובל

בוא נקבל ,  אני בא ואומר. דקלרטיביתאני לא רוצה הצהרה  :יהודה בן חמו

  .החלטה שיהיה מה לעשות איתה

אני אומר בחזון שלך , בוא נקבל החלטה דקלרטיבית, יהודה  : לויאהוד יובל

  . ממשיכים

  

 בנושא לי גרוס אל ונפת- אתי גן, גיא בן גל, הצעה לסדר של אמיר גבע: ב  

  .12/03/2009- הוגשה ב, ריכוז ומעקב אחר החלטות המועצה

  

  :רקע ודברי הסבר"

בכל ישיבת מועצת עיר מתקבלות החלטות שונות בעלות אופי   

החלטות אלה ממוספרות ומתועדות באמצעות . ביצועי והצהרתי

  .פרוטוקול ישיבות המועצה

מתקבלות , תמטבע הדברים עם הצטברות מספר גדול של ישיבו  

המקשות על קיום מעקב , מאות החלטות/מידי שנה עשרות

במהלך הקדנציה , לשם המחשבה. מסודר אחר החלטות המועצה

.  החלטות רשמיות700- הקודמת קיבלה מועצת העיר קרוב ל

 50- מתחילת הקדנציה הנוכחית קיבלה מועצת העיר למעלה מ

  .החלטות רשמיות

ני מועצת העיר את הצעת לאור האמור לעיל מוצע להביא בפ  

  :ההחלטה הבאה

ל העירייה לרכז את החלטות "מועצת העיר מטילה על מנכ  .א

המועצה בדף מעקב של החלטות מועצת העיר שיעודכן 

  .מישיבה לישיבה באופן מצטבר

המועד , תוכן ההחלטה, דף המעקב יכלול את מספר ההחלטה  .ב



    07.04.2009  11  מועצה מן המניין 

 .שהתקבלה והאם בוצעה במלואה או לא

 החלטות המועצה יתפרסם באתר תוכן דף המעקב אחר  .ג

 .העירייה

ל העירייה את ממצאי "בסיום כל שנה אזרחית יגיש ויציג מנכ  .ד

ח מעקב והביצוע השנתיים של החלטות המועצה בפני "דו

  ".מועצת העיר

  

 ומעקב אחר החלטות זוכההצעה לסדר בנושא של רי. תודה  :יהודה בן חמו

, א הצעה נכונהאני חושב שהי, אפשר ברשותכם,  חברים.המועצה

, תחילת שנה, אנחנו בכל סוף שנה לקראת הדיון בינואר. נבונה

ח כתוב כל חברי " תקבלו דו,אנחנו נדון בכל החלטות המועצה

אין ספק גם . המעקב אחר הביצוע, המועצה על החלטות המועצה

ח מבקר העירייה מדברת על השנים "אותה הערה שנכתבה בדו

עניין בקרוב מאוד רוכשים תוכנה אנחנו גם לצורך ה. 2006,2007

ואנחנו . לאחר הביצוע והבקרהמיוחדת שתיצור לנו את המעקב 

  .עוברים לסדר היום. תודה רבה. מקבלים פשוט את ההצעה

  . הגיע הזמן שפעם אחת תקבל הצעה שלנו  :ר אמיר גבע"ד

  . כשיש היגיון בשיגעון אנחנו עושים את זה  :יהודה בן חמו

   .גם בוועדת כספים, דהיהו  : לויאהוד יובל

  . תודה. אלוהים יעזור לך, תעשה לי טובה, יובל. תודה רבה  :יהודה בן חמו

  . טובה אחת אני מוכן לעשות לך  : לויאהוד יובל

בתחילת . מחליטים לקבל את ההצעה לסדר בדבר מעקב החלטות מועצה :74 ' מסהחלטה

  .כל שנה יופץ דוח ביצוע החלטות המועצה לחברי המועצה
  

זה מתוך , ה אין שום מוקש במה שאמרתי'חבר. בבקשה יאיר, כן  :יהודה בן חמו

, אמיר קלט שזה בסדר. בוא נבדוק מה לא בסדר. כוונה נקייה
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לא אמרת את , זו שפת הגוף שלך. 'שנייה, רגע, רגע'נפתלי אומר 

. אנחנו נקבל אותם, זו הוכחה שאתם תגישו הצעות טובות. זה

, אתם תגידו כל מה שאתם חושבים. טתילשי, אבל טובות לדעתי

  . דמוקרטיה. בבקשה, כן. תעשו מה שאני מחליט וזהו

  .רואים שאתה לא מכיר אותנו  :אל- אתי גן

, הוא אמר את זה בהערה קטנה, בסיום הדברים של יהודה  :יאיר אברהם

אם וכאשר , שהנושא של תוכנה של מעקב אחרי החלטות

הרבה יותר - ר זה הרבהאז אני אומ, העירייה תיישם את זה

גדולים עסקיים וציבוריים נוהגים לעשות ארגונים . משמעותי

ולכן בנושא , שהוא מקובל, מעקב אחרי החלטות שהוא מפורט

  . אלא זה לנהל, הזה זו לא רק שקיפות

  . ביצוע וניהול  :אל- אתי גן

  . תודה חברים  :יהודה בן חמו

  

  .01/04/09אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום   .2

  

  . בבקשה נפתלי, אישור פרוטוקול ועדת כספים  :יהודה בן חמו

, השאלה שלי אם אתם מציעים להצביע על הפרוטוקול כחבילה  :נפתלי גרוס

  ? - כמקשה אחת או

  . תגיד מה ההסתייגות שלך  :יהודה בן חמו

השאלה אם ההצבעה אחרי זה כמקשה . יש לי מספר הסתייגויות  :נפתלי גרוס

  . זה מאלץ אותנו להצביע נגד, זה כמקשה אחתאם . אחת או לא

  . תגיש את ההסתייגויות שלך  :יהודה בן חמו

  , בנושא גלר, יהודה  : לויאהוד יובל

זה לא , עם כל הכבוד, לא. ריבונו של עולם, אבל כרגע הוא מדבר  :יהודה בן חמו

  . בבקשה, נפתלי. תרבות הדיבור תשמר, גם אם זה ערב חג. ילך
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,  לי סתם שאלה של נוהל וזה ליועצת המשפטית או ליועציםיש  :אל- אתי גן

י "האם פרוטוקול של ועדת כספים לא צריך להיות מאושר ע

  ? חברי ועדת הכספים, ועדת הכספים

  . מאשרים את זה בהצבעות  :יהודה בן חמו

   ?כי מה יכולים להגיד כל המליאה  :אל- אתי גן

  . זה אישור החלטות. ל זה בעברדיברנו ע, זה לא אישור פרוטוקול  :יאיר אברהם

  , כי אני ראיתי, אז זהו  :אל- אתי גן

, מקבל, "אישור החלטות: "אני מבקש בסדר היום לתקן להבא  :יהודה בן חמו

תודה על . אני מבקש להבא לשים לב לדברים האלה. תודה

  . אתה בזכות דיבור, בבקשה נפתלי. ההערה

ל העירייה " על הסמכת מנכ שמדברת22יש למשל החלטה מספר   :נפתלי גרוס

ולהביא הנושא לאישור , והגזבר לבצע העברות מסעיף לסעיף

אנחנו התנגדנו לסעיף הזה כסעיף גורף גם . המועצה בדיעבד

אני , ואנחנו מתנגדים לה גם עכשיו, כשדובר על דיוני התקציב

  ,אני לא אוכל, לכן אם זה יובא כחבילה. לפחות

אל , תאמין לי יימצא פתרון להערה הזאת. ריתודה יקי. אוקי  :יהודה בן חמו

  . רשמתי, תדאג

גם , ₪ מיליון 100 בקשר להלוואה הידועה של 24החלטה מספר   :נפתלי גרוס

לכן אני לא אוכל להסכים לה אנחנו התנגדנו בוועדת הכספים ו

  . לה עכשיו או במליאה בזמנו

  . מותר לשנות את דעתך  :איציק יואל

  . א שיניתי את דעתיאני ל, לא  :נפתלי גרוס

  . זה בסדר, הוא בא פתוח מהבית  :יהודה בן חמו

  . אלה שתי ההערות שלי. זהו  :נפתלי גרוס

  . אורן בבקשה, תודה  :יהודה בן חמו

אני רוצה להתייחס ספציפית לגבי שיפוץ מבנים ולחזור על מה   :אורן כהן
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אני חושב שזו מהפכה חברתית . שאמרתי בעצם בוועדת הכספים

  . ה הזוהיוזמ

  . אתה מתכוון, שיקום חזות המבנים  :ר אמיר גבע"ד

. בעיניי זו מהפכה. השיפוץ החיצוני, כן, שיקום חזות המבנים  :אורן כהן

שתושבי , כמה פעמים מאוד, מאוד מקווה- מאוד- אני מאוד

השכונות יידעו וישכילו לעשות את ההתאגדות הזו ולקבל 

גם לאשר חלק חוזר על הבקשה אני . לעצמם את ההלוואות

אני חושב שיש בזה . אקונומי- בעיקר על רקע סוציו, מענקים

  . ואני מברך את כל היוזמה, אמירה לכיוון מי שידו איננה משגת

  . בבקשה, אתי. תודה  :יהודה בן חמו

, הסעיף הראשון של חזות העיר. אני רוצה באמת להתייחס  :אל- אתי גן

על כך שזה שבאמת הגיע הזמן לעשות את זה ואני מברכת 

   ,הוחלט

  .עכשיו היא תחזור בה. תבדקי שהקלטת עובדת טוב  :יהודה בן חמו

רק שהייתי מאוד שמחה אם כבר היתה איזושהי תכנית שהיו   :אל- אתי גן

מה , כל סדרי העדיפויות', בשלב ראשון זה וזה, הנה'אומרים 

  , קודם למה

  , אבל אנחנו אמרנו  :אבי בן חמו

  . לא לענות, ובעז, עזוב  :יהודה בן חמו

  . אני מודה שלא הייתי. אנחנו לא היינו אז אנחנו לא יודעים  :אל- אתי גן

  . תתעדכנו. בבקשה  :יהודה בן חמו

 שדיבר 23לגבי אם אני אלך שוב לאותו סעיף . אז זה לגבי זה  :אל- אתי גן

לא ייתכן שיהיה , שבזמנו אני גם ציינתי את זה, עליו כבר נפתלי

כי אף , זבר בדיעבד בלי הגבלה של סכוםל וג"החלטות של מנכ

, 1,000ואני חושבת שגם לא רוצה שעל כל אחד מאיתנו לא חושב 

  . תבואו אליו ₪ 500 או 2,000
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  . אני אתייחס  :יהודה בן חמו

  , אבל חייבת להיות מגבלה של סכום  :אל- אתי גן

  . ₪ מיליון 430עד   :יהודה בן חמו

כי זה משהו גורף , בדוק את זהוזה אני אומרת שאני גם א  :אל- אתי גן

  .ולא קיים בשום מקום בקטע הזהשלדעתי איננו 

, לא יותר, בתקציב הפיתוח יהיה להם סמכות₪  מיליון 234עד   :יהודה בן חמו

  . יאיר, כן.  שנים הבאות5- ל

החלטות של ישיבת / אחת היא לגבי הפרוטוקול . שתי הערות  :יאיר אברהם

אמת יש פה גם תמלול חלקי של  שלה ב1בסעיף . ועדת הכספים

 אם כבר - האחד . אני מציע שני דבריםאז , מה שנאמר בישיבה

  , מצטטים ואומרים מה כל אחד מהחברים בוועדה אמר

  .אוקי, הערות לפרוטוקול  :יהודה בן חמו

כפי שהם היו או שללא , כלומר, אז או שהיו הצעות בשם אמרם  :יאיר אברהם

  . שום זה

  . בבקשה? ההערה שלךמה   :יהודה בן חמו

, כשאני מדבר לגבי מה שכתוב לגבי מה שאני אמרתי, למשל  :יאיר אברהם

  , שאני ביקשתי הבהרות לגבי מסמך שאכן מצורף

  . תעיר מה אתה רוצה שיהיה כתוב, תעיר  :יהודה בן חמו

אם .  צריך לפרט יותר מאשר חצי משפט- ' א. אז אני אומר  :יאיר אברהם

  , כולל אמירות של חברי הוועדהמחליטים שהפרוטוקול 

ברשותכם , עם כל הכבוד, סליחה. זה אני לא אתן, לא, לא, לא  :יהודה בן חמו

  , תראו

  , את מה שאני אמרתי... ברגע שאומרים חצי משפט זה, יהודה  :יאיר אברהם

  , אני בהחלט מקבל  :יהודה בן חמו

  . אז אולי לא כותבים כלום  :יאיר אברהם

אני מקבל בהחלט את ההערה שאסור שיושמטו , ר יקירייאי  :יהודה בן חמו
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פרוטוקול של . חד משמעית, דברים או לומר חצאי משפטים

זה לא , פרוטוקול של כל הוועדות בעירייה דרך אגב, ועדות

פרוטוקול כמו שאנחנו יושבים פה כרגע מתמללים מילה במילה 

ם כותבים את עיקרי הדברי, מטבעןבוועדות . כולל רעשי הרקע

אני מבקש , לכן אם משהו עוות בדברים שלך. ואת ההחלטות

אם זה לבוא ולומר את . יתקנו אותם, תאמר אותם לפרוטוקול

הישיבות האלה , חברים, כל הדברים שנאמרו בוועדת הכספים

לכן אני לא אבוא . עולות לנו הרבה מאוד כסף שלא יקל לכם

  . םתשלי, בבקשה יאיר. להתחיל להקליט את כל הוועדות

אלא כמו שאתה אמרת באמת , אני לא מדבר על תמלול מפורט  :יאיר אברהם

ועיקרי הדברים שלי בדיון הזה היה בפרשנות . עיקרי הדברים

י היועצת המשפטית איך העירייה בעצם מסייעת "שניתנה ע

  . לפרויקט הזה

  .התקבלה פה חוות דעת של עמוד וחצי לפרוטוקול  :אבי בן חמו

ברגע שזה מצורף לפרוטוקול אז זה , אני אומר. בסדר, נכון, נכון  :יאיר אברהם

. הערה שנייה לגבי החלטה. מפרט ומבהיר במה דברים אמורים

אם אני ? נכון, ההחלטה שהתקבלה בוועדה זה שממנים צוות

שממנים צוות שבעצם קובע קריטריונים וקובע את , זוכר טוב

  . זאת ההחלטה שהתקבלה. 'תהליך העבודה וכו

  .זאת ההחלטה  :ה בן חמויהוד

  . פה אין לזה שום תימוכין  :יאיר אברהם

אמרת רק גורמים מקצועיים בלי , ...ביקשנו שאורן יהיה  : לויאהוד יובל

  , פוליטיקאים

  . 'ביקשתי'תגיד ', ביקשנו'שאתה אומר   :יהודה בן חמו

  .תמשיך ללמוד תגיע לזה, אתה יודע, יהודה, ...זה   : לויאהוד יובל

  . תעשה לי טובה, אל תיכנס לדברים שלי בזמן שאני מדבר, יובל  :רהםיאיר אב
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  . הוא צודק, בבקשה  :יהודה בן חמו

  , הצעת ההחלטה היתה למנות. אני רוצה קשב  :יאיר אברהם

  , קריטריונים לחלוקה...  :ד קרן קדמי"עו

  ? מה אתה רוצה, כתוב את זה  :יהודה בן חמו

  ? איפה  :יאיר אברהם

  . היא מקריאה מהפרוטוקול  :יהודה בן חמו

  , אני רואה מה כתוב, לא יודע  :יאיר אברהם

ואנו נחזור , יש צורך להקים ועדה לקביעת קריטריונים לחלוקה"  :יש'ר בוקי צ"ד

  . "לכאן על מנת לאשר את הקריטריונים

  ? יש לכם את הפרוטוקול הזה שם או שרק יאיר קיבל בטעות  :יהודה בן חמו

. זה ציטוט של מה שאבי אמר, נוסח של הצעת ההחלטהזה לא ה  :יאיר אברהם

אני חושב שהצעת החלטה צריכה להיות כתובה מה הצעת ? בסדר

. ושהיא מאושרת או לא מאושרת, ההחלטה כמו במועצת העיר

  . זה מה שאבי אמר, בסדר. הצעת החלטה ברורה

  . תקבל את הדברים של אבי כהצעת החלטה  :עמירם מילר

   - זה לא, כבודו במקומו מונח, בי אמר זה בסדרמה שא  :יאיר אברהם

אני מקבל מאוד את הדברים ואני , אמרנו בפירוש, סליחה  :יהודה בן חמו

ואני בהחלט מתחבר להערה שאמר , מסתמך רק על סמך הזיכרון

היועצת , יהיה המהנדס,  אנשים3 אמרנו שיהיו .יובל עכשיו

  . ל"המשפטית והמנכ

 ומהנדס ונציג אגודה לתרבות יועץ משפטי, ראמרנו גזב, לא  :אבי בן חמו

  . הדיור

הוא הציע את אורן ואני , זה מקובל עליי וזה נכון. אוקי, והנציג  :יהודה בן חמו

, אמרתי חברים לא יהיו בוועדה הזו פוליטיקאים כולל לא אותי

תקום ועדה עם נציג לאגודת תרבות הדיור , שיהיהולכן זה מה 

הוא אשר , קבל את ההערה שלךמ. ואלה השמות והתפקידים
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  . אמיר בבקשה. תודה רבה יאיר, בבקשה. יהיה

אני הערתי כבר בעבר . אחת לגבי הפרוטוקול.  הערות3  :ר אמיר גבע"ד

שהפרוטוקול של ועדת הכספים בדרך כלל הוא באמת לא מספיק 

אני מקבל את זה שאי אפשר לעשות אותו בצורה יסודית . ממצה

אבל , טוקולים עם הקלטות וכן הלאהכמו שאנחנו עושים פרו

אני קורא את , אם לא הגעתי לישיבה, באמת כחבר ועדת כספים

אני הרבה פעמים לא מצליח לעקוב אחרי מה היה , הפרוטוקול

אז אני מתאר לעצמי שעל אחת כמה וכמה חבר . בדיוק בדיון

ואני גם . מועצה שהוא לא חבר בוועדת כספים לא יכול להתמצא

שבאמת ,  על הפרוטוקול של הישיבה הקודמתהערתי למשל

למשל אני מצאתי שדברים של מר . הדברים לא בדוקים עד הסוף

צרפתי הוצאו מהקשרם והיה כתוב בישיבה הקודמת בדיון על 

  , הארנונה שכאילו הוא אמר אין לנו זמן להתעסק בנושא

  , ממה שאמרתי...   :צביקה צרפתי

וטוקול או שציטטו אותך כמי שהציע זה היה כתוב שם בפר  :ר אמיר גבע"ד

  , כנראה היתה שם טעות, 1.2%- שההעלאה תהיה ב

  . 21התכוונתי   :יהודה בן חמו

  . אז קצת יותר להקפיד  :ר אמיר גבע"ד

 משפטים על כל החלטה לא 3-4, אני מבקש את הפרוטוקולים  :יהודה בן חמו

  . תזיק

והנה פה ברוח ,  אורן להצטרף לדבריו של אני רוצה- שתיים   :ר אמיר גבע"ד

אני מברך על הנושא של פרויקט בשיקום חזות , חיובית לחלוטין

אני חושב שהגיעה השעה והגיע הזמן ואני חושב שזה . מבנים

בכל ,  אני מקווה שזה יעבוד לא רק בשכונות.מאוד חשוב- מאוד

  . רחבי העיר

  . בכל העיר, בכלל  :יהודה בן חמו
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, ההלוואה הגדולה שאנחנו לוקחים לגבי - ושלוש . זה חייב לעבוד  :ר אמיר גבע"ד

אז פה אני גם הייתי בין אלה שמלכתחילה לא שש לעניין של 

אבל מרגע שהתקבלה החלטה . הצורך לאשר את הדבר הזה

אז , לקחת את ההלוואה הגדולה הזאת, שאנחנו על דעת הרוב

 אני ,כמי שהיה שותף לתהליך במסגרת ועדת ההשקעות שלנו

מכיוון שבאמת , ל ואת הגזבר" לברך פה את המנכאפילו חייב

נעשתה בתנאים כלכליים מאוד קשים התוצאה הסופית שאנחנו 

אבל היא תוצאה פנטסטית . אני מבין, לא מפרטים אותה פה

 אז בקטע .מבחינת באמת הישג לעירייה לפחות של תנאי הלוואה

  , הזה אני בוודאי שלא יכול להצטרף לאישור

ואני מוצא לנכון לברך גם אותך על העבודה המסורה . ודהת  :יהודה בן חמו

 על החברות ל והגזבר וגם את דדי לדרמן"גם את המנכ, והברוכה

- שללא ספק עבודתכם מוערכת מאוד, שלכם בוועדת ההשקעות

החמישייה הזו עושה עבודה נפלאה ועל כך ,  יושב פהועלאמאוד 

  , אנחנו עוברים לכמה הערות קטנות שלי. תבורכו

  , אני קודם כל רוצה להגיד ששלחתי הצעה לסדר, יהודה, סליחה  : לויאהוד יובל

אפילו במיוחד , אם מותר לי, בוא נעשה איזה נוהל ברשותכם  :יהודה בן חמו

באמת יש , חברים שלא היו בוועדת כספים, לחברי האופוזיציה

אני , אבל אלה שהיו בוועדת הכספים. ירחיבו, מקום שישאלו

הרי . לא שאני לא רוצה לשמוע חס וחלילה,  כללימדבר באופן

לא אני אומר באופן , מי שהיה בוועדת כספים, הדברים האלה

, אלה שהיו בוועדות, גם בכלל, גם על ועדות אחרות, כללי

אבל אם נחזור כל , הדברים הוערו והתקבלו גם, הדברים נאמרו

  . בבקשה יובל, פעם על דברים

שאם יש דברים ,  אם אני אוסיף לדברים שלך,רצוי באמת, לא  :אל- אתי גן

חשובים שאנחנו יכולים לבקש ברגע שאנחנו מקבלים את 
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  . 'כי זה נראה לנו חשוב' ג', ב', נא להוסיף א'להגיד הפרוטוקול 

הפרוטוקולים . הפרוטוקולים לא נועדו לדיון פה, ה'חבר. מקובל  :יהודה בן חמו

יש , יש היום פקסים, יש היום מיילים.  שעות לפני48נשלחים 

אם יש לך להוסיף על הדברים , בבקשה יובל. תעירו, טלפונים

  . שאמרת בוועדת הכספים

מכיוון שכבר שלחתי לי יותר מפעם אחת הערות לפרוטוקולים   : לויאהוד יובל

אז יש לי בעיה עם זה , לא ידוע לי שהם תוקנו, והם לא תוקנו

שהם משמשים נאמרים שם דברים , שנושא של וועדת כספים

 והם לא ,מצג לדברים שאחרי זה מחליטים עליהם פה במועצה

ואז הרבה דברים שנאמרו . לא לפרוטוקול ולא בכלל, מגיעים

לא , לא מגיעים לפני המועצה, ושימשו בסיס לקבלת החלטות

 בגלל זה הנושא .מגיעים לאנשים שמקבלים החלטות במועצה

יהיה נורא , ספיםכל דבר שייאמר בוועדת הכ, הזה של תמלול

  , מכובד

  . הבנתי. לא יהיה תמלול. הבנתי  :יהודה בן חמו

אמרתי שנושא של . אני מבין אותך, עכשיו... לא ביקשתי את  : לויאהוד יובל

ים לשמש בסיס להחלטות שמתקבלות דברים שנאמרים יכול

כמובן שאין לאף אחד פה מה , ואם יהיה תמלול, במועצה

נכון להיום . שם יהיו בסיס גם לעתידאז דברים שאמרו , להסתיר

מה הגיע , הם לא משמשים לעתיד ואז יש בעיה במה שנאמר שם

לנושא ועדת כספים יש את הנושא של סמכויות . לפרוטוקול

ל וגזבר זה כמו לתת לראש העיר "שלמעשה מנכ, ל וגזבר"מנכ

לא צריך . לנהל את העיר ולהעביר העברות בין סעיפים בעצמו

לוקח לעצמו את הסמכות , שאמר ראש העיר עכשיוכמו . מועצה

אנחנו . מה הבעיה, להעברות בין סעיפים₪  מיליון 450עד 

מתנגדים לסמכויות להעביר בין . מתנגדים לדברים האלה
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אם היית חבר , אבי אתה מפריע לי, מתנגדים למתן. סעיפים

   .אופוזיציה היית בחוץ

  .  דקות2.5יש לך עוד   :אבי בן חמו

אז עכשיו אני . דווקא להרגיז אותך,  שנה90אלוהים נותן לי עוד   : לויובלאהוד י

מבקש שכשדיברנו על זה שבישיבת ועדת כספים לא קיבלנו 

, לא לכמות עובדי קבלן, נתונים ממאזן קודם אם המאזן הנוכחי

, ל הבטיח שהוא ימסור אותם"שהמנכ, שאלות שביקשנו הבהרה

אין .  שום דבר- בעירייה , רייהכמה עובדי קבלן עובדים עבור העי

  , לנו גם את הביאורים

   .לא להפריע לו בבקשה,  דקות5 ויש ל  :יהודה בן חמו

מאזן שאין לו . המאזן כמו שהגיע אלינו הוא חסר ביאורים  : לויאהוד יובל

קשה להבין מה נאמר בו ולמי מתכוונים . ביאורים זה דבר סתום

  , מעשהת ל"בי- ף"ביאורים זה אל. ומה אומרים

  . י הגזבר"גם זה הוסבר ע  :יש'ר בוקי צ"ד

אם הוא מבין כל כך בנושא כלכלה , אני מבקש מסגן ראש העיר  : לויאהוד יובל

 תחנוך למי .ואנחנו לא מדברים בנושא חינוך עכשי, ובמאזנים

מופיעים שם , בנושא של מאזן בלי ביאורים. לא לי, שאתה רוצה

מאזן בלי ביאורים זה נייר . םהפניות לביאורים ואין שם ביאורי

ובנושא של האגודה , שכונותבנושא של . חבל על הנייר, סתום

זו לשון , אני ביקשתי יהודה באופן אישי, ביקשנו. לתרבות הדיור

, לפעמים לא, לפעמים לומדים אותה, אבל אתה יודע, דיבור

שתהיה לו . שתהיה לו אמירה, שנציג השכונות יישב בוועדה

יקרה מצב שבו לשכונות יהיה קשה , ו מה יקרהעכשי. השפעה

. ומי שיצטרך לתקן את הקושי הזה זה נציג של השכונות, להגיע

אז יש לנו מצב . בגלל זה צר לי, וזה היה צריך להיות אורן

אז . לא יקבל אותו, ציבור שצריך איזון ביכולת שלהם להשפיעש
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יל להכל, אני מבקש פעם נוספת, אני היום מבקש פעם נוספת

אבל , אולי קצת קשה לו לתרום לציבור. בצוות הזה את אורן

  . הוא יצטרך לתרום לציבור גם בוועדה לתרבות הדיור

  .התחלת טוב דווקא. את המשפט הזה לא הבנתי  :אורן כהן

לגבי , לגבי ההערות שנאמרו פה. שנייה, אני מודה לך על ההערה  :יהודה בן חמו

נו באנו ואמרנו גם בישיבת אנח, ל"נושא של הסמכת מנכ, נפתלי

בדרך כלל , התקציב וגם בישיבת ועדת הכספים האחרונה

ל גזבר היא לא באה ממקום תלוש "הסמכות הזו שניתנת למנכ

היא לא באה ונותנת להם את הסמכות לחרוג . מהמציאות

  .  זה אין מנדט לאף אחד.מהמסגרת התקציבית

  ) נשמע צלצול פלאפון(

היא לא נותנת מנדט לאף .  מכולם לסגור פלאפוניםאני מבקש  :יהודה בן חמו

קחו בחשבון . חוץ למסגרת המאושרת על ידנומאחד לנהל 

של מנהלי , שהבלמים והאיזונים בתוך הארגון של מנהלי האגפים

. יותר חזקים מכל אחד ואחד שיושב בשולחן הזההם , היחידות

על הגור , כל אחד נלחם כמו לביאה שנלחמת על התינוק שלה

, הם לא יכולים להעביר, אין. שרוצה לשמור על התקציבים, שלה

הם לא יוכלו להעביר מאגף , ל"עם כל הכוח של הגזבר והמנכ

. כי מהר מאוד זה מגיע אליי, לאגף בלי אישור של מנהלי האגפים

למרות שאני סומך את ידי . תאמינו אם אני רוצה או לא רוצה

בתוך האגף . הסכמותבמאה אחוז שהם לא יעשו את זה גם בלי 

בא , בא המנהל לצורך ההמחשה רק. זו אופרה יותר קלה, בכלל

השנה הקצתם לי לקונצרטים 'אומר , מנהל מחלקת אגף תרבות

לעומת זאת להצגות אני . אני צריך שלושת רבעי איקס, איקס

והוא , אז הוא מעביר מהקונצרטים להצגות. 'צריך איקס ורבע

אני לא .  זו הסמכות הבלעדית.לא חורג מהמסגרת התקציבית
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. אני רק מנסה להסביר לכם מה המשמעות, מנסה לשכנע אתכם

באשר לשיפוצי . אין פה מנדט לחרוג מהמסגרת המאושרת

  , המבנים

תמיד היינו מרכזים את הדברים האלה באיזו רשימה ומביאים   :ר אמיר גבע"ד

  . אותה לוועדת הכספים

חד משמעית , מספיק, חברים,  סליחה רגע.אז יתנו לכם סקירה  :יהודה בן חמו

איזה , למועצה, תינתן סקירה לא רק לחברי ועדת הכספים

אבל אני לא אגיד להם תרוצו על כל סעיף . סעיפים הועברו

  , תקבלו את האישור של המועצה, תקבלו את האישור שלי

אפשר יהיה להחזיר את המצב , ואם משהו לא יהיה מקובל  :ר אמיר גבע"ד

  ? ולקדמות

אבל שום דבר לא יעשה שהוא לא מקובל על הגורמים שנוגעים   :יהודה בן חמו

אם אתה תבוא ותגיד לגזבר . אתה מנהל אגף, אמיר. בעניין

', לטובת הנוער₪  אלף 100אני אין לי בעיה לוותר על 'ל "ולמנכ

  ? למה שלכם יפריע? אז למה שלי יפריע, ואתה בספורט

  . אלא יותר ביחידת השירות של ההנהלה, באגפיםהבעיה היא לא   :ר אמיר גבע"ד

הוא , והמנהל הוא הפונקציה. יקירי, אבל כל יחידה יש לה מנהל  :יהודה בן חמו

  .שלא ייתן לקחת ממנועומד עם האצבע 

אני , אני אומרת, החשיבה בכל מערכת גדולה שעשתה, יהודה  :אל- אתי גן

גבלה של נתקלת פעם ראשונה ולכן אני מופתעת שזה פה אין מ

  . זו הנקודה, בדיעבד. סכום בדיעבד

  . זה הסכום, במסגרת התקציב המאושר  :יהודה בן חמו

עובדה שבכל הזה גם בממשלה בכלל אני יודעת , יכול להיות מצב  :אל- אתי גן

אבל יכול להיות . זה דורש בדיקה. לא יודעתאז , שזה אסור

, או זהאו מקושר יותר , שיהיה מנהל אגף אחד שהוא חזק יותר

לכן המערכות עובדות בצורה כזו שאומרים שיש סכומים שלא 
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  . זו הנקודה. אבל מעבר לסכום מסוים לא בדיעבד

אני חד משמעית חושב שיוזמה , באשר לשיפוצי המבנים. תודה  :יהודה בן חמו

יוזמה דרך אגב שבאה מאחד מהתושבים שבמקרה היה , ברוכה

ואמר שבמקומות , אצלי בקבלת קהל יחד עם ועד הבית שלהם

אני מקווה מאוד , חיכינו, ראינו, למדנו, הלכנו.  זה קורהאחרים

  . שיהיה מוצלח

, אני מציע ואני לא אומר את זה בציניות, באשר להענקת מענקים  

בואו לא נעשה תחרות של , אמרתי את זה בוועדת כספים

וכל אחד יציע גם מה גובה המענק , מה גובה המענק, פופוליזם

מאגורה ועד בכלל אי אפשר . ניח שתהיה תחרות בינינוואני מ

ואם החוק . י החוק"ואני יכול לפעול רק עפ, כי יש חוק. לתת

במילא מקבלים את . אני לא אתן מענק, מגביל אותי לתת מענק

שהעירייה סופגת , זה מובן לכם מראש. העזרה בריבית וההצמדה

ני בהחלט על כן א. ערבות על ההלוואהאת הריבית וההצמדה ל

, ומי ייתן שהשולחן הזה מעת לעת יתכנס, מקווה ומצפה כמוכם

אני מתאר לעצמי , מי שהיה בוועדת כספים. ויאשר הגדלת הקרן

אבל בהחלט גם כן האגודה לתרבות . שזה כתוב בפרוטוקול

פר , והיא נותנת מענקים וכן הלאה, הדיור בהחלט שותפה איתנו

- תלוי לאיזה מעמד סוציו, תלוי לגובה ההכנסה שלה, ל משפחהכ

  . אקונומי כזה או אחר

נאמרו בעבר , נאמרו בעתיד, נאמרו פה דברים. הלוואהבאשר ל  

באשר להלוואה חד משמעית אני עומד ומברך על , ונאמר היום

אני חושב שההלוואה גם . ההחלטה של לקחת את ההלוואה

מוכיחה את עצמה מבחינתנו לתת אוויר יותר לפרויקט של 

כפי שנאמר ההלוואה מיועדת אך ורק לשכונה , ה הירוקההשכונ

, ואני כבר רואה את התוצאות בבקשת ההיתרים. הירוקה
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רצית להעיר . זהו. בהתייחסות הרצינית של העיר ואגף ההנדסה

  . בלי להיכנס לדברים אישיים, לגבי ההערה של יובל לוי

,  בוועדת הכספיםאמרנו גם, לגבי הבירורים. שתי תשובות ליובל  :אבי בן חמו

אנחנו לא מבקשים , זה רק דיווח, ח כרגע זה דיווח רבעוני"הדו

אנחנו עושים את המאזן הבלתי . פה לקבל איזשהו סוג של אישור

ח החיצוני מטעם "משרד רואת המאזן המבוקר שעושה . מבוקר

וזה , שם יהיו כל הבירורים, מטעם אגף לביקורת, משרד הפנים

  , באופן טבעי יבוא

  .הכנסת ביאורים  : לויוד יובלאה

  .יובל, אני לא מתווכח איתך  :אבי בן חמו

  , אם אתה, עם כל הכבוד, סליחה יובל  :יהודה בן חמו

  . הכנסת ביאורים בדיווחים ברבעונים קודמים  : לויאהוד יובל

  , עם כל הכבוד, סליחה אני מבקש ממך יובל  :יהודה בן חמו

   ?למה ברבעון הזה לא  : לויאהוד יובל

  . תמשיך, בקשה. אל תענה. אל תענה. עוד פעם  :יהודה בן חמו

מיד אחרי החג , אמרנו, לגבי קבלן כוח אדם. זה לגבי הביאורים  :אבי בן חמו

, כמויות, תקבל פירוט מסודר מהגזבר מיהם קבלני כוח אדם

  . הכל, מספרים

אשר לא אנחנו מבקשים ל. 2אני עובר לאישור סעיף . תודה רבה  :יהודה בן חמו

  .את הפרוטוקול אלא את החלטות ועדת הכספים

אישור המלצת ועדת הכספים כמפורט : הצעת החלטה  :אבי בן חמו

  . 1.4.09בפרוטוקול מישיבה מיום 

ל "בהסתייגות של נפתלי גרוס בנושא של הסמכת המנכ  :יהודה בן חמו

ל "בהסתייגות של אתי בנושא של הסמכת המנכ, וההלוואה

את מי בעד לאשר . תודה רבה? מרתי נכוןא? אמת, והגזבר

  ? המלצות ועדות הכספים כפי שפורט בפרוטוקול
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  ? הצעה- למה לא תביא הצעה, יהודה  : לויאהוד יובל

  . ככה מותר לי וככה אני עושה את זה, כי אני מאשר, סליחה רגע  :יהודה בן חמו

  . חלטותאנחנו מאשרים ה, לאשר פרוטוקול אנחנו לא מאשרים  : לויאהוד יובל

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

  הצבעה  

 נורית,  לויארנון,  כהןאורן, יש' צבוקי,  בן חמויהודה: בעד

,  צנעניאיתן,  אליאסמנשה,  מילרעמירם,  יואלאיציק, לוי- חסון

,  גרוסנפתלי, אל-  גןאתי, בוזגלו-  עמרמישלי,  צרפתיצביקה

  . פה אחד)כולל ההסתייגויות(.  ויובל לוי אברהםיאיר,  גבעאמיר

 בהסתייגות 09/0401/ החלטות ועדת הכספים מישיבתה מיום מאשרים :75 ' מסהחלטה

ויובל לוי בהתנגדות יאיר אברהם , 23' אל ונפתלי גרוס להחלטה מס-אתי גן

ב פרוטוקול "מצ (24'  ובהסתייגות נפתלי גרוס להחלטה מס23' מס' להחל

   ).ועדת הכספים
  

  .  נציג ציבור לוועדת לאיכות הסביבהמינוי  .3

בוועדה לאיכות , אני מבקש להעמיד להצבעה ואישור. 3סעיף   :יהודה בן חמו

אנחנו צריכים , הסביבה כבר חילקנו את הנציגויות בין הסיעות

לאשר נציג ציבור שיהיה בוועדה לאיכות הסביבה ויהיה עוד נציג 

ם אמורים לשלוח שה, אחד של נציג הארגונים הירוקים הארציים

אנחנו מבקשים . להערכתי זה יהיה פנחס כהנא. לנו את השם

, כנציג ציבור בוועדה של איכות הסביבהלאשר את מאיר אלונים 

מי שלא מכיר את . הוא מבקש לתרום בנושא הזה, הוא היה בעבר

איש , איש פעיל,  שנים10, ל העירייה לשעבר"מאיר אלונים מנכ

  . ותורציני ואני מבקש לאשר א

השאלה היא פה , עם כל החיבה והידידות למאיר. יש לי שאלה  :ר אמיר גבע"ד

אמנם , מאחר והוא נכלל ברשימה שלך למועצת העיר, משפטית
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אני מדבר . השאלה אם זה בסדר, אולי, במקום לא ריאלי

  .קרן, ברצינות

   .למה טובה גלר לא נכנסה, תדע לך שעד היום אני בודק את זה  :יהודה בן חמו

  . השאלה אם זה בסדר, אבל מאיר היה במקום יותר זה  :ר אמיר גבע"ד

  , אמיר, אני יכול להגיד לך דבר אחד  :יהודה בן חמו

  ? הוא יכול להיות נציג ציבור  :ר אמיר גבע"ד

לא , אנחנו מבקשים בוועדות הללו. אני יכול להגיד לך דבר אחד  :יהודה בן חמו

ואני . ים עם זיקה לנושאלשים אנש, סתם היא ועדה סטטוטורית

. באיזו רשימה הוא וכל זה, לא מדקדק כרגע באיזה מקום הוא

  , האיש הזה עם הניסיון הנצבר שלו, אני בפירוש בא ואומר

  . אין ספק שכישורים יש לו  :ר אמיר גבע"ד

, אם כולנו מתעלים על עצמנו ובאים ואומרים, לכן אני בא ואומר  :יהודה בן חמו

, והוא יכול לתרום, 13 אצלך או מקום 12גם אם היה מקום 

  . תאמין לי שהיינו עושים את זה

  . רק השאלה אם הוא עונה לקריטריון של נציג ציבור  :ר אמיר גבע"ד

  . בטח שעונה. עונה. עונה  :יהודה בן חמו

, אנחנו ירוקים, מישהו שיש לו זיקה, אם נלך לפי הלוגיקה שלך  :נפתלי גרוס

   - חנווצריך להיות מישהו שאנ

  . אנחנו צריכים איש ציבור  :יהודה בן חמו

  . איש ציבור  :נפתלי גרוס

  . אין לנו אנשי ציבור  :אל- אתי גן

  . אנחנו נמצא איש ציבור גם כן  :נפתלי גרוס

  ? אתה ירוק  :יהודה בן חמו

  . אבל בעיקרון כן, עכשיו לא  :נפתלי גרוס

  הצבעה

נורית , ן לויארנו, אורן כהן, יש'בוקי צ, יהודה בן חמו: בעד
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, איתן צנעני, מנשה אליאס, עמירם מילר, איציק יואל, לוי- חסון

  .ויאיר אברהם , אל- אתי גן, בוזגלו- שלי עמרמי, צביקה צרפתי

   יובל לוי:נגד

  .אמיר גבע,  נפתלי גרוס:נמנע

   . את מינוי מר מאיר אלונים כנציג ציבור בוועדה לאיכות הסביבהמאשרים :76 ' מסהחלטה
  

  .ל ישיבות ועדות העירייהנוה  .4

  

  .  בבקשה, קרן קדמי. נוהל ישיבות ועדות העירייה: 4סעיף   :יהודה בן חמו

  ? כמה נציגי ציבור יכולים להיות בזה, רגע  :אל- אתי גן

  .  אחד של הארגונים הארציים ואחד של העיר.שניים  :יהודה בן חמו

   ,אחד של הארגונים הארציים זה פנחס כהנא  :יש'ר בוקי צ"ד

  . ומאיר אלונים  :יהודה בן חמו

  . יהיו עוד אנשים שישבו בזה. ואחד זה נציג ציבור  :יש'ר בוקי צ"ד

  . משקיפים  :יאיר אברהם

  . כאנשים שתורמים? למה כמשקיפים  :אל- אתי גן

אילו אתם לא הייתם . אבל יש בחוק מספר חברים מוגבל, סליחה  :יהודה בן חמו

הייתי בא ואומר אין לי , טרעם המיקרומ, מודדים על המילימטר

הנוהל 'אבל אתם תבואו ותגידו לי .  נציגים2,3בעיה להוסיף 

  ', קובע

  . אנחנו יודעים, אנחנו יודעים שאנחנו אשמים  :ר אמיר גבע"ד

  . ' חברים6שרק '  :יהודה בן חמו

  .  ואז אנחנו פוטרים אותך3ולכן תן לנו , 3ומגיע לנו   :אל- אתי גן

  . בבקשה,  קרן.תודה  :יהודה בן חמו

שיחול בעצם על ישיבות של ועדות העירייה הוצע כאן נוהל   :ד קרן קדמי"עו

את , ותזה נוהל שבא להסדיר את אופן הדיון של הוועד. השונות
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אופן , הקוורום החוקי שבו הן תתכנסנה ותקבלנה החלטות

החלטנו . ועוד כהנה וכהנה הוראות, כתיבת הפרוטוקול בין היתר

   ,לעשות את זה

  . קצת כבוד, ה'חבר  :יש'ר בוקי צ"ד

  . צביקה סליחה, קרן בזכות דיבור, סליחה  :יהודה בן חמו

יש בו , החלטנו לעשות את זה בנוהל אחד שיחול על כלל הוועדות  :ד קרן קדמי"עו

מעט הסתייגויות בנוגע לדברים מאוד ספציפיים לגבי ועדות 

היה איזשהו על מנת שבאמת י. הכל מפורט לכם בנוהל. מסוימות

קו אחיד אצל כל ועדות העירייה השונות שיפעלו פחות או יותר 

  . י אותם כללים"עפ

מהסיבה אני יכול לומר שהנושא הזה מובא היום לאישור . תודה  :יהודה בן חמו

אנחנו צריכים לגרום לכך שוועדות העירייה יעבדו , הפשוטה

היה , פיםועדת כס, היתה איזושהי ועדה פה, וצר לי. באופן שוטף

קוורום ובעקבות זה שאדם קם באופן מיוחד וחיכה פה בלובי 

אז , ולאחר מכן שעה ארוכה אחרי הישיבה עוד ראיתי אותו פה

וגם אם זו אופוזיציה או , אני נורא מצטער על ההתנהגות הזו

אני חושב שמעבר להתנגחויות האישיות ראוי שאנחנו , קואליציה

את טובת ההחלטות , דותנראה במקרים הללו את טובת הווע

. גם אם יש מיעוט וגם עם יש רוב, העירייה שהם צריכים להתנהל

בטרם האישורים , על כן אנחנו מבקשים לאשר את הנוהל הזה

  . אתה ראשון. בבקשה, מנשה. ף של החברים"ן באל"הערות בעי

 דווקא , לגבי ועדת מכרזים וועדת הנחות מארנונה5.2סעיף ב :ד מנשה אליאס"עו

אז השאלה אם אפשר . תי הוועדות הללו נקבעו לשעות הבוקרש

 17:00כל הוועדות משעה . למה שתי הוועדות, לשנות את זה

  . אבל שתי הוועדות הללו אין הגבלה, ואילך

הן ועדות , אלה שתי ועדות שהן לפחות בקדנציה האחרונה  :ד קרן קדמי"עו
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  , שמתכנסות

פשוט בשעות כי ,  זה מונע ממנו להופיעמי שחבר במספר ועדות :ד מנשה אליאס"עו

  , הבוקר

  .  ידידי, לא הבנתי את ההערה שלך  :יהודה בן חמו

  . למה ההגבלה הזאת לא חלה גם על ועדת מכרזים, ההערה שלי :ד מנשה אליאס"עו

  . אני אענה לכל השאלות, סליחה. אני אגיד לך  :יהודה בן חמו

נניח בוועדת הנחות מארנונה אדם , אני פשוט רוצה להסביר :ד מנשה אליאס"עו

אז אם זה בשעות הבוקר הוא לא , שרוצה כן להופיע בפני הוועדה

  , אבל אם מקרה מיוחד, נניח, יכול להופיע

  . אדם לא מופיע בפני הוועדה  :עמירם מילר

  . גם אם הוא רוצה אסור לו להופיע  :???

  . חברים, זה הרגל שאנחנו מתפרצים באמצע  :יהודה בן חמו

גם בוועדת מכרזים אני לא חושב שזה נוהל תקין שזה יהיה רק  :ד מנשה אליאס"עו

  , חברי הוועדהזה פוגע ב. בשעות הבוקר

  ? עמירם רצית לומר משהו? עוד הערות. יקירי, אני אתייחס לזה  :יהודה בן חמו

שעובדי אגף הרכש הסיבה שזה בבוקר היא , לגבי ועדת מכרזים  :עמירם מילר

אם יאפשרו לעבוד . צל אף יום אחד בשבועלא עובדים מפו

  , ונניח נעשה את זה ביום שלישי שיש פה קבלת קהל, במפוצל

  . נפתלי בבקשה. תודה  :יהודה בן חמו

ולדעתי הן קצת , יש לי פה מספר הערות שייחסו פה לנוהל  :נפתלי גרוס

הזמנה  "5.3סעיף . מתנגשות עם מה שקבוע בחוק או בתקנון

לא תפגום בחוקיות ,  לידיו של חבר מועצהשלא הגיעה במועדה

עכשיו בחוק ". אלא אם כן נקבע אחרת בחוק, דיוני הוועדה

אבל סעיף , לדעתי אין איזושהי קביעה חד משמעית בעניין הזה

שלא , קיצוני, סתם אני אומרכזה יכול לפתוח פתח למצב 

זה כאילו . מזמינים חבר ועדה והוועדה מתכנסת והכל בסדר
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  . זהמכשיר את 

  . קרן, תרשמי  :יהודה בן חמו

:  מדובר בעניין של הקוורום6.3בסעיף , דבר שני. זה אחד  :נפתלי גרוס

ושוב , "בחלוף רבע שעה תהיה ישיבה בכל מניין של משתתפים"

 22, זה משהו שנוגד את הכללים שקבועים אם אני לא טועה, פעם

וא ששם אמנם ה, ששם מדברים על המתנה אחרת לגמרי, לתקנון

צריך להקיש מזה גם על ישיבות אבל , מדבר על ישיבות המועצה

  . הוועדות

בכל , גם בחוק. אני אתייחס לזה, לגבי הוועדות זה שונה לחלוטין  :יהודה בן חמו

. ועדות זה שונה מהדירקטוריון, המוסדות הציבוריים שאני מכיר

  .אבל אני אתייחס לזה. שונה לחלוטין

  . ושב שניתן לקבוע דברים כאלה בנוהל פנימיאבל לא ח, כן  :נפתלי גרוס

  . בטח שאפשר  :יהודה בן חמו

  . צריך לבדוק את זה  :נפתלי גרוס

  . נבדוק  :יהודה בן חמו

וזה באמת בהתייחס למה שאמר פה ראש ,  כתוב6.5סעיף , עכשיו  :נפתלי גרוס

שדווקא לא אני חושב , "חבר ועדה למעט חבר מועצה: "העירייה

אלא לרבות דווקא חבר מועצה , ט חבר מועצהצריך להיות למע

  . שחברי מועצה נעדרים, כי זאת הבעיה,  פעמים3אם הוא נעדר 

 ישיבות 3- שנעדר ברציפות מ, אם כך אתה צריך להוסיף סייג :ד מנשה אליאס"עו

  . ללא סיבה סבירה

מוציאים פה את , מה, אבל לא למעט חברי מועצה. בסדר, אוקי  :נפתלי גרוס

החובה שלהם היא יותר מוגברת ,  להפך?עצה מהכללחברי המו

  . מנציגי ציבור

  . מסכים איתך :ד מנשה אליאס"עו

  .  ישיבות3, אוקי  :יהודה בן חמו
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    - להחיל את זה גם , הוא רוצה להרחיב את זה, להפך, לא :ד מנשה אליאס"עו

וגד ויש לו כוונה טובה אבל הבעיה שזה נ, תאמין לי, אני יודע  :יהודה בן חמו

  . אבל תכף אני אתייחס לזה, בדיוק את החוק

  ? זה נוגד את החוק  :נפתלי גרוס

  . אחר כך מנשה, יובל  :יהודה בן חמו

למי שלא אני הייתי מבקשת שהיועצת המשפטית תסביר פה   : לויאהוד יובל

במה הנוהל , משפטן כמו החברים שיודעים בעל פה את התקנות

מה . בועות היום בחוקהסמכויות שקהזכויות הזה משנה את 

  .הוא בא לשנות מהחוק

  . בבקשה, מנשה. השאלה שלך מובנת, תודה  :יהודה בן חמו

של זימון לפעמים זה לא  שעות 48, הערה גם אולי טכנית יותר :ד מנשה אליאס"עו

אז אם יש ועדות שמתאמים מראש עם החברים זה . מספיק

מים אבל אם יש ועדה שלא מתא. כמו ועדת מכרזים, בסדר

לקבל ,  שעות לא יספיקו לחברים להתארגן48לפעמים , וישלחו

  . את החומר

יש עוד מישהו שרוצה , אני אתחיל מהתשובה האחרונה, חברים  :יהודה בן חמו

  . יאיר, סליחה? לומר

.  אני רואה שזה נוהל למעשה חדש- אחת . שתי הערות אני מבקש  :יאיר אברהם

למשך , ופה שיוסכם עליהאני מציע שהנוהל הזה ייקבע למשך תק

  , פרק זמן

  ?  שנים5  :יהודה בן חמו

  , שבמהלכה הנושא הזה, שנה  :יאיר אברהם

  . בכל קדנציה נדון  :יהודה בן חמו

  . פרק זמן סביר, חצי שנה, שנה, לא  :יאיר אברהם

  ? מה ההיגיון? למה  :יהודה בן חמו

היה ואנחנו ו. משום שהישימות של נוהל נבחנת במבחן הביצוע  :יאיר אברהם
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התנגשות עם , נמצא מקומות שבהם יש נקרא לזה ככה

  , י מציע לנסותאנ, המציאות

  . אוקי, בחזקת גזירה שהציבור לא יוכל לעמוד בה  :יהודה בן חמו

  , ההערה השנייה. בדיוק  :יאיר אברהם

  . זה ההבדל, אנחנו נבחרי ציבור, אבל אנחנו לא ציבור  :יהודה בן חמו

 השנייה נוגעת לגבי יכולת או סוברניות של כל ועדה ההערה  :יאיר אברהם

? בסדר. לקבוע לעצמה נהלים שאינם סותרים את הנוהל הזה

שבו ועדה תקבע לעצמה , האם אפשר להוסיף את זה כסעיף

אם כי הוא בנוסף למה , נוהל שאינו סותר, בנוסף לנוהל הזה

  ? בסדר. שאמור בנוהל הזה

  . לא הבנתי  :יהודה בן חמו

תהיה סוברנית לקבוע לעצמה ההצעה שלי היתה זה שוועדה   :אברהםיאיר 

ובלבד שהם טובים , נהלים שאינם מתנגשים עם הנוהל הזה

  . לעצם התנהלותה

בטרם היועצת המשפטית . תודה ?יש עוד מישהו מהחברים. תודה  :יהודה בן חמו

אני מבקש להעיר את ההערות , קרן קדמי תתייחס לדברים

בדרך כלל , מנשה.  שעות לפני48 מהנושא של אני אתחיל. הבאות

כשמודדים , עוד פעם, אלא מה,  שעות48- אנחנו נשאף ליותר מ

אני לא , אני שומר לי את האופציה, עם סרגל מדידה כזה

, ר ועדה לנסות להכניס עוד נושאים נוספים"אני ככל יו, כיהודה

, תבינו למשל. ולא נכנס לסדר היום, שמא יגידו קיבלתי את זה

ישנם אנשים שאחרי .  זה די בולט בוועדת הבניין,סתם דוגמא

אנשים שנזרקו , באים אנשים, שאנחנו שולחים את סדר היום

,  נחתם4טופס , זוגות צעירים שעוברים דירה לדירה, מהבית

אם , על כן. תבינו שהדברים האלה לפעמים מדובר בדיני נפשות

היינו יותר , ליםלא חלילה את הנה, לא היינו מודדים ובודקים
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 48גם אחרי , עכשיו. אני שומר לי את האופציה הזו, גמישים

אז אני עומד , שעות אם בזה אני צריך פה אחד של החברים

, למחרת מול אותו זוג צעיר או מול אותה משפחה שמבקשת

ואז הם באים ליובל לוי ', יובל לוי התנגד, אני מצטער'מסביר לה 

. מה אכפת לי, ד אני אומר יובל לויגם אם הוא לא התנג. אחר כך

באשר , אני מקבל בהחלט את ההערה של יאיר אברהם, דבר שני

נקיים דיון עוד , בעוד שנה מהיום נבחן עוד פעם, לבדיקת הנוהל

   - פעם במועצת העירייה או

  . לא תזכור את זה, כדאיאחרת לא ... לבקרה על... התנאי  :איציק יואל

  .נביא את זה שוב, ציעה נמשיך לרוץאבל אני מ  :ד קרן קדמי"עו

מהיום תוך שנה . ברגע שהוא מאושר הוא ממשיך, הנוהל ממשיך  :יהודה בן חמו

ותרשמו את הדברים , בקרב חברי מועצת העירנקיים דיון 

בוועדה אחרת , אולי בוועדה כזו זה עבד. על מנת שנבחן, האלה

 באשר לוועדה שתהיה. אולי הגזירה באמת לא עובדים. לא

ואני מצטער עוד פעם שאני מסכים עוד פעם עם יאיר , סוברנית

יכולות , אין ספק שוועדות שקובעות להן את הנהלים, אברהם

והיה וזה , והיה וזה לא נוגד את הנוהל, לבוא ולהגיד רבותיי

. לי אישית אין התנגדות? למה לא, והיה והיה, מתקבל פה אחד

ארנונה דת הנחה לוע, מגבלת הזמן עם ועדת המכרזיםבאשר ל

לא רק הסיבה שמר מילר אמר בנושא של עובדי ', וכו' וכו

  , מחלקת הנכסים

  . לא הנכסים  :עמירם מילר

הכי פעילה - אחת הוועדות הכי. ישנן סיבות רבות, סליחה, הרכש  :יהודה בן חמו

אנחנו נדרשים הרבה . מבין ועדות העירייה זו ועדת המכרזים

נדמה לי אם אני , וע ובדרך כלללהביא אנשים באופן קב. מאוד

  , 07:30-08:00אתם מתכנסים איפשהו שם , לא טועה
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  . לא צריך להגזים  :עמירם מילר

,  אבל מנשה. אני אעיר אתכםחדר כושרמאני חוזר , אין לי בעיה  :יהודה בן חמו

הזמנות . ואני מאמין שזה עושה טוב לכולם, זה בתחילתו של יום

  .יש לך עוד הערות לכל ההערותואם , כדין קרן קדמי בבקשה

  . אני אשיב ברשותכם, כן  :ד קרן קדמי"עו

  . בבקשה, קרן קדמי  :יהודה בן חמו

בנוגע , נפתלי. ראשון ואחרון אחרון- אני ברשותכם אשיב ראשון  :ד קרן קדמי"עו

. "לא הגיעה במועדה"ההוראה הזו מכוונת בעצם ל, 5.3לסעיף 

לא זומן חבר ועדה כזה , יקר, לא במשמע של לא הגיע כלל הזמנה

  , אלא במשמעות שלא הגיע במועדה, או אחר

  , זה גם לא? ואם הגיע אחרי הדיון  :נפתלי גרוס

אין ? אתם רוצים שנסייג את זה ובלבד שהוא הוזמן והגיע אליו  :ד קרן קדמי"עו

אבל המשמעות של הסעיף הזה והמטרה שלו היא . שום בעיה

  , עצמןשלא יתחילו בעבודה של הוועדות 

  . מנשה שואל אם ההזמנה מגיעה עם הפרוטוקול של ההחלטות  :יהודה בן חמו

המשמעות היא בעצם על מנת שלא . עם האשרור של המועצה  :ד קרן קדמי"עו

לדקדק , שהיא באמת עבודה שוטפת, יתחילו בעבודה של ועדות

 כפי 48 שעות לפני או 45 שעות לפני או 48בהאם הגיעה ההזמנה 

, 6.3בנוגע לסעיף . 5.3זאת בעצם הכוונה של סעיף , הלשצריך בנו

  , בנוגע לקוורום

  . קרן בבקשה. אתה לא תפתיע אותי אם לא תסכים לזה  :יהודה בן חמו

בין התקנון שעל פיו מתנהלות יש שוני גדול , בנוגע לקוורום  :ד קרן קדמי"עו

בהיבט הזה סעיף . ישיבות המועצה לבין מה שמדובר בוועדות

כל ועדה של המועצה ,  קטן לפקודת העירייה אומר כך' ב166

זה גם עונה במידה מסוימת למשהו , רשאית בשים לב יאיר

בשים לב להחלטות המועצה ובמידה שלא , שאתה כיוונת אליו
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 ן זה להסדיר בעצמה את עבודתה ואתנקבעה הוראה אחרת בעניי

. הזהלכאן בעצם אנחנו נכנסנו עם כל העניין של הנוהל , דיוניה

בהקשר של הקוורום , ובהיבט הזה, ככל שאין החלטות אחרות

בהחלט רשאית מועצת , אין החלטות אחרות לפחות נכון להיום

שזאת אינסטנציה מעבר כמובן לוועדות עצמן , העיר בהקשר הזה

תרשה לי . לבוא ולקבוע את הקוורום הראוי לדיון באותן ועדות

איר ככל שוועדה י. דקה לדלג על השאלה השנייה של יאיר

לא להתנות עליו ולא , להוסיף על הנוהל, מסוימת רוצה לקבוע

כך . היא בהחלט יכולה, לבטל או לקבוע משהו שסותר אותו

היא , כתוב במפורש בפקודה והיא בהחלט רשאית לעשות את זה

  . סוברנית לעשות את זה

  . זה חשוב שזה יצוין אפילו בנוהל, אוקי  :יאיר אברהם

  . לא שמעתי, סליחה? מה הוא אמר  :מויהודה בן ח

  . זה ממילא כתוב בחוק, אין בעיה לציין את זה  :ד קרן קדמי"עו

  . סליחה? שמה  :יהודה בן חמו

  , אומרת קרן ומבהירה שהוועדה סוברנית להחליט  :יאיר אברהם

  ? איזה סעיף  :יהודה בן חמו

  , החלטות על ההתנהלות שלה  :יאיר אברהם

   - י שזה כפוףובתנא  :יהודה בן חמו

  . גם אם זה סותר את הנוהל הזה, לא  :יאיר אברהם

מלבד שהיא לא . בלבד שזה לא סותר את הנוהל. לא אם זה סותר  :ד קרן קדמי"עו

הנוהל הזה לא בא לא להתנות על , יובל. סותרת את הנוהל הזה

אלא בעצם לתת , לא לשנות את הוראות החוק, הוראות החוק

נהלים שעל , יר עניינים פרוצדוראלייםכלי עבודה לוועדות להסד

 שככל שיש כמובן. פיהם התנהלו הוועדות האלה ולא מעבר לכך

על זה אין . אז היא גוברת, אחרתהנחייה אחרת בחוק שקובעת 
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  . גם לא באים ומבקשים להתנותמחלוקת בכלל ואנחנו 

  , כמו למשל בנושא קוורום  : לויאהוד יובל

  . זה בדיוק מה שאמרתי לפני דקה, א קוורוםאבל אין בנוש  :ד קרן קדמי"עו

בנושא קוורום יהודה כעס על זה שלמשל . ברשותך, אבל שנייה  : לויאהוד יובל

אם למעוף , למשל. בוועדת כספים היה חבר מועצה שיצא החוצה

  , הם יכולים לנהל לעצמם ישיבות, ר"יש שניים ועוד אחר יו

  . תודה  :יהודה בן חמו

  , אני רוצה רק בתשובה להזכיר דבר אחד. אני לא סיימתי, דהיהו  :ד קרן קדמי"עו

למה אנחנו צריכים , אם זה לא מעבר לחוק ולא משנה את החוק  : לויאהוד יובל

  ? להצביע על זה

כל , שלמעט ועדת מכרזים שהיא חריגה, אני רוצה רק להזכיר  :ד קרן קדמי"עו

י "ועדות המועצה וכמובן ועדה לתכנון ובנייה שמתנהלת עפ

כל ועדות המועצה הן ועדות שבעצם באות , דינים שונים לחלוטין

מי שמחליט זה , בסופו של דבר. לייעץ למועצה ולהמליץ בפניה

וכל הפרוטוקולים וכל ההחלטות יגיעו למועצת . מועצת העיר

  . העיר בהיבט הזה

  ? מי בעד. תודה רבה  :יהודה בן חמו

.  לפי דעתי אין לו שיניים6.5סעיף , חהסלי, הערה אחת לפני כן :ד מנשה אליאס"עו

מסיעתו את ל העירייה "יבקש מנכ,  ישיבות3אם נעדר "כתוב ש

אם , יבקש, ...אבל אין פה הוראה חד משמעית שהוא". החלטתו

  .הוא לא יסכים

 .אני חייב תשובה לעניין הזה לנפתלי, מקבל מנשה, סליחה רגע  :יהודה בן חמו

ין חבר מועצה לבין אדם מן השוני ב. בנושא של החלפת חבר

והיה וחבר מועצה לא מגיע לישיבות . הוא שוני מהותי, השורה

מאוד ברור בחוק מה צריך - יש הסדר מאוד,  ישיבות3, המועצה

להוציא אותו . על חברי ועדה אפשר. אי אפשר על ועדות. לעשות
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. לא להוציא אותו מהמועצה, כמו דיון רגיל, מהוועדה כן אפשר

אני מקבל את ההערה . סליחה,  רציתי להגיד ההפך,זאת אומרת

מהוועדה כן , שלך שאי אפשר להוציא אותו לגמרי מהמועצה

  . מהוועדה כן אפשר ואני חושב שזו גם הערה מוצדקת. אפשר

  . זה בדיוק מטפל בבעיה שאתה דיברת עליה  :נפתלי גרוס

נה ראש העיר יפ,  ישיבות3- שגם כל חברי הוועדה שלא יופיעו ל  :יהודה בן חמו

לראש הסיעה ויבקש להחליף אותו בחבר מועצה אחר או בחבר 

וזה ידרבן גם את החברים , אני מקבל את זה. חד משמעית. אחר

  . להגיע

  .זה נוגע למה שאתה טענת שאנשים לא מגיעים או כן מגיעים  :נפתלי גרוס

  .  לחזק,אני רציתי להפך. את ההערה הזאת אני מקבל  :יהודה בן חמו

  ?השאלה אם זו הוראה מחייבת או שרק יבקש :ד מנשה אליאס"עו

  . אני דווקא מחזק אותך. אני מחזק אותך ואתה לא רוצה לשמוע  :יהודה בן חמו

  . זה יותר מדי, פעמיים כבר היום  :נפתלי גרוס

 לכן אני .אבל זה על חשבון הוועדות הבאות, מה אתה רוצה  :יהודה בן חמו

  . ייגות הזובהחלט מקבל להכניס את ההסת

  , אז לפחות תכניס את ההסתייגות כי יוכל ראש העיר לבקש  :אורן כהן

, סליחה, אלא אם כן מסיבה מוצדקת, רגע. אני אפנה, וכללא י  :יהודה בן חמו

אם הוא יצא למילואים או יצא . מסיבה מוצדקת כמובן שלא

  . תודה רבה .לעשן סיגריה

ק רוצה לסייג עוד ועדה אחת שהיא לא אני ר. עוד דבר אחד, רגע  :ד קרן קדמי"עו

י "זו ועדה שבעצם עפ. זו גם ועדת הנחות לארנונה, ועדה ממליצה

  . זהו. החוק נותנת הנחות

  ? פה אחד אפשר לאשר. תודה  :יהודה בן חמו

, גם באופוזיציה, יהיה מהלך שבטח גם אצלכם, יהודה שנייה  : לויאהוד יובל

   ?למנות ממלא מקום ומחליפים לוועדות
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  ?מה זאת אומרת  :יהודה בן חמו

חסר מדי פעם חבר , שמכיוון שהיום לירוקים למשל, זאת אומרת  : לויאהוד יובל

  , ואין ממלא מקום

אי אפשר פה . ירים את ידו? 4מי בעד לאשר את סעיף . תודה  :יהודה בן חמו

  . תודה רבה? אחד

  הצבעה  

נורית , ארנון לוי, אורן כהן, יש'בוקי צ, יהודה בן חמו: בעד

, איתן צנעני, מנשה אליאס, עמירם מילר, איציק יואל, לוי- חסון

  .ויאיר אברהם , בוזגלו- שלי עמרמי, צביקה צרפתי

  .נפתלי גרוס,  יובל לוי:נגד

  .אמיר גבע, גל-  אתי גן:נמנע

  

  .את נוהל ישיבות וועדות העירייה המצורף לפרוטוקולמאשרים  :77 ' מסהחלטה
  

  .ועדה חקלאית, בטיחות בדרכים, ח"מל: דות העירייהבחירת נציגים לווע  .5

  

:  לוועדות הבאותאני מבקש לאשר את הנציגים הבאים, 5סעיף   :יהודה בן חמו

גורמים  הוועדה יכולה למנות או חברי מועצה או - ח "לוועדת מל

אני מבקש . ר הוועדה הוא ראש העיר"מקצועיים שבחוק יו

  , למנות

  ) ראש העיר עונה לטלפון(

אתה , אני אחזור אליך. מחפשים אותך כל היום, ברוך יקירי  :הודה בן חמוי

רק , אני אחזור אליך, ביי. מוקלט עכשיו בישיבות מועצת עיר

  , יש לכם דרישת שלום וחג שמח ותבורכו.  ביי.תהיה זמין

   ?ממי  :אל- אתי גן

  . מהנכד שלו, הזהעמרמי  לא מברוך .עמרמי מברוך  :יהודה בן חמו



    07.04.2009  40  מועצה מן המניין 

לא תענה , אלינו, אפשר לבקש שבאמצע שאתה מדבר איתנו  :אל- אתי גן

  ? לטלפון

  , ישנן שיחות, לא  :יהודה בן חמו

  . אבל באמת. פיקוד העורף וזה, רק אם זה צבא  :אל- אתי גן

  .אתה חייב לענות, ח"ר מל"הוא יו  :???

  .וואללה קלעת. ח עכשיו"זה בדיוק היה מדובר במל, תודה  :יהודה בן חמו

  .זה פשוט מעליב. יצאנו כי זה מעליבכי ישיבה אחת כבר , לא  :אל- אתי גן

מנהל , קרי, ר ראש העיר וגורמים מקצועיים" יו-  ח"ועדת מל  :יהודה בן חמו

אנשי הבטיחות , אנשי הביטחון, מבקר העירייה, מחלקת ביטחון

  .  ל התפעול"וגם אורי טל כמצילה וגם סמנכ

  . גם רווחה  :עמירם מילר

  . צודק עמירם, גם ענת ניסקי, וגם רווחה  :יהודה בן חמו

  . כתוב  :עמירם מילר

  . נכתוב  :יהודה בן חמו

וכן מינוי חברי ועדה מבין , ח"ר ועדת מל"יהודה בן חמו כיו מינוי מאשרים :78 ' מסהחלטה

אנשי , מבקר העירייה,  מנהל מחלקת ביטחון-:הגורמים המקצועיים כדלקמן

   .ל תפעול ומנהלת אגף הרווחה"סמנכ ,ח"מרכז מל-טלאורי ,  הבטיחות
  

  ? זה מה שהיה פעם ועדת ביטחון  :ר אמיר גבע"ד

  . ועדת ביטחון תבוא לכאן לאישור. ח"זה ועדת מל. לא  :יהודה בן חמו

  , זה כבר לא כל חברי מועצת העיר  :ר אמיר גבע"ד

 החוקים קצת .לא חובה. יכול להיות שלא, יכול להיות שכן  :יהודה בן חמו

  ,  יכול להיות שבגלל שיובל נכנס. השתנו

אם זה מעניין , נציגים לוועדת חינוך... על הדרך אולי גם, יהודה  : לויאהוד יובל

  , מישהו

  . אתה באמת דרוש לזה, תודה  :יהודה בן חמו
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  . גם אתה, אני דרוש לוועדה  : לויאהוד יובל

  ,  חברים6אנחנו מבקשים למנות , בטיחות בדרכים  :יהודה בן חמו

  . זה צריך להיות מספר אי זוגי? 6איך   :אל- תי גןא

עבודה אמרנו נציג ל, נציג לליכוד, ר יהיה סגן עמירם מילר"יו  :יהודה בן חמו

  .  נציגים למעוף ונציג לירוקים2, ציג לתנופהנ, עמירם

  . גיא בן גל יהיה פה  :ר אמיר גבע"ד

  . אין בעיה  :יהודה בן חמו

  ? מי מרכז את הוועדה? מי מזכיר הוועדה  :עמירם מילר

  . חברים, זו ועדת חובה. מזכיר הוועדה חיים אבן  :יהודה בן חמו

  . חייב להיות מספר אי זוגי? אבל יכול להיות מספר זוגי  :אל- אתי גן

   - יש עוד חברי ועדה שהם לא  :ד קרן קדמי"עו

גורמים מקצועיים זה . תודה רבה. ישנם גם גורמים מקצועיים  :יהודה בן חמו

   .ם שהחוק מחייב אותנוגורמי

ראש /ס, עמירם מילר:  כדלקמן את הרכב ועדת בטיחות בדרכיםמאשרים :79 ' מסהחלטה

,  נציג אחד–סבא בתנופה -כפר,  נציג אחד–ליכוד  , ר" יו–) נציג העבודה(העיר 

  . שני נציגים–מעוף ,  נציג אחד–הירוקים 
  

  , להיות חבר מועצה אחדצריך . הוועדה השלישית ועדה חקלאית  :יהודה בן חמו

  ? מה היא עושה הוועדה הזאת  :ר אמיר גבע"ד

, לא. קוצרת רוח, היא זורעת סופות. זורעת, שותלת. חקלאית  :יהודה בן חמו

חלקם , ישנה ועדה עם חקלאים בכפר סבא, יש ועדה בחוק, לא

אני מציע . ר"אנחנו צריכים למנות יו, אתה מכיר אותם אפילו

וכמובן , גם מחזיק בתיק איכות הסביבהיש כמי ש'את בוקי צ

מה .  חברים12מכסימום . מינוי חבר המועצה והיתר חקלאים

  ? אנחנו הולכים לאשר

ועדה חקלאית זו ועדה בעצם . ר"כחבר המועצה הוא לא יו  :אבי בן חמו



    07.04.2009  42  מועצה מן המניין 

יש . זה אנשים שהם חקלאים,  חברים12מכסימום , מקצועית

נציג , י ומי שנבחרממש בחירות לוועד החקלא, למעשה בחירות

  , ר אלא הוא פשוט נציג"המועצה או חבר המועצה הוא לא היו

  . נציג המועצה בוועדה  :יהודה בן חמו

  . בתוך הוועדה  :אבי בן חמו

  .אושר פה אחד, תודה רבה? אפשר לאשר את זה פה אחד. תודה  :יהודה בן חמו

  ? הבחירות מתי יהיו  :עמירם מילר

  . תוסיף את ענת דיסקי פה,  תודה. הקמפייןאתם תראו את  :יהודה בן חמו

מ ראש העיר כנציג "סגן ומ, יש'ר בוקי צ" פה אחד את מינוי דמאשרים :80 ' מסהחלטה

   .המועצה בוועדה החקלאית
  

  .דיווח על הסכם קואליציוני  .6

  

נחתם הסכם חברים אני מבקש רק לדווח בשעה טובה   :יהודה בן חמו

ההסכם . בראשותו של אורן כהן, קואליציוני עם סיעת הליכוד

   ?נשלח לחברים. הקואליציוני שנחתם הונח במזכירות העירייה

  . נשלח, נשלח  :אל- אתי גן

  . זה לא לאשר, נשלח אליכם לידיעתכם  :יהודה בן חמו

  . השאלה מתי יונח ההסכם שלכם עם מפלגת העבודה  :נפתלי גרוס

  . זה היה הרבה קודם  :אל- אתי גן

בעיתון אין טעות אבל אמנם , יש טעות בהסכם הקואליציוני :ד מנשה אליאס"עו

  . התאריך, בהסכם הזה יש טעות

  . בבקשה, מנשה בזכות דיבור  :יהודה בן חמו

צריך . בחשוון ולא בתשרי' הבחירות לפי מיטב זיכרוני נערכו בא :ד מנשה אליאס"עו

  . לתקן בהסכם

לתקן את התאריך וגם  אני מבקש . בנובמבר11- אני יודע שב  :יהודה בן חמו
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להוסיף את החתימות של חלק מחברי סיעת מעוף , חתימות

נורית , בבקשה. תודה. שעדיין לא ראיתי את החתימה המקורית

  . לוי

גם יום , ל"שזה יום הזיכרון לחללי צה,  בחודש28- ב, חברים  :לוי- נורית חסון

למרות שאני מניחה שכולם כבר ו, הזיכרון לחללי פעולות האיבה

  , בלו בדואר את ההזמנותקי

  . יקבלו  :יהודה בן חמו

  . קיבלו  :אל- אתי גן

זה מתקיים באחת , מהסיבה הפשוטה, מדוע חשוב לי להדגיש  :לוי- נורית חסון

לראשונה הוקמה אנדרטה לזכר חללי פעולות האיבה . בצהרים

ולראשונה יתקיים הטכס באנדרטה . בבית העלמין בנורדאו

כל י "בה די מרגישים זנוחים עמשפחות פעולות האי. עצמה

עקב הצפיפות בטכסים , אני מניחה שזה קורה בכל הארץ, הקהל

שומת לבכם אני פשוט מבקשת את ת, השונים בנקודות השונות

  . תודה. זה יכבד, אם אפשר ותוכלו להופיע

. אני אוסיף כמה מילים בנושא הזה. קודם כל נורית תודה רבה  :יהודה בן חמו

  ,  נציגים2, נציג מעוף, יחות בדרכים אמרנובבט, אני מצטער

  ? ר"אבל יו, לא  :עמירם מילר

  . עמירם, סגן ראש העיר, לא  :???

  ? חייב להיות סגן ראש עיר  :עמירם מילר

  . חייב  :???

אבל , אני שמח שיהיו שני אנשים עם ראש גדול... או סגן או  :יהודה בן חמו

, ת השמות כרגעאנחנו לא אישרנו א. ארנון לוי ייתן תרומתו

אני . כל סיעה תשלח את נציגיה. אישרנו את נציגי הסיעות

  , נרצה להעלות על נס, בהחלט מתחבר לדבריה של נורית

יכול להיות שיגיד אוטוסטראדה , תחבורה ובטיחות בדרכים  :עמירם מילר
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  ?נו מה יהיה, איפה שיש מעבר חציה

אני רוצה . רים של נוריתאני רוצה בהחלט להתחבר לדב, חברים  :יהודה בן חמו

שהיא , רינה פז' להעלות על נס את עבודתם הברוכה של הגב

, היתה חברת מועצה בקדנציות האחרות וסגנית ראש העיר

חסון - והמשיכה את העשייה הברוכה נורית לוי, ממלאת מקומו

ללא ספק שתי נשים עם רגישות . שהיא מחזיקת תיק הרווחה

מאוד - ואני מאוד. ההמאוד מיוחדת וגבו- חברתית מאוד

 15- עד ה, עדיין לא הושלמה. התרגשתי לראות את האנדרטה

לחודש היא תושלם עם השמות ועם החשיבה היצירתית של 

להסית אותה מתוך בית העלמין לחזית בית העלמין שאנשים 

  , יוכלו לראות אותה

  . אבל צריכים לגדר אותה עדין  :עמירם מילר

. כוכית יפה עם כיתוב שיראו את הדברים מבחוץיהיה קיר ז, לא  :יהודה בן חמו

, ל התפעול מייק קיסוס"בהחלט זה המקום לברך גם את סמנכ

שעשה גם עבודה ברוכה ועוד צוות של גורמים מקצועיים 

אורן , בטרם נסכם את הישיבה. שבהחלט עשו בנושא הזה עבודה

  .כהן בבקשה

להודות לך , יוניאני רוצה אפרופו ההסכם הקואליצ, קודם כל  :אורן כהן

  על , אדוני ראש העיר

  . עוד פעם, עוד פעם. 'אדוני'אהבתי את ה, רגע  :יהודה בן חמו

אני רוצה להודות לך אדוני ראש העיר על האמון , אז מההתחלה  :אורן כהן

ועל , שנתת לי עת מינית אותי לתפקיד משנה לראש העיר

  . הסמכויות שבצדו

  ? הסמכויות של המשנה  :אל- אתי גן

  . הסמכויות לא כתובות  : לויהוד יובלא

תן . הוא עושה את מלאכתו נאמנה, אני מציע שיובל ידבר בשמי  :אורן כהן
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  . לי לדבר

שעדיין לא נקבעה ועדת , אני רציתי להגיד לך שאני מדבר בשמך  : לויאהוד יובל

אבל חכה שיהודה ייתן לי את רשות הדיבור להערה , חינוך

  - אין ,  אחרותכשממנים ועדות. לפרוטוקול

אני מתחיל , מפסיק אותי באמצע, אם אתה אומר עוד פעם  :אורן כהן

על , אז אני אומר עוד פעם. עוד פעם' אדוני ראש העיר'מ

גם לעניין השכונות וגם , הסמכויות שיש בצד התפקיד הזה

אני רואה בזה תיקים חברתיים עם , כמחזיק תיק התפעול

עשות כל שבידי כדי להצליח ואני מתכוון ל, אחריות גדולה מאוד

אני בטוח שבשיתוף הפעולה עם ראש העיר נעשה . בתפקיד

אני מקווה ומאמין שיהיה שיתוף פעולה לא רק מראש . ונצליח

גם מחברי מועצת . אין לי ספק בזה, אלא גם מהסגנים, העיר

ובהקשר הזה אני מדגיש גם את אלה בקואליציה וגם את  ,העיר

ושב שלאופוזיציה במשטר דמוקרטי יש אני ח, אלה באופוזיציה

  . תודה רבה. ובהחלט אשמח לשיתוף פעולה בהקשר הזה, חשיבות

לא , רוצה בהחלטאני . מודה, מודה, אני מודה. אורן, תודה  :יהודה בן חמו

התכוונתי לכל אלה שמזכירים לי על הרמת , התכוונתי לאורן

 אני רוצה בהחלט לברך על ההסכם הקואליציוני. הכוסית

כפי שאמרתי בתחילת , אין לי ספק. שנחתם עם סיעת הליכוד

טבעה של כל תחילת קדנציה היא שבחודשים , הקדנציה

הראשונים לא ממהרים לקבוע מסמרות על מנת לראות מי 

למה ובהחלט לנסות ולהתאים את חברי המועצה מתאים 

ולא בכדי , גם לוועדות שאמורות לקום, בהתאם לכישורים שלהם

כי בהחלט אני לא רוצה , ביא לאישור את כל הוועדותאני לא מ

לאחר מכן להביא לביטול ולשינויים כאלה , להביא לאישור

מביא בהתאם להתקדמות של חברי המועצה ועל כן אני . ואחרים
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ראוי מאוד , אני סמוך ובטוח שאורן כהן ראוי, ואני מברך, ושלנו

י "ע, דמפלגת הליכו, י מפלגה"הוא נבחר ע. לייצג תושבים

שיתוף הפעולה וההצלחה , ובהחלט מבחינתי. תושבים לא מעטים

שאורן של אורן היא הצלחה של העיר ואני אעשה הכל על מנת 

כי הסכם , יצליח במשימות שהוטלו עליו וגם מעבר למה שכתוב

בהתאם להתפתחויות ולמערכות . קואליציוני הוא סך הכל בסיס

חנו יכולים גם לראות אז אנ, היחסים שנבנות תוך כדי תנועה

אני ברשותכם שמח שיצא לנו . ולקבל יוזמות ורעיונות חדשים

חלק מחברי המועצה כיבדו אותנו . להיפגש ערב אחד לפני החג

גם מותר לציין . בנוכחותם גם בהרמת הכוסית של העובדים

שחברי מועצה , מאוד יפה- שהעובדים ראו זאת בעין מאוד

ובן נשמח להרמת כוסיות כמ. מגיעים להרמת הכוסית שלהם

 יוכלו לקחת חלק. שכולם יגיעו בלי יוצא מהכלל, הבאות

אבל בפורום האינטימי הזה , ולהתברך ולברך את עובדי העירייה

אחל ל, הוא עיתוי מוצלח מבחינתי, אני שמח שיצא עיתוי

לצוות המקצועי , לחברי המועצה, לכולכם בלי יוצא מהכלל

חג , חג שמח שיהיה לנו, לכולם, שמלווה אותנו בישיבות המועצה

חופשות , שיהיה לנו חג שיטמון בחובו רק חופשות. שקט

, אני ממליץ לכם את מה שלא תמיד אני מצליח ליישם. וחופשות

אני מדבר .  עם הילדים,בחופש הזה להיות הרבה עם המשפחות

 למעט מקרים .מגרוני אז אני החופש הזה מתכוון ליישם את זה

אבל בהחלט רוצה לקוות ולאחל , אהיה בעבודהדחופים אני לא 

ועושים בעבודה להודות לעובדי העירייה שעוסקים , בשמכם

וגם מצליחים בסופו של יום להביא להישגים , הקשה היומיומית

אבל היות ואנחנו לא המוקד . משמעותיים גם לנו כנבחרים

מאוד שמח - אני מאוד, לשדרג את העיר, לתושבי העיר
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ובהחלט . לפי תכנית העבודה, פי שאנחנו מתוויםשהתוצאות הן כ

ולשאת תפילה לבורא עולם שבעזרת גם זה המקום לקוות ולאחל 

 השעות הקרובות ממשלת ישראל תעשה 24- השם אולי גם ב

הם של יתמצא את הדרך הנכונה לרכך את לבותאיזשהו נס ו

לכך שגם משפחת שליט תשיר מה נשתנה  ולהביא ,אנשי החמס

אני סמוך ובטוח . מאוד משמעותי- שינוי מאודויהיה להם 

שאנחנו כחברה ישראלית נפרע את אותו חוב של כבוד בפני 

ללא ספק נוכל כולנו ליהנות יותר . בפני גלעד עצמו, המשפחה הזו

  .בערב החג הזה

, אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזו כמובן בפני כל חברי המועצה  

 לעיתים רחוקות הטונים ,לעיתים יש ישיבות שעולים קצת טונים

, אבל אם אני באופן אישי פגעתי במישהו, זה גם בסדר, נמוכים

  , כמובן שזאת לא היתה

  . יום כיפור...   :ר אמיר גבע"ד

  . תחילת שנה, לא  :יהודה בן חמו

אין בכוונתי חלילה לפגוע במישהו באופן . זה גם כן ראש השנה  :אל- אתי גן

,  להט הדברים ולהט העשייהאם זה נעשה תוך כדי, באמת. אישי

זה המקום גם להתנצל ולומר לכם שהעשייה היא במוקד 

ושנצליח כולנו , ולאחל לכולכם בריאות טובה ואיתנה, העניינים

, את המטרות שלנו, בלי יוצא מהכלל להביא את השאיפות שלנו

ושנהיה הכי חשוב מועילים גם , את הרעיונות שלנו לכלל מימוש

  . אז שיהיה חג שמח וכשר.  ובכללגם במשפחה, בעבודה

  

  

 חמו- אבי בן
 ל העירייה "מנכ

 חמו- יהודה בן 
 ראש העיר 

  

  07/04/09ריכוז החלטות מועצה מיום 
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  1611/-0911/' פרוטוקול מס

  
  

בתחילת . מחליטים לקבל את ההצעה לסדר בדבר מעקב החלטות מועצה :74 ' מסהחלטה

  .ברי המועצהכל שנה יופץ דוח ביצוע החלטות המועצה לח

   . את מינוי מר מאיר אלונים כנציג ציבור בוועדה לאיכות הסביבהמאשרים :76 ' מסהחלטה
  

 בהסתייגות 09/0401/ החלטות ועדת הכספים מישיבתה מיום מאשרים :75 ' מסהחלטה

בהתנגדות יאיר אברהם ויובל לוי , 23' אל ונפתלי גרוס להחלטה מס-אתי גן

ב פרוטוקול "מצ (24' נפתלי גרוס להחלטה מס ובהסתייגות 23' מס' להחל

   ).ועדת הכספים
  

  .את נוהל ישיבות וועדות העירייה המצורף לפרוטוקולמאשרים  :77 ' מסהחלטה

  

וכן מינוי חברי ועדה מבין , ח"ר ועדת מל" מינוי יהודה בן חמו כיומאשרים :78 ' מסהחלטה

אנשי , קר העירייהמב,  מנהל מחלקת ביטחון-:הגורמים המקצועיים כדלקמן

   .ל תפעול ומנהלת אגף הרווחה"סמנכ, ח"מרכז מל-אורי טל, הבטיחות 

  

ראש /ס, עמירם מילר:  את הרכב ועדת בטיחות בדרכים כדלקמןמאשרים :79 ' מסהחלטה

,  נציג אחד–סבא בתנופה -כפר,  נציג אחד–ליכוד  , ר" יו–) נציג העבודה(העיר 

  .י נציגים שנ–מעוף ,  נציג אחד–הירוקים 

  

מ ראש העיר כנציג "סגן ומ, יש'ר בוקי צ" פה אחד את מינוי דמאשרים :80 ' מסהחלטה

   .המועצה בוועדה החקלאית

  


