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

האמת היא שרציתי לפתוח . 2010שנת ,  של חודש ינוארהמניין

אבל אני מציע , בכמה נושאיםחברי המועצה בדיווח וסקירה ל

ום ואולי בין הסעיפים אני אעדכן שנתקדם בנושאים של סדר הי

וגם נושא , וגם על הנושא של גולדה, גם על ביקורי השרים שהיו פה

אני חושב שנכון לעדכן את חברי . המנהלת של העיר הירוקהשל 

  .המועצה בכל תחילת ישיבה

  

  .שאילתות  .1

  

תכנון פרויקט צפון בן יהודה לחברה בנושא אהוד יובל לוי שאילתא של   

  .16/11/09- בהוגשה  ,הכלכלית

  

 17/11/2009בישיבת מועצת העיר שלא מן המניין ביום שלישי "

התקבלה החלטה להעביר את תכנון וביצוע פרויקט צפון בן יהודה 

ד אלון בן זקן "ד משפטית של עו"י חוו"עפ. ס"לחברה הכלכלית לכ

ש " לחוק היועמ7' ד לפי ס"נאמר כי אין בה כדי להוות חוו

  . לעיריות

י הסכם "כ הוצא עד היום על מתחם עפ" כסף בסהכמה .1

      לתכנון אדריכלי  . א? ש"הפשרה שקבל תוקף החלטת בימ

   ?הוצאות אחרות ובכלל. לתנועה ותחבורה  ג. ב

כ הציעה התוכנית "ד סה" צפיפות לדונם וכמה יחאיזה .2

 ? שהכין עבור העירייה האדריכל קולודני

יקנתם את התוכנית מדוע לא ת?   התנגד לתוכנית ולמהמי .3

 ? הקיימת
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להכפלת , לכאורה,  גרם להוצאת המתחם  לתכנון מחדשמה .4

  ?עלות לתוכנית קיימת

מ שיוכל להתחבר לעיר " הוכנה תוכנית למתחם זה עהאם .5

כיצד , אם כן ? ס בלי לגרום להחמרת פקקי התנועה בעיר"כ

 ?ומאיזה מקורות יתוקצב הביצוע

  ? האוניברסיטהלפקק הקיים שיוחמר ביציאה משכונת  .א

בצומת בן , פקק הקיים שיוחמר בכיוון היציאה מהעיר ל   .ב

  ? טשרניחובסקי –יהודה 

  ? יציאות מרחוב בן יהודה לצד מזרח ב  .ג

דרך החברה ,  כסף תשלם העירייה מקופת הציבורכמה  .6

  :הכלכלית

כפל הוצאה ,  עבור תכנון חוזר לקרקע של בעלים פרטיים  .א

   ?לתכנון קיים

   ?  לחברה הכלכלית 2.5%כ, תוספת עמלה   .ב

 ? מ על העמלה לחברה הכלכלית "תוספת  מע  .ג

 נאסרה 2009ל משרד הפנים מספטמבר "חוזר מנכי "עפ .7

, האם כעת. כולל בחוזה אישי ואחרת, שכירת עובדים חדשים

אין ,  לאחר שהושלם התיכנון והתיקונים בו מינוריים 

, בהוצאת התכנון מידי עובדי העיריה לחברה הכלכלית 

בכדי לעקוף את , שתאלץ לשכור עובדים חדשים לעניין זה

 ? איסור זה 

  : '  א140י סעיף " ימים עפ3אבקשך להעביר אלי בתוך 

פ האמור בו חויבה העירייה "ד האמור שע"את העתק פס      .1

על , להכין תוכנית ואף לממן לכאורה את התוכנית

   .גרסאותיה השונות
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 של כלל הוצאות התכנון  ריכוז הוצאות\ש"כרטסת הנהח      .2

   .ובכלל לפרויקט זה בשנים האחרונות

ט עם המתכננים שעבדו על פרויקט זה והעתקי "הסכם שכ      .3

   .תשלומים שבוצעו 

או מכתבים המתיחסים לפרויקט ובכלל זה /פרוטוקולים ו      .4

   .לדחיית התוכניות והמניעים להחלטה לצאת לתכנון חדש

, אדריכל קולודני ואחרים למתחםי ה"תוכניות שהוכנו ע      .5

   .כולל פתרונות לתחבורה

   .תקציב התכנון החדש בחברה הכלכלית      .6

י "ד משפטית להתקשרות חוזית שיש בה חיוב כספי עפ"חוו      .7

  " .ש"חוק היועמ

  . אז תעבור לתשובה? השאילתא נשלחה אליכם הביתה  :יהודה בן חמו

  . התשובה לא נשלחה  :גיא בן גל

אתה קורא . בשביל מה להקריא את השאלה, אז תעבור לתשובה  :ן חמויהודה ב

  .את התשובה בלבד

  :שובת ראש העירת  :אבי בן חמו

י "א הוכנה ע/1/71/התכנית לאזור צפון בן יהודה שמספרה כס"  

  .יוסף קולודני' צוות תכנון של העירייה הכולל את אדר

הפתרון  משרדים בנושא 4התכנית נבחרה בתחרות שנערכה בין   

  .האדריכלי המתאים לאזור

הובא לפרסום לפי ) מסגרת הקו הכחול של התכנית(שטח התכנית   

נרשם .  כשטח לתכנון1/71/ לחוק והוכרז תחת המספר כס77סעיף 

  .22/05/03 ביום 5187' בילקוט הפרסומים מס

התכנית הושלמה כתכנית מתאר מפורטת והומלצה להפקדה   

  .24/05/05מקומית ביום י הועדה ה"לועדה המחוזית ע

 30/05/05התכנית הועברה לקליטה בועדה המחוזית בתאריך   
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  ). חודש מיום החלטת בית המשפט ובמועד שהוקצב30תום (

קיבלה את , התוכנית הוצגה ללשכת התכנון בועדה המחוזית  

ברכתה והחלה במסלול הקליטה שלאחריו תבואנה ישיבות היגוי 

  .לנושאים השונים הכלולים בה

צ ומשרד התחבורה כחלק "נושא התחבורה ידון בעתיד מול מע  

מישיבות ההיגוי בועדה המחוזית ויושפע גם ממסקנות תכנית 

  .האב לתחבורה ותכנית האב האסטרטגית הנמצאות בשלבי סיום

. המתחם לא יצא לתכנון חדש ולכן אין עלות כפולה, כאמור  

 ישירה של ל מקבלת עמלה בפחות ממחירי שוק תחת שליטה"החכ

העירייה כחברת בת ותוך כדי העובדה כי בדירקטוריון החברה 

  .מהנדס העירייה+גזבר העירייה+ל העירייה"נמצאים הן מנכ

הפרויקט האמור גדול ומורכב :  לחברה הכלכלית2.5% - העמלה כ  

ואגף ההנדסה אשר עסוק בפעילות שוטפת לא יוכל לעמוד 

 עם זאת מהנדס ,במסגרת כח האדם הנתון לטפל בפרוייקט

ל וגזבר העירייה יהיו חלק בלתי נפרד "מנכ, אדריכל, הרשות

  .מהצוות אשר ינהל את הפרוייקט האמור

  .מ על העמלה לחברה הכלכלית הינה בהתאם לחוק"תוספת המע  

  ".החברה הכלכלית אינה עומדת לגייס עובדים חדשים לפרוייקט  

ישיבה הקודמת שעשו משהו בראש העיר אמר . אני קצת מופתע  : לויאהוד יובל

לא הגיעו לביזיון בית ושאלתי אותו אם חס וחלילה , בערך תכנון

עכשיו אני מבין שנעשה . המשפט כשאומרים משהו בערך תכנון

אמרתם בישיבה הקודמת שהכוונה להעביר את זה . תכנון מלא

היום אני מבין שיש . כי אין תכנון, לחברה הכלכלית היא לתכנן

ואם ? תכנוןאין ? יש תכנון. שלי היא נושא פשוטההשאלה . תכנון

למה זה לא יכול להיות פרויקט של מחלקת ההנדסה , יש תכנון

מחלקת ההנדסה טיפלה בהרבה ? כמו שעשו את זה עד היום
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ביכולת של מחלקת , אז או שאתם פוסלים בסמכויות. דברים

אני לא מבין מהתשובה הנכבדה . אבל תחליטו. ההנדסה או שלא

למה לשלם על , אני לא מבין למה זה יוצא לחברה הכלכלית, דמאו

לפי , מ"למה נשלם על זה תוספת מע, ליתכזה עמלה לחברה הכל

אני לא מבין מה החברה הכלכלית  .אבל זו הוצאה מיותרת, החוק

אני רוצה לקבל פה התחייבות שזה באמת לא יהיה תכנון . תעשה

רורה שזה לא יהיה ואני לא מקבל פה התחייבות מלאה ב, מחדש

אני לא . כי אני מבין שהולך להיות פרויקט גדול, תכנון מחדש

מבין מה זה הפרויקט הגדול שמחלקת ההנדסה שעד היום הקימה 

 מה זה - ' א: אני רוצה לדעת. לא יכולה לעשות, את כל העיר

' ב. הפרויקט הגדול הזה שמחלקת ההנדסה לא יכולה לעשות אותו

  . חייבות שאין פה תכנון מחדש אני רוצה לשמוע הת- 

אני חושב שאף אחד לא אמר שמחלקת ההנדסה או למעשה אגף   :אבי בן חמו

שאגף ההנדסה מה שבאנו ואמרנו . ההנדסה לא יכול לנהל את זה

, וגם מהנדס ואדריכל וגזבר העירייה ואני, עסוק בפעילות שוטפת

שאנחנו נמצאים כחלק בלתי נפרד גם מדירקטוריון החברה 

בעצם אנחנו נמצאים , לכלית וגם כחלק מוועדת המכרזיםהכ

גם כשמדובר על תוספת , עכשיו צריך להבין. השוטף שםבניהול 

, מהנדסים, גם כשאגף ההנדסה לוקח מנהלי פרויקטים, מ"מע

מ "גם להם אנחנו משלמים תוספת מע, אדריכלים שמאים וכהנה

מ "מעה, מ"זאת אומרת זה שאנחנו משלמים מע, כי התשלומים

הוא תשלום שגם העירייה משלמת הן לספק חיצוני והן לחברה 

במקרה הזה אנחנו סברנו שהרבה יותר נכון שזה ינוהל . הכלכלית

מאשר שאנחנו ניקח איזושהי חברת בת , בתוך חברת הבת שלנו

  . חיצונית או מנהל פרויקטים חיצוני

  ?  צריכה לעשותמה היא .לא ענית לי ?שמה היא צריכה לעשות  : לויאהוד יובל
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החברה , מ"הסיפור של המע, שיש כאלה שאולי לא מבינים  :אל- אתי גן

 עיריית כפר .הכלכלית מעצם היותה חברה יכולה לקזז תשומות

יכול להיות בקטע הזה גם , זאת אומרת. סבא לא יכולה לקזז

  . זול יותרמקרה שזה כאילו 

  . נכון  :אבי בן חמו

  . אחתרק יש לי עוד שאלה   :אל- אתי גן

  . תודה. הלאה  :יהודה בן חמו

  , שאילתא הבאה של גיא בן גל  :אבי בן חמו

  . אתי לא סיימה, רגע  :עמירם מילר

  

הבטחת איכות מי השתיה המסופקים בכפר בנושא גיא בן גל שאילתא של   

  .27/12/09- הוגשה ב, ח מבקר המדינה"דו- סבא

  

בדק את  2008 הנוגע לשלטון המקומי לשנת ח מבקר המדינה"דו"

פעולות הרשויות המקומיות להבטחת איכות מי השתיה 

 בעמוד ח"ון בדועי. המסופקים בתחומן לרבות עיריית כפר סבא 

 כי בתחומה פר סבאכעיריית בקר המדינה העיר למלמד כי מ 296

מבקר . פועל ספק קידוח מים עם שישה קידוחים ללא רישיון עסק

 2008תשובתה מיולי המדינה דרש מהעירייה לטפל בנושא וזו ב

מ להבטיח כי נושא הרישיון "הבטיחה כי ננקטו כל הצעדים ע

  .יוסדר בהקדם

  :לאור האמור לעיל רצוני לשאול

  ?מדוע ניתן אישור לספק ללא רישיון בנושא כה רגיש כמו מים .1

האם נכון להיום מועסק איזשהוא ספק קידוח מים ללא  .2

  ?רישיון
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  ?יכות המיםאיזה צעדים נוקטת העירייה להבטחת א .3

  "?האם הספק שקדח עד כה מורשה לעסוק בקידוחי מים .4

  

בטחת איכות מי השתיה הלתא הבאה של גיא בן גל בנושא שאי  :אבי בן חמו

. 27/12/09- הוגשה ב, ח מבקר המדינה"דו-  בכפר סבאהמסופקים

    :תשובת ראש העיר

לפני כן (מפעל מים כפר סבא מספק מים לתושבי העיר "   - 

  . ברציפות,  שנה78מזה ) לתושבי המושבה

את רישיון ההפקה והאספקה מקבל מפעל המים מהרשות    - 

מצורף צילום העמוד הראשון של , למים וביוב של המדינה

 . רישיון ההפקה והאספקה

בניגוד להרבה ערים אחרות השכילו בכפר סבא לשמר את    - 

לפתח אותם ולהקים , לתחזק אותם כראוי, מקורות המים

זו העיר היחידה בארץ שעד היום , לראיה. משק מים מפואר

ללא תלות , מספקת את כל תצרוכת המים ממקורות עצמיים

 . בחברת מקורות

כל המתקנים של מפעל המים עומדים בדרישות רשות המים    - 

הן מבחינת מצב המתקנים והן מבחינת , ומשרד הבריאות

פ רשימת דיגום "בכל שבוע נדגמות הבארות ע. איכות המים

ב דוח משרד הבריאות לרבעון "רצ. יק משרד הבריאותשמנפ

 בדיקות 137 ממנו ניתן ללמוד כי מתוך 2009השלישי לשנת 

 בדיקות לא בוצעו מכיוון 5.  בדיקות132מתוכננות בוצעו 

 בדיקות נמצאו חריגות ובבדיקה 3, באר היו בשיפוץ/שהבריכה

 .חוזרת נמצאו תקינות

אחרונות מפורסמים באתר כל הדוחות הרבעוניים של השנים ה   - 
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  . מפעל המים

פ הבנת מפעל " שע1975למפעל המים יש רישיון עסק משנת    - 

כפוף לבדיקת משרד הבריאות לתקינות , המים היה לצמיתות

  .ב צילום הרישיון לעיונכם"מצ, הבארות

 הופיעו במשרדנו אנשי מבקר המדינה 2008במהלך שנת    - 

  .עסק מעודכןוהבהירו שעל מפעל המים לבקש רישיון 

תהליך , בסמוך לאותו מועד התחלנו לפעול לקבלת רישיון עסק   - 

מורכב ולא פשוט שכלל חיפוש מסמכים ותשריטים בני עשרות 

אשר את חלקם היה צורך לשחזר מה שגרם לעיכוב , שנים

  .בהגשה

מנהלת מחלקת , רעיה סבירסקי'  הוגשו לגב19/11/09בתאריך    - 

ניות ההגשה על מנת לפעול מול כל תכ, תברואה ורישוי עסקים

  .משרד הבריאות לאישור הבקשות

  ".אנו ממתינים כעת לקבלת משוב ממשרד הבריאות   - 

 קצת הופתעתי אני. הייתי מבקש לשאול שאלת הבהרה  :גיא בן גל

. מהממצאים של המבקר לגלות שלמפעל המים אין רישיון עסק

, אתם אומרים בתשובה שהנחת המוצא של מפעל המים היתה

   . הוא לצמיתות75שרישיון העסק משנת 

  . נכון  :אבי בן חמו

, ולם שיהיה לו רישיון עסק לצמיתותאני חושב שכל בעל עסק ח  :גיא בן גל

אז אני גם לא כל כך מבין למה היתה . אני לא מכיר תופעה כזאת

אבל , הנחת העבודה של מפעל המים שיש לו רישיון עסק לצמיתות

ח "כי אני ציטטתי במפורש מתוך דו, אהשאלה הי. זו לא השאלה

שננקטו כל , 2008מיויל התגובה של העירייה היתה ש. המבקר

אנחנו עכשיו . להבטיח שהנושא יוסדר בהקדםהצעדים על מנת 



    13.01.2010  11  מועצה מן המניין 

זאת . והדברים עדיין לא סודרו, 2010לצורך העניין בינואר 

אתם לא בכדי אומרים שהליך קבלת רישיון , כנראה שיש, אומרת

כי כנראה שיש מהמורות , א הליך מורכב ולא פשוטהעסק הו

מסוימות שמפעל המים נאלץ להיתקל בהם ולא מצליח להסדיר 

. ובגינם מאז ועד היום הוא עדיין לא קיבל רישיון עסק, אותם

ומה הם אותם מכשולים שמונעים ממנו לקבל השאלה היא למה 

 שיוציא אותו ממעמד של סטטוס, את רישיון העסק מיוחל הזה

  . 'קודח ללא רישיון'שהמבקר כינה 

  . מפעל המיםהמנהלת , רבקה הריסן, בבקשה  :יהודה בן חמו

. גיא מכיר אותי. ל מפעל המים"מנכ, אני רבקה, ערב טוב  :הריסןרבקה 

. הרבה מאוד חודשים, פרוצדורה כזאת לוקחת אם לא אכפת לך

מתשריטים של היו צריכים לשחזר כי , כמו שהסברנו במכתב

 50כולם מעל , חלקם יותר, חלקם פחות,  שנה70ת שהם גם בארו

ושנה זה לא כל כך . זה לוקח זמן, זה בכל זאת פרוצדורה. שנה

נציגי , מרגע שפחות או יותר מבקר המדינה היה אצלנו. הרבה זמן

אין לך מה . אנחנו נפעל ואין שום דבר בגו. התחלנו לפעול, המבקר

  , לדאוג

  ?- מתי להערכתך  :גיא בן גל

כל . וכל הבדיקות עומדות בתקנים, ציינו, סליחה, אנחנו גם ציינו  :הריסןרבקה 

  . אז אין לך פשוט מה לדאוג,  שנה78הבדיקות מאז 

  .של מבקר המדינה עצמו ...אבל השאלה אם אין לכם, לא  :אל- אתי גן

  ... זה עניין  :הריסןרבקה 

  , זההם נדרשו ל, ח"מבקר המדינה מעיר הערה בדו  :אבי בן חמו

שזה כמו להגיד שרישיון , אני למד ממנה. אני מסתפק בתשובה  :גיא בן גל

, עסק לא תקף של מסעדה הוא לא עבר שום ביקורת תברואתית

אף אחד לא יהיה חולה כי הוא יאכל , אין שם חולדות, הכל בסדר
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ראוי שגוף ציבורי אז . אבל רישיון העסק הוא לא בתוקף, שם

גם אם זה עניין רק ,  כל מאמץחשוב כמו מפעל המים יעשה

וגם יראה דוגמא אישית לכל התאגידים , פרוצדוראלי הוא חשוב

שעיריית כפר סבא עם תאגיד כל כך חשוב כמו , הפרטיים בעיר הזו

  . ראוי שיהיה לה רישיון עסק תקף, מפעל המים

  . תהליך כזה הוא תהליך ארוך, סליחה, גיא  :הריסןרבקה 

  . דהתו, רבקה  :יהודה בן חמו

הוגשו אחרי שנעשו , 19/11- אני מפנה אותך ל, בגלל השחזור, גיא  :צביקה צרפתי

  . השחזורים של התשריטים לקחו הרבה זמן. כל השחזורים

  .הבנתי  :גיא בן גל

  , אנחנו רק חודש וחצי אחרי ההגשה, זאת אומרת  :צביקה צרפתי

על המים ר מפ"אני חושב שגם אתה כיו. התשובה מקובלת עליי  :גיא בן גל

תקין , רוצה שהגוף שאתה עומד בראשו יהיה לו רישיון עסק תקף

  . וחוקי כמה שיותר מהר

זה , זה לא למפעל המים. יש רישיון לצמיתות, רק הערת אגב  :יהודה בן חמו

  . לצערי, להרבה מאוד עסקים בעיר

  . למדתי משהו  :גיא בן גל

הוא הרישיון . ף לרישיוןאין סוף תוק, תסתכל ברישיון, דרך אגב  :צביקה צרפתי

  . אין לו פג תוקף, פתוח

  

        הוגשה , חומרים מסוכנים בכפר סבאבנושא  אהוד יובל לוישאילתא של   

  .27/11/09- ב

  

ס יש רישיון "למי מהמחוברים לקווי הביוב של העיר כ" .1

בסביבתה , ס"כולל בעיר כ, לעבודה בחומרים מסוכנים

  ?ובכלל
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ס או אישור אחר בכלל " בכלמי יש רישיון הזרמה לים .2

 ?להזרמת שפכי תעשייה לביוב

מה הרכב השפכים שמותר להזרים לביוב לכל אחד מבעלי  .3

 "?ההיתר שלעיל

  :תשובת ראש העיר  

שפכים של מפעלים הפועלים בתחום כפר סבא מחוברים למערכת "  

המפעלים שמשתמשים בחומרים מסוכנים . מרכזיתביוב 

בו הם , קן קדם טיפול בשפכיםמחוברים לאותה מערכת דרך מת

  .עוברים תהליך סינון ניטרול וטיהור

והמשרד להגנת י היחידה לאיכות הסביבה "המפעלים מפוקחים ע  

  .הסביבה

ח מפורט של "פעם בשנה המפעלים מחויבים להגיש דו, כמו כן  

י "ח כמובן נבדק ע"הדו. כולל בדיקות ביוב, השלכות סביבתיות

  .הגורמים המקצועיים

ל קיים היתר רעלים בתוקף ומתחדש כל "ויין שלמפעלים הניצ  

  .שנה

בית , קניאל, )עיבוד עורות(גולובוק , טבע:  מפעלים5- מדובר ב  

  ". חולים מאיר וגיבור סברינה

ח "יש פה דו. ח דין וחשבון השלכות סביבתיות"מצורף לכם דו  

אני לא . מאוד מפורט עם הרבה מאוד מספרים וטבלאות- מאוד

  . ום להקריא לכם אותו כי זה כמה עמודיםרואה מק

 מה הרכב ",  שלא קראת אותה3שאלה מספר , לצערי, טוב  : לויאהוד יובל

, "?השפכים שמותר להזרים לביוב לכל אחד מבעלי ההיתר שלעיל

אני רציתי לדעת באופן ספציפי . ברור שיש מפעלים בעלי היתר

  . מותר להזרים לשפכיםאיזה חומרים , איזה סוג

  . אז אני אמרתי  :בי בן חמוא
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מפעל "מפורט בתשובת ראש העיר היה צריך להיות . ברשותך, רגע  : לויאהוד יובל

ואז אנחנו נדע אם כלול סולפידים או לא , "'ג', ב', חומרים א' א

. אם כלול שמנים מינראליים או לא כלול שמנים מינראליים, כלול

לא קראת , עניתלא , אני נאלץ פשוט להגיד שאתה עם כל הכבוד

  .  וגם לא ענית עליה3את שאלה 

 - אחד . יש בעצם שני דברים בתשובה שצריך להסתכל עליהם, יובל  :אבי בן חמו

, כדי לקבל היתר רעלים. יש היתר רעלים בתוקף שמתחדש כל שנה

כשנותנים היתר רעלים נותנים אותו אחרי שעושים הרבה מאוד 

ח מפורט על "ה מגישים דוובנוסף באתי ואמרתי שמדי שנ. בדיקות

מאוד מפורטים - חות המאוד"בעצם בדו. השלכות סביבתיות

אם אתה רוצה איזשהו . מצוינים כל החומרים, וארוכים האלה

אם זה רעיה סבירסקי , ספציפי שנמציא לכם אנחנו, ח מסוים"דו

גם ויקי , שמגישים או היחידה האזורית שיושבים פה מאחורה

אני לא רואה . אז תקבל, מנהל היחידהוגם יהודה הולנדר , שור

  , למקום כרגע

  . סליחה, לא, לא. זה מה שאני רוצה  : לויאהוד יובל

  . חות האלה"אפשר להמציא לו את הדו  :אבי בן חמו

ולכל אחד שיש לו רישיון , למי יש רישיון'אני במפורש שאלתי , לא  : לויאהוד יובל

ומרים שמותר לו שיש לו רשימה ספציפית סגורה של ח, אני מניח

כלוריד נמצא ... אם , למשל. לא כל חומר מותר לו. 'להזרים לביוב

אז אני . כלוריד לביוב... אני מניח שלאף אחד אין רישיון ל, בביוב

אסור להכניס כל מיני , מותר להכניס תמלחות, יש רשימה. שואל

  . חומרים אחרים

  . ויקי תשלים אותה, אבל בוא, עניתי  :אבי בן חמו

', מותר א. אבל תמיד ברישיון יש קטגוריות, רישיון זה דבר כללי  : לויוד יובלאה

  . במסגרת הרישיון' ג', ב
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 פשוט אני . כמה ימים באתר של כפר סבאנמצאת באתר כברטבלה   :ויקטוריה שור

  .  יש פה הכל ביחד,רציתי להסביר כמה דברים

  . פקידךרק תציגי את עצמך כי לא כולם יודעים מה ת  :גיא בן גל

ראש מדור רישוי , יחידה אזורית לאיכות הסביבה, ויקטוריה שור  :ויקטוריה שור

הוא , כל מפעל שיש לנו פה ברשימה. זהו. תעשיות ושפכים, עסקים

בתנאים . קיבל תנאים לרישיון עסק מהמשרד להגנת הסביבה

מה דרישות של המשרד להגנת הסביבה בכל לרישיון עסק כתוב 

.   מה הדרישות לגבי איכות אוויר- אוויר איכות , הנושאים

 איכות . מה הדרישות לגבי חומרים מסוכנים- חומרים מסוכנים 

.  מה האיכות המותרת להזרמה למערכת ביוב מרכזית- שפכים 

 פרמטרים 10יש , נגיד במפעל טבע. בכל מפעל יש רשימה שלו

 וכל ...שמשרד חושב שזה חשוב ושזה אופייני למפעל של סוג

ות האלה שמפעל עושה או שהמשרד להגנת הסביבה עושה הבדיק

כל הבדיקות האלה מתבססות על דרישות שכתובות , במפעל

אחר כך , אז בטבלה שאתם רואים באתר. בתנאים לרישיון עסק

איכות השפכים : "אז פה כתוב, אני יכולה לשלוח את אותה טבלה

ה מ". עומדת בדרישות של המשרד להגנת הסביבה או לא עומדת

ובכל , בבדיקה בדקו את כל הפרמטריםש, זאת אומרת? זה עומדת

אז זה , אם בכל הפרמטרים אין חריגה. הפרמטרים אין חריגה

יש לנו , ויש לנו ככה. י המשרד להגנת הסביבה"איכות שמקובלת ע

. ים שלנו יש רישיון עסקתנאים לרישיון עסק וכמובן בכל מפעל

 . עסק ותנאים לרישיון עסקופה כתוב שגיבור סברינה יש רישיון

גולובוק רישיון . בקניאל יש רישיון עסק ותנאים לרישיון עסק

בטבע רישיון עסק ותנאים לרישיון . עסק ותנאים לרישיון עסק

 לא צריכה לקבל  בית חולים מאיר לפי חוק רישוי עסקים.עסק

אז בית חולים מאיר בודקים לפי חוק עזר להזרמת . רישיון עסק
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אז בגלל זה אני כתבתי . ה למערכת ביוב של כפר סבאשפכי תעשיי

פרמטר אחד זה עמידה בתנאים , זאת אומרת. שני פרמטרים

ופרמטר , לרישיון עסק למפעלים שיש להם רישיון עסק ותנאים

וחוק העזר זה רק לבית , שני זה עמידה בדרישות של חוק העזר

  . חולים מאיר

סוכנים לא מזרימים חומרים מ .לגבי חומרים מסוכנים, עכשיו  

מאוד יקרים -  זה חומרים שמאודחומרים מסוכנים. למערכת ביוב

, מה שנכנס לביוב זה כל מיני שאריות. ומשתמשים בהם לתהליך

אבל בדרך כלל אין שאריות כאלה מפני שכל גרם זה שווה , אם יש

שמשרד להגנת , פשוט אתם צריכים להבין. זה דבר אחד. כסף

אז שם הוא נותן לפי פירוט , לים למפעלהסביבה נותן היתר רע

 10.5נגיד . זה בקילוגרמיםוכמויות . לפי כמויות, חומרים

  . מדויק לאיזו כמותמאוד - זה מאוד, זאת אומרת. קילוגרם לשנה

  ? סליחה, של מה  : לויאהוד יובל

 ויש חומרים מסוכנים . טון3,  טון2יש חומר של . של חומר מסוים  :ויקטוריה שור

אז לפי הכמות ולפי החומר המסוים .  ליטר נגיד5ק שמותר ר

, נותנים את הרשימה של החומרים המסוכנים עם כמויות

 בהיתר חומרים מסוכנים. מותר להשתמש במשך שנה, וכשמותר

ובהיתר כתוב מה . לאיזה תקופה נותנים את ההיתר, יש תקופה

זה . מה אי אפשר לעשות, מה אפשר לעשות, התנאים של אחסנה

אז אתם צריכים להבין שהיתר רעלים זה דבר . י היתר רעליםלגב

שפכים . ושפכים זה משהו אחר, לחומרים שמשתמשים בתהליך

 זה לא . לכל מיני שטיפות, שפכים שמשתמשים לניקוי רצפהזה 

זה לא . זה לא ככה, חומרים מתהליךשמים אם מזרימים את ה

  . בדיוק ככה

יפול בשפכים תעשייתיים יש מתקן קדם לטבכל מפעל , חוץ מזה  
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מערכת אחת זה ביוב .  מערכות נפרדות2בכל מפעל יש . שלו

מערכת שנייה זה שפכים . מטבח, זה שירותים, סניטארי

שטיפת , שטיפות כלים. זה כל מיני שטיפות. תעשייתיים של מפעל

לשפכים . זה שפכים תעשייתיים, שטיפת מיכלי פסולת, רצפה

בטבע יש . י הזרמה שלהם לביובתעשייתיים יש מתקן קדם לפנ

יש כמה מתקנים שם בתוך טבע ששפכים צריכים , מתקן קדם

 2בבית חולים מאיר יש . ואחר כך מזרימים למערכת ביוב, לעבור

במפעל קניאל יש . מתקנים לפני הזרמת שפכים למערכת ביוב

שהוא מטפל בשפכים תעשייתיים שאופייניים , מתקן קדם גדול

גם , אפילו שזה מפעל קטן, בגולובוק.  קניאללתהליכים של מפעל

  . זהו. בגיבור סברינה יש מתקן קדם. יש מתקן קדם

 הזה כי אני רואה שבמסמך, אבל סברינה זו בדיוק השאלה, רגע  :אל- אתי גן

  , אין תוצאות ובשני

נתרי כלוריד זה מלח שאנחנו .  נתרי זה מלח?מה זה נתרי, כן, כן  :ויקטוריה שור

למה אני כתבתי את , כתבתי שיש חריגה בנתריאני אז . אוכלים

תמלחת זה מים עם . מפני שבמפעל יש היתר הזרמת תמלחת ?זה

אז אם . אנחנו מזרימים לים. זה לים, מלח למערכת מסוימת

אז אני רוצה שכל השפכים שיש , במפעל יש היתר להזרמה לים

מפני שאחר כך , ולא למערכת שלנו, הולכים לים, להם שם מלח

אם אחר כך אנחנו .  לא בעיה שזה חומר מסוכן.בעיה עם נתרי

 בהוד מכון לטיפול בשפכים האחריבקולחין שלנו רוצים להשתמש 

, זאת אומרת. אז יהיה לנו קצת בעיה עם קרקע, השרון להשקיה

  . זו הנקודה. זה הכוונה

   .את מחזיקה כנראה נייר אחר ולנו יש נייר אחר, לא  :אל- אתי גן

  , אתי, אתי, לא, לא  :ואבי בן חמ

  , טרם הוגשו  :אל- אתי גן
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ויקטוריה אמרה שהנייר שהיא מחזיקה זה נייר משלים , אתי  :אבי בן חמו

  . שנמצא כבר באתר האינטרנט

   ?אז למה לא אמרתם לנו  :אל- אתי גן

  . היא אמרה את זה  :אבי בן חמו

  ? עכשיו למה לא אמרתם, לא  :אל- אתי גן

  . ה את זהאבל היא אמר  :אבי בן חמו

  . זה כבר כמה ימים באתר  :ויקטוריה שור

  . היא אמרה את זה בתחילת הדברים  :אבי בן חמו

  ? כל מפעל... כל כמה זמן אתם, גברת שור  :לוי- נורית חסון

בטבלה . זה פיקוח, ל לקחתי עוד טבלה אחתקודם כ, יש ככה  :ויקטוריה שור

יכולים כמובן שאתם כולם , אני עוד פעם אשלח את זה, הזאת

מפני שאתם כל . הטבלה הזאת בנויה לפי כל הנושאים, לראות

יש . אבל בכל מפעל יש משהו אחר גם, הזמן מדברים על שפכים

אז אנחנו לא יושבים ביחידה , יש פסולת, יש רעש, איכות אוויר

אז זה . הכל. אנחנו בודקים לפי הנושאים, - ולא בודקים רק מה ש

כל נושא , תדירות בשנה, סבאפיקוח של מפעלים בכפר , טבלה

 15,16, וככה היחידה בודקת כבר אני לא יודעת. ונושא מה המצב

אתם צריכים לדעת שכל המפעלים של כפר , זאת אומרת. שנה

אז זה חריגה בגלל , אם יש חריגה. סבא זה מפעלים מסודרים

אבל בדרך כלל . או מתקן לא עובד או עוד משהו, בעיות בתחזוקה

סימן חשוב שאנחנו צריכים כל . לנו הם מסודריםכל המפעלים ש

אם . זה טיפול במתקן קדם. להסתכל וכל הזמן לחשוב על זההזמן 

אז יותר קל לעשות פיקוח על שפכי , מתקן קדם עובד וקיים

  . תעשייה

  , אולי המשרד לאיכות הסביבה, אפשר לבקש אולי שאנחנו  :אל- אתי גן

  . תודה רבה  :יהודה בן חמו
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אני אקשיב , ברשותכם. ביקשתי רשימות, סליחה אבי, לא, לא  : לויאהוד יובל

מה נכנס , אבל אני ביקשתי רשימות ואמרה גברת שור נכון, לכם

מה קיבלו . לא ראיתי רשימה, לביוב זה רישיון אחד עם רשימה

אם אתם רוצים לעבוד בשקיפות . רישיון רעלים זו רשימה אחרת

 שמותר רשימת הרעליםאני מבקש , שאלה הלעלענות  ובאמת

  , להשתמש רישיון הרעלים

  .תקבל  :אבי בן חמו

  , כשהם אומרים שזה תקין לא תקין, רשימת מה שמותר להם  : לויאהוד יובל

  . תקבל. אין בעיה  :אבי בן חמו

  ? אני אקבל, זה סוכם בפרוטוקול, רגע. מה מותר להם מה אסור  : לויאהוד יובל

   .כן  :אבי בן חמו

  , עד היום לא קיבלתי, ואת התיק של קניאל אני ביקשתי  : לויאהוד יובל

ואנחנו כבר שנה המועצה הזו מתגלגלת עם סיפורים , אנחנו בורים  :אל- אתי גן

  . שפכים, של רעלים

  . אני מבינה, כן, כן  :ויקטוריה שור

הייתי מציעה אולי שהמשרד לאיכות הסביבה יזמין אותנו או   :אל- אתי גן

גם , ר לנו שאנחנו גם לא נשאל שאלות סתםותסבי, היחידה, יבוא

  . שלא נדבר סתם, נבין

  . בהחלט יהיה יום עיון בנושא הזה, אתי. בהחלט  :יהודה בן חמו

  , מאחר ונשאלו שאלות, אני אומר  :יאיר אברהם

יהודה הולנדר ירכז את זה יחד עם . סוכם שיהיה יום עיון, יאיר  :יהודה בן חמו

  . תודה רבה. ויקטוריה

  ,  אתה יכול.עכשיו לגבי רשימה שלך  :וריה שורויקט

  . ניתן לו מחר, ויקטוריה  :אבי בן חמו

  . אני מדבר היתר לקניאל, לא, לא  : לויאהוד יובל

  . זה מאוד חשוב  :ויקטוריה שור
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  .  מכתבים שונים8- היתר לקניאל ביקשתי ב  : לויאהוד יובל

, לא קיבל מה שהוא רוצהאני אעביר לו ואחר כך הוא יגיד שהוא   :ויקטוריה שור

רשימה אחת זה .  רשימות2יש . אז אני רציתי להסביר ככה

זו רשימה . מה מותר להזרים לביוב, דרישות לגבי רישיון עסק

  . אחת ובכל מפעל יש שמות

  . וביקשתי את קניאל ולא קיבלתי עד היום  : לויאהוד יובל

  . תודה, סליחה  :יהודה בן חמו

  . קניאל...  העיר ייתן לך עכשיו רשות לתת לי את אולי ראש  : לויאהוד יובל

  . הצעה לסדר הבאה  :אבי בן חמו

  . שאלה אחת  :נפתלי גרוס

   ?למה אתה לא מאפשר לשאול, רגע סליחה  :???

  , שאלה יש. נפתלי, אבל זה לא דיון  :אבי בן חמו

  ? מה הבעיה,  שאני רוצה להעיר לסדרלי הערהיש   :נפתלי גרוס

  . הוא שאל שאלת המשך, יש שאלה.  זה לא דיוןאבל  :אבי בן חמו

  . קשור לשאילתות. היא קשורה לשאילתות  :נפתלי גרוס

  , הצעה לסדר הבאה. זה כשיש שאלת המשך, לא  :אבי בן חמו

  , אבי, ביחס לשאילתות  :גיא בן גל

  . אני רוצה לשאול שאלה, חכה שנייה, רגע, רגע  :נפתלי גרוס

  ...  קצרהי שאילתותיש הערה לסדר לגב  :גיא בן גל

  ? - הערה לסדר לגבי  :עמירם מילר

התשובות לפעמים קצת ,  השאילתות מוגשות לעירייה.כן. כן  :נפתלי גרוס

אתה לא יכול לצפות מחבר מועצה שיקרא את התשובה . מורכבות

השאלה שלי היא למה לא . הזאת ויידע לענות שאלת המשך

מיים לפני מגישים את התשובות לחברי המועצה יום או יו

  . יוכלו לעיין בזה ולגבש את דעתם? הישיבה

כפי שאתה רואה חלק מהתשובות . השאלה שלך היא נכונה  :יהודה בן חמו
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י האנשים שיושבים פה "לא ניתנות ע, הן מורכבות מאוד, ואמרת

לפעמים , לפעמים אנחנו צריכים גורמי חוץ. סביב השולחן בלבד

אנחנו יושבים בגלל . יםאנחנו צריכים תשובות כמה וכמה אגפ

. לקראת ישיבת המועצהשמגיעה עוד הרבה מאוד אינפורמציה 

 שעות לפני ישיבת המועצה על מנת להתחיל 48בדרך כלל יושבים 

אם זה היה . להכין את התשובות ולרכז אותן בצורה מסודרת

אם יהיו שאילתות שיתאפשרו מבחינה , מתאפשר מבחינה טכנית

לשלוח את זה  ,ממש את מה שאתה אומראין שום בעיה ל, טכנית

  . עם סדר היום

הרי בלתי ? אז למה אתה לא יכול יום לפני זה, אם אתה יכול היום  :נפתלי גרוס

  . אפשרי לעיין בזה תוך כדי ישיבה

  .  שעות לפני הישיבה48יש דברים שמגיעים   :יהודה בן חמו

   .2009השאילתא היא מנובמבר   : לויאהוד יובל

  

  .סדרהצעות ל  .2

  

  .צוברי גזבנושא , צביקה צרפתיהצעה לסדר של : א  

  

  . צביקה בבקשה,  גזצוברי, הצעה לסדר הבאה  :אבי בן חמו

  , יהיה יום עיון, הוא אמר  :עמירם מילר

  . אני אעשה את זה קצר  :צביקה צרפתי

  . לא לנושא הזה, רק הערה כללית  :נפתלי גרוס

 50,000- ות הוטמנו ברחבי הארץ כ האחרונשנה 20- ב, צוברי גז  :צביקה צרפתי

 ככל הנראה .בשטחים פרטיים וציבוריים צוברי גז לשימוש ביתי

התקנות לא , בעבר לא היו תקנהחברות הגז , וככל שאני יודע

.  הרבה אחרי שהתחילו להציב את הצוברים, 99רק בשנת , תוקננו
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לקבל אישורים ויש הרבה צוברים לא התאמצו חברות הגז 

לא חברות הגז כל עוד  .צב בטיחותי לא הכי סבירשנמצאים במ

ולא דאגו להסדיר יתרים הם לא דאגו לה, י הרשויות"הוטרדו ע

ומבחינת , מנתונים שאספתי ונתונים שלמדתי. את העניין הזה

אני יודע . רמת הבטיחות צריך להיות לנו רצון להסביר את העניין

אני . בדיעבדפועלות להוציא היתרים גם פועלות כרגע וחברות ש

   :רוצה להציע הצעה לסדר

מהנדס העיר יוציא מכתבים לכל חברות הגז וידרוש מהן  .1

  .  איפה יש בכפר סבא צובריםלקבל רשימה עדכנית

,  הגז בכפר סבאצובריהזה יהיה מיפוי של כל על בסיס המידע  .2

 .מיפוי מסודר

, מחלקת הפיקוח תערוך בדיקה האם לצוברים יש היתרי בניה  .3

 .בטיחות בתוקףאישורי 

אני מציע שזה יוצג בפני המועצה ונראה אכן , גמר העבודהב .4

 . אם זה קיים או לא

  ? מה הפריע לך לעשות את זה בלי החלטת מועצה  :גיא בן גל

  . אני ראיתי לנכון להביא את זה להצעה לסדר  :צביקה צרפתי

  ? אבל מה צריך, מה  :נפתלי גרוס

  ? הנושא שווה דיון בעיניך  :גיא בן גל

  .היא שווה דיון ,...רמת הבטיחות בעיר היא מאוד . אני חושב שכן  :צביקה צרפתי

  . בוא נדבר על זה  :גיא בן גל

   .אז דברו על זה  :צביקה צרפתי

. אם אפשר להגיד משהו לגבי ההצעה לסדר הזאת, אני ברשותכם  :אבי בן חמו

 אין שום בעיה שאגף הנדסה, 2-  ו1, לגבי שני הסעיפים הראשונים

וכמובן ברגע . יקבל על עצמו את המשימה הזאת ויעשה את זה



    13.01.2010  23  מועצה מן המניין 

יגיע לכאן מהנדס העיר , שיהיו לנו ממצאים של כל איסוף המידע

  . ויציג אותם

   ?צריך לזה היתר בנייה, רגע  :אל- אתי גן

  . אני אסביר, שנייה רגע  :אבי בן חמו

  ? איזה היתר צריך בכלל לזה  :אל- אתי גן

, י הצוות"י ההנדסה וע"זה ייבדק לגופו של עניין ע, 3לגבי סעיף   :אבי בן חמו

לראות האם זה אפשרי והאם זה לא מצריך פה תוספת של כוח 

  . אדם

יש פה הצעה , אני פספסתי, סליחה? אתה עונה בתור המתנגד, אבי  : לויאהוד יובל

  . לסדר

  . אני עניתי כעמדת העירייה  :אבי בן חמו

ה עכשיו צריכה להיות אם פותחים את הדיון ההצבע, סליחה, לא  : לויאהוד יובל

  . או לא

  , רשות דיבור כדיאני רק אמרתי ביקשתי , אני לא הצבעתי  :אבי בן חמו

  , אני חושב שהנוהל אומר, סליחה אבי, אבל ברשותך  : לויאהוד יובל

  ?מי כתב את זה  :יהודה בן חמו

ת הנושא מעלים א, שאחרי שהמציע דיבר או המתנגד דיבר  : לויאהוד יובל

פתחנו את הנושא לדיון ,  בואו נעשה הצבעה.ופותחים אותו לדיון

  . כמו שאתם תמיד אוהבים, בוא נהיה לפי הסדר ?או לא

אתה הגשת את ? צביקה, הצגת את הנושא מבחינתך במלואו  :גיא בן גל

  . ההצעה

  . אבל הוא עדיין לא באופוזיציה, אלא אם כן אבי הוא המתנגד  : לויאהוד יובל

  ?מתקיים לגביו דיון או לא  :א בן גלגי

  . אתה עדיין לא מדבר בשם המתנגדים בהצעות לסדר  : לויאהוד יובל

   .חס וחלילה  :אבי בן חמו

  ? הנושא עולה לדיון או לא, אז בוא נעלה  : לויאהוד יובל
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  . תמיד בשם הבעד  :אבי בן חמו

  ,  לסדרהצעהבנוהל הגשת לא מספיק משופשפת או שהקואליציה   :גיא בן גל

  ? אתה מעוניין לשאול שאלה, הוגשה הצעה לסדר, סליחה  :יהודה בן חמו

  , סליחה, לא, לא. אנחנו בעד דיון. אנחנו בעד הצבעה. כן  : לויאהוד יובל

  .נקיים דיון, בבקשה  :יהודה בן חמו

  ? בלי הצבעה  : לויאהוד יובל

  . בבקשה  :יהודה בן חמו

  ?בלי הצבעה  : לויאהוד יובל

מתנהלת הצבעה לגבי , אנחנו רגילים שלהצעות שאנחנו מגישים  :גיא בן גל

   . דיון או לא

  , השאלה שלך רלוונטית  :יהודה בן חמו

  ) מדברים ביחד(

השאלה שלך הקודמת היא רלוונטית . אני אומר את זה ברצינות  :יהודה בן חמו

גם לשאילתות , ישיבות קודמותגם להצעות לסדר שנאמרות ב

אתה יכול , אז כך שאם אתה רוצה לשאול. שנאמרו עוד היום

  . לשאול שאלה רוחבית

אז למען הסדר בוא נצביע שאנחנו מקיימים דיון על ההצעה של   :גיא בן גל

  . הקואליציה

  ? - יש למישהו, לא הבנתי  :יהודה בן חמו

  . אלא מתייחסים אליה, כי אנחנו לא מסירים אותה מסדר היום  :ר אמיר גבע"ד

  ?  מבין שאין התנגדותאני  :יהודה בן חמו

 דקות 5יש לי עכשיו . סליחה, יש התנגדות. יש התנגדות, לא, לא  : לויאהוד יובל

  . אני אנצל את זה, כמתנגד

   ?מי בעד  :יהודה בן חמו

  ,  דקות לדבר5יש לי לפני ההצבעה זכות , לא, לא  : לויאהוד יובל

  . צודק  :גיא בן גל
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  . בודסליחה עם כל הכ, אדוני  : לויאהוד יובל

  .בבקשה, י החוק"אני רק עפ. בבקשה  :יהודה בן חמו

. אני יודע שאצלך הכל לפי החוק. אני אוהב שאתה בעד החוק  : לויאהוד יובל

אני מבקש להוריד את ההצעה של חבר הקואליציה מר , סליחה

  , מכובד ככל שיהיה, צביקה צרפתי

  ? מה זה חשוב אם זה קואליציה או אופוזיציה  :איציק יואל

  . ואני אפרט  : לויאהוד יובל

  ? מה זה חשוב  :איציק יואל

  .ואני אפרט  : לויאהוד יובל

  ? חשוב התואר הזה  :איציק יואל

  ? פתאום זה לא חשוב  :נפתלי גרוס

תרצה , אם תהיה בעזרת השם סגן ראש עיר יום אחד, איציק  :גיא בן גל

  ', סגן ראש העיר איציק יואל? 'שנפנה אליך ככזה

  . תמשיך איציק יואל, לא  :איציק יואל

  . אז הבהרנו, על הכיפאק  :גיא בן גל

, עוד יגידו לי. היום מסוכן לקרוא לאנשים לא בתואר כבוד, תראו  : לויאהוד יובל

  . יעשו לי משפט על הוצאת דיבה

  . שני סגנים מאותה מפלגה אי אפשר, זה ניגוד עניינים  :שמעון פרץ

  . ל היציאות האלה טוב שאתה פהרק בשבי, תאמין לי שמעון  :גיא בן גל

להעלאת ההצעה לסדר של מר צביקה אני מתנגד , ברשותכם  : לויאהוד יובל

לקואליציה יש את הכלים שלה להכניס הצעות לסדר היום . צרפתי

, הנושא הזה היה צריך להיות שמור לחברי האופוזיציה, הרגיל

. אפשרות להכניס נושאים לסדר היוםמכיוון שלנו אין את ה

מכיוון שההצעה של צביקה צרפתי היא הועלתה פה אך ורק 

  , במטרה אחת

  . יובל, אין איסור :ד מנשה אליאס"עו
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המטרה שהם מעלים היום . 2יש להם זכות אפילו עד , סליחה  : לויאהוד יובל

כי מר , בהצעות לסדר יום במקום לסדר היום, הצעות לסדר

 אצל אש אפילוצביקה צרפתי נכבד מאוד והצעותיו מקובלות מר

הסיבה היחידה שההצעה הזאת עלתה לכאן היא  .אדון ראש העיר

, מכיוון שהיא צריכה לתפוס מקום בהצעות לסדר חשובות

שבאים אנשי האופוזיציה ונותנים פתחון פה , כואבות לציבור

תעלו את , תתכבדו, אז אם ברשותכם. לאנשים שמושתקים בעיר

, יום שראש העיר מעלהההצעות שלכם במסגרת הנושאים לסדר ה

זה יהיה , זה לכבוד המועצה, זה יהיה מכובד, אנחנו נודה לכם

אז השתקתם עוד , אין בעיה, תמשיכו בדרככם, אם לא. לכבודכם

זה לא יעלה ולא . נושא אחד שיכולנו היום להעלות בשם הציבור

  , יוריד

  ? העלותגם לא ל, יש הצעות שלא רציניות ונכונות וטובות, יובל  :ארנון לוי

  . בטח שלעלות  :אל- אתי גן

טובות וצריכות לעלות במסגרת המקום המתאים . חס וחלילה  : לויאהוד יובל

. ההצעות שלו צריכות לעלות במסגרת סדר היום, מר לוי. להם

כנושא שלא נקבע לסדר , הצעה לסדר יום היא דבר ששמור כהצעה

השימוש הציני באמצעים הטכניים כדי להשתיק את . יום

  , תתקיים הצבעה, בגלל זה אני אומר. אופוזיציה הוא בזויה

  , הפרשנות שלך לדברים האלה  :אורן כהן

אם יש , יש לו זכות לזה ואחרי זה תהיה הצבעה? למה, אבל אורן  :???

  . דיון או אין דיון

אם חבר מועצה מהקואליציה רוצה להציע הצעה לסדר הוא לא   :אורן כהן

  ? יציע אותה

  ? מה קרה. אתה פעם הצעת ופתאום משכת, אורן  :נפתלי גרוס

הוא המציא את זה ואתה ממציא את ? מאיפה אתה ממציא את זה  :אורן כהן
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  ? הפכתם להיות חבורה של ממציאים? זה

  ?שכחת? שכחת כבר  :נפתלי גרוס

  . אנחנו נציע הצעות לסדר על אפכם ועל חמתכם  :אורן כהן

  ? שכחת את זה כבר  :נפתלי גרוס

  . אל תכניס את חמתם לתמונה, הלו  : חמויהודה בן

  ? נמחק לך מהזיכרון  :נפתלי גרוס

  . יהיה הצעות לסדר וההצעה שלך לא התקבלה  :אורן כהן

אני אומר את זה בעל פה . לא הגשתי את התשובה שלי בכתב, אורן  : לויאהוד יובל

  . יהיה בעיה בהבנת הנקראשלא 

  . ופוזיציהעכשיו יהיו הצעות לסדר גם מהא  :שמעון פרץ

  . אני לא בטוח שאתה זוכר איך מגישים הצעות לסדר, שמעון  :גיא בן גל

הם . להיות בשאלה צריכות ההצעות לקואליציה לא, אמרתי  : לויאהוד יובל

  , מתקבלות

הוא בשמו רוצה להציע הצעה , ל הוא לא בשם הקואליציהאב  :אורן כהן

  ? לסדר ואתה אומר לו לא להציע

  .  במסגרת סדר היום הרגילהציעל  : לויאהוד יובל

  . אתי בזכות דיבור כרגע  :יהודה בן חמו

  . אתה דורש פה גישה לא דמוקרטית  :אורן כהן

  . אורן  :יהודה בן חמו

  . חס וחלילה  :???

שאני חושבת שזה , אני רוצה צרפתי רק משהו להעיר את עיניך  :אל- אתי גן

 - אחד . למהואני אסביר לך , אבסורד בכלל להביא את זה לפה כי

אז . העירייה משיתה ארנונה על חברות הגז עבור הדברים האלה

  ?  על מה היא מטילה

  ?אתי, מאיפה זה הגיע  :אבי בן חמו

  , אני מוכן  :צביקה צרפתי
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  ? מה  :אל- אתי גן

  ? מאיפה  :אבי בן חמו

  , דבורה, העררועדת . זה היה אצלי? מה זאת אומרת  :אל- אתי גן

  . בקשהב, דבורה  :יהודה בן חמו

  ?האם לא מושתת על השטח של הדברים האלה ארנונה, שתגיד  :אל- אתי גן

   ?אז מה רע בזה, נו  :יהודה בן חמו

  ,שיש היום, זאת אומרת  :אל- אתי גן

  ? - מה לא, ואם זה נכון  :יהודה בן חמו

  , אלא אתה מודיע שאין רישום, רישום  :אל- אתי גן

ואני יכול , בכל מקום יש רישוםאז אני יכול להפתיע אותך שלא   :צביקה צרפתי

  , לתת לך אחרי זה לקרוא

  , אז קודם כל זה רע מאוד  :אל- אתי גן

  .  לקרוא את הכתבה של ראש ענף מכון התקנים בנושא הזה  :צביקה צרפתי

  . לא קראתי את הכתבה, ל"הייתי בחו, תשמע  :אל- אתי גן

  ) מדברים ביחד(

 ההנדסה אישרה כל אחד מחלקת, מחלקת ההנדסה אישרה  : לויאהוד יובל

  .מהמתקנים

האם בשביל לקחת ולהתקין את , האם מישהו מכם יודע, רגע  :אל- אתי גן

  ? אישור ממי, המתקן הזה צריך אישור מהנדסה

 את מסכימה עם ההצעה ,אבל ממה שאת אומרת במילים פשוטות  :אבי בן חמו

  , שלו שיעשה סדר

  ? - מה זה. זה אבסורד, שלא צריך בכלל לדון  :אל- אתי גן

  ...האגף, אבל זה מה שהוא אמר  :אבי בן חמו

  .  בואין מה לדון, זה תהליך עבודה של העירייה  :אל- אתי גן

  . תודה. תודה  :יהודה בן חמו

וארנונה הגבייה , הנדסה צריכה היתה לעשות. אין מה לדון בו  :אל- אתי גן
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  . נקודה. גובה

  .קיימתם דיון בפועל  :יאיר אברהם

דיברו חלק על המהות וחלק על העניין שעד עכשיו ברים הדו  :גיא בן גל

ונחה עליה , הפרוצדוראלי של הרוח החדשה שאוחזת בקואליציה

אבל . שהם רוצים להגיש הצעות לסדר,  חיוביתבעיניי, השראה

זה לא מקרי שברוב כי ? בסדר, בוא לא ניתמם, אורן יקירי

י "נוצל עהרשויות הנושא של הצעות לסדר ושאילתות בדרך כלל מ

בכלל לא טורחת לעשות , והקואליציה לרוב אם בכללהאופוזיציה 

זה דבר שמנוצל באופן טבעי , כי כמו שאמר ידידי יובל. בו שימוש

וזו ההזדמנות , י האופוזיציה כי זה פתחון הפה העיקרי שלה"ע

 את הדבר שלה בפני הציבור בצורה הציבורית שלה בעצם להביא

ה עקרונית עם זה שהקואליציה פתאום אין לי בעיאני . פומבית

שחצי ממניין ההצעות , לפתע לממש את זכותה שמוקנית לה, רוצה

בעבר היתה עמדה שונה עד לראש העיר , אגב. לסדר יוגש על ידה

כמי שהיה בכלל אני זוכר את זה , כמה שאני יודע מהעניין הזה

ש אז אם י. בקואליציה בקדנציה הקודמת ושוחחנו על העניין הזה

אם תביאו . אבל בואו לא ניתמם. זכותכם, בסדר, שינוי במדיניות

  , שהם ענייניים, כפי שאגב אנחנו מתיימרים לעשות, נושאים

  . גיא, אנחנו לא כלל. אבל אנחנו לא כלל  :אורן כהן

  , אני לא שם איקס, רגע  :גיא בן גל

לו למה אתה מתייחס לזה כאי, אם חבר מועצה רוצה הצעה לסדר  :אורן כהן

  ? כולם

אני לא שם איקס על . אז אני בדיוק מבהיר למה אני מתכוון  :גיא בן גל

ואנחנו , כי קודם כל באופן חוקי היא מוקנית, הלגיטימציה

אבל כמו שמעת לעת . י החוק"פה עפהראשונים שרוצים שנפעל 

יש חצי ביקורת כלפי המוטיבציות , אם נגיד את זה בעדינות
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י "בה האמיתית שההצעות מועלות עוהיומרות של מה בעצם הסי

אולי זה עוד אפילו יקרה הערב , וזה קורה לא אחת, האופוזיציה

גם לנו מותר לתהות , כי יש עוד כמה נושאים שאנחנו העלינו פה

האם . מה המוטיבציה האמיתית של צביקה צרפתי בהבאת הנושא

כל מה שעומד לנגד עיניו זה הסדרת צוברי הגז בעיר או שאולי 

שהמטרה האמיתית ,  של יובל לויתאוריה הספק קונספירטיביהתי

גם , היא להצר את המכסה שיש לאופוזיציה בהבאת נושאיםפה 

אני יכול להגיד בשיחה שקיימתי עם בוקי . היא חלק מהשיקולים

כל עוד . הוא לקח חלק פעיל גם, סגן ראש העיר, יש זה לא מכבר'צ

   ,הוא היה בקואליציה בכתיבת הצעות לסדר

  . הוא עדיין סגן ראש העיר, ידידי טועה, סליחה, סליחה  : לויאהוד יובל

שהמוטיבציה לא , והבנתי ממנו והוא נראה לי יאשר בהנהון ראש  :גיא בן גל

היתה רק העלאת הנושאים הציבוריים החשובים האלה לסדר 

אז אל תזלזל . היה בה גם איזה קורטוב פוליטי כזה או אחר. היום

אף אחד לא אומר שאין לך זכות .  שלנו ואל תיתמםבאינטליגנציה

רק תשתדל כמו האופוזיציה לעשות שיעורי , להגיש הצעה לסדר

כשתובא הצעה . העביר אותה בצורה מנומקת וברורהל, בית

  . נתייחס אליה בהתאם, כזאת

  . תודה רבה  :יהודה בן חמו

  . י קצת מגוחךנראה ל, זה בעיני צביקה עם כל הכבוד. זה אבסורד  :גיא בן גל

מכיוון שנתבקשה פה בקשה לקיים דיון או ? מי בעד. תודה רבה  :יהודה בן חמו

  . לאחר מכן לאשר או לא לאשר, יש הצעה לקיים דיון, לא

  ? על מה לדון? סליחה, על מה לדון אבל :ד מנשה אליאס"עו

  ) מדברים ביחד(

  , הצבעה לקיים דיון  :יהודה בן חמו

  ?  על מה?אבל על מה  :אל- אתי גן
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   ...זה כמו להכריז שהעירייה צריכה לבצע :ד מנשה אליאס"עו

? מי בעד לקבל את הצעתו של צביקה צרפתי שירים את ידו. תודה  :יהודה בן חמו

  . תודה רבה

, נורית, שלי, צביקה, שמעון, ארנון, אברהם, איציק, אורן, יאיר  :אבי בן חמו

  . איתן, עמירם, יהודה

  ? דמי נג  :יהודה בן חמו

  . אין נגד? מי נגד  :אבי בן חמו

  . אנחנו לא נהיה חלק מההצבעה ומהטעמים שנימקו  :גיא בן גל

  ? מי נמנע  :אבי בן חמו

  . על אבסורד אנחנו לא מצביעים  :אל- אתי גן

  . תודה רבה  :יהודה בן חמו

  , אנחנו לא לוקחים חלק בהצבעה  :גיא בן גל

  . ודהת. לגיטימי, בסדר, תודה רבה  :יהודה בן חמו

  . דברו, הדיון פתוח, בבקשה, דברו  : לויאהוד יובל

  . בבקשה  :יהודה בן חמו

  הצבעה  

ארנון , אברהם מולה, איציק יואל, אורן כהן, יאיר אברהם: בעד  

 נורית, בוזגלו-  עמרמישלי,  צרפתיצביקה, שמעון פרץ, לוי

  .  צנעניאיתן,  מילרעמירם,  בן חמויהודה, לוי- חסון

  

  : צוברי גז כדלקמן–ההצעה לסדר מאשרים  :160 ' מסהחלטה

 מהנדס העיר יוציא מכתבים לכל חברות הגז וידרוש מהן לקבל רשימה עדכנית של כל .1

  .                                        ס"מיכלי הגז הפזורים בתחום השיפוט העירוני של כ

  .ברים שיעבירו חברות הגז תמפה העירייה את הצועל בסיס המידע. 2

  .אישורי בטיחות בתוקף, מחלקת הפיקוח תערוך בדיקה האם לצוברים יש היתרי בניה. 3

     .בגמר העבודה ידווח מהנדס העיר למועצה על הפעולות שננקטו. 4
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בנושא , אתי גן אל ונפתלי גרוס, אמיר גבע, גיא בן גלהצעה לסדר של : ב  

  .24/12/09- הוגשה ב, שיפוץ ושדרוג רחוב ויצמן

  

  :רקע ודברי הסבר"

אינו מהווה מוקד משיכה , כפי שהוא נראה היום, רחוב ויצמן

  . לתושבי העיר וחזותו מרחיקה ממנו את הקונים הפוטנציאליים

חנויות רבות מציגות את מרכולתן על המדרכות מחוץ לחנות 

  .וחלונות הראוה אינם אטרקטיביים

סיד , רוב הבתים לאורך הרחוב בעלי חזות מיושנת ועלובה

כל אחד בצורה שונה , במידה ויש,  והשלטיםהסוככים, מתקלף

  .וברוב המקרים עלובים למראה ובכיתוב מבולגן

  . אין חניה- למי שכר מוכן לבוא ולסייר בין החנויות , השיא

  !אין ספק הרחוב דורש שיפוץ מיידי

 ברחוב מוכנים לתת יד ולהשקיע לשיפור חזות רוב הסוחרים

  .אזורהמשוך לקוחות מכל דבר העשוי ל, הרחוב

אך הוא ייצא , BRTה למהלך הגדול של כהעירייה מצידה מח

, לפועל בעוד מספר שנים ובינתיים התושבים והסוחרים סובלים

  .ת העיר נפגעתווחז

לאור האמור לעיל מוצע להביא בפני חברי המועצה את הצעת 

  :ההחלטה הבאה

וב ר מיוחד לשיפוץ מיידי של הרח"דיר תבגהעירייה ת •

 .המרכזי בעיר

אנשי , תוקם ועדת היגוי שתכלול נציגות של אנשי מקצוע •

 . עירייה מהתחום ונציגות של סוחרים
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גם במימון , יש לשתף את בעלי העסקים, במסגרת השיפוץ •

 .וגם בתרומה של רעיונות לעיצוב הרחוב מחדש

להקציב מספר : כגון, יש למצוא פתרונות למצוקת החנייה •

י בעלי "ובתשלום ע, עירוניים לכל חנותחניות בחניונים ה

 . העסקים

 .להתקין מתקני מים לשתייה לאורך הרחוב •

' רוטשילד לרח' לאסור חנייה ברחוב ויצמן בין רח •

   ".ירושלים

  

של ' שאן זה ליזה' ויצמן שהוא הכולם מודעים לכפר סבא שרחוב  :אל- אתי גן

 הראשי שפיאר אתלאורך שנים הוא היווה המוקד . כפר סבא

, היום כשאנחנו הולכים ואנחנו מסתכלים לאורך הרחוב. העיר

היא , לא רק שהיא מרחיקה את האנשיםהחזות שלו , לצערי הרב

לסוחרים ולעידוד של , בטח ובטח לא גורמת לקונים פוטנציאליים

הלטייל ברחוב הראשי של כפר סבא שעובר כמעט מקצה אחד 

כי בטח כולכם , דגישאני לא רוצה לחזור ולה, החנויות. לקצה שני

חלונות הראווה לא ,  על המדרכהמציגות את מרכולתם, מטיילים

עם , ישנה, עלובהכמעט כל הבתים הם עם חזות . אטרקטיביים

ואני חושבת שהשיא הוא גם שאין בעצם למי שכבר . טיח מתקלף

, אין לו מקומות חנייה שהם קרובים והם יכולים, כן רוצה לבוא

שקיות ניילון רצוי שיהיה לנו גם מקומות ואנחנו יודעים שעם 

  . חנייה

  . שקיות בד  :לוי- נורית חסון

  . ירוק  :ר אמיר גבע"ד

ולכן אני חושבת שכולכם תסכימו איתנו שהרחוב צריך לעבור . בד  :אל- אתי גן
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שיהיה נעים להסתובב לאורך הרחוב המרכזי , שדרוג, שיפוץ מיידי

, ר לאורך כמה שנים אני יודעת שיש תכניות שכב. כפר סבאשל

  . BRT- שהן כוללות את כל הסיפור של ה

  .  מדברים עליו רק פחות משנהBRT- ה. כבר כמה שנים  :יהודה בן חמו

  , אז אני יודעת שדיברו על רכבת  :אל- אתי גן

  . רכבת קלה  :יהודה בן חמו

 ,ברקעכל הזמן היה , זאת אומרת. רכבת קלה דיברו, אני בדקתי  :אל- אתי גן

כל , לצערי הרבאבל . יכלול את הנושא של התחבורהעל משהו ש

בטח לא , הדברים האלה זה משהו שהוא לא מהיום למחר

אז גם , ואם אנחנו לוקחים את הדוגמא של ירושלים. למחרתיים

אנחנו חושבים אבל . כשכבר יש ביצוע זה לוקח אי אילו שנים

אני לא אוהבת להגיד כמו , לפחות, שבשביל לשדרג את העיר

היינו צריכים . אני אוהבת תמיד להגיד כמובילים, נים שלנוהשכ

אני חושבת . לא כמו רעננה, הרצליהלהיות מובילים לא כמו 

לא לרכבת , צריך בלי קשר. שאנחנו היינו צריכים להיות מובילים

המדרכה עד החנויות כולל , יש קטע מהכביש, BRT- א להקלה ול

אה לי שגם נר. שצריך לקחת ולעשות שם מעשההחנויות 

הם ,  שהיום יש להם תחרות מכל הכיוונים,אני חושבת, הסוחרים

גם , ולכן במקום לדבר באוויר. גם כן היו מוכנים ליטול חלק

נקטנו בהצעה לסדר שלנו את כל השלבים שאנחנו חושבים שצריך 

  . עם ההחלטה

. ר"תגדיר בדיוק את התב, שהעירייה בהסכמתנו, אז קודם כל  

 - שתיים . פוץ מיידי של הרחוב המרכזי בעירר מיוחד לשי"תב

אנשי , במקביל תוקם ועדת היגוי שתכלול נציגות של אנשי מקצוע

נציגות של התושבים שזה הסוחרים שאותם עירייה מהתחום וגם 
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גם , גם לשתף את בעלי העסקים, ובמסגרת השיפוץ. זה הכי מעניין

, במקביל. גם בתרומה של הרעיונות לעיצוב הרחוב מחדש, במימון

אני חושבת שיש . למצוא פתרונות למצוקות החנייה, דבר שלישי

אפשר להקציב מספר חניות ובעלי . יש חניות בחניונים, באחוריים

שעתיים , מקבל שעה, החנויות נותנים שלמי שקנה באיקס כסף

ובעלי העסקים הם אלה , זה מקובל גם במקומות אחרים, חנייה

יש . תקני מים לשתיה לאורך הרחובלהתקין מ, דבר נוסף. שישלמו

אם אנחנו הופכים את זה , וכשמטיילים, מתקנים מאוד יפים

  . אז מתקני השתיה להתקין, למשהו שיטיילו ושכיף

  . סוחרים יפסידו  :שמעון פרץ

  , תאמין לי שאם העסק שלך  :אל- אתי גן

  . גם הפקחים יפסידו  : לויאהוד יובל

מרחוב רוטשילד עד רחוב , רחוב ויצמן אם אתם תראו, דבר נוסף  :אל- אתי גן

 ,הבוקר ואז זה מוריד מסלול אחד לפקקים של.  חוניםירושלים

 גם שכמו שיש אזורים אחרים, הייתי מציעה. גם של הצהרים

  .בקטע הזה לאסור את החנייה ולמצוא את האלטרנטיבות

כמה מילים להתייחסות להצעה לסדר הזו . תודה רבה. טוב  :יהודה בן חמו

, תראו חברים.  חברי הירוקים4, י סיעת הירוקים"וגשה עשה

.  זה לא דיון אחד ולא שניים ולא שלושה,...קודם כל בעיקרון 

זה היה לפני כשבוע כשר , בנושא הזהאולי אחד מדיוני השיא שהיו 

מאוד גם מקצועית וגם - יש התייחסות מאוד. התחבורה הגיע לכאן

פיתוח הרחוב לא כ. יצמןתקציבית לכל הנושא של פיתוח רחוב ו

  . אלא כחלק מתהליך תחבורתי מקיף של כל האזור כולו

הרכבת .  לרכבת הקלה הוא נושא שנכנס כחלופהBRT- נושא ה  

הקלה הוכחה גם לגורמים המקצועיים שבמקרה הטוב אם בעוד 

יתחילו , היא תוכל לצאת אל הפועל, כמה עשרות שנים אם בכלל
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 רבות בעולם בנושא של לחשוב כמו במדינות כמו בערים

עם  כמובן . נוסעים150-  שיודע להכיל בתוכו כ,האוטובוס המפרקי

בצורה כזו שהאוטובוסים יידעו . זמינות ותדירות גבוהה יותר

, שמספטמבר היא תיכנס, לדבר גם עם החברה שזכתה עכשיו

ויידעו לשלב ואולי אפילו גם היא תפעיל חלק , חברת מטרופולין

אנחנו . לא מדברים על טווחים ארוכיםשאנחנו , BRT- מה

על , על טווחים יחסית במושגים ממשלתייםמדברים בהחלט 

  . מושגים מאוד קצרים

כל הכביש במקטעים , הביצוענושא . נושא התכנון כבר הושלם  

וד על כמה מקטעים בעת כך שאפשר יהיה לעב. מוכן למכרזים

:  העריםולאו דווקא בעיר אחת אלא גם בשלושתם, ובעונה אחת

כשהמגמה מאוחר יותר גם להתחבר , רעננה והרצליה, כפר סבא

, חל עיכוב משמעותי באישורים של משרד התחבורה. לתל אביב

ויצמן מכיוון שרעננה סברה שהטוב יותר להם יהיה שנעבור דרך 

ולנו לא . הצד הצפוני של רעננה אזור התעשייה, קרי, שלהם

ואנחנו רצינו יותר מהר התאים כי זה לך וטייל ברחבי ישראל 

ומאוחר יותר לתל , הרצליה, רעננה: להגיע לערים המרכזיות

  . אביב

אני שמח שבסופו של יום משרד התחבורה הגיע להבנות   

 והקו יעבור בציר כפי שהגורמים .ולהסכמות עם העיר רעננה

, יאיר. כפר סבא לאורך כל רחוב ויצמן, קרי, המקצועיים סברו

יציאה , ויצמן, התעש, שקמהב? בשקמה זה מתחיל

  .ועד לסוקולוב בהרצליהרעננה , אחוזה, לטשרניחובסקי

  . בעצם מגיע למרינה  :עמירם מילר

אבל חוצה את , אני לא מכיר את המסלול בהרצליה. עד המרינה  :יהודה בן חמו

המגמה היא בהחלט ליצור רצף תחבורתי בין כפר כש, הרצליה
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צריך לקחת בחשבון . היררצף תחבורתי מ. סבא ועד לתל אביב

מדובר . פרויקט של הרבה מאוד כסף, שמדובר בפרויקט ממשלתי

שכמובן יש , ₪ מיליון 300רק על כפר סבא כאומדן ראשוני של 

כרגע דיאלוג בין משרד התחבורה לבינינו מה אחוזי ההשתתפות 

. 20%הם התחילו לדבר איתנו על . שלנו לעומת ההשתתפות של זה

 לבינתיים הם ירדו . כאלה אנחנו דחינו על הסףכמובן שבמספרים

. וגם עדיין אנחנו לא מתלהבים לשלם את הסכומים האלה, 10%- ל

ותהיה עוד , צריך להבין שהתקציבים שיצאו מתקציבי הפיתוח

 5- מעט ישיבה של נושא תקציבי הפיתוח ותראו על מה מדובר ב

  .שנים הקרובות לכפר סבא

כולל שר התחבורה , ם המקצועייםיש דיאלוג די טוב עם הגורמי  

ובהחלט אישר לא מעט פרויקטים , שהיה פה שבוע שעבר

ד אחד קדימה בכל מה שקשור אנחנו הלכנו צע. תחבורתיים

, וכל מה שקשור לחזות החנויות, את צריכה להבין אתי. לויצמן

אין ביכולת , בעלים פרטייםכל מה שקשור למבנה הפיזי של 

כן . על מי מבין בעלי העסקיםו לכפות עיריית כפר סבא לעשות א

עות די " תב2- כך עשינו למשל ב. יש אפשרות לבוא ולעודד ולתמוך

. אני מקווה מאוד גם ייצאו לפועל, שבקרוב מאוד, מתקדמות

כשהגדלנו את אחוזי הבנייה לאורך ויצמן על מנת לעודד את 

מה שאמור לשנות , אותם מחזיקי נכסים לצאת לבנייה מחודשת

  . ר את חזות החנויות ובתי המסחר שנמצאים בויצמןולשפ

הוקם צוות שעודד ויזם . נושא של הצוות, BRT- לפני שאני חוזר ל  

ייצוגי של , יותמך בנושא של הקמת קודם כל גוף ציבורי וולונטר

נבחר , התקיימו בחירות מבין הסוחרים, לשמחתי. סוחרי ויצמן

 על נושא שיתופי הפעולהעובדים כרגע , איתו... אני עוד לא . ועד

מאיר אלקיים ודני , עד כמה שאני זוכר. מול הצוות לבין הסוחרים
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ואני מדווח על . בצוות הזההרוש יחד עם נציג מאגף ההנדסה 

פגישות טובות ומועילות בין הצוות שאמרתי קודם לבין הנציגות 

  .של הסוחרים

,  אנחנו לקחנו את זה צעד אחד קדימהBRT- נושא של הבריאות  

אפילו יותר ממה שהם , ואמרנו למשרד התחבורה שאנחנו מוכנים

אלא , לא ברמה הכספית. רוצים אנחנו מוכנים להשקיע יותר

העליתי בפניהם רעיון שבין המתחם של , והצעתי. ברמה הרעיונית

 אנחנו ,בין ירושלים להרצל או עד תל חי, ירושלים ברחוב ויצמן

ם התושבים להפוך את כמובן בשיתוף עמוכנים לקחת החלטה 

נתיב , שיהיה נתיב תחבור מועדף,  הזה למדרחוב עירוניהמתחם

כמובן שאנחנו צריכים .  כמובן שזה מייקר את הפרויקט.לכל כיוון

ואז , למצוא מקומות חנייה חלופיים ברחובות הסמוכים לויצמן

וצריך . תיבי תחבורה חלופיים במקום ויצמןלפקוד על נכמובן 

זה לא אם , מדובר במאות מיליוני שקלים, שכזולהבין שהחלטה 

מה גם ,  אני אתחיל12 או 11 או 2010- אני יכול לעשות אותם ב

מתחשבים בתקצוב . שאנחנו לא נוכל להקדים את הפרויקט כולו

 מקבל כגוף מהטעם BRT- ולכן הנושא שה, של משרד התחבורה

וב על אם אנחנו נחש. הוא יותר מעשי, כי הוא יותר ריאלי, הפשוט

כפי שאמרתי , הרכבת הקלה ונמשיך רק לחשוב ונתכנן ונתכנן

במקרה הטוב אולי בעוד כמה עשרות שנים יתחילו להבין , קודם

כי המשמעות היא לקחת מספר בניינים בויצמן . למה לא הצליחו

  . הבניין הקיים וזה לא אפשריולהרחיק אותם מקו 

, וא קיבל תעדוףשדרוג רחוב ויצמן אני חושב שהנושא של לכן ה  

הנושא הזה . מאוד גבוהה של הנהלת העיר- והוא בעדיפות מאוד

. אני יודע שגיא היה מעודכן. עלה עוד הרבה לפני ההצעה לסדר

היום כששוחחתי איתך ראיתי שאתה מעודכן גם לא מהשבוע ולא 



    13.01.2010  39  מועצה מן המניין 

   -  ולכן אני חושב ש.וגם הרבה לפני ביקור השר, שבועיים

  .ושלא הוזמנו אלי  :גיא בן גל

  ? מי שמע עליו  : לויאהוד יובל

  . לא הוזמנתם  :יהודה בן חמו

  . לא  :גיא בן גל

  . אני אסביר לך גם למה  :יהודה בן חמו

  , אני אשמח לשמוע למה  :גיא בן גל

  ? יש גם הסבר לזה, אה  : לויאהוד יובל

  , את ההזמנה הסלקטיבית  :גיא בן גל

  . גם אני לא הוזמנתי  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

אני יודע שהיתה התמרמרות בקרב מספר , צריך להבין. זה לא, לא  :הודה בן חמוי

ישנם ביקורים ששרים מגיעים . למה לא הוזמנוחברי המועצה 

ומוזמנים , מקצועי, אלא ביצוע בלבד, ואין שום טכס ממלכתי

  . חברי המועצה הרלוונטיים

   ?למשל מחזיק תיק התרבות  :ר אמיר גבע"ד

  . הוא לא היה, לא  :יהודה בן חמו

   .הוא רלוונטי, הוא הוזמן לתחבורה  : לויאהוד יובל

   .אני לא ראיתי  :יהודה בן חמו

  .לא הייתי  :יאיר אברהם

  . יאיר לא היה  :???

  . אני לא יודע, היה כתוב בעיתון  :ר אמיר גבע"ד

אני הלכתי לירקן אמרתי זה יקר לנו . נו מה, תקנה מהעיתון  :יהודה בן חמו

  . נה מהעיתוןתק, לעיתון

  ? הוזמנת  :אל- אתי גן

  . לא  :יאיר אברהם

    ?לא הוזמנת  :אל- אתי גן
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  .לא מבעוד מועד  :יאיר אברהם

   . אנחנו גם לא אחרי המועד. אבל הוזמנת  :אל- אתי גן

  . לא ויצמן,  הפיקנטריה הריזה, חברים  :יהודה בן חמו

  . אני לא כועס  :ר אמיר גבע"ד

   . אומראני רק, לא, לא  :יהודה בן חמו

  ? למה אני לא הוזמנתי  :לוי- נורית חסון

  , את מחזיקה תרבותית  : לויאהוד יובל

  .כי את רק מחזיקה תיק תרבות  :גיא בן גל

  ?לא,  זה יותר חשובויצמןאבל , רגע גיא  :יהודה בן חמו

  . נכון, קצת  :גיא בן גל

מינים אנחנו מז,  כטכסיולכן לביקורי שרים כשאין קטע ממלכתי  :יהודה בן חמו

 כי מתקיימות ישיבות רק את חברי המועצה הרלוונטיים

  . מקצועיות נטו

  ... זה לא כבוד גדול  :ר אמיר גבע"ד

אני , אמיר וגיא, מישהו שהוזמן שכביכול, סליחה, אז אני אגיד לך  :יהודה בן חמו

מי שכן . אעזור לכם כי מקורות המידע לא כל כך נכונים תמיד

זה היה חבר , חזיק בתיק התחבורההוזמן זה ואופן ישיר לא מ

  , המועצה אורן כהן

  .זה לגיטימי? בגלל הזיקה הפוליטית  :גיא בן גל

, אלא מכיוון שלא רק את השר הזה, לא בגלל הזיקה הפוליטית  :יהודה בן חמו

אלא הוא משפיע על לא מעט שרים להגיע ולעזור ולתמוך בכפר 

 אינטרס גרידא אלא במצב, ועל כך אני לא רק מזמין אותו, סבא

אם אתה תעזור . לעיר כפר סבא אורן עזר לנו במפגשים הללו

והוא גם ישאיר ,  עם אחד השריםבמפגש או מי מכם יעזור במפגש

  .  תוזמנואז אני מבטיח לך שגם, איזה גרוש וחצי פה בעיר

  . אני משאיר את זה לאמיר  :גיא בן גל
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זה  .גדול לשבת בישיבות כאלה. ..אני כמוך חושב שזה לא , אני לא  :יהודה בן חמו

 Input- יתנו את ה, כן חשוב שיישבו אנשים שיכולים לתרום גם

  .שלהם לטובת הישיבות הללו

 שאמרו לבוא השר או Input- ה, אבל אני חושבת שבכל זאת  :אל- אתי גן

  , לא יזיק לשתף אותנו שאולי, נמצאים איתו במשא ומתן

  ? במה  :יהודה בן חמו

  ,  יכולים להעלות רעיונותאנחנו  :אל- אתי גן

אני עכשיו אתחיל לשבת עם , שר מגיע לשעה וארבעים דקות? במה  :יהודה בן חמו

  ? רעיונות

  ) מדברים ביחד(

יש פה ועד , 531למשל אני חושבת שאם דיברתם על כביש , תשמע  :אל- אתי גן

לא היה מזיק אם גם היו , פעולה שכבר לדעתי בלילה חולם את זה

  . לא נורא. שומעים את המילה שלהםמביאים אותם ו

  . עמירם מילר, בבקשה  :יהודה בן חמו

קודם כל גם אני רוצה לברך על ההצעה לסדר בקשר לרחוב אני   :עמירם מילר

  , ואני באמת לא רוצה לעקוץ, ויצמן

  . אז תשתדל לא לעשות את זה  :גיא בן גל

   , להעיר את תשומת לבכםאבל אני לא יכול שלא  :עמירם מילר

  .  כשעוקצים אותנויש לנו נטייה להגיב, אנחנו אלרגיים לקוצים  :גיא בן גל

  , לא יכול שלא להעיר את תשומת לבכם  :עמירם מילר

  ) מדברים ביחד(

אני רק אומר לך שיש לנו נטייה בלתי נסבלת להגיב , עמירם  :גיא בן גל

  . כשעוקצים אותנו

 של מפלגת הבחירות מסע מ...  ,לכםנעימים דברים גם שלא יש   :עמירם מילר

מקווה שאני אעשה אותו בקרוב בהחלט שאני מקווה , עבודה

לפני כמה שבועות פגשתי את ידידי ,  לגופו של עניין.בעזרתכם



    13.01.2010  42  מועצה מן המניין 

אחזתי בידי את חוברת ואני , נפתלי גרוס בחצר העירייה נדמה לי

זאת המהפכה האמיתית , אם אתה זוכר,  ואמרתי לוBRT- ה

 לכפר BRT- ש העיר המעיט בחשיבות השראואני חושב . שישנה

כי אני חושב שמזה עשרות שנים לא הולך לקרות פה דבר . סבא

התחבורה הציבורית , שיש לו משמעות כל כך אדירה על פני העיר

  , וגם על רחוב ויצמן כציר תנועה, של העיר

  ? - השאלה כמה זמן זה ייקח  :ר אמיר גבע"ד

  , בוא אני אגיד לך  :עמירם מילר

  . שנתיים  : בן חמויהודה

על והמהפכה היא לא רק במה שנראה ,  בעירכציר תנועה מרכזי  :עמירם מילר

רחוב חדש וסידור חדש של  בריהוטכי אנחנו עוסקים גם הקרקע 

 שבהזדמנות זאת שעושים אלא גם במשק התת קרקעי, הרחוב

שבמרכז הכביש , מסלולי נסיעה מיוחדים לתחבורה הציבורית

כל , כל נושא הניקוז, למים, רות לביובמשפרים את הצינו

וכמובן שגם עיריית , התשתיות מתחדשות כתוצאה מהעניין הזה

אבל זאת . כפר סבא תצטרך להשקיע את חלקה בסיפור הזה

לרענן את המשק התת קרקעי וגם את המשק הזדמנות נפלאה כדי 

שקשור כמובן בריהוט מודרני ובסידורים מודרניים , העל קרקעי

  . 'ות הולכי רגל וכושל נגיש

  , ...איך אתה משפר היום  :אל- אתי גן

  . נו,  ברזיות2נשים   :יהודה בן חמו

   .שכבר היום נפגעוסוחרים   :אל- אתי גן

  , אני מוכן להתחיל  :עמירם מילר

  . 'ג', ב', שיגידו לי א, אין לי בעיה  :אל- אתי גן

  ) מדברים ביחד(

  .תנו לו לסיים, שנייה  :גיא בן גל
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לא חשוב כרגע ,  מטרוניתBRT-  ששם קוראים לבחיפהניסוי היה   :לרעמירם מי

  . מהמילה מטרו, השם

  ) מדברים ביחד(

ועכשיו שינו , רכבת... , אבל הם אימצו את המילה מטרו, מטרונית  :עמירם מילר

   - זה לא בהכרחשגם הצורה של העיצוב של הרכבת ... את זה ל

  ? ומה למדת מחיפה  :גיא בן גל

שהדבר הזה חידש , ראש עיריית חיפה בישיבה שקיימנוולמדתי מ  :עמירם מילר

. למשל בהדר, אזורי המסחר בחלקים יותר ותיקים של העיראת 

כי אנשים מגיעים בנגישות הרבה , נתן חיים חדשים למסחר שם

אבל יש תקוה , זה עוד לא הושלם לגמרי. ויש תקוה, יותר טובה

 שמגיעה ת הנוחהשהסוחרים ייהנו מפרי התחבורה הציבורי

מבחינת . ואני מקווה שכל הדברים האלה גם יהיו אצלנו. אליהם

אמר ראש העיר יש צוות .  זמנים הם הרבה יותר מתקדמיםלוח

היגוי מקומי לנושא הזה בשיתוף עם נתיבי איילון שזאת החברה 

  . שיושב אחת לשבוע, המבצעת

  ? אזרחים יש  :יש'ר בוקי צ"ד

  .צועמקאנשי . לא  :עמירם מילר

גם האזרחים יושבים עם מאיר אלקיים והם . גם האזרחים ישבו  :יהודה בן חמו

  . בהחלט, מביאים את דברם

את הדברים באמת מנסים לקדם את כל הפתרונות כדי להביא   :עמירם מילר

 ובואו לא נשכח כולנו שיש פה אחריות .לביצוע מה שיותר מהיר

, אסביר את זה לציבוראני גם לא ? כן, לי זה לא ידוע, מאוד כבדה

  , אבל אם את רוצה

  ? - אתם מוכנים לשתף אותנו ב  :אל- אתי גן

בוא נקרא לזה מטרונית כדי לא . זה ויכוח על המילה מטרונית  :עמירם מילר

הצוות הזה שעוסק , בכל אופן.  ודברים כאלהBRT- להסתבך ב
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 לצאת הם הולכים, פרויקט לוח הזמנים הנעלם, מדי שבוע

  , זי ביצוע בכמה שלביםלמכר, מכרזים

  ? של מה  :אל- אתי גן

  , של ביצוע  :עמירם מילר

  ? BRT? מה  :אל- אתי גן

  ?אבל, יש לוחות זמנים  :נפתלי גרוס

  .BRT- ה  :עמירם מילר

  ? מה? או המדרכות או הזה  :אל- אתי גן

את סלילת , את המשק התת קרקעי.  כולל את הכלBRT- ה  :עמירם מילר

את שילוב , נות האוטובוסאת תח, הנתיבים לאוטובוסים

  , המדרכות וגם הסדרי

  . נתיבי תחבורהגם מקומות חנייה חלופיים ו  :יהודה בן חמו

  ) מדברים ביחד(

 הרי לרחוב ויצמן, תחבורה אלטרנטיביים שקשורים למשלהסדרי   :עמירם מילר

לא תוכל להיכנס תחבורה פרטית אלא רק בשעות הפריקה 

  , ועה חלופיים עם כל הסיפור הזהיש כל מיני הסדרים תנ. והטעינה

אני מדברת על , היום. אתם כל הזמן מתעסקים בתחבורה, ה'חבר  :אל- אתי גן

  , חזות העיר

  . תני לי לסיים ותשאלי את השאלה, אבל אתי  :עמירם מילר

  ? מה אתם רוצים לעשות עם זה. חזות העיר  :אל- אתי גן

. היא תחודש. א תחודשחזות העיר תושפע מהעבודה הזאת כי הי  :עמירם מילר

  . לא יצבעו את החנויות של סוחרי ויצמן

  ? אולי כן? למה לא  :אל- אתי גן

ספסלים , חזות מודרנית, אבל יתנו לרחוב הזה חזות חדשה  :עמירם מילר

  , מה שקשור בנעימותכל , מדרכות חדשות, חדשים
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  ? ואתה מאמין שתזכה לראות את זה בחייך  :גיא בן גל

  ? מתי? כל זה יקרהמתי   :נפתלי גרוס

  ? למה  :יהודה בן חמו

  .  שנים3וכל זה אמור להיות תוך   :עמירם מילר

  ?  שנים3  :גיא בן גל

  .  שנים3  :עמירם מילר

 10- משרד הפנים הוציא פיילוט ל. יש לי רק איזו שאלה קטנה, רגע  :אל- אתי גן

שדרך אגב חיפה היא אחת , ערים לשדרוג הרחובות המרכזיים

אתם לא ? כפר סבא בכלל ניגשה לפיילוט הזה האם .הזוכות

  ? יודעים על מה אני מדברת

  . היא לא זכאית  :שמעון פרץ

  . חבל. חבל  :אל- אתי גן

  , אני רק רוצה להוסיף בבקשה  :עמירם מילר

  . זה כסף שנותנים  :אל- אתי גן

  , הצעה להעביר את הנושא, להצעה לסדר הזו  :עמירם מילר

  ?אה, ת זהאתם לא מכירים א  :אל- אתי גן

  , לדיון במליאת הוועדה לתכנון ובנייה  :עמירם מילר

  . עוד היה ויכוח בחיפה  :אל- אתי גן

  , שבו יפרסו את כל המפות  :עמירם מילר

  , רגע, רגע  :יהודה בן חמו

  ? אז מה ההצעה  :אל- אתי גן

  , לדיון במליאה של ועדת תכנון ובנייה. להעביר לוועדה  :עמירם מילר

  . כם נגיב על ההצעהברשות  :גיא בן גל

. קודם כל הערה ראשונה לגבי לוחות הזמנים. חברים, שתי הערות  :יהודה בן חמו

צריך לקחת בחשבון שגם אם נרצה וגם אם יציעו לנו וגם אם יהיה 

כמובן שלא , תזרים מזומנים לעשות את כל הפרויקט במכה אחת
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, כמו שאמרתי, כי אנחנו נתקע פה את כל העיר. נעשה את זה

החוכמה פה לעשות את . רחוב השקמה ועד היציאה מהעירמ

ויש עוד , ותודה לעמירם שהשלים אותי, הפרויקט החשוב הזה

מכיוון שהזמן קצר מלהכיל את כל , דברים נוספים לומר

אני מניח , ירםאנחנו מתכוונים בהמשך להצעתו של עמ. הפרויקט

זה לא אבל , ביום ראשון הקרוב יש מליאה,  ימים10שבטווח של 

אנחנו מתכוונים . BRT- יתאפשר עם לוח הזמנים של אנשי ה

אל תשאלי אותו . ל נתיבי איילון"להזמין לישיבה מיוחדת את מנכ

  . כי זה לא הוא יענה, שם רק על הברזיות ועל החזות של החנויות

  . אני אשאל אותו מה שאני רוצה  :אל- אתי גן

  . הוא לא יענה לך על זה, לא  :יהודה בן חמו

  . יש להם סביבתי  :אל- תי גןא

שתקבלו אינפורמציה על כל נושא , הרעיון הוא לקיים דיון מקיף  :יהודה בן חמו

כולל אם יהיה אפשר אפילו להביא דגמים של , BRT- ה

, לכן גם הדיון וגם הביצוע. תחנות ודברים שכאלה, אוטובוסים

וגם הביצוע של הנתון , שבועיים,  ימים10הדיון בטח בטווח של 

 4-  ל3גם אם אנחנו פורסים אותו זה יהיה בטווח של בין , הזה

גיא , איציק בהערה. כשהרעיון הוא לעבוד כל פעם על מקטע, שנים

   .הצבעהועוברים ל, בהערה

ספק שהעירייה לא עובדת פה בחלל לאף אחד מאיתנו לא היה   :גיא בן גל

ומן הסתם פרויקט לאומי בסדר גודל שהצגת מן הסתם הוא , ריק

החשש היחיד והדבר העיקרי . באמת יכול להמריץ פה את העיר

זה באמת , ואני חושב שאני מדבר גם בשם אחרים, שמטריד אותי

שברור שבפרויקט לאומי לא עיריית כפר , סוגיית לוחות הזמנים

אלא אם כבר , סבא מכתיבה לתאגיד הארצי את לוחות הזמנים

ג "פרויקט נתבש, אבל אנחנו חיים במדינה שמה לעשות. ההפך
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אז  .אם נגיד את זה בעדינות, 2000 לא בדיוק נחנך בשנת 200

אנחנו פשוט מבטאים את החשש שאם אנחנו נשים את כל יהבנו 

 אולי סוחרי ויצמן, על הגורמים הארציים שמקדמים את הפרויקט

יזכו להראות את הפרויקט הזה לנכדים ולנינים שלהם שעוד לא 

אומר אם עיריית כפר סבא בהכרח צריכה ואני לא , עריםיש . נולדו

שלא המתינו לפרויקט , צריך לחשוב על זהאבל , לעשות את זה

והרחוב הראשי שלהם . והן ערים שכנות לנו, בסדר גודל ארצי

אני מדבר על אחוזה ברעננה . טוב יותר מויצמן, מה לעשות, נראה

גם במחיר של שיפוצים שלקחו הרבה . ועל סוקולוב בהרצליה

צריך לראות איך . של תחבורה והכלד זמן ויצרו בעיות אחרות מאו

אנחנו , משלבים את הממשק של היוזמה העירונית עם היוזמה

  .  והמליאהעם הנציגים הרלוונטיים, בעד העברת הנושא מסודר

  ? הערה, איציק. תודה  :יהודה בן חמו

  . נדון במליאה, לא  :איציק יואל

  ? - התאחד להעביר את זה להאם אפשר ל. תודה  :יהודה בן חמו

  . כן  :גיא בן גל

   .פה אחד בבקשה. תודה רבה  :יהודה בן חמו

   . פה אחד העברת הנושא לישיבת המליאה לתכנון ובניהמאשרים :161 ' מסהחלטה
  

 חנייה  בנושא,אתי גן אל ונפתלי גרוס, אמיר גבע, גיא בן גלהצעה לסדר של : ג  

  .20/12/09- הוגשה ב, חינם לתושבי העיר

  

  :רקע ודברי הסבר"

כחול "קיימים חניונים בהם שפת המדרכה צבועה בבכפר סבא 

  .והם חניונים בתשלום" לבן

בחניונים שמסביב לפארק פטורים תושבי העיר שעל רכבם מדבקת 
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  .מתשלום דמי חנייה" תושב"

מחויבים גם , ובמיוחד במרכז העיר, בחניונים אחרים ברחבי העיר

). לשעה ₪ 2.40" (כחול לבן"ור החנייה בתושבי העיר בתשלום עב

יש לציין כי אין אופציה לחנייה קצרת טווח והמינימום לתשלום 

  .הוא עבור שעת חנייה

בתחקיר עיתונאי שנערך לאחרונה התברר כי כפר סבא היא העיר 

היחידה באזור הגובה תשלום בעבור חנייה בחניונים ציבוריים 

" כחול לבן"החניון צבוע בגם אם , בערים אחרות. מתושבי העיר

  .תושבי העיר פטורים מתשלום

לאור האמור לעיל מוצע להביא בפני חברי המועצה את הצעת 

  :ההחלטה הבאה

העירייה תחליט לפטור את תושבי העיר מתשלום על חנייה בכל 

כפי שנקבע בחניונים , החניונים העירוניים בהם היא גובה תשלום

  ."שמסביב לפארק העירוני

   .אני מציג את ההצעה בשם אמיר שגם נאלץ ללכת  : גלגיא בן

  . יש לי פגישה עם יהודה פוליקר  :ר אמיר גבע"ד

את ההצעה בנושא , ולבטל כרטיסיםאני מזכיר לכם שהישיבה זזה   :גיא בן גל

חנייה אני רוצה להציג אותה בצורה יחסית פשוטה כי הנושא הוא 

ני חושב שהיא ואני אתחיל באיזושהי אנקדוטה שא. לא מורכב

ממחישה את האוריינטציה שלטעמי צריכה להיות הנכונה בגישה 

... כשעיריית כפר סבא בנושא אחר. לענייןשל כל חברי המועצה 

משרד הפנים כשיש מקום להעלות את תעריפי הארנונה לתחנות 

היא דאגה להראות נתונים השוואתיים של תעריפי , הדלק

והיא הצליחה . ים באזורהארנונה לתחנות דלק של כל היישוב

 שתעריפי הארנונה לתחנות דלק בכפר סבא להוכיח למשרד הפנים

  . הם הזולים ביותר באזור השרון
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  ... ולמרות זאת  :יהודה בן חמו

והעיוות הזה יוצר מצב שיש תמריץ כלכלי אדיר לפתוח תחנות   :גיא בן גל

י אנ. כי בעלי תחנות הדלק משלמים פה פחות ארנונה, דלק אצלנו

שלצערי עד היום לא שכנע את , רוצה לקחת את אותו רציונאל נכון

, משרד הפנים בדבר הצורך האמיתי להעלות את תעריפי הארנונה

בדקנו ומצאנו וזה הנושא , כלומר. ולעשות אותו ברמה ההפוכה

שנושא , שבשמו אנחנו רוצים בעצם להעלות אותו לעניין הערב

אני מודה . ן אישי בדיקהאני עשיתי באופ, החנייה בכחול לבן

, לאירית מרק שהעלתה את הנושא לסדר היום התקשורתי

זו היתה כתבה . בזכותה אנחנו גילינו עניין יותר פרטני בנושא

ועדיין למדנו שלפעמים , שעשתה בדיקה השוואתית" קול הכפר"ב

ולכן עם כל זה שאני סומך , 100%- התקשורת לא תמיד מדייקת ב

בדקתי באופן אישי את , "קול הכפר"ם של בדרך כלל על הדיווחי

ברמת השרון .  חברי המועצה שאני מכיר באופן אישי4הנושא מול 

ברעננה עם חברת המועצה , דיברתי עם חבר המועצה אבי גרובר

ובהוד , בהרצליה עם חבר המועצה ירון עולמי, מלי פולישוק בלוך

תם המשותף לכולם שמן הס. השרון עם חבר המועצה יואב רוזן

ר ועדת "רובם יו. מכירים את המצב לא רע, מכהנים באופוזיציה

כולם חוץ , כולם לא בלי יוצא מן הכלל. הביקורת גם בערים האלה

לא גובים בכלל מתושבי העיר שלהם חנייה , מעיריית הרצליה

כשעיריית הרצליה בשונה מכפר סבא מעניקה פטור על , בכחול לבן

. מתושבי העיר על חניונים אחריוגובה תשלום , חניונים מסוימים

, קרי, אנחנו בוודאות העיר היחידה בשרון מבין הערים שציינתי

שגובה מכל תושבי העיר , הרצליה והוד השרון, רעננה, רמת השרון

  . עבור כל החניונים של כחול לבן סכום של אגרת חנייה

  . למעט הפארק  :ארנון לוי
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  .  למעט הפארק  :גיא בן גל

  . אצטדיוןוה  :ארנון לוי

שאולי העירייה עושה בו , אני רוצה לפוצץ עוד איזשהו מיתוס  :גיא בן גל

בפרסומים העירייה . אבל בעיני הוא בעייתי, שימוש לגיטימי

. ' לתושבי העיר50%הנחה של . תושבי העיר משלמים חצי'אומרת 

תעריף החנייה השעתי לתושב עיריית כפר סבא . עובדתית זה נכון

והתעריף . לשעה ₪ 2.5הוא , למעט הפארק, לבןבחניוני כחול 

רק אף , אז זה נכון שהמחיר הוא חצי. 2לתושבי חוץ הוא כמעט פי 

מי שטורח לבדוק את הנתונים רואה שבעבר לא , אחד לא טורח

ובעבר . היתה הדיפרנציאציה הזאת בין תושבי העיר לתושבי חוץ

ת הכסף  כשהחליטו לגבות א. 2.5₪כולם שילמו מחיר אחיד של 

תושבי כפר סבא מעולם לא . 2פשוט גבו מהם פי , מתושבי החוץ

רק שביום שהחליטו לשלב את . קיבלו הנחה על החנייה שלהם

  . 2החליטו לגבות מהם פי , החנייה לתושבי חוץ

אני סבור שיש קצת הטעיה בזה שאומרים שלתושב כפר סבא יש   

זה .  אותהכי הנחה או שאתה קיבלת אותה או שלא קיבלת, הנחה

שתושבי כפר סבא משלמים חצי , יהיה יותר נכון עובדתית להגיד

  . מתושבי הערים השכנות

  .  להגיד שזה הנכוןזה נכון  :עמירם מילר

. לצורך העניין, זה עניין שהיה לי חשוב להגיד אותו לפרוטוקול  :גיא בן גל

שאני לא , איציק יואל. יש פה החלטה שצריך לקבל אותה, עכשיו

 במייל אחרי שהעברנו את טרח לפנות אליי, איפה הוא כרגעיודע 

עוד פעם האופוזיציה 'ההצעה לעניינם של חברי המועצה ואמר 

, איפה האחריות התקציבית שלכם, מעלה פה הצעה פופוליסטית

למה אתם לא בודקים כמה החנייה מתושבי העיר מכניסה לקופת 

  ', העירייה
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  . בבקשה, תקרא לאיציק יואל  :יהודה בן חמו

אני לא יודע כמה ' א.  אז אני רוצה להגיד לכם כך.'לא בסדר'  :גיא בן גל

חנייה בכחול לבן באמת מכניס הכסף שתושבי העיר משלמים על 

אני לא , אני חייב להגיד לכם, אבל למען האמת. לקופת העירייה

כי אם זה מתנקז לכמה מיליונים טובים , אגיד זה לא מעניין אותי

לשכנע אתכם לבטל את , אני רוצה ברצינות להציעו, של שקלים

אז אני מספיק אחראי להגיד , הדבר הזה על הציבור הכפר סבאי

אני לא מציע , שגם אם אני אצליח לשכנע אתכם לעשות את זה

₪  מיליון 2כי אם זה מכניס לצורך העניין . שזה יהיה מחר בבוקר

. 2010ציב שנלקחו בחשבון מתק₪  מיליון 2זה , לקופת העירייה

שנחיל את ביטול , במידה ואני אצליח לשכנע אתכם, אז אני מציע

  . זה דבר ראשון. 2011הגזרה הזאת החל משנת 

 וגם אפילו ,אבל ללא קשר למקור התקציבי שהדבר הזה מעניק  

ואי , ללא קשר לעובדה שרוב הערים השכנות בחרו שלא לגבות

 שגובה מכל אנחנו העיר היחידה. אפשר להתעלם מהנתון הזה

יש מקום של תושב . תושביה בחניונים כחול לבן את התעריף הזה

כספי הארנונה שלי , אני משלם ארנונה, סליחה'ממוצע שאומר 

בין היתר אמורים לממן את הפעלת החניונים ואת התפעול השוטף 

ואת התחזוק , ואת הצביעה התקופתית של המדרכות, שלהם

אז מה עוצר אותה , ל כחול לבןואם העירייה היום גובה ע, השוטף

איפה אנחנו קובעים את , זאת אומרת'? לגבות בדברים אחרים גם

חצתה את עיריית כפר סבא , ואני סבור בנושא שקשור לזה? הרף

כי . הרף הסביר מבחינת הלגיטימציה שלה לגבות מהאזרח כסף

עיריית כפר סבא למשל גובה גם , אם אתם יודעים או לא יודעים

ים אזוריים אבל גובה כסף על תוו, ם סכום סמליאמנ, כסף

, ולדעתי בצדק, פנה אליי במייל תושב שהתרעם. לתושבים
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ורוצים לממש את , במה שנקרא מדרכות לבנותשאנשים שחונים 

לחנות בצורה שהם לא יקבלו בגללה , זכותם כי הם גרים ליד

נדרשים לשלם ,  אתם מכירים את התופעה של חנייה אזורית,ח"דו

  .  שקלים20בור המדבקה של תו אזורי ע

  .  מדבקות2  :עמירם מילר

  .  שקלים22  :גיא בן גל

  .  שקלים20 מדבקות 2. לא  :עמירם מילר

  ? לשנה  :לוי- נורית חסון

  , לכל רכב  :גיא בן גל

  . לכל מדבקה  :אל- אתי גן

  , כל בית אב שמעוניין בזה ומוכיח לעירייה שהוא גר ליד  :גיא בן גל

  .  שקלים50בגבעתיים זה , דרך אגב  :אבי בן חמו

  .  לא כמו האזור שלנוגבעתיים, רגע  :גיא בן גל

  . אבל עיריית תל אביב זה כלום  :אל- אתי גן

  .תני לגיא  :יהודה בן חמו

שהתושב שפנה אליי מתרעם בצדק ומייצג אני חושב , שנייה  :גיא בן גל

, קבוצה רחבה מאוד אם לא קולקטיבית למדי של תושבים

וגם ? גם כחול לבן אנחנו היחידים שמשלמים, סליחה'ים שאומר

?' לתת מדבקה? שמה זה מחייב את העירייה, על תו חנייה אזורי

להוכיח , התושב גם ככה צריך להטריח את עצמו להגיע לעירייה

, לברר, להתקשר, לבוא לקחת את זה, שהוא אכן תושב של האזור

זה , סליחה? וםאז גם לגבות ממנו על זה תשל. להסדיר את זה

אני לא רוצה להגיד לעשות , ץנראה כאילו העירייה עושה כל מאמ

. אבל זה לא נראה טוב. כי זו מילה חריפה מדי, גזל כלפי התושבים

שעושה , אחת, כי אולי מצאת עירייה אבי, זה בעיקר לא נראה טוב

אבל עם כל הכבוד מצוקת החנייה , את זה גם חוץ מאיתנו
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היא לא כמו מצוקת החנייה , חברים שגרים שםויש לי , בגבעתיים

   .בכפר סבא

לתת עדיפות , הקונספט של חנייה אזורית הוא נכון, עכשיו  

. לאנשים שגרים ליד הבית שלהם בחנייה בסוף יום זה דבר נכון

זה . לגבות מהם כסף על זה שהם מוכיחים שהם גרים שםלא צריך 

יות שלא תקבלו את יכול לה. בעיניי גובל בהגזמה של גביית יתר

אולי נקבל את , אני רק אומר לכם, עמדתנו בעניין הכחול לבן

אולי אתה יודע , אולי הם הוכנו, הנתונים התקציבים משגיא

, אני לא יודע מה מקור ההכנסה. שהכנת אותםלהגיד אותם בלי 

אני כן סבור שמאז שהנושא של הפיקוח העירוני עבר לחברה 

. היו עם זה כל מיני בעיות, פרטיתי חברה "הכלכלית ומופעל ע

, שזה הרבה יותר יעיל ולפעמים הגבייה היא, אחד היתרונות בזה

, חות בזמן"אנשים שלא משלמים דו. יעילה למדי, איך נגיד את זה

מקורות ההכנסה בנושא . היום הרכבים שלהם אפילו מעוקלים

, חנייה עלו במאות אחוזים מאז שזה עבר לידיים של תאגיד פרטי

אני סבור שלאור . אפילו שהוא מקבל חלק לא קטן מהדיבידנדים

חות זה "רוב הדו, אגב, העובדה שזה מקור הכנסות אדיר לעירייה

כי הם לא מרגישים מחויבים , של אנשים שלא גרים פה בכלל

יש מקום לבחון בהחלט . כנראה לחנות כחוק כמו תושבי העיר

 השכנות שלנו את מתן הפטור הגורף כפי שרוב העריםבחיוב 

ההחלה של הדבר הזה באופן אופרטיבי אנחנו לא , ושוב, עושות

אבל שעיריית כפר סבא תבדוק את . מציעים שתהיה מחר בבוקר

 ,פגיעה התקציבית היא לא הרסניתתגיע למסקנה שה, הנושא

שלו מנותבים בצדק התושב הכפר סבאי ירגיש שכספי הארנונה ו

  . גם על מקום החנייה הציבורי

   . הציע את זה בתל אביב שחוראורן  :ודה בן חמויה
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  , עבור התווים של האזורים  :אל- אתי גן

ביטול של התווים האזוריים בוודאי שאפשר . עבור התווים בוודאי  :גיא בן גל

  . לבטל באופן מיידי

  . אפשר מיידי לעשות  :אל- אתי גן

  , כי גם בתגובה שמסר איתי גונאל  :גיא בן גל

  ?  לבטל תווים אזורייםמה זה  :שמעון פרץ

נאמרה , גם בתגובה שמסר איתי גונאל לגבי החנייה האזורית  :גיא בן גל

אני לא רוצה ,  דקות שיש לי10- ואני מתקרב ל, התגובה הבאה

, נאמר כך בתגובת העירייה לגבי חנייה אזורית. לנצל את כולם

חנייה אזורית משמעותה : "זו תגובת העירייה. אני מסיים, רבותיי

פקעת שטחי חנייה ציבוריים מידי כלל התושבים והעמדתם ה

עירייה נוהגת להתקין הסדרים אלו . לרשות תושבים מסוימים

הנובעת מבנייני ציבור , לאזורים בהם ישנה מצוקת חנייה

 בניינים בעבר ששואבת חנייה שנזקקים להם באזורים בהם נבנים

ינה חנייה חנייה אזורית א. ללא תקני חנייה ובמקרים מיוחדים

כי אם חנייה בלבן אשר , בכחול לבן שנועדה לוויסות החנייה

. מאפשרת חנייה חינם בשעות הערב והלילה לתושבי האזור עצמו

 2-  שקלים ל20- עבור הפקת תווי חנייה אזורית כגביית האגרה 

אין לי מושג איזה ". נועדה לכיסוי הוצאות ייחודיות, תווים

מציינת עיריית , "רה אינה חובההאג. "הוצאות ייחודיות יש פה

תושב שמסתפק במקומות החנייה הפרטיים שלו ", כפר סבא

  , "בחניון ביתו

  . אמת  :יהודה בן חמו

  ". אינו חייב לרכוש תו חנייה אזורי ויחנה באשר יחפוץ  :גיא בן גל

  .  זו התשובה  :יהודה בן חמו

לבין , נופק חינםהעירייה מבחינה בין תו חנייה לתושב המ, ככלל"  :גיא בן גל
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אני אומר עוד ". חנייה אזורית שמנופק באמצעות האגרה הזו

, לפי חוק העזר העירוני שעליו נשענה ההחלטה הזאת, ה'חבר, פעם

פטור מיידי , אפשר לבטל את ההחלטה ולתת הערב אם נחליט

גם , את נושא החנייה של הכחול לבן. בנושא החנייה האזורית

וזה מן , שינוי של חוק העזר העירונימעבר לזה שזה מחייב אולי 

אני גם לא מציע להחיל , הסתם מחייב החלטה יותר משמעותית

  . אותה בגלל אולי משמעויות תקציביות שיש לדבר הזה

לא נראה לי שעיריית כפר  שקלים האלה לתו חנייה אזורי 20- ה  

וזה מקומם בצדק . סבא הולכת לקרוס כלכלית מהעניין הזה

אני מציע שתבחנו . את התושבים על העניין הזהברמה העקרונית 

  . את הסוגיה הזאת

  . לאחר מכן עמירם, איציק. תודה  :יהודה בן חמו

בואו נבחן 'אני יכול להבין מגיא שהוא בסך הכל אומר , קודם כל  :איציק יואל

הוא מבקש שנבחן , כך שהוא לא מבקש החלטה. 'את העניין הזה

   ,רווה ואני שמחפמאוד הוא היה . את העניין הזה

  . לא שומעים  :אל- אתי גן

בעניין הזה אפילו התכתבנו כמו תמיד , הדבר השני. פעם ראשונה  :איציק יואל

כשמציעים הצעה , ואני אומר לך כאן כמו שאני אומר לכולם

. מקור התקציביצריך להציע באותה הצעה גם את ה, לפתור משהו

  , זה חוכמה קטנה

  .אתם לא יודעים כמה זה עולה, חנו לא יודעיםאנ? מה זה מקור  :אל- אתי גן

אני חושב שהאנשים שמגישים את . אני לא מפריע לך, אתי  :איציק יואל

ויבקשו מהגזבר שיגיד יעשו עוד שעת עבודה אחת , ההצעות האלה

וכמה אמורים להפסיד בהנחה שמקבלים , את הסעיף התקציבי

כן אני ול. זה נכון להגיש כך הצעה. 'את ההחלטה הזו וכו

  , ברמה השנייה אני רוצה. זה ברמה הזאת. התנגדתי
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  ? אנחנו יועצים כלכליים של העירייה, מה  :אל- אתי גן

ולהגיד בוא נשלב לכל תושב שיש , רוצה להיות יותר נדיב ממך גיא  :איציק יואל

 20בוא נשלם לו , באזורי, לפי הגדרתך, בוא, ו השנילו את האוט

  . הזו פהלטה אני בעד שניקח את ההח. שקל

  . 30אני בעד   :יהודה בן חמו

, יעלהאני אבדוק קודם אצל שגיא כמה זה , רק מה. 30אתה בעד   :איציק יואל

יש פה בעיית מצוקה , ה בואו'חבר. ומה המקור התקציבי לחילופין

ויש פה גם . אין פה פחות. כמו בכל מקום אחר, כמו בגבעתיים

אנחנו גם , ר מביתם מט100עצלנות של חלק מהתושבים לחנות 

כחול לבן יש את הנושא כמו שאמרתי בנושא של . אם זה מכירים

אני , ואם הוא לא מפריע לתקציב השוטף של כפר סבא, התקציבי

  . אבל אני לא קיבלתי נתונים. בעד

אי אפשר להגיד סוחטים את , תשמע,  שקל20לגבי הנושא של    

מערכת , עובדתמערכת ש, יש פה מנפיקה.  שקל20בעוד התושבים 

. זה עולה כסף, מערכת שלמה שמסמנת את המדרכות, שמפקחת

  ? זה בלי כסף? מה זה

  , תגיד לי מה. אבל זה חלק משירות  :אל- אתי גן

  ) מדברים ביחד(

  .אתה מדבר פופוליסטי? על מה אתה מדבר, מה, לא  :אל- אתי גן

  . אל תיתני לי תארים, אז אני מסכים איתך  :איציק יואל

  ... 20יש לנו סך הכל   :לא- אתי גן

ואת .  שקל זה כסף20- אני מסכים ש, אני מסכים בדבר אחד  :איציק יואל

 ויש מי 20 וגובים רק 40יש מי שחושב שצריך לגבות , יודעת

 שקל זה עדיין הגון למטרה 20אז .  שקלים5שחושב שצריך לגבות 

  . הזאת

  . לא  :אל- אתי גן
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עמירם רצה להגיש . חנו בהצעה לסדראנ, אתי. בבקשה, עמירם  :יהודה בן חמו

  . הצעה נגדית לגיא

  , אני רוצה לספר לחברי המועצה ולתושבי כפר סבא  :עמירם מילר

   ?אבל זה לא איציק היה נגדי לגיא, סליחה  : לויאהוד יובל

  . הוא ביקש רק הערה, לא  :יהודה בן חמו

לא שום ,  לבןלא כחול לבן לא,  שנה היתה חנייה חינם12- שלפני כ  :עמירם מילר

החליטו , פרנסי העיר דאז, ולמרות זאת .היתה חנייה חינם. דבר

, כאשר המטרה היתה, לעשות חנייה בתשלום במקומות מסוים

, המטרה היתה פחות כספית. 'חנייה ידידותית'וקראנו לה אז 

שכאשר בויצמן או בחניונים . ונועדה יותר כדי לווסת את החנייה

, ישים בבוקר את מכוניתו, חר המכובדהצמודים לויצמן יבוא הסו

ואילו התושב שבא . בערב הוא ייסע לביתו, היא תחנה שם כל היום

והחנייה הזאת ... מןלרכוש או בא לעשות סידורים שונים בויצ

שאדם יחנה לזמן . בתשלום נועדה כדי לווסת את מקומות החנייה

 גם אני אתייחס, שהזמן המינימלי אצלנו כרגע, שעה, קצר יחסית

ויחנה בשוליים , ויפנה את מקומו לאחר, להצעה שלך אחר כך

 מטר 300,400- ב. הרחוקים יותר אם הוא רוצה לחנות כל היום

ששם יש כן בשעות היום מקומות , גובלים מויצמן משני הצדדים

  .  זה תפקיד החנייה הכחול לבן.חנייה חינם ובשפע

  ? איפה יש חניות חינם בשפע, רגע, רגע  :אל- אתי גן

  , בשוליים של ויצמן  :עמירם מילר

   .מקומות שמרוחקים ממרכז העיר  :יאיר אברהם

גם , גם בבנים, ברחובות מגורים, גם דרומית וגם צפונית  :עמירם מילר

  . תלכו ותראו. גם ברוטשילד, בבילוגם , במייסדים

  ? אתם לא מכירים את הרחובות מספיק  :יהודה בן חמו

  ?- ה הואאתה יודע מ, אה  :אל- אתי גן
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אני חושב שבהחלט יש טעם רב . ולכן נקבע התשלום. בבקשה, אתי  :עמירם מילר

בקשר לצמצום , בהצעה של גיא, וגם רשות החנייה כבר דנה בזה

זאת . חנייה זולה יותר בטווח קצר יותרזמני החנייה ולאפשר 

שזו , הולך לכספומט של הבנק, אני יודע מה, כאשר אדם, אומרת

הוא יוכל לחנות את הרבע שעה שלו ולא , יתפעולה קצרה יחס

זה נעשה . אלא יחסית לסכום הזה,  2.40₪לשלם את המחיר של 

שממנה דרך אגב , בדרך כלל בערים שונות ובעיקר בפתח תקוה

    .העתקנו את שיטת החנייה שלנו

  . שם יש מדחנים, לא  :אל- אתי גן

  , אני אומר לך, שם יש מדחנים  :עמירם מילר

  ...תעשה בסביבות רבע שעה  :אל- אתי גן

  ) מדברים ביחד(

  , חוניםשהם , וגם אוטומטי  :עמירם מילר

  . בחלקיות שעה  :גיא בן גל

אני , ...בהחלט החברהוזה , בחלקיות שעה במטבעות שמתאימים  :עמירם מילר

במידה רבה מאוד התושב . מוכרח לומר משהו בנושא של חנייה

  ,אלא גם, רק אותילא כולל , הזה שכתב מה שכתב באינטרנט

  ? מה הוא כתב  : לויאהוד יובל

  , באינטרנט  :עמירם מילר

  . יש הרבה דברים באינטרנט  : לויאהוד יובל

  . תושב שהתרעם על התשלום של חנייה אזורית  :גיא בן גל

אלא גם תושבי שכונה שלו אחרים שעמלו ודרכו זמן , לא רק אותי  :עמירם מילר

  . באזור עמק עירון האזוריתרב מול העירייה בהסדרי החנייה

  , אזור עמק עירון, ואני אומר לכם

  . הדרים  :יהודה בן חמו

ועדת התחבורה הקדישה לנושא של החנייה האזורית המון זמן   :עמירם מילר
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עשינו את זה אך ורק . ואפילו זה בלב מאוד כבד, והמון מחשבה

ושהיא , בגלל שחברת טבע שאנחנו שמחים שהיא נמצאת בתוכנו

, לפועליה, כרה לעצמה חניון בגלל עבודות הבנייה שנעשות שםש

 משתמשת בחניון שנמצא מול בערך מגרש .לעובדיה ולמבקריה

ובשעות היום , בכניסה לשכונה, ם שכולכם מכירים אותוהמשחקי

מר ארז . הלכנו ועשינו הסדר. י עובדי טבע"המגרש כולו נתפס ע

, אנא. לי חברת טבעמנההלך ועשה הסדר עם , אייזנר שעומד פה

אנחנו ניקח את רוב המגרש לצרכים של התושבים , מצב חירום

ועשינו שם את החנייה בלבן .  ואתם תשתכרו בחלק המגרש.שלנו

תושב עמק עירון או האזור שכולל , זאת אומרת.  שעות24למשך 

מה שבכפר סבא ,  שעות בפס הלבן24יכול לחנות במשך , אותו

  . אם אני לא טועה, מש ועד שבע בבוקרכולה מקובל חנייה רק מח

  . שקל20. נו  :אל- אתי גן

  , ומונע מתושבים אחרים, ואחרי שאתה עושה את כל זה, שנייה  :עמירם מילר

  ?  שקל על זה20כל כך קשה לעשות את זה בלי לבקש מהם עוד   :גיא בן גל

  , ומונע מתושבים  :עמירם מילר

  ? זה לא התפקיד שלך כעירייה  :גיא בן גל

  . יכול להיות שיש לנו חילוקי דעות. תקשיב רגע אחד  :עמירם מילר

  . הרסת את זה בזה שגבית אגרה  :גיא בן גל

כי אסור להם , ומונע מתושבים אחרים לבוא ולחנות באותו מקום  :עמירם מילר

  , לחנות בשעות הלילה במקום הזה

  ? זה כפויי טובה בראייה שלך  :גיא בן גל

 שקלים האלה תושב כפר סבא 20- למה את ה,  אותךואני שואל  :עמירם מילר

ודרך הארנונה שלו ישלמו את , אחר שאיננו נהנה מחנייה אזורית

, לכן?  ברחוב עמק עירוןהחנייה האזורית הפרטית של אותו תושב

  , ועוד רחוב עמק עירון
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  ? מה אתה מדבר  :אל- אתי גן

  . זה לא חנייה פרטית  :גיא בן גל

  ,  עירון שזה אזור חדשברחוב עמק  :עמירם מילר

  . זו חנייה אזורית  :גיא בן גל

  , רחוב עמק עירון, גיא, גיא  :עמירם מילר

כי הם הנהנים , יחסית של בניין... אתה יכול לדרוש על חלקת   :גיא בן גל

  .ממנה יותר

זה התקנים החדשים . 1.7תקני החנייה הפרטיים הם , לא, לא, לא  :עמירם מילר

  .  חנייה בשפעשאמורים לסדר מקומות

  .  זה ישן1.7. לא חדשים  :אל- אתי גן

  , אין שום סיבה שתושב כפר סבא  :עמירם מילר

  .מחמירים יותר מאשר התקן הארצי  :יהודה בן חמו

ישלם מכיסו את התו חנייה של אותו תושב מרחוב עמק עירון   :עמירם מילר

  . בתור דוגמא

   ?עמירם, מה הוא משלם מכיסו. מה פתאום  :אל- אתי גן

  ) מדברים ביחד(

  . הם גם כן משלמים  :אל- אתי גן

אבל אני בטוח שתושבים בעמק , מילא שלא שכנעת אותנו, עמירם  :גיא בן גל

  . עירון עוד יותר לא שכנעת

  . העירייה מספקת חינם, תווי תושב... תווי החנייה  :עמירם מילר

  , אבל זה הכחול לבן. נכון  :אל- אתי גן

  ) מדברים ביחד(

  . כולם משלמים. אנחנו מדברים על הלבן  :אל- אתי גן

  .  כולם משלמים בכל האזוריםהלבן  :עמירם מילר

  . הוא יודע, משלמים  :יאיר אברהם

  .  אותםפטוראז ת  :אל- אתי גן
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  ? למה  :עמירם מילר

  ...,  אלף50,  אלף שקל40, 20, מה? למה לא  :אל- אתי גן

אני מציע ללכת על , תשמע .אורן שחור הלך על קמפיין שלם כזה  :יהודה בן חמו

  .קמפיין כזה

   , הנושא של תווי החנייה חינם  :עמירם מילר

  . תפטור אותם. ברחוב התחייה תפטור אותם  :אל- אתי גן

  . כרגע בהצבעות  :יהודה בן חמו

אני לא ,  מנדטים7אתה לא דיברת על חניות ויצא לך , יהודה  :גיא בן גל

   ...נראה לי עדיף שלא. 4דיברתי ויצא 

  ) מדברים ביחד(

  ,אני מעמיד  :יהודה בן חמו

  . יש לי הערה, סליחה  : לויאהוד יובל

  . אנחנו בהצבעה כרגע, שנייה  :יהודה בן חמו

  . לפני ההצבעה, למרות ההצבעה  : לויאהוד יובל

  , אני מעמיד את ההצעה של גיא בן גל  :יהודה בן חמו

  . של הירוקים  :אל- אתי גן

. עמירם הציג דעה שכנגד, גיא הציג אותה, ליחהס, של הירוקים  :עמירם מילר

  , מי בעד

  . לא הבנו מה עמירם הציע  :אל- אתי גן

  . האגרה עבור הלבן הוא לא חלק מההצעההנושא של   :עמירם מילר

  . נכון  :גיא בן גל

  , אבל. הוא לא חלק מההצעה והוא נושא מעניין  :עמירם מילר

  '? מעניין'מה זה   :אל- אתי גן

  . אבל הוא לא חלק מסדר היום של הישיבה הזאת  :עמירם מילר

  . לא רשמית  :גיא בן גל

  , אני הצעתי  :עמירם מילר
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  . תהיה גדול, אז צא בהצהרה  :אל- אתי גן

? אני אגיד למה ארנונה בכלל. אבל תני לי לסיים גברת אתי גן אל  :עמירם מילר

  .  הכי גדול3%מינוס ? 3%למה . הכי גדול

  ? מה יש? מה יש. נכון  :אל- אתי גן

לטווח , שהופיעה בהצעה שלך, חנייה לזמן קצר ... אני הבעתי את  :עמירם מילר

יתר הדברים הודענו את עמדת העירייה . בזה אנחנו מטפלים, קצר

  . ואני מבקש להוריד את ההצעה מסדר היום

. ירים את ידו? מי בעד לקבל את הצעתו של עמירם מילר. תודה  :יהודה בן חמו

  . בבקשה

  . לקצר את הזמנים  :בוזגלו- שלי עמרמיד"עו

  . הוא מוריד מסדר היום בכלל  :נפתלי גרוס

  . הוא מוריד מסדר היום, לא  :אל- אתי גן

  . יהיה דיון על הנושא של הזמנים  :יהודה בן חמו

  .הוא רוצה להוריד, אנחנו רוצים לדבר, רגע  : לויאהוד יובל

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

, תנורי, שלי, צביקה, שמעון, ארנון, אברהם, איציק, אורן, יאיר  :י בן חמואב

  . יהודה ועמירם

  . ירים את ידו? מי נגד  :יהודה בן חמו

  , איתן, מנשה  :אבי בן חמו

  ? להסיר, אה  :אל- אתי גן

  . נפתלי ויובל, גיא, אתי, בוקי  :אבי בן חמו

  . ההצעה הבא. תודה  :יהודה בן חמו

  . נדון בזה, לו לא יכולת להגיד אני אקח את זה לאגף התנועהאפי  :אל- אתי גן

  הצבעה

ארנון , אברהם מולה, איציק יואל, אורן כהן, יאיר אברהם: בעד  

נורית , בוזגלו- שלי עמרמי, צביקה צרפתי, שמעון פרץ, לוי
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  . עמירם מילר, יהודה בן חמו, לוי- חסון

, גיא בן גל,  אלאתי גן, ש'בוקי צי, מנשה אליאס,  איתן צנעני:נגד

  .נפתלי גרוס ויובל לוי

מסדר , סבא-מחליטים להסיר ההצעה בדבר חנייה חינם לתושבי כפר :162 ' מסהחלטה

  .היום
  

בנושא , אתי גן אל ונפתלי גרוס, אמיר גבע, גיא בן גלהצעה לסדר של : ד  

הוגשה , השוואת המטרים לחיוב בארנונה בכפר סבא לערים שכנות

  .01/12/09- ב

  

  :ע ודברי הסבררק"

, משלמים ארנונה הכי גבוהה בשרון" הראשונה בשרון"בעיר 

  !!למעשה כפר סבא היא הראשונה בשרון בגביית מיסי ארנונה

עד , רק בגביית מיסים בכל בית אב בעיר תפסנו הובלה בשרון**

אני מציע לכל חברי המועצה לשקול השוואת הבסיס ,  מכולם40%

בתקווה שהורדת הארנונה שתבוא , לחיוב ארנונה לערים אחרות

  .עם צו ארנונה מתוקן שכזה תקדם את הציבור בדברים אחרים

תוספת היוקר של הכנסת בצירוף ההתייקרות שעליה החליטו ** 

חברי הקואליציה ובצירוף המדד הצפוי יגרמו לכאב בכיס של כל 

  . משפחה בעיר

 כאב מיותר זה לתושבים נחוץ רק להנהלת עירייה שאיננה** 

מסוגלת לנהל תקציב מאוזן תחת אילוצים ומעדיפה להפיל את 

  .המחיר לכל טעויות הניהול בעירייה על התושבים

 ניתן 2010מ שרק בשינוי צו המיסים של העיר לשנת "מובן לח** 

ולכן מוצעת כאן הזדמנות , לתקן את הפגיעה בכיס כל תושב בעיר

יקרות לכל חבר מועצה שמבין את הטעות בהצבעתו בעד התי
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  .המיסים החריגה לחזור בו

אנחנו הראשונים בפרסים בחינוך אבל די האחרונים , לדוגמה*** 

,  ארצי לעומת הוד השרון ורעננה23מקום (בארץ בציוני בגרויות 

  ).בחמישייה הפותחת בארץ

הארנונה המנופחת שאנחנו משלמים לא מקדמת את המטרות 

שידאגו , ל התושביםשלנו ולכן עדיף שהכסף יישאר בכיס הפרטי ש

  .התושבים בעצמם ועל חשבונם לצורכיהם

 את תחזוקת הפארק 2010- אף אמא בעיר לא מעדיפה לממן ב** 

, 2010שבע וחצי מיליון שקל בשנת , במחיר הכי יקר בשרון ובארץ

כמו שאף אמא לא רצתה לממן את שיפוץ בית ספיר באלפיים שקל 

ר מחולקים לעשרים חמישים מיליון דול. (לכל בית אב בישראל

  )."ושש אלף בתי אב יוצאים בקרוב כאלפיים שקל למשפחה בעיר

  . הצעה לסדר הבאה ארנונה, יובל  :אבי בן חמו

אני רוצה להגיד שצריך , הערה שלא הצלחתי להגיד בנושא הקודם  : לויאהוד יובל

זה הרבה , שמגיעים מקנסות כחול לבן₪  מיליון 8- לא לשכוח ש

  ...  מזה מגיעים לעירייה לפי 7%וחבל שרק , כסף

  . אתה בהצעה לסדר, יובל. אתה בהצעה לסדר הבאה שלך, חבל  :אבי בן חמו

  . יש עוד סדר יום עמוס היום, ה'חבר. הצעה לסדר רביעית  :גיא בן גל

  . ם נושאים היו11יש   :אבי בן חמו

פר השוואות שונות האם בכארנונה עלה ונדון ושמענו נושא של   : לויאהוד יובל

רק הרגע נתנה לי פה גברת שפלה . סבא משלמים יותר או פחות

,  מטר103- שהדירה שלה מחושבת כ,  מטר מרובע85של דירה 

היא . הדירה הבינונית שלה עם שטח משותף וכל הדברים האחרים

   . שקל4,373- היא משלמת כ,  מטר103- מחויבת ב

  . לשנה  :ארנון לוי

כי שמענו פה , אני רק רוצה להגיד. נהלש, לא לחודש. לשנה  : לויאהוד יובל
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רק אמרתי .  מטר משלמת אפילו פחות95חישובים כביכול שדירת 

אני לא יודע אם זה ,  מטר103- ת כ מטר משלמ85שאם גברת עם 

  , חדר זבל, מחסנים, עוד כולל חניות

  ?  מטרים103 מטר משלמת 110  :יהודה בן חמו

  ,  מטר85. אני אגיד לאט, ר קשהמספרים זה דב, יהודה, לא  : לויאהוד יובל

  .  מטרים103 מטרים משלמים 110  :יהודה בן חמו

את ההערות הציניות שלך תשמור . אל תפריע לי כשאני מדבר  : לויאהוד יובל

  .לעצמך

  .  מטרים103 מטרים על 110  :יהודה בן חמו

  ? למה להרוס  :יאיר אברהם

ר " מ85. ציניות שלו לעצמובכדי שהוא ישמור את ההערות ה, 85  : לויאהוד יובל

בדירה הזאת משלמת ,  עכשיו.103- היא אומרת שהיא מחויבת כ

בואו נאמץ , ההצעה שלי אומרת שכדי שלא נתפרע פה.  4,373₪- כ

שטח מרצפות שזה שטח . לעצמנו שיטות שהן די קלות לחישוב

. בואו נצמד לשיטות של ערים אחרות, קל להבנה, מדוד, ידוע, נטו

, ף היום העירייה תכניס לכל אחד את החישוב שלוכי בסו? למה

. בלי חדרי מדרגות, עם חדרי מדרגות, בלי חדר זבל, עם חדר זבל

. סך הכל בתי האב פה משלמים יותר מערים אחרות, ועובדה

  . דירות ממוצעות משלמים יותר מערים אחרות

כי , אנחנו עומדים היום במצב שקצת קשה לגור היום בכפר סבא  

ואז שואלים אותי .  מרשה לעצמה לגבות מה שהיא רוצההעירייה

, הפארקנוריד מ. נוריד מנושאים שהם שמנת?', ומאיפה תוריד'

, שלטים לא הולכים לשום מקום.  פקחים על שלטים5- נוריד מ

אז בואו נראה את השלטים . שלטים קבועים בדרך כלל מהגדרתם

  , שעומדים

   ?כמה פקחים של שלטים  :אבי בן חמו
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  . 5  : לויד יובלאהו

  ? 5  :אבי בן חמו

₪  אלף 195- מ, מה לעשות. תקני כוח אדם פיקוח על שלטים  : לויאהוד יובל

 אלף 195-  מ470- עליתם ל, תסתכל בספר התקציב. 470- עליתם ל

₪ .  

  ? 5אז זה אומר שיש   :אבי בן חמו

  .  תקנים5כתוב שם   : לויאהוד יובל

  . צריך לצבוע את השלטים גם  :שמעון פרץ

אז אני . אבל זה חוץ מקבלן, תודה על ההערה. זה חוץ מקבלן, לא  : לויאהוד יובל

 לדצמבר של 30- היתה ישיבה ב, רבותיי תראו, אומר דבר כזה

והם אומרים שם שבדרך כלל אישור . ועדת הפנים של הכנסת

יש לזה , להתייקרות חריגה זה דבר שקשור לתכנית הבראה

לא ידוע . ר סבא יש תכנית הבראהאני לא יודע שבכפ. קריטריונים

קשור , בדרך כלל בקשה להתייקרות חריגה מעל אישור הכנסת. לי

שזה הרבה , שכונות חדשות, יש שטחים חדשים. תכנית הבראהל

, אבל בעיר שאין בה שטחים חדשים. פעמים חלק מהבקשות

  , שהיא רוצה לייקר לכל העיר התייקרות חריגה, שכונות חדשות

  ? אפשר איזה תיקון בהערת ביניים  :אבי בן חמו

  . בבקשה  : לויאהוד יובל

  , מה שאמרו שם  :אבי בן חמו

  .  דקות2אני מוסיף   : לויאהוד יובל

  , מה שאמרו שם  :אבי בן חמו

  . כי אני הייתי שם. לא, אתה היית שם  : לויאהוד יובל

שם זה שבעצם ערים שנמצאות בתכניות הבראה בדרך מה שאמרו   :אבי בן חמו

העלאה חריגה זו . לל מחייבים אותם להכניס העלאה חריגהכ

זכות אלמנטארית של הרשות המקומית במצב שהיא בונה את 
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  .לא מפריע, אבל עזוב. זה סתם הערת ביניים. תקציב העירייה

הערת הביניים הזאת מתנגשת עם מה שאומר מבקר המדינה   : לויאהוד יובל

הוא אומר שהוא . 2000השופט בדימוס אליעזר גולדברג בשנת 

גם , והוא אומר שברובן הגדול, בדק את ההתייקרויות החריגות

ומי כמוך מבין . עיר בתכנית הבראה, חוזר לאותו עניין, כן

אבל . קטונתי אני מלהתמקח איתך, בתכניות הבראה כחשב מלווה

לא על חוסר , בכפר סבא לא ידוע לי לא על תכנית הבראה

לא על זה , נו הכסף לתוספת פקחיםלא על זה שנגמר ל, תקציבים

  ומשהו שקל כל יום על שמירה8,000שעל הפארק שלנו משלמים 

אז אם יש לנו שומנים . אני חושב שיש לנו קצת שומנים. וגינון

ואנחנו ממהרים לשרוף את הכספים האלה על דברים שהם נורא 

אז בואו תמנעו מהתייקרויות , חיוניים כמו לשמור על הדשא

באה עיר כמו ראשון , כי בסך הכל מה שקורה בסוף היום. חריגות

ראשון . אבל זו עובדה, מה לעשות. לציון ומורידה את הארנונה

, כפר סבא לא הסתפקה בהתייקרות. לציון הורידה את הארנונה

סך , רבותיי, אתה שואל את עצמך. היא רוצה התייקרות חריגה

ל הכסף אב, הכל תקציב שיהיה בקופה של העירייה זה טוב

. כל אחד ישלם מה שהוא צריך לשלם, שיישאר בכיס של התושבים

  . את השומנים תיפטרו מהם

בלי , ההצעה שלי מדברת על זה שלא נהיה העיר הכי יקרה  

. שהתעריפים שלנו לא יהיו הכי יקרים באזור. להתווכח בינינו

  .  יותר יקרים מהמקבילים שלהם15%- שהם לא יהיו יותר מ

, את ההצעהתמקד ? מה אתה רוצה פה שנחליט. תמקד את ההצעה  :איציק יואל

דיברנו , לפני שבועיים היה דיון. אני לא מבין מה אמרת עד עכשיו

  ?מה אתה רוצה עכשיו היום. הוחלט ועוד לא אושר, אותם דברים

  , ההצעה שלי היא שהיום  : לויאהוד יובל
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  . תמקד  :איציק יואל

כמו , כמו תל אביב, אחידה כמו ערים אחרותנאמץ שיטת חישוב   : לויאהוד יובל

או . נאמץ את התעריפים שלהם ונשתדל לא לעבור אותם, הרצליה

 מעל הערים 15%- בשנגיד שדירה מקבילה בכפר סבא לא עוברת 

קרו , אם ההצעה שלי היא לא רלוונטית, אם אני טועה. האחרות

  , שההצעות שלנו

ר שבכפר סבא " מ100 עכשיו אתה בזה הרגע אמרת שדירת  :אורן כהן

אני ? אתה רוצה שנשלם את זה כמו בהרצליה, משלמים הכי פחות

  . לא מוכן לזה

  . הפוך  : לויאהוד יובל

  . אורן, הוא לא אמר את זה :ד מנשה אליאס"עו

  , ר" מ100דירת   :אורן כהן

  . נו, הוא לא אמר את זה :ד מנשה אליאס"עו

 אומר אתה רוצה שנשלם כמו ואתה, בכפר סבא משלמת הכי פחות  :אורן כהן

  .בהרצליה

  . אפשר לסלף אבל לא עד כדי כך :ד מנשה אליאס"עו

, זו פעם שנייה הערב שאני צריך להגיד לאט, לא נעים לי, אורן  : לויאהוד יובל

בעיתון כתבו שאתה כי . אבל אני אחזור על זה לאט כדי שתבין

  , אז לפחות, מתארח אצלי למנגל

  ? א הזמנת אותנואבל למה ל  :שמעון פרץ

 זו ההזדמנות .זו ההזדמנות להגיד שעד עכשיו אתה לא מזמין  :אורן כהן

  .להגיד את זה שאפילו אתה לא מזמין

  , תשמע, טוב. כי אחרת אני אתבע אותך, אל תגיד מאיזה מוצא אני  : לויאהוד יובל

  . אז תגיד, התחלת להגיד שאתה רוצה להגיד לאט, טוב  :אורן כהן

אמרה הגברת שהיא גרה בבית משותף בדירה של . אני אגיד לאט  :וי לאהוד יובל

  ,  מטר85
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  .מה גברת. תגיד מה אתה רוצה, עזוב את הגברת  :איציק יואל

זה הרבה יותר .  שקל4,300 מטר והיא משלמת 103- מחשבים לה כ  : לויאהוד יובל

  , יקר

  . אני באמת רוצה להבין, מחשבים לה את זה ככה...   :איציק יואל

   .מחשבים לה כי העירייה רוצה כסף  : לויאהוד יובל

  ? מה עושים, מה? מודדים אחרת. עזוב רגע  :איציק יואל

  . אני אסביר, כן  :אל- אתי גן

  , קירות. כן  :גיא בן גל

  . הכל מודדים אחרת, שטחים ציבוריים, קירות  :נפתלי גרוס

  ? זה חדש בשבילכם, מה  :איציק יואל

  . לא  :אל- אתי גן

  ? שלוקחים על שטחים ציבוריים  :ואלאיציק י

  . תשלם יותר, אבל שים את אותה דירה בהרצליה  :אורן כהן

  . אורן פעם שנייה, אורן פעם ראשונה  : לויאהוד יובל

  , סליחה, רגע, תשווה  :איציק יואל

ההצעות , מר יואל, סליחה לא. בואו נפתח דיון, לא, לא, לא  : לויאהוד יובל

  , שלכם

  . תשמע רגע, ערג  :איציק יואל

אתה לא יכול להגיד דבר , עכשיו יפטרו אותך מהאופוזיציה, לא  : לויאהוד יובל

  . תחזור בך. כזה

  , אני רוצה להבין  :איציק יואל

אני אסביר לך כל מה שאתה רוצה להבין . אני לא מסכים, אני לא  : לויאהוד יובל

 גם הדעות של, ואז הדעות שלכם יישמעו, בתנאי שהדיון ייפתח

  . חברי הנכבד

האם אתה . אני רוצה להבין את זה, אבל אני לא יודע מה להחליט  :איציק יואל

   ?או בין עוגייה למים, עוגייה לעוגייה, את שתי העוגיותמשווה 
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  .אני לא יכול לדבר  : לויאהוד יובל

  , על העלאת הארנונהאם היית בדיון , איציק  :אל- אתי גן

  . סליחה, אתי  :יהודה בן חמו

  . הסברתי בדיוק  :אל-  גןאתי

   ?כמה זמן  :יהודה בן חמו

  , שייתן השוואה ביחס להרצליה ולכפר סבא  :איציק יואל

  . היתה השוואה  :אל- אתי גן

  . אז שיסביר את זה  :איציק יואל

הסברתי מה . אבל כבר הוסבר את זה בוועדת הארנונה, בחייכם  :אל- אתי גן

  . מה לא, כולל

  . ואצלנו מודדים מקיר החוצה, דים מקיר לקירששם מוד, נכון  :איציק יואל

  . פלוס, פלוס, פלוס  :אל- אתי גן

  ? - אז מה, אבל שם התעריף יותר יקר  :איציק יואל

  . עדיין יוצא לך פער  :אל- אתי גן

  , בדירת. ממש לא  :אורן כהן

  . נו, תן לה לסיים, אורן  :יהודה בן חמו

  , ר" מ100דירה   :אל- אתי גן

אתם לא תבינו עוד . סליחה, הלאה. מספיק,  תני ליובל לסיים,אתי  :יהודה בן חמו

  . חצי שעה

אולי החזרה בתשובה , אני שמח שאתה מקיים מצוות, אורן  : לויאהוד יובל

  . תמשיך לקיים מצוותאבל , בלבלה אותך

  . אז הוא מבסוט, אמרתי לו זה מצווה לתת לו לסיים  :אורן כהן

לעולם לא תהיה , ר" מ85דירה של . דבר פשוטבואו נעשה , רבותיי  : לויאהוד יובל

נאמץ שיטה של הרצליה או של תל . בוא נקרא לכל ילד בשמו. 103

. שלא כל שעתיים משתנה, שהיא יציבה, אביב שהיא עיר גדולה

, נאמץ תעריפים ונתחייב לדבר שאף אחד פה לא יכול להתנגד לו
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ם שכפר סבא לא תגבה בשום מקום משו, לפחות את זה תקבלו

  .  יותר מערים אחרות15%- דירה יותר מ

  . יובל, השאלה אם זה ניתן משפטית  :ד איתן צנעני"עו

  . ניתן  :אל- אתי גן

  ? משפטית זה ניתן  :ד איתן צנעני"עו

  .משפטית זה ניתן  : לויאהוד יובל

  . זה ניתן, אם יש עיריות שעושות ככה  :אל- אתי גן

  , איתן ולו דקלרטיבית  : לויאהוד יובל

  . דקלרטיבית לא עוזר לכיס של התושב  :איתן צנעניד "עו

ולו דקלרטיבית כדי . הקואליציה מפריעה לי.  דקות5תוסיף עוד   : לויאהוד יובל

כדי שלא כל פעם תעמדו עם מספרים לא , למנוע את כל הוויכוחים

  , רלוונטיים

  , דבראבל אתה רק כל הזמן בא ומ, כן  :אבי בן חמו

  . תן לו לדבר, דקות 10יש לו   :יהודה בן חמו

  , אתה בא ומדבר  : לויאהוד יובל

, נו, דבר על מה שאתה רוצה. תנו לו. באמת.  דקות לגמור10תן לו   :יהודה בן חמו

   ? מה אתה מפריע לו, תן לו.  דקות אבל10

  . עבר הזמן  :שמעון פרץ

ת דקלרטיבית בואו נגיד שהמועצה הזאת חושבת שמבחינת ההגינו  : לויאהוד יובל

שדירה בכפר סבא לא תשלם ,  מערים אחרות15%-  נגבה יותר מלא

אבל . ואז נבוא ונבדוק את הפרטים. יותר מרעננה או מהרצליה

לא . ברמת המועצה נחליט על העיקרון, בואו נחליט על העיקרון

. יכול להיות שדירות בכפר סבא ישלמו יותר מרעננה או מהרצליה

שבשרון אנחנו גובים , םבוא נסכי. זה לא נתפס, זה בלתי אפשרי

היה וכטענתכם , אחרי זה נבדוק. מחיר לא יותר יקר מאחרים

אני . אני אתנצל,  ואנחנו לא גובים בדירה יותר מאחרים,טעיתי
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  , נכון להיום, אומר

  . עבר הזמן, יובל  :אבי בן חמו

  , לא, לא  : לויאהוד יובל

  .יותר מדקההורדתם לו   :גיא בן גל

  . היה אובייקטיבית, גיא  :יהודה בן חמו

  .שניות 20-  דקות ו11הוא על , מדקהיותר הורדתם לו   :גיא בן גל

  . קדימה. עוד דקה, הלאה  :יהודה בן חמו

  .אז אתה תיתן לו הנחיות, כשגיא יהיה הסגן שלך, יהודה  : לויאהוד יובל

  . הוא לוקח. הוא לוקח זמן, הנה  :יהודה בן חמו

אתה יכול להיות ,  אחד בחדר הזהאני לא מקבל הנחיות מאף  :גיא בן גל

  . רגוע

אני אשמח , אני אשמח לשמוע את הדעות שלכם, אני מציע רבותיי  : לויאהוד יובל

אני אשמח לשמוע שכולכם , לשמוע הצעות יותר טובות משלי

הגדרה לגבות יותר שכפר סבא לא צריכה ב, מסכימים איתי

ואו ב, בשביל זה ההצעה היא הצעה לסדר. תעריפים מאחרים

לא באנו בואו נגיד לציבור שאנחנו , נפתח את הנושא הזה לדיון

   . בבקשה, לחמוס את הכיס שלו

, יש להניח שבנושא שהפריעו ליובל לוי כל כך הרבה פעמים לדבר   :גיא בן גל

  , אלא אם כן, כנראה שהנושא שווה דיון

כי .  למהכי אתה יודע את זה טוב מאוד. גיא, זה חד משמעית לא  :יהודה בן חמו

  , אני אגיד לך למה

  ? למה הפריעו לו כל כך הרבה  :גיא בן גל

ובתיה בראף או אלון בן זקן , כי איתן שאל את השאלה הנכונה  :יהודה בן חמו

האם זו יכולת משפטית ליישם החלטה . תעירו בבקשה את ההערה

  ? כזאת

  , אבל אולי תסביר, לא  :עמירם מילר
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  . בבקשה, הלפני דבור, רגע  :יהודה בן חמו

. השולחן הזה אישר את צו הארנונה, 2009לקראת סוף שנת   :ד אלון בן זקן"עו

וכרגע היום לבוא לשנות , והמועצה אישרה את צו הארנונה

אנחנו בכלל לא , חוקי ההקפאה. תעריפים זה בכלל לא חוקי

אלא , 2010מסוגלים לשנות תעריפים של ארנונה שנקבעו לשנת 

שלחנו את הבקשות . כמובן, רד הפניםבכפוף להחלטות של מש

  . שלנו לשר

   ?ואם יובל יציע שזו תשתית לדיון לצו הארנונה הבא  :גיא בן גל

  . בצו הארנונה הבא תביא  :יהודה בן חמו

 מצחיק אותי שהקואליציה לא מוכנה להתחייב שאנחנו לא נגבה  : לויאהוד יובל

  .  יותר מאחרים15%

, ערה לפני שמורידים את ההצעה מסדר היוםרק בה. תודה רבה  :יהודה בן חמו

  . ואני מניח שזה יהיה פה אחד הפעם

  . מניח לא נכון  :גיא בן גל

  . תכף נראה  :יהודה בן חמו

  . פה אחד אתה לא יכול להוריד את זה? פה אחד  : לויאהוד יובל

שדבורה הכינה את , הכנו מצגת שיכלה להפריך בכמה דקות  :יהודה בן חמו

יש סדר יום עוד ,  את החבריםני לא רוצה להלאותאבל א, הדברים

ולכן אני , אנחנו כבר נמצאים שעתיים אחרי תחילת הדיון. עמוס

  . תקרא בבקשה לחברי המועצה שייכנסו יש הצבעה, חושב

כולנו תקווה שאתה בקו הבריאות ותחזיק מעמד עד אחת , יהודה  : לויאהוד יובל

לא קרה ,  ישיבות2-  שעות ל4או שנפצל את זה אחרי , בלילה

  . נזמן אותך לעוד ישיבה אם יש צורך. כלום

  , אולי נוכל לזמן  :יש'ר בוקי צ"ד

, נזמן אותך לעוד ישיבה, יהודה? נזמן אותו לעוד ישיבה, חברים  : לויאהוד יובל

  . תהיה רגוע
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  . חבל, הזמן  :יהודה בן חמו

  ? יד אחת לזמן עוד ישיבה, רבותיי  : לויאהוד יובל

  . בבקשה, דבורה  :חמויהודה בן 

שנעשתה לגבי ערים אנחנו פשוט בחנו את אותה טבלה , חברים  :דבורה הררי

שיטת , כידוע יש שיטות שונות של חישוב. מקבילות לשלנו, בשרון

את שתי השיטות שמובילות בערי . שיטת הנטו נטו, הברוטו ברוטו

  . השרון ששכנות לנו

  . רה ולא לדבראני מבקשת לכבד את דבו  :לוי- נורית חסון

  . אנחנו מכבדים את כולם  :אל- אתי גן

  ? זה אפליה. כשאני דיברתי את לא דרשת את זה  : לויאהוד יובל

  . יובל, יש לי אפליה מתקנת  :דבורה הררי

  . אם כבר התפנו אז תשבו, התפנו מקומות, חברים העומדים פה  :יהודה בן חמו

מחשבת ות בהיותה עיר שהעיר הרצליה שונה מערי השרון האחר  :דבורה הררי

אנחנו , אם אתם רואים. נטו- את שיטת הארנונה שלה כשיטת נטו

ל מבין צווי הארנונה דעשינו כמיטב יכולתנו המקצועית לנסות לב

ידענו אותם . של כל הערים ולמדנו את צוו הארנונה של כל הערים

 אתם רואים במה שונה .אבל נכנסנו לפרטים ולדקויות, קודם

נטו לעומת - שהיא שיטת הנטו,  משאר העריםהעיר הרצליה

פילחנו את כל השטחים שמאפיינים את השטחים . ברוטו- הברוטו

, פרוזדורים, מדרגות, חדרי הכניסה, אתם רואים. המשותפים

זאת . חדרי עזר ומחסנים, חניות, מקלטים, מרפסות מקורות

   . להשוואההבסיסיםאלה , הטבלה

  .כולם אותו הדבר  :???

  .הם לא אותו הדבר, לא, לא  :ידבורה הרר

בין סך הכל ארנונה של משקי הבית ערכתם השוואה , דבורה  : לויאהוד יובל

  ? לכמות משקי הבית
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ן התשתית כדי לבוא אל הלכנו מ. אני אראה, האמן לי .אני אראה  :דבורה הררי

אנחנו לקחנו את אותו מידע שהובא לידיעתנו כמידע . התוצאה

איך הגיעו , מה לעומת מה. ו אותוובחנ, שעלה בהצעה לסדר

העיר כפר סבא . איך הגיעו למספרים האלה, למספרים האלה

 מטר 110ואנחנו מדברים על נכס בשטח של , תואמת בנתונים שלה

כפר סבא לעומת ,  אתם רואים.עירהשמאפיין נכס במרכז 

בהוד השרון . תואם, שהובאו לדיון במועצה, הנתונים שהוצגו

 לעומת החישוב שאנחנו  שקלים3,323ד על המידע שהועבר עמ

זה , 3,755הפער הוא , י צווי המיסים של הערים האלה"עשינו עפ

  . כך מחשבים בהוד השרון ארנונה. המספר

  . נכוןלא . בהוד השרון היתה לנו טעות לפי שנה שעברה  : לויאהוד יובל

  . אנחנו פתוחים לדיון, וואללה, יובל  :דבורה הררי

  . תיתן לה שנייה, ש פה המון נתוניםי  :אבי בן חמו

 כשאני פותח את הפה ,לקואליציה מותר להכניס הרבה הערות  : לויאהוד יובל

  . זה לא נעים. אתם קופצים

  .אף אחד לא העיר  :אבי בן חמו

אתה מיומן . זה קשה לי, אתה שובר לי את הרצף,  באמתיובל, לא  :דבורה הררי

  . עזור ליאז ת, יותר טוב ממני בנאומי המועצה

  . עוד יגידו שזה מגמתי  : לויאהוד יובל

י "אתם רואים שהפער לפי שיטת החישוב עפ, בכל אופן. תעזור לי  :דבורה הררי

התוצאה שלגביה אנחנו חישבנו , צו המיסים של העיר הוד השרון

כי ? ולמה. 3,323 לעומת נתון שעמד על השולחן של 3,755- הגיעה ל

כנראה שהתעריף נלקח מאזור , מטר 100הגודל שאנחנו בחנו של 

תכף תראו גם את .  מטר לפי תעריף אחד110ונדרש לחשב , 2

אבל ,  תעריף2 מטר מאזור 100כאן חישבו . הבסיסים לחישוב

 100. אז חשוב לדייק,  מטר110מכיוון שאנחנו עוסקים בדירה של 
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החשבון הנכון לפי הצו הוא . ולכן הפער.  זה לא אותו הדבר110- ו

  , י התוצאה שהיתה פה בשולחן"עפ. אני עוברת לעיר רעננה .3,755

  , 110 נטו לעומת 110אתה לקחת . בהרצליה זה נטו  :קהל

התוצאה שלנו , 3,668העיר רעננה התוצאה היתה . תכף תראה. לא  :דבורה הררי

  . היא אחרת

ברעננה משלמים גם לפי החישוב שלך כמעט , שאני אבין, לא  : לויאהוד יובל

  ?  שקל פחות מכפר סבא1,000

  , מה שהמסקנות אומרות  :דבורה הררי

  , ברעננה משלמים כמעט, המסקנה שלך, אז אם אני אמרתי  : לויאהוד יובל

  .תכף תראה את הטבלה? בסדר, קצת סבלנות. יובל, תכף תראה  :דבורה הררי

  . אני לא קולט הרבה  : לויאהוד יובל

  . אתה קולט יפה  :דבורה הררי

  ? שקל פחות מכפר סבא1,000רעננה משלמים כמעט , דבר אחד  :וי לאהוד יובל

  . על הנכס מהסוג הזה  :דבורה הררי

אבל העיתונאים , רגע ?איפה העיתונאים ?העיתונאים פה, רגע  : לויאהוד יובל

גם לפי תחשיב שלכם ברעננה . אני רוצה להתקשר אליהם, יצאו

  , משלמים

  . תן לי לסיים. הלאה  :דבורה הררי

  ) רים ביחדמדב(

  . חכה  :יאיר אברהם

לא כדאי לך כי אתה תצטרך ,  מטר110שטח נכס , העיר הרצליה  :דבורה הררי

  .לאכזב אותם אחר כך

  , אם את אומרת, לא  : לויאהוד יובל

  . סבלנות, ברצינות, באמת, לא  :דבורה הררי

  . אל תדברי אליו  :יהודה בן חמו

התחשיב שלנו . 3,890 משלם  מטר110שטח הנכס בהרצליה של   :דבורה הררי
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. נוסחא לצורך השוואהכשאנחנו בתחשיב עשינו . 4,997אומר 

עכשיו . י המידע שהוזרם" עפ4,096 לעומת 5,142רמת השרון 

  , מה זה אומר מבחינת. אנחנו רוצים להראות את האופן

  . משהו לא פייר  :אל- אתי גן

   .כי אולי אני אמנע ממך את השאלה, רק רגע  :דבורה הררי

  , היא עשתה פה עבודה. תני לה, אתי, דקה  :אבי בן חמו

  . תני לי. תני לי  :דבורה הררי

ידעתי , אני לא ידעתי שאנחנו. אבל לי אין את הנתונים למשל, כן  :אל- אתי גן

לא הבאתי את הנתונים . שאתם מורידים את ההצעה מסדר היום

  . שעשיתי לפני חודש

  . אבל אלה הנתונים של היום  :???

  ,הדבר היחידי שאני יודעת שהיתה טעות  :אל- י גןאת

  , לא יודעת מי עשה, לקחתי נתונים שהם  :דבורה הררי

  . זה היה הוד השרון  :אל- אתי גן

  . לא  :דבורה הררי

  , 2008זה היה הוד השרון שלקחנו   :אל- אתי גן

   .אבל אלה הנתונים, אני לא יודעת מי עשה את הנתונים  :דבורה הררי

  .  יש לכם טעותברעננה, בהרצליה, י אומרת לכםאנ  :אל- אתי גן

  . דבורה, בבקשה  :יהודה בן חמו

  .אנחנו ממשיכים, הלאה  :דבורה הררי

  , רציתי רק שתשמעו את הנתונים עד כמה  :יהודה בן חמו

  . אז תזרימו לנו אותם  :אל- אתי גן

  .הם מצויים בצווי המיסים. מצויים בצוהם   :דבורה הררי

אנחנו מאלה , תנו לנועיבודים האלה את ה, אני אומרתאז , כן  :אל- אתי גן

  . שיכולים להגיד טעינו

  . תכף תראי  :דבורה הררי
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  , ...עושים את החישוביםוהם ם אתם הבאתם את החישובי  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  , עובדה שהוד השרון  :אל- אתי גן

  . הבאתםאתם אלה ש. התבלבלתם  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  . שהטעות היחידה היתה בהוד השרון, ואמרתי עכשיו  :אל- אתי גן

  , גם בחישוב הזה, בוא נגיד את האמת  : לויאהוד יובל

  .  זה לאאבל כל השאר  :אל- אתי גן

אני רוצה לדעת . כי הגברת פה גם אמרה, ותגיד לנו תכף תגובה  : לויאהוד יובל

  ?  כמה מטר בפועל הדירה בכפר סבא95שפה כתוב דירה של 

  . בבקשה, דבורה  : חמויהודה בן

  . אני אצמד לנתונים  :דבורה הררי

  . לאחר מכן, תסיימי את המצגת, דבורה  :יהודה בן חמו

  ? בסדר, אחר כך  :דבורה הררי

  .95כשכתוב פה . עכשיו, לא, לא  : לויאהוד יובל

  . סליחה, יובל  :דבורה הררי

  . דבורה תמשיכי  :יהודה בן חמו

  . סבלנות  :דבורה הררי

 20 מטר בכפר סבא היא 95דירה של . בואו לא נטעה את הציבור  : לוילאהוד יוב

  . מטר שטחי ציבור

, כמו שאתם רואים את הטבלה,  מטר בכפר סבא25דירה של   :דבורה הררי

 , מטר110דירת  , מטר95דירת ,  מטר60דירת : לקחנו ועיצבנו

  ? אוקי,  מטר250 וגם בית צמוד קרקע של  מטר160דירת 

זה לא הוגן כי , חדר זבל יש לה. ולא הצמדתם חדרי זבל וחניות  :לוי אהוד יובל

  ,דבורה זה לא הוגן, החישוב כאן

  . אני אענה. אני אענה, רגע  :דבורה הררי

  ?-  מטר95א הצמדת לדירת למה ל  : לויאהוד יובל

  ? מאיפה אתה יודע שלא  :דבורה הררי



    13.01.2010  79  מועצה מן המניין 

ת שקיבלתי אותה כי המכפלה בטבלה הזא, כי אני אגיד לך  : לויאהוד יובל

  ,  שקל46-  שקל או את ה42- תיקחי את ה, אומרת

  ?איזו טבלה  :דבורה הררי

 95יוצא לך בדיוק ,  מטר95- תחלקי ב,  מטר95בטבלה הזאת על   : לויאהוד יובל

אנחנו יודעים שיש היום תוספים בתעריף אבל . כפול המחיר למטר

ב שלך פה בתחשי. יש דברים נוספים, יש את חדרי הזבל, מופחת

  ,דירה אמיתית. הם לא הגיעו

  .הגיעו  :דבורה הררי

,  מטר95שיב פה הוא בדיוק המחיר למטר של התח .לא, סליחה  : לויאהוד יובל

  - שזה הדירה ושטחי

  . זה כולל  :דבורה הררי

  .זה לא כולל את כל אלה. לא נכון  : לויאהוד יובל

  ) מדברים ביחד(

כי יש תעריף נוסף חוץ מהתמחיר , ת כוללזה לא יכול להיו, דבורה  : לויאהוד יובל

  , למטר

  . תמשיכי, דבורה  :יהודה בן חמו

  , של שטח של חדרי הזבל  : לויאהוד יובל

  . נו, תמשיכי  :יהודה בן חמו

  . רק רגע  :דבורה הררי

  ,ותעריף לדברים נוספים שהם לא מופיעים  : לויאהוד יובל

  , כמו שאנחנו חישבנו  :דבורה הררי

  . אבל זה לא מופיע בחישוב  : לויאהוד יובל

  ? מי אמר לך  :דבורה הררי

  . אני אומר לך  : לויאהוד יובל

  , כמו שאנחנו חישבנו  :דבורה הררי

  .  מטר ייצא לך מחיר אחר95- תחלקי ב  : לויאהוד יובל
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י התעריפים בצו המיסים של העיר כפר "כמו שאנחנו חישבנו עפ  :דבורה הררי

  , סבא הגענו לתוצאות האלה

  . אבל זה לא תוצאת אמת  : לויד יובלאהו

 סיים לתן לה. היא גורם מקצועי, היא לא חברת מועצה, יובל  :לוי- נורית חסון

  . ואתה תדבר אחר כך

  , ברשותך, נורית  : לויאהוד יובל

  . בבקשה  :לוי- נורית חסון

  . אבל הנתון הזה הוא לא מדויק  : לויאהוד יובל

  . אחרי זה תגיד  :לוי- נורית חסון

  . אבל אני שואל אותה עכשיו במקום, 3,098  : לויד יובלאהו

  , אז אני אסביר לך, יובל  :אבי בן חמו

  .היא מסבירה, אז תשאל בסוף  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  .  זה בדיוק המחיר למטר95 לחלק ל98  : לויאהוד יובל

  , תקשיב, יובל, בוא, אני אענה לך  :אבי בן חמו

  .  לא כולל תוספות,לא כולל זבל  : לויאהוד יובל

  . אני אענה לך  :אבי בן חמו

  . לא כולל כלום, לא כולל חניות  : לויאהוד יובל

  ? לא, אתה לא משלם חניות לבית  :דבורה הררי

  , שנייה, דבורה  :אבי בן חמו

  . מרפסות וחדר זבל משלם כל אחד  : לויאהוד יובל

  ? סיימת, שנייה, דבורה  :אבי בן חמו

  . גוריםכל שטח מ  :דבורה הררי

  . זה לא מופיע פה. חדר זבל ישלם כל אחד בתעריף שונה  : לויאהוד יובל

  . תן לי רגע  :אבי בן חמו

  . זה לא מלא  : לויאהוד יובל

מאוד - מאודיש בצו המיסים שני דברים . יובל, תקשיב רגע  :אבי בן חמו
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  . שיטת חישוב ותעריף. חשובים

  . נכון  :אל- אתי גן

הם , ואנשי הארנונה שלנו עשו את ההשוואהשבאו ברגע . תודה  :אבי בן חמו

הם עשו את . זה מה שהיא ניסתה להסביר לך, בעצם נטרלו

. עשו את כל הנטרולים. לברוטו ולנטו, ברוטו- ההשוואה ברוטו

שאם תשים לב בהרצליה לא סתם הוסיפו , בגלל זה יש מקומות

. זה אחד. כדי לעשות השוואה תעריפית לשיטת החישוב. 12%

,  הטבלה הזאת בעצם באה ומראה דבר אחד מאוד פשוט- ים שתי

 מטר צמוד 250 ועד 60-  מבהשוואה במכלול הדירות שקיים

בסופו של דבר כשאתה בא ובוחן את כפר סבא למול , קרקע

, רעננה והוד השרון, הרצליה, רמת השרון: שזה מול, השרון

תסתכל בטבלה שבסך הכל הכללי בממוצע כפר סבא הזולה 

  . זו המשמעות של הטבלה. בשרון

  . אנשים משלמים יותר בעובדה, אבי  : לויאהוד יובל

  . בואו נסביר, אוקי  :דבורה הררי

   - אז אני אגיד לך, תגיד שיותר  :אבי בן חמו

  . תראה לי פה חדרי זבל, אני מוכיח לך  : לויאהוד יובל

  , לקחנו פה את כל הנתונים  :דבורה הררי

  . ראה לי חדרי זבל מטר ת95- ב  : לויאהוד יובל

  , הם החליטו שהשטח, אני אגיד לך  :אל- אתי גן

  . אתי הבינה אותי, הנה  :אבי בן חמו

על זה אנחנו יכולים . 12% והסיווגים הם מהווים המשותףהשטח   :אל- אתי גן

כי לי יש דוגמא של עיריית תל אביב עם חשבון . עכשיו להתווכח

  , ארנונה שאני אציג

  . עשינו השוואה לשרון, עשינו השוואה לתל אביבאבל לא   :אבי בן חמו

   - גם אני, כי עושים מה שנוח, אני יודעת  :אל- אתי גן
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  .לא  :אבי בן חמו

  . לשרון, לא  :דבורה הררי

  ) מדברים ביחד(

  ? למה לא לירושלים  :אבי בן חמו

  . אני מדברת על תל אביב והרצליה הולכים לפי מטרים  :אל- אתי גן

  ...  הטבלה הזאת לא מדויקת כי אתה לא שם את חדרי הזבל,אבי  : לויאהוד יובל

  . אבל בהשוואה לשרון  :אבי בן חמו

  ? סיימת  :יהודה בן חמו

  , אין פה, רגע  :אל- אתי גן

  . לא הוספתאתה ש... יש לך , אבל לא הוספת חדרי זבל  : לויאהוד יובל

  . דבורה, בבקשה. שאף אחד לא יפריעמעכשיו   :יהודה בן חמו

  .12%הוא ...   :אל- אתי גן

  . רק הטבלה הזאת לא מדויקת, אני אשמח שתגמור  : לויאהוד יובל

  .  פעם שהיא לא מדויקת50שמענו . בסדר  :עמירם מילר

  . אז תתנצלו על זה כבר פעם אחת  : לויאהוד יובל

  ) מדברים ביחד(

  . תקרא לאיציק יואל שיכנס, יאיר  :יהודה בן חמו

את אותו בסיס השוואה בין אה כדי לתת ולכן לצורך ההשוו  :דבורה הררי

נטו לבין ערי השרון האחרות שהן שיטת - הרצליה שהיא שיטת נטו

באותן ערים , והראינו לכם בדיוק באותם אזורים, ברוטו- ברוטו

. ברוטו- לעומת מה שאיננו נכלל בברוטו, ברוטו- מה נכלל בברוטו

מכפלת התעריף של העיר , זאת אומרת. 12%- כימתנו את זה ב

  . 88%אלא , 100%הרצליה כפול מספר המטר היא לא של 

  ? 12%למה את הולכת על , 20%הגברת הזאת אומרת   : לויאהוד יובל

  . אני לא יודעת מה הגברת הזאת אומרת  :דבורה הררי

 הוא לא 12%אז . 103היא משלמת לפי ,  מטר מרצפות85אבל יש   : לויאהוד יובל
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  .אבל זה לא נעים, רלוונטי

   -  מכיוון שהוא רלוונטי  :ררידבורה ה

   .אז אתה פעם הבאה תעשה מצגת על הגברת  :אורן כהן

,  הזה הוא לא אקטואלי12%- ה. אמרתי את זה, סליחה רבותיי  : לויאהוד יובל

  .סליחה

  , בכל מקרה,  אוקי הלאה.הוא אקטואלי  :דבורה הררי

אבל . באמת. בראז אולי לא כדאי לד, אם לא מכבדים אותך דבורה  :לוי- נורית חסון

  . תודה רבה לך

  , לא משנה. קודם כל תודה רבה לכם על העבודה, דבורה  :אל- אתי גן

  . תקרא לאיציק ויאיר בבקשה  :יהודה בן חמו

  . דבורה, תודה רבה  :לוי- נורית חסון

 מטר מעצם זה 85שלמי שיש דירה של , לתשומת לבכם משהו אחד  :אל- אתי גן

 מהמטר הראשון לא על התעריף שלו עולה, 103- שמעלים ל

  . ההפרש

???:   ...  

בערים . בחייך, תהיה קצת סוציאליסט? מה אתה צועק בוודאי  :אל- אתי גן

  ,  עמירם.אחרות זה לא ככה

הצו הזה כבר צמח . ירפה'אם זה הצו אז הוא נראה כמו ג, דבורה  : לויאהוד יובל

  . לא צוזה , מי שיכיל את הממותה זה אנחנו. התלמימדים של ממו

  . תדליק בבקשה את האורות שם  :יהודה בן חמו

הוא לא מעשירי ותאמין לי  ,103ואותו אדם שיש לו . ... זה הכל  :אל- אתי גן

  . משלם הרבה כסף, המדינה

  . דבורה תודה רבה לכל הדברים שנאמרו פה, חברים  :יהודה בן חמו

אוכל את הוא . צו הארנונה של כפר סבא נהיה פיל, צו המיסים  : לויאהוד יובל

  . כולם

  . חברים, חברים  :אבי בן חמו
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  . תודה רבה  :יהודה בן חמו

, שנקבל את החישובים האלה, ל העירייה וראש העירייה"מנכ, רגע  :אל- אתי גן

  . את הכל למיילים

  . תודה רבה  :יהודה בן חמו

  . ל העירייה וראש הוא העיר"מנכ, אתי  :לוי- נורית חסון

? ברים שנאמרו פה להסיר את ההצעה מסדר היוםמי בעד לאור הד  :יהודה בן חמו

  . ירים את ידו

  ?  מעל ערים אחרות15%- ל? לא מוכנים להתחייב למשהו  : לויאהוד יובל

, נורית, שלי, צביקה, שמעון, ארנון, אברהם, איציק, ורןא, יאיר  :אבי בן חמו

  .עמירם, יהודה

  . ירים את ידו? מי נגד  :יהודה בן חמו

  .  איתן,אתי, גיא,  נפתלי,יובל  :אבי בן חמו

  . ירים את ידו? מי נמנע  :יהודה בן חמו

  . יש'בוקי צ  :אבי בן חמו

  . סעיף הבאה, תודה רבה  :יהודה בן חמו

  הצבעה

ארנון , אברהם מולה, איציק יואל, אורן כהן, יאיר אברהם: בעד  

נורית , בוזגלו- שלי עמרמי, צביקה צרפתי, שמעון פרץ, לוי

  . עמירם מילר, ן חמויהודה ב, לוי- חסון

  .נפתלי גרוס ויובל לוי, גיא בן גל, אתי גן אל,  איתן צנעני:נגד

  .ש'בוקי צי: נמנע

  

מחליטים להסיר ההצעה לסדר בדבר השוואת המטרים לחיוב בארנונה  :163 ' מסהחלטה

  .מסדר היום, לערים שכנות
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  .מצגת המוקד העירוני  .3

  

נכם לפי בקשת ראש העיר בישיבה כמה דקות מזמ. שלום לכולם  :דני הרוש

באחת , אני מניח כל אגף או כל מחלקה, שהוא יציג, הקודמת

, קודם כל.  אני אציג לכם כמה נתונים.מהישיבות של מועצת העיר

יש לכם , במשפט אחד פשוט. נתחיל מהמטרות של המוקד העירוני

אני מגדיר את זה כמוקד שליטה . כמה מצגות כלליות של המוקד

וכמובן , על כל הפעילות שהתושב מבקש לקבל מהעירייהובקרה 

. שמתקשרים למוקד, גנים וכדומה, בתי ספר, מוסדות העיר

כמובן מבקר את הביצועים בזמני , המוקד מרכז את כל הפעילות

דבר מאוד חשוב שהפעלנו בשנים האחרונות . מידע לציבור, תקן

, ו הרבלצערנ. לפי בקשת ראש העיר זה טיפול במשפחות אבלות

נוכחנו אתמול במקרה טראגי והמוקד העירוני היה בורג מרכזי 

ואנחנו היינו שם עד שתיים . אתמול בלילה ברצח וההתאבדות

. הענקנו את הטיפול הדרוש ,כמובן עם צוות הרווחה, לפנות בוקר

את כל , אוהלים,  נתנו להם שם גם ציודים.אני חושב זו חובתנו

 האבל הכבד שנגרם כתוצאה מה שדרוש על מנת שיתחילו את

  . כזאת או אחרת

מנהלת אגף הרווחה שיבחה אותך כאילו היית עובד סוציאלי   :לוי- נורית חסון

  . אתמול

כפי , שעות הפעילות של המוקד זה. נעזוב את השבחים. השתדלתי  :דני הרוש

יש לנו את .  שעות ביממה24אנחנו עובדים , שאתם רואים כאן

 מוקדנים או מוקדניות בשעות 2 ועוד .זאת מימי, רכזת המוקד

משמרת לילה . 2אחר הצהרים כפי שאתם רואים . הבוקר

אני כפוף . זה המבנה הארגוני של המוקד. מוקדנית או מוקדן אחד

וכפי שאתם . כמובן ראש העיר הוא מעל כולם, ל העירייה"למנכ
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  . רכזת מוקד ומוקדנים, רואים

, פי שאתם רואים כאן כ2009בשנת . קצת נתונים סטטיסטיים  

אתם תראו את זה בשקף הבא על , אנחנו במגמת עלייה תמידית

  , המון- יש המון.  קריאות בשנה שנרשמו60,000

  ? יש גם שקף של השנים האחרונות  :יהודה בן חמו

  . יש  :דני הרוש

  ? לפני שהתחלת  :יהודה בן חמו

את אומרת ז,  קריאות170,000ממוצע פניות טלפוניות זה . גם  :דני הרוש

ויש לנו הודעות מסרון סדר גודל של , במערכת הטלפוניה החדשה

כמובן למי שמשאיר את הטלפון הנייד . 2009- ב שהתקבלו 9,500

, כמה נתונים על מערכת הטלפוניה החדשה שהכנסנו השנה. שלו

 23ה כפי שאתם רואים כאן זמן המתנה ממוצע לשיחה זה ז

 שניות 20- נענות ב, ם כאן מהשיחות כפי שאתם רואי70%. שניות

.  שניות לשיחה50סך הכל אורך השיחה פחות או יותר . וכן היתר

  , אלה הן ההתפלגויות

   ?היו פניות מוזרות  :יהודה בן חמו

  , התפלגות קריאות בין האגפים. היו גם פניות מוזרות  :דני הרוש

  . אתה יכול לספר להם  :לוי- נורית חסון

  . אחר כך  :יהודה בן חמו

  . ביקשו מתכון של גונדי  :בן חמואבי 

  .פיקנטריה בסוף  :יהודה בן חמו

  . אני אדבר עם אליאס אחר כך. פיקנטריה בסוף  :דני הרוש

אנחנו יכולים לעשות לך מה שנקרא מקור הכנסה רק מלהוציא   :לוי- נורית חסון

  . ספר על קריאות משונות

ף המוביל האג, כפי שאתם רואים את ההתפלגות בין האגפים  :דני הרוש

ולאחריו , ם סך כל הקריאות ע44%האגף לאיכות הסביבה עם 
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זו , קשה מאוד לראות כאן, אלה התפלגויות. ההנדסה וכהנה

מטבע . מי שמככב כאן זה גנים ונוף. התפלגות של המחלקות

, ועוד כמה, גיזום עצים ,הדברים גנים ונוף זה נושא של כל הירוק

נו מה שנקרא פעילות יתרה בקיץ יש ל. חורף, תלוי בקיץ, מים

  .בנושא של השקיה או לא השקיה וכדומה

אנחנו , 2000כפי שאתם רואים משנת , התפלגות קריאות לפי שנים  

אנחנו עומדים כרגע ,  הכפלנו את כמות הקריאות2009כרגע בשנת 

  . שזה המון,  קריאות בשנה60,000על 

  , ראו שהמוקד עובד נכוןזה התושבים ש  :אל- אתי גן

  . אני חושב וזה נכון, ככה  :י הרושדנ

  . סימן שיש טעם לפנות  :אל- אתי גן

  . יש עם מי לדבר בעירייה  :דני הרוש

  . זה מוקד לא טוב, עירייה שלא מקבלת פניות  :גיא בן גל

אנחנו , אז אנחנו כרגע במגמת עלייה משמעותית מאוד. נכון  :דני הרוש

ש עלייה משנה י, כפי שאתם רואים.  קריאות60,000 עד מקבלים

  . לשנה

כי גם . חד משמעית. חד משמעית הם הכפילו ולא התושבים  :יהודה בן חמו

גם כוח האדם , האמצעים האלקטרוניים שהם קיבלו במוקד

  , הנוסף וגם השירות בראש ובראשונה

  . השירות  :אל- אתי גן

זה לא התושבים כי יכולת למנוע בקלות את הפניות של , לא  :יהודה בן חמו

  . בבקשה. ביםהתוש

, כפי שאתם רואים כאן.  במערכתותיש לנו כמה שיטות של בקר  :דני הרוש

וכמובן בקרות של , כל שבועבקרות ראש העיר , חות"דו, סקרים

מון לשטח לפגישות עם תושבים יזום על אני יוצא ה. מנהל המוקד

אלה הקשרים מול גורמי הפנים בתוך . ידי או לפי בקשת התושבים
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כמובן אנחנו בקשרים עם , שרים מול גורמי חוץק, העירייה

, כיבוי, היינו בשיתוף פעולה עם המשטרה, קרי אתמול, המשטרה

  .א וכל הגורמים"מד

כמובן בהנחיית ראש , פעילויות שעשינו לשדרוג המוקד שבוצעו  

בתחילת הדרך הקמנו ועדת היגוי שמנתה את כל . ל"מנכ, העיר

 את דרכי הפעילות ושיתוף הגורמים העירוניים על מנת לבחון

שנכחו שם כל , הפעולה בין האגפים והמחלקות עם המוקד העירוני

בחנו את . ארז וכל הגורמים, מאיר אלקיים, מנהלי האגפים

כל פעילות בעירייה היום נמדדת עם זמן . הנושא של זמני תקן

כמובן עם פגישה , זמן תקן נבחן אחת לכמה חודשים. תקן

יש מנהל אגף שרוצה להוריד זמן .  העירייהמשותפת של כל גורמי

, יש מנהל אגף שרוצה לבטל, יש מנהל אגף שרוצה להעלות, תקן

בוחנים את זה כל דבר לגופו של עניין ואנחנו , אנחנו יושבים

  .מקבלים החלטות

כמובן . בתוך התוכנה יש מסרון.  זה דבר מאוד יפהSMSשליחות   

  , תושב

  . שביםשמיידע את התו  :יהודה בן חמו

בסיום הטיפול הקריאה . שמיידע את התושבים בגמר הטיפול  :דני הרוש

אם זה משהו באיכות . לא המוקד, הגורם שטיפל בבעיהי "נסגרת ע

המסרון מגיע . הסביבה אז האגף של מאיר סוגר את הקריאה

  . באופן אוטומטי לאחר סיום הטיפול

  ? לא ממאיר, המסרון מגיע מהמוקד  :יהודה בן חמו

אבל מי שאמון על הסגירה זה האגף . הוא מתוכנת המוקד. לא  :י הרושדנ

   .שטיפל בבעיה

  ? - הוא מדווח לכם ואתם  :לוי- נורית חסון

  ? מי מדווח לאזרח על סגירה  :יהודה בן חמו



    13.01.2010  89  מועצה מן המניין 

אבל , המוקד מבקר את מה שעשה מאיר, זאת אומרת. ז"סגירת לו  :דני הרוש

   .הוא אחראי על הפעילות

  ? ז הגורם המקצועי"רת הלוסגי  :יאיר אברהם

, אם יש לי איזו שאלה, זאת אומרת. הגורם המקצועי סוגר טיפול  :דני הרוש

או ', התושב התקשר שוב. לא טיפלת, מאיר, 'אני פונה למאיר

כל .  קישור לאינטרנט זה דבר שכבר שנתיים עובד.משהו כזה

תושב יכול לפתוח קריאה דרך אתר האינטרנט לכל נושא שהוא 

אבל . אנחנו מקבלים גם דברים הזויים דרך אתר האינטרנט. רוצה

  , בעיקרון תושב שרוצה לפתוח קריאה על כל נושא

באחוזים מה היקף הפעילות באינטרנט היום והאם היא עולה   :יש'ר בוקי צ"ד

  ? בהדרגה

זה .  קריאות ביום4-  ל2יש ממוצע בין . היא לא עולה בהדרגה  :דני הרוש

אז אולי שווה שאנחנו נחדש עוד פעם . ולהוזה לא ע. זהו. הכל

  . פרסום

  ? באי מיילים, אגב  :יאיר אברהם

  . אפשר  :דני הרוש

  ? אתה זוכר שהיתה בעיה? היום מכל טלפון אתה מחייג, תגיד לי  :אל- אתי גן

  . מכל טלפון אפשר להגיע למוקד, דיברנו על זה בעבר  :דני הרוש

  ? היום זה סודר  :אל- אתי גן

  . ה לא עניין של סודרז  :דני הרוש

  . תמיד זה היה'? היום'מה זה   :אבי בן חמו

  .ואי אפשר היה לסדר את זה לפי בקשה, כל הזמן זה היה  :דני הרוש

   - בקשתי לא, זאת אומרת  :אל- אתי גן

  . בגלל הסלולר. זה לא בגללי, לא  :דני הרוש

   ?אין בעיה, אז מהסלולר אפשר להגיע אליכם  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  ,  לאזור חיוג106 אבל צריך .כן  :דני הרוש
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  ...106כן אבל אנשים שעשו   :אל- אתי גן

י אזור "את מגיעה למוקדים עפ, נכון,  בסלולר106כשאת עושה   :אבי בן חמו

  . כי זו תוכנת הסלולר. חיוג

  . והוא יודע על מה אני מדברת, אני אומרת לך שיש חברות  :אל- אתי גן

  . הלאה. זה בסדר, יודעאם אתה   :יהודה בן חמו

  ) מדברים ביחד(

התקנת : 2009פעילויות שבוצעו במהלך . ברשותכם, ה'חבר  :דני הרוש

 99%- כל השיחות ב, כולל הקלטות, מערכת טלפוניה חדשה

כמובן התושב מקבל הודעת פתיחה שהשיחות . מוקלטות

  . מוקלטות לבקרת שירות

  ?  כמוקלטותלכמה זמן נשמרות השיחות האלה  :יש'ר בוקי צ"ד

  .  שנים10  :שמעון פרץ

   - מעבירים אותם אחר כך ל. חופשי  :דני הרוש

  . זה לפי כרטיס זיכרון, אין לנו מגבלה  :אבי בן חמו

 11הוכנסו , כמחלקת הביטחוןמערכת מצלמות . לפי זיכרון  :דני הרוש

  , מצלמות

  ? לאיפה  :אל- אתי גן

 .יכול לתת לנו סקירהרונן .  מצלמות ברחבי העיר11, שנייה  :דני הרוש

, קרית החינוך של עזר, גלר, קרי, בצירים הראשיים של בתי הספר

  , פרדס החיים, בר לב

  ... אז אפשר לחסוך בהוצאות ה  :אל- אתי גן

ויש , האם היתה בקשה של המוקד להגדיל את מספר המצלמות  :יש'ר בוקי צ"ד

  ?איזשהם עיכובים בגלל חוסר תקציב

 מסודרת של מחלקת הביטחון של רונן להגדיל וזה יש בקשה. לא  :דני הרוש

  , אנחנו עובדים מודולרי. תוקצב במהלך השנה

  ? האם יש כוונה? יש כוונה להגדיל את מספר  :יש'ר בוקי צ"ד
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   . מצלמות45יש צפי לעוד   :דני הרוש

  ? תוך כמה זמן משוער  :יש'ר בוקי צ"ד

  . עוד שנה ועוד שנה, 120השנה זה עוד   :דני הרוש

  ? יש כוונה להגדיל את מספר המצלמות, זאת אומרת  :יש'ר בוקי צ"ד

אנחנו ממשיכים בשיפור . שדרוגתכניות עתידיות ל .בהחלט כן  :דני הרוש

תושבים במצוקה אנחנו . העשרה, הדרכות, מערכת הטלפוניה

בגלל שיש . מנסים להגיע אליהם בדרכים שונות יחד עם הרווחה

נמצא את , לא לפרסם, לפרסם,  נכיםלא, כן נכים, בעיה של חיסיון

  . הדרך החוקית על מנת לסייע

פשוט רק , הנה הוא פה לפניכם, 2009- מנתוני סקר אחרון שבוצע ב  

, נשארו עוד כמה דברים קטנים, כל הסקרעכשיו סיימנו לנתח את 

אנחנו עומדים כרגע . אבל זה בגדול נתוני הסקר האחרון שהתבצע

ויתר הפעילויות . סגנון במוקד ו שביעות רצון משיחה98%על 

  . בכל פרמטר ארצי אנחנו עומדים יפה, 83%אנחנו 

 השיבו 83%? לא מרוצים ש17%איך אתם נערכים מול אותם   :יש'ר בוקי צ"ד

.  לא היו17%- ש, זאת אומרת. שהם שבעי רצון ממשך הטיפול

  ?  על אלה שלא מרוציםFollow upהאם אתם ממשיכים ועושים 

אני אשב , נחנו לקחנו את כל הקריאות האלה שלא היו מרוציםא  :דני הרוש

קריאה - עם כל מנהלי האגפים והמחלקות על מנת לבחון קריאה

  . ומשם נלמד ונתקן, ומה הסיבה שלא היו מרוצים מאיתנו כארגון

  . תודה  :יש'ר בוקי צ"ד

היה נושא . סרקבתלונות  מטפלים גם הרבה אתם, דני ברשותך  : לויאהוד יובל

את המוקד  פעמים 6שלמשל הקפיצו , אני ואתה דיברנו עליהםש

בגלל שהמכונית שלי חסמה את המכונית של מישהו אחר 

יש . שתי מכוניות שלי. מהמשפחה או שלי חסמה את שלי למעשה

? לא חבל על הכסף. לכם קריאות סרק לאותו מקום לאותה בעיה
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 מגיע אליי ,הכסף של העירייה יוצא, אני אומר תכלס, שכן טורדני

אמרתי לו . 'למה האוטו שלך חוסם את השכן' בבוקר 6פקח 

לשניהם יש מדבקה ? איזה שכן. האוטו שלי חוסם את האוטו שלי'

אמרתי '? אז מי קרא לי'הוא אומר לי ?' מי חוסם את מי, של תפוח

  , אני בדרך כלל,  עכשיו.'אתה יודע'

  ?אזה עונה להגדרה של פנייה הזויה או ל  :גיא בן גל

לא רוצה לקרוא להם הזויים , עד איזה גבול אתם מקבלים אנשים  : לויאהוד יובל

אבל אנשים הזויים שמטרידים את , ...שמישהו לא ימצא אותי 

 פעמים לאותה קריאה שכבר מהפעם 6המוקד ואתם באים 

  . הראשונה ברור שזה טורדני

וד לבוא קשה מא, עם המבקר, דיברנו עם אליעזר, אני בזמנו  :דני הרוש

אם המוקד לא . 'זה הזוי או לא הזוי, תשמע'לבחון ולהגיד לך 

בגלל שהוא יובל לוי אתה לא , אז מה'יבוא יגיד , יפעל באותו רגע

  . אז אני חייב לשלוח? אז איך אני אגיב. 'שולח את הפיקוח העירוני

תה יש גבול כמה א, סליחה בוא, אדוני'אתה חוזר אליו ואומר לו   : לויאהוד יובל

 פעמים אתה לא יכול להגיד 6כי אחרי , יכול להטריד אותנו בסרק

הקריאה שלי הרי . 'לי תחזור לאותו מקום שאני כבר לא מקבל

  . היא מספר טלפון

 .דיברנו על זה יובל. אני אקח שיקול דעת, אם במקרה אני אבוא  :דני הרוש

  , קצת אחוזים על עמידה בתקן לאורך שנים

  . את הגונדי בסוף, הדניהלאה   :יהודה בן חמו

  . סליחה, הערות על פרסים אני לא מקבל, יהודה  : לויאהוד יובל

מאוד - אחוזי עמידה בתקן זה מאוד.  אחוזים על עמידה בתקןקצת  :דני הרוש

שימו לב לשינויים המשמעותיים ביותר באגף לאיכות . חשוב

 זה 2009- ב.  עמידה בזמני תקן65% עם 2005משנת . הסביבה

גם . אין פה ויכוח. משהו מטורף, ה משהו בכל קנה מידהז. 94%
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קודם כל זה מאיר אלקיים מאז , יאמר לזכותו, באגף ההנדסה

אם , 2005- אני יודע שהוא נכנס פחות או יותר ב, כניסתו לתפקיד

ויאמר לזכותו של ארז אייזנר , משהו כזה, אני לא טועה יהודה

, נו בכמה נקודות אחרי שישבשחל השינוי בדיוק בתקופה הזאת

 אחרי .והשינוי פה הוא בא לידי ביטוי בצורה מאוד משמעותית

לכן חשוב מאוד להביא לידי . שהיתה להם ירידה מאוד רצינית

זמן .  חודשים3,4וזמני תקן נבחנים כל , ואנחנו עובדים, ביטוי

ולפעמים גם מאיר פונה אליי . תקן שלא נבחן הוא לא זמן תקן

תוריד . י רוצה שתקצר את זמן התקן הזהאנ, תשמע'ואומר לי 

אני רוצה בקרה חזקה מאוד על הקבלנים שיש לי . אותו ליום אחד

תודה . תודה רבה לכם.  זה חשוב מאוד.ואנחנו עושים את זה. 'כאן

  . רבה לאסנת על העזרה בהכנת המצגת

זה גם ', גנים ונוער'כשאמרת , אני רק מבקשת לדעת דרכך דני  :לוי- נורית חסון

  ? חבלה בגנים הציבוריים ואפשרויות לחבלות

  . הכל, ספסלים. הכל. גם  :דני הרוש

  .אורן שאלה, בבקשה  :יהודה בן חמו

 שאנחנו אני רוצה להגיד לכם. אני רוצה להגיד, לא שאלה  :אורן כהן

  ...במוקד עירונים בכפר סבא כנעימשו

  .בבקשה, אורן. שב? לאן הלכת, דני  :יהודה בן חמו

הוא , המוקד זה מתחיל מרמת הטכנולוגיה שמושקעת במוקד הזה  :אורן כהן

. ואחר כך שיפרנו את הטכנולוגיה, במיקום, עבר שינוי גם במקום

. את ההון האנושי, ממשיך בצוות האנושי שמרכיב את המוקד הזה

וכמובן אי אפשר להתעלם , ומימי שעושה עבודה יפה, והמוקדניות

   .מדני שמוסיף את הנפח שלו לעבודה

  .דני לא מפריע להם  :יהודה בן חמו

עשית , אני רוצה להגיד לך יישר כוח גדול על העשייה שלך במוקד  :אורן כהן
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ואל , ששמו יוצא לפניו, באמת מוקד מוביל בכל הארץאותו 

תעביר אותה הלאה גם , תשאיר את הברכה הזאת אצלך

  .למוקדניות

  .  דקות5עוד   : לויאהוד יובל

  .ת כל יום ברכה עצם זה שהם באות לעבוד איתיהם מקבלו  :דני הרוש

  . בבקשה, שלי  :יהודה בן חמו

אני התחלתי להשתמש במוקד כבר כשקלטתי את הרעיון וכמה זה   :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

אני יודעת שאני היום חברת . טוב עוד לפני שהייתי חברת מועצה

ס בעיקר מטרידה אתכם כמעט על בסי, ר מועצת נשים"מועצה ויו

, אף פעם לא קרה שפניתי ולא קיבלתי תשובה שנענתה מיד. יומי

אז , וגם אם לא יודעים. גם אם זה היה בשתיים עשרה בלילה

אני רוצה להגיד . תמיד מתקשרים לברר וחוזרים אליי עם תשובה

גם לי אישית וגם למועצת . תודה רבה גדולה על כל העזרה שלכם

  . נשים

  . גיא. תודה  :יהודה בן חמו

אני רוצה לשאול שאלה אינפורמטיבית כי קיבלת כבר מספיק   :גיא בן גל

אנשים ה. אתה גם מקבל אותם ממני באחד על אחד, שבחים

הם . מתקשרים למוקד באופן טלפוני וחלק חוששים להזדהות

רוצים שהפנייה שלהם תהיה אנונימית כי הם מדווחים על מטרד 

אני יודע . 'ן וכווהם לא רוצים שיבואו איתם בחשבו, של שכן

ספר פנייה במידה והוא שהמוקדנים מחויבים לתת לתושב מ

ותושב , וטוב שכך, כל פנייה הרי היא מתועדת אצלכם. מבקש כזה

אם הוא מבקש , שמעוניין לעשות בקרה שלו על הפנייה למוקד

אבל אם הוא מבקש , לא חייבים להגיד לו את זה מראש, מהמוקדן

המוקדנים , שם המוקדן או המוקדניתמהמוקדן מספר פנייה ואת 

לפי הנחיות שאני יודע שאתה נותן כמנהל המוקד מחויבים לעשות 
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אני , אותם תושבים שפונים באופן אנונימי, למיטב ידיעתי. את זה

, לא תמיד, שלעיתים, נתקלתי בטענות של תושבים כאלה

המוקדנים אומרים להם שהם לא יכולים לתת להם מספר פנייה 

אני רוצה להבין ,  המדיניותאם אכן זו. יה היא אנונימיתכי הפני

ואפשר , אני חושב שיש מקום כן לשנות אותה, ואם יש מקום, למה

ואם . גם תושב שפונה באופן אנונימי לצייד אותו במספר הפנייה

  . אני רוצה לדעת מה הטעם לזה, לא

שר מי שמתק. אני אסביר לך מה שקורה בפניות האנונימיות  :דני הרוש

  , הוא מתקשר ממספר חסום, אנונימי הוא גם לא משאיר טלפון

  . נכון  :גיא בן גל

? אז למי אני אתן הקריאה. 'אני לא רוצה להזדהות'אומר לך   :דני הרוש

הקריאה אני יכול לתת אותה רק למי שמזדהה עם תעודת , עכשיו

. אין לי בעיה עם זה. ואני נותן לו את זה בהמון אהבה, זהות ושמו

, קריאה על משהו מסוים, בבקשה, פתח קריאה, ם גיא באא

, הוא אלמוני', לא משאיר טלפון'אבל אם מישהו אומר . בבקשה

אני 'אחר כך הוא בא ואומר לי . למי אני אתן את הקריאה הזאת

מי אתה שאני אתן לך את מספר ', רוצה את מספר הקריאה

  ? הקריאה

, תה בעקבות מידע אנונימיאתה מקבל אינפורמציה חשובאם   :גיא בן גל

אני לא מדבר על הדברים , אתה עושה איתה את מה שאתה עושה

אתה בטוח , יש פניות אנונימיות. שהם מתגלים כסרק והכל

שבזכות פנייה אנונימית תקלות . שהיו חיוניות לעיר, תסכים איתי

לאותו תושב זה חשוב . ונדליזם נעצר ועוד כהנה וכהנה, נעצרו

  ? מה הבעיה לתת לו את זה, הקריאהלקבל את מספר 

  . אבל אני לא יודע מי הוא בכלל  :דני הרוש

  ? אתה לא יכול לפתוח קריאה למישהו שלא נותן לך פרטים מזהים  :גיא בן גל
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מי זה האלמוני . 'אלמוני'אבל אני כותב , אני יכול לפתוח קריאה  :דני הרוש

   ?איך אני אתן לו. אני לא יודע מי זה האלמוני? הזה

  ? שאתה נותן לו את המספרבפניו כמה אתה חושף   :נפתלי גרוס

. אין לי שום בעיה, את המספר אני יכול לתת לו של הקריאה, לא  :דני הרוש

  ? את המספר קריאה

  . כן  :גיא בן גל

  . אין שום בעיה  :דני הרוש

  , אז צריך כנראה לרענן  :גיא בן גל

  . תתמספר קריאה יכול ל. אין שום בעיה  :דני הרוש

תושב אנונימי רוצה . הוא מאוד הגיוני, הבנתי את ההסבר שלך  :גיא בן גל

  .תנו לו אותה, נורא את הקריאה

  , ברוב המקרים. זה הוא מקבל. אין שום בעיה  :דני הרוש

אבל בכוח איזה חוק הוא יכול לתבוע את הקריאה אם הוא לא   :לוי- נורית חסון

  ? תושב העיר

  . תבועהוא לא יכול ל  :גיא בן גל

   - לתבוע מבחינת ה  :לוי- נורית חסון

יש סיבה שכשאת מקבלת שירות מישראכרט נורא קריטי , נורית  :גיא בן גל

ואת דורשת את מספר . לך לדעת שהחיוב שעשית הוא אכן היה כך

. יש לך למי לפנות, הפנייה מהמוקד כדי שאם תהיה בעיה עם זה

ום ובשעה יש תושבים שרוצים שתהיה להם את האסמכתא שבי

כאלה , למיטב ידיעתי. מסוימים הם פנו והלינו על תופעה מסוימת

נתקלו לעיתים , שמימשו את זכותם האנונימית לעשות את זה

עכשיו דני . בסירוב מהמוקדנים לא לתת להם את מספר הקריאה

  . ירענןאומר שהוא 

ך בדר. אין שום בעיה, אני ארענן ואנחנו ניתן את מספר הקריאה  :דני הרוש

כלל אני גם מכיוון שהכנסנו טכנולוגיה חדשה ועכשיו הכנסנו גם 
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במקום תהיה אפשרות במקום תוך כדי שיחה , אם לא שמת לב... 

  . לקבל את המספר קריאה

   ?יש מצב שתפרסמו באינטרנט את הפניות ואת הטיפול בהם, דני  : לויאהוד יובל

  . לא  :דני הרוש

   ?מה קרה, לא, חהסלי, רגע. בלי שמות  : לויאהוד יובל

  . אנחנו לא נצא מזה פשוט, לא  :דני הרוש

, באינטרנט של העירייה שיהיה פרסום בלי שם של המתלונן  : לויאהוד יובל

  , אני רוצה, אתה מזין את זה, תשמע

  ? אבל בשביל מה  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  , אני רוצה לדעת אם יש בעיה ברחוב מסוים  : לויאהוד יובל

  . מקבל תשובה דרך האינטרנט, מי שפונה דרך האינטרנט  :דני הרוש

  . אתם מטפלים, מה שחשוב שגם אם זו פנייה אנונימית, דני  :אל- אתי גן

  . כן. חד משמעית  :דני הרוש

  . שהתושב ייהנה מזה, זה מה שחשוב  :אל- אתי גן

בדרך כלל זה , אני יכול להגיד לך גיא, רוב הקריאות האנונימיות  :דני הרוש

  . ל שכןשכן ע

, תסלח לי אורן, עכשיו אני רוצה להגיד שבניגוד. או ונדליזם. נכון  :אל- אתי גן

אני לפחות הייתי מודעת בתוקף תפקידי וחברותי בוועדת , לך

המצב , המוקד העירונישהיו לנו ניתוחים של , הרפורמה הכלכלית

עשיתם . ואני יכולה להגיד באמת שאפו. הקיים לעומת מה שהיה

 ואין .באמת היה לא טובי המצב של המוקד העירוני התקדמות כ

  , לך, ספק שיש תרומה למוקדנים

  ? למה זה היה בניגוד לאורן  :איציק יואל

  - אבל, סלחתי מראש? למה, זהו  :אורן כהן

אני ', בארץ, הכי טובים בעיר'אורן ישר בלי לבדוק אמר , כי תראה  :אל- אתי גן

  ,יש, תראה. לא יודעת



    13.01.2010  98  מועצה מן המניין 

  ) מדברים ביחד(

מה . אני אגיד לך גם למה אמרתי אם כל כך מפריע לך, תראה  :אל- אתי גן

כי אם לא היו לי נתונים , אני לא פופוליסטית, שאתה נורא אוהב

   .לא הייתי אומרת

הוא ראה . את סתם מערבבת, את לא פופוליסטית, את יודעת מה  :איציק יואל

  ? בשביל מה היית צריכה להגיד את זה, את הנתונים כמוך

  ? למה לא להגיד את זה  :אל- אתי גן

  . הוא ראה את הנתונים? את יודעת יותר טוב, אה  :איציק יואל

  , לעומת מה שזה היה  :אל- אתי גן

   .לא, את לא פופוליסטית, לא, לא  :איציק יואל

  , לעומת מה שהיה  :אל- אתי גן

  , לפעמים מוקדנים, בפנייה שנייה או שלישית :ד מנשה אליאס"עו

  ) חדמדברים בי(

  ? מה קרה? מה קרה  :אל- אתי גן

  . סליחה חברים. מספיק, די אתי ואיציק. אתי, אתי, סליחה  :יהודה בן חמו

  ? איך הוא יודע? איך הוא יודע מה יש במקום אחר  :אל- אתי גן

  ? ...את רוצה שאני  :איציק יואל

  . לא  :אל- אתי גן

  . די איציק  :יהודה בן חמו

  ...  משתלחים פהחברי הקואליציה  : לויאהוד יובל

  ) מדברים ביחד(

  .אז בואו נעבור הלאה. אני סולח, לא נורא  :אורן כהן

  . תודה  :יהודה בן חמו

  ? אתה רוצה שנגיד עוד משהו  :לוי- נורית חסון

  . על הגונדי כנראה. אליאס רוצה לשאול משהו, לא  :דני הרוש

, פעמים באותו נושאל, בפנייה שנייה או שלישית או רביעית אפילו :ד מנשה אליאס"עו
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התלוננת על .  על מה התלוננתלומר לך, המוקדנים מנסים לפרש

השאלה אם אפשר לבקש מהם שלא . העניין הזה ולא על עניין אחר

אם בפעם השלישית הוא חוזר . יתווכחו עם הפונה מה הוא ביקש

אתה התלוננת . לא'אומרים לו . 'אני חוזר על אותו עניין'ואומר 

השאלה היא למה להיכנס . ' לא על העניין השני,על עניין אחד

 פעמים 3אם הוא חוזר על אותו הדבר , לוויכוח עם אותו מתלונן

  , 4 או 3- כיוון שלא טיפלו בעניין ב,  פעמים4או 

ובמקרה זה גם , מותר לך לחזור על זה כמה שאתה רוצה, קודם כל  :דני הרוש

  , ברחוב האשכולית וזה

   ?למה אתה אומר את זה, ר עליילא מדב :ד מנשה אליאס"עו

  , חשוב ליכי אני , לא  :דני הרוש

  . אני שואל באמת, אל תהפוך את זה לעניין אישי :ד מנשה אליאס"עו

ואני כעסתי מאוד שלא . במובן החיובי. אליאס, לא אישי, לא  :דני הרוש

, טיפלו לכן אני הערבתי גם את מאיר והערבתי את כל הגורמים

כבר 'חלק מהשיחות שאומרים לך . ית לשםוהגעתי ברמה האיש

  ', התלוננת בעבר על זה

, לא התלוננת על העניין הזה'אומרים לך . לא דיברתי על זה, לא :ד מנשה אליאס"עו

  ?אז מה, נו. זה שתי תלונות. 'התלוננת על משהו אחר

כל מי שיתקשר וירצה , אליאס, יחד עם זאת אני אחדד גם אם זה  :דני הרוש

  ...לא ישאלו אותו למה התלוננת על נושא, ל נושא אחרלהתלונן ע

  . הוא התכוון כשהוא עוד היה בקואליציה  : לויאהוד יובל

יש אנשים שמתלוננים באופן קבוע ואני רואה את זה ברמה   :דני הרוש

אותו בן אדם וזה . על נושא של כביש, החיובית על נושא של גינון

  . אבל הבנתי. בסדר

אני שמח מאוד שהמוקד . תודה רבה לכל הדוברים. ה רבהתוד  :יהודה בן חמו

מכיוון שמי ששם לב , ולא בכדי. מעורר התעניינות אצל החברים
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 אני בטוח .וצדק איציק יואל מספיק לראות את המצגת, לנתונים

מספיק , שהיא נכונה כי אני מכיר גם את הנתונים מלפני ומלפנים

הגידול משנה לשנה מלראות את ההבדלים בין השנים הקודמות ו

זה , זה בכמות הפניות שפונים, וההתייחסות האישית לתושב

אני חושב שאחת הבעיות , כמות המענים ומידת שביעות הרצון

שהיום נוצרה במוקד היא שצריכים לשמור על ההתקדמות 

ולחשוב בדרכים יצירתיות איך אנחנו משדרגים , המשמעותית הזו

יחד . יותר קשה מאשר בעברהיום הרבה כי לשדרג . את השירות

אני חושב שבסופו של , י חלק מהדוברים"עם זאת כפי שנאמר פה ע

אבל , אדם והחומר האנושי גם במוקדיום את העבודה עושים בני 

. הם עובדים מסורים, גם ביחידות הקצה שעובדים יחד עם המוקד

בסופו של יום , וכפי שאמרתי בכל הישיבות והפגישות והכנסים

אם אין לנו ביחידות הקצה עובדים , נהלה הטובה ביותרשנהיה הה

אני רוצה להודות . אני מסופק אם נצליח להגיע להישגים, טובים

ל לכל "ובאמצעות המנכ, לכל עובדי המוקדבאמצעותך , לך דני

הם שמבצעים את - שבסופו של יום הם, עובדי יחידות הקצה

  . תודה רבה דני. יום- העבודות ביום

  

  .רת משנה באזור התעשייההסכמי חכי  .4

  

  . נורמן פלאט בבקשה, 4סעיף   :יהודה בן חמו

  .  חוזים2אני מביא בפני המועצה   :נורמן פלאט

. לילה טוב, גם לדבורה הררי. תודה רבה, תודה גם לאסנת עידן  :יהודה בן חמו

  . נורמן פלאט בבקשה

 חלקה - חד   א.  באזור התעשייה חוזים2אני מביא בפני המועצה   :נורמן פלאט

אני מצטער שהחוזה , חוכר משנה שמו שפינדלר, 7607 בגוש 103
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, י בפעם הקודמת שהבאתי מספר חוזים לאישורהזה היה אית

ומשום מה כנראה שבין דפדוף לדפדוף בין חוזים שכחתי את 

מר שפינדלר היה אחד שהשתתף בקבוצת אנשים שהגישו . השם

, לפני סיום התביעהתביעות נגד העירייה אבל הוא חזר למוטב 

החוזה . והחוזה נחתם אחרי שהוא ביטל את התביעה נגד העירייה

אני מביא את . השני זה תוספת לחוזה שאושר לפני הרבה זמן

מפני שלאחרונה משרד הפנים הבהיר מדיניות של , התוספת עכשיו

י השר חייב לעבור את "המשרד שכל תיקון לכל חוזה שאושר ע

ולכן אנחנו מביאים את התוספת . חדשהפרוצדורה של אישור מ

 בגוש 39,40זה המקרה בחלקות . החוזה המקורי אושר, לאישור

שחוכר המשנה אכן מימש את המקרה היחיד עד עכשיו , 7607

בניין י כך שהוא בנה "ע, הזכות לרכוש את זכות החכירה הראשית

ולצערי זה באמת המקרה היחיד . UMIזה בניין של . חדש

  . נייהשמימשו את הב

  . יש עוד שניים בדרך  :יהודה בן חמו

אולי מגיע לו פרס מפני , עד עכשיו הוא היחיד. אני מקווה, בדרך  :נורמן פלאט

ואני מניח שזה גם מכניס , יפה ברחוב התעש, דבר חדששהוא בנה 

  . אני מבקש אישור. ארנונה יותר ממה שבעבר

   ?למי אנחנו מאשרים הערב  : לויאהוד יובל

   ?נורמן, סיימת  : חמויהודה בן

  . חוכרים  :נורמן פלאט

   ?סיימת, נורמן  :יהודה בן חמו

    .הוא לא סיים, לא, לא  : לויאהוד יובל

  ? סיימת  :יהודה בן חמו

 103אני סיימתי רק לענות לשאלה שחוזה אחד שפינדלר חלקה   :נורמן פלאט

 1997 והשני התוספת לחוזה עם אינפוט ייבוא וציוד 7607בגוש 
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  , חלקות, מ"בע

  . זה כתוב בהסכם אבל  :???

 39חלקות . אז אני מקריא את זה לפרוטוקול, אבל הוא שאל, כן  :נורמן פלאט

  . 7607 בגוש 40- ו

  . בבקשה, מנשה. שאלות של החברים. תודה רבה  :יהודה בן חמו

ואני פשוט רוצה ,  יוסף קולראיתי את חוות הדעת של, מר נורמן :ד מנשה אליאס"עו

אתם חותמים עם בעלי , העירייה היא חוכרת ראשית, להבין

אני מבין כשהם באים לשלם היוון . העסק על חכירת משנה

בפועל העירייה גובה . שהעירייה משלמת סכום מסוים כהיוון

מאותם חוכרים סכום גבוה יותר מאשר ההיוון שהעירייה שילמה 

חה אם לעירייה מוקנית הנ, השאלה שלי היא כזאת. בפועל למינהל

 ?עסק משלםהמאשר אותו בעל פחותים חוקית לשלם דמי היוון 

 שקל שהעירייה 1000-  ו500פה יש פער למשל בחוות דעת אחת של 

  , גבתה

  ? איזו חוות דעת זו  :גיא בן גל

   ,אני מפנה אתכם לחוות הדעת של יוסף קול :ד מנשה אליאס"עו

  . זה חוות דעת של שמאות  :נורמן פלאט

,  הערך הנוכחי של היוון דמי החכירה.9.4-  ו9.3סעיף . שמאות :ד מנשה אליאס"עו

י החוזה שהוצג בפניי עיריית כפר סבא "עפ. ₪ מיליון 1.508הינו 

מי מתיר ? ממה נובע הפער הזה. ₪ מיליון 2.23גבתה סך של 

 מהסכום 30%- לעירייה לגבות סכום שהוא גבוה בערך ב

  ? שהעירייה שילמה בפועל

  . שמאות היא מאוד מדויקת, אליאס  :איציק יואל

לא הבנת את . אני מדבר על עיקרון, אני לא מדבר על שמאות :ד מנשה אליאס"עו

  . סליחה רגע. השאלה כנראה

  . תנו לאנשי המקצוע לענות  :אל- אתי גן
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  . שאלה נוספת :ד מנשה אליאס"עו

  . בדיקת שמאות מאוד מדויקת  :איציק יואל

  . שאלה מעניינת  :גיא בן גל

שאדם האם יש הבדל במקרה של חידוש חכירה קודמת או במקרה  :מנשה אליאסד "עו

  ?בא היום וחוכר מן העירייה את המקום

  . בוודאי  :נורמן פלאט

  , דבר נוסף :ד מנשה אליאס"עו

  . אני אשכח את השאלה  :נורמן פלאט

יש לי הרושם . צריך את אישור שר הפנים. עוד שאלה אחת רק :ד מנשה אליאס"עו

וזה , ר שר הפנים בעיריית כפר סבא מתעכב הרבה שניםשאישו

הבנקים לא מוכנים להלוות , אחד הנזקים. גורם נזקים לאנשים

הוא נשאר במעמד לא , אדם שילם היוון. אם אין אישור שר הפנים

הקונה , אם ירצה למכור, מצד אחד הוא לא יכול למשכן. ברור

? ממה זה נובע? למה הסחבת הזו. ידרוש ממנו אישור שר הפנים

 4 או 3צריך לחכות ,  דמי היוון2002למה אם אדם שילם בשנת 

למה אי אפשר לקצר את ? שנים לקבל את אישור שר הפנים

  ? ההליכים האלה

  . י שר הפנים" שלא אושר ע2002-  ידוע לי על אף אחד שבחוזה מלא  :נורמן פלאט

  , אני לא רוצהכיוון שיש לי נגיעה אישית בדבר מסוים  :ד מנשה אליאס"עו

  .זה כללי, לא  :נורמן פלאט

  , אבל כללית :ד מנשה אליאס"עו

 זה לא הבעיה העיקרית בעיני,  ראשונה- ה השאלה האחרונ. שנייה  :נורמן פלאט

אישור שר הפנים אלא הסיבוב עד היום של מינהל מקרקעי ישראל 

 על שטרי חכירה על מנת לרשום את זכות החכירה לחתום

דבר שהיה מאפשר לי לרשום את זכות , ייההראשית בשם העיר

חכירת המשנה על שם אותם האנשים שההסכמים שלהם אושרו 
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 והסיבוב של .2002- כולל אלו מ, י שר הפנים"וגם ע, י המועצה"ע

  , וכאן אני אנסה לשמור על, מינהל מקרקעי ישראל נובע מכך

איך לא , ןאבל אם שילמתם היוו, סליחה שאני קוטע אותך :ד מנשה אליאס"עו

  ? קיבלתם התחייבות מהמינהל לרשום בטאבו

  , אתה הנחת שלא קיבלנו התחייבות לרשום בטאבו  :נורמן פלאט

  ? למה לא אכפתם. תאכוף את ההתחייבות, אם יש התחייבות :ד מנשה אליאס"עו

  . תן לו לסיים  :עמירם מילר

  .אני לא תוקף אותו :ד מנשה אליאס"עו

אבל בין התחייבות ובין ביצוע . המינהל התחייב, בהמינהל לא סר  :נורמן פלאט

אנחנו העברנו להם את , יש קצת פער במינהל מקרקעי ישראל

הודיעו לנו שהם איבדו ואחרי זמן הם , השטרות לפני הרבה זמן

. פעם הקודמת גם כןבונדמה לי שהודעתי על זה . את השטרות

ל ואז מינהל מקרקעי ישרא, והמצאנו להם את השטרות מחדש

מפני שעיריית כפר סבא לא ? 'למה. 'אנחנו לא חותמים'אמר 

אני לא 'אמר , שלא היה ידוע לי עליה' חתמה על איזושהי תוספת

, תוספת של עמוד וחצי. 'תביאו לי את התוספת. מכיר דבר כזה

שמסתכל על מי .  וחלקות מסוימות7606והיה כתוב במפורש עבור 

 7607יודע שהוא , מיםהחוזים כאן או זוכר את החוזים הקוד

וסף על כך במכתב נ. 7607על גוש ... אנחנו . איננו החלקות שלנו

 חלקות שבחוזה החכירה שנחתם 2של המינהל הם שכחו לרשום 

 תסלחו לי על, נוסף על כך היה רשום בחוזה שלהם. 2003- איתם ב

אחת החלקות רשמו כאילו . לאבל זה מרגיז לי עם המינה, ...ה

העירייה חוכרת . לא נכון.  את החלקה בשלמותשהעירייה חכרה

שאחת , הודיעו לנו מה לעשות, נוסף על כך. רק מחצית החלקה

חד , נכון, כן, ואותו יום. החלקות בכלל מוחכרת למישהו אחר

  . תקבל תשובה, אתה שאלת. גדיא
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  , אבל הטענה היא לא אליך אישית חס ושלום, ברור :ד מנשה אליאס"עו

  ,  זה לא אישי,לא  :נורמן פלאט

אני . אני במינהל נמצא לפחות פעמיים בשבוע, אני לא מכיר, לא :ד מנשה אליאס"עו

  .  עד כדי כך לא ידעתי.ככה לא ידעתי. מכיר מינהל מבורדק

ה אין לי 'חבר, אז באותו יום קיבלו מכתב ממני. גם הכל מתועד  :נורמן פלאט

 תתקן את 'ב, תתקן מספר הגוש' אלא א, בעיה לחתום על חוזה

תתקן ' ג. מספרי החלקות שאנחנו אכן בעלי זכות חכירה ראשית

אני , אני יכול להגיד לכם גם את המספרים, את זה שבחלקה אחת

שאנחנו רק חצי ולא , הם יוצאים מהאוזניים שלי, זוכר אותם

הנה החוזה שלנו חתום כדת ? ומה פירוש הדבר שמישהו חוכר. חצי

י לא אגיד את השם על מנת שלא אנ, החלקה הספציפית. וכדין

. לא של אף אחד אחר, זה שלנו, לגרום איזשהם בעיות לבן אדם

 בדצמבר אחרי עוד 14- ואז ב. לא עזר קדחת, ואז קיימנו ישיבה

, קיימנו ישיבה עם מנהל המחוז ישראל סקופישיבות ומכתבים 

 יחד עם מי שאחראית על החוזים חלי ועוד כמה .תושב כפר סבא

  , יועצת משפטית של מינהל ,מהמינהל

  . מכיר, מכיר, מחלקת עסקאות, כן :ד מנשה אליאס"עו

ועוד איזה שניים , יועץ משפטי ניסים אברהםוגם יחד עם . אוקי  :נורמן פלאט

ואלון , ממשרדי עורכת דין... חצירה- חבצלת אבו ,אני. מהמינהל

וקיבלנו הבטחה כתובה , ל של החברה הכלכלית"וינגרטן המנכ

,  לדצמבר כל הבעיות יבואו על פתרונן14-  שתוך שבועיים מהבסלע

הם אמרו תוך , הם לא אמרו איזה שנה. תשובהוהם יוציאו לנו 

לכן בשבוע הראשון של חודש ינואר כבר הוצאתי עוד . שבועיים

מה קורה עם , הבטחתם שבועיים'. מאוד מנומס, מכתב למינהל

ביום ,  ביום רביעיאנחנו.  ינואר7- ב, זה היה לפני שבוע?' זה

אנחנו ? מה המספר. מזכירתו של חלי, ראשון קיבלתי טלפון מאתי
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', נתתם את המספר ושלשום קיבלתי, לא יודעים על מה מדובר

  . אתה שאלת

  , אני מניח שאתה בעד מדיניות ההפרטה של מינהל מקרקעי  :גיא בן גל

. טוב לא חשוב. רעם המינהל והרבה יותר חמו... אני . לא להפרטה  :נורמן פלאט

.  ימים10חוזרת רק בעוד , קיבלתי תשובה שחלי בחופשה, בקיצור

.  לתת לי תשובהואתמול קיבלתי תשובה שאולי ביום ראשון ייאות

  , מיד. זה אחד

  .בסדר, זה אני מכיר את המינהל. יותר חשוב? מה עם ההיוון :ד מנשה אליאס"עו

זכות , 2001- ב,  שנים כמעט10י זכות לפנהעירייה קיבלה , היוון  :נורמן פלאט

במקום לשלם דמי . כל החלקות, להוון את חידוש תקופת החכירה

מדיניות , בהנחה בהתאם למדיניות של המינהל, חכירה שנתיים

... אלא כל אלה שחידשו וההסכמים , שחלה לא רק על העירייה

. קיבלה הנחה, יופי, ברגע שהעירייה מקבלת היוון. באותה מסגרת

, ה על העירייה כפי שהסברתי באחת הישיבות הקודמותאבל חל

י החוק למכור או "איננה רשאית עפ, היא איננה יכולה, החובה

קרקע של העירייה בפחות משווי כלשהו ' להשכיר לצד ג, להחכיר

צריך להגיש . ולכן זה אחד התנאים של משרד הפנים לאישור. שוק

. תמורה מלאהלהראות שהעירייה קיבלה , גם חוות דעת שמאית

אנחנו , מגישים לאישור שר הפנים את הבקשותולכן כאשר אנחנו 

אנחנו , דהיינו. כפי שיש לך לפניך, מצרפים חוות דעת שמאיות

  . חייבים להראות שהעירייה קיבלה לא פחות מהשווי

  , אני שואל אותך,  סליחה?אבל השאלה עד כמה יותר :ד מנשה אליאס"עו

אתה משווה את מה , אם אני הבנתי נכון, אתה משווה, לא, סליחה  :נורמן פלאט

בין אין קשר . שהעירייה שילמה לעומת מה שהעירייה מקבלת

י דין להעביר את "העירייה קיבלה בהנחה איננה זכאית עפ. שניהם

  . חייבת לקבל מחיר שוק לפחות, ההנחה
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  . עם כל הכבוד, סלח לי. אתה לא עונה על השאלה, נורמן :ד מנשה אליאס"עו

  , רגע, עכשיו רגע  :נורמן פלאט

  . אבל אתה לא עונה לי לעניין, אני מבין מה שאתה אומר, לא :ד מנשה אליאס"עו

, י כל החוזים ההיסטוריים"עפ, עוד דבר אחד אני חייב להתעקש  :נורמן פלאט

לא , באף מקום לא חייבנו. אנשים שילמו דמי חכירה שנתיים

מרנו אתה תמשיך לשלם דמי א. דרשנו מאף אחד לשלם דמי היוון

. כפי ששילמתם בעבר, חכירה שנתיים באותו שיעור דמי חכירה

אם רצו , לא חובה,  לרשות החוכרים האפשרותאנחנו העמדנו

, לפי מחיר הקרקע לפי חוות הדעת של השמאי, לפי היוון, להוון

הלוא הריביות . כפי שהיה באותו זמןואחוז לצורך ההיוון 

  . שעכשיו עניתיאני חושב . משתנות

אם נניח העירייה , כלומר. לא ענית מה הגבול, לא ענית על השאלה :ד מנשה אליאס"עו

האם אתה יכול לגבות מאותו בעל עסק ,  שקלים1,000שילמה 

   ?מי קובע את הגבול? 3,000 או 2,000

זה , אנחנו לא מחייבים אף אחד' א. אני אתן לך את הדרך, סליחה  :נורמן פלאט

הבסיס של כל החוזים . לא חובה, השני שהעמדנו לרשותוזכות של 

כפי שחוכר , זה המשך תשלום דמי חכירה שנתיים באותו שיעור

 מקבלים - שניים .  מי שלא רוצה לא חייב.המשנה שילם בעבר

אם מישהו למשל , עושים חישוב. חוות דעת לגבי מה ערך הקרקע

ר ששילם לעומת מישהו אח,  בעבר5%שילם דמי חכירה שנתיים 

אז תזרים המזומנים בהיוון יהיה שונה בין שני ,  בעבר9%

סכום , 3%ההיוון הריבית בשוק היא אם ביום , כמו כן. האנשים

,  לשנה9%אם בשוק היה , דמי היוון יהיו גבוהים יותר מריבית

כל זה פונקציות כלכליות שמה שמותר ומה שנכון . ריבית בבנק

  . לאותו מועד

  . בבקשה, אתי. דהתו  :יהודה בן חמו
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  . לא ענית על השאלה, רגע נורמן  :אל- אתי גן

  ? למה  :נורמן פלאט

  , אם אני מחזיקה, כי תראה  :אל- אתי גן

  . הריבית לא רלוונטית, קודם כל :ד מנשה אליאס"עו

  . את המסמך של יוסף קול  :אל- אתי גן

  ?  איזה.תני לי להחזיק אותו מסמך  :נורמן פלאט

  , ח מצב"של דו,  רשימה של חוכריםאיפה שיש  :אל- אתי גן

  ? 40, 39  :נורמן פלאט

הערך : " אומר יוסף קול9.34יש סעיף .  לך לדף האחרון.39  :אל- אתי גן

הינו ,  מהשנה9%-  שנים ב49- היוון דמי החכירה לי של חהנוכ

, י החוזה שהוצג בפניי"עפ, אני מסבירה אותך".  מיליון1,508,404

הפער , שואל מר מנשה.  מיליון2.23 עיריית כפר סבא גבתה סך של

כמה ולמה צריך להיות , מה, מי קובע, ₪הוא מעל לחצי מיליון 

אז אפשר , ואם אין תשובה. זו השאלה? הפער הזה כשזה הנתונים

   ...לשאול את שמאי או מי ש

  . מבחינת הגזבר אין בעיה  :גיא בן גל

  . הגזבר זה בסדר  :אל- אתי גן

  .  השאלה מה הגבול?למה לא, העירייה תרוויח, לא נגדאנחנו  :ד מנשה אליאס"עו

  .ובאמת מה הגבול,  את ההסבראנחנו רוצים, לא  :אל- אתי גן

  . זו לא בושה, אם אין לך תשובה  :יהודה בן חמו

  . אז אפשר לבדוק את זה. זה לא נורא  :אל- אתי גן

  . אין בעיה, אפשר לבדוק שבוע הבא :ד מנשה אליאס"עו

אני ' א, אני אגיד לכם למה. לא עניין של לא בושה. אני לא, לא  :נורמן פלאט

חייב להשוות את התאריך של חוות הדעת ערך הנוכחי לעומת 

יכולתי לצפות , אבל מעבר לכך. התאריך והנתונים ביתר ההסכם

בגלל המשא ומתן עם , שהערך הנוכחי זה אחדנניח . לשאלה אחרת
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היה זכאי לקבל דמי מישהו שרוצה לקבל דמי היוון כאשר הוא לא 

. 2אנחנו יכולנו לקבל , י החוזה אלא דמי חכירה שנתיים"היוון עפ

האם זה . והוא הסכים, ולכן להכניס לקופת העירייה יותר כספים

, הלוא אנחנו לא מדברים על אזרחים פשוטים על דמי ארנונה? רע

  . אנחנו מדברים על עניין מסחרי טהור בעיניי

  . זו תשובה  :אל- אתי גן

קונה מרצון ואני חושב שלהעשיר את קופת העירייה כאשר יש   :נורמן פלאט

  . אני חושב שזה דבר טוב, ומוכר מרצון

משלם יותר מאשר השאלה אם יודע הקונה מרצון שהוא , לא  :נפתלי גרוס

  ?העירייה משלמת

  . זו לא השאלה, לא  :נורמן פלאט

זה לא ,  הוא לא יודעאם. אם הוא יודע זה בסדר. לא בסדר, לא  :נפתלי גרוס

  . בסדר

לאחר מכן פירטו , הוא לא יודע כי המינהל שילם פול כללי על הכל :ד מנשה אליאס"עו

  . זו התשובה. את העניינים

  , אבל בשביל זה יש עורכי דין שמקבלים כסף, לא  :אל- אתי גן

? השאלה היא מה כל אזרח ישלם. אני בעד, להעשיר את העירייה :ד מנשה אליאס"עו

  ?ה הוא ישלםמ

 כולם יודעים שהתנהלו .לשאלה הזאת התשובה מאוד פשוטה  :נורמן פלאט

וכולם יודעים מה , י חוכרי המשנה נגד העירייה"תביעות ע

דווקא הטענה הזאת שהעירייה גובה יותר כסף . העירייה שילמה

ומה לעשות שבתי המשפט דחו את , זה בסיס של התביעות

  . אחת עד עכשיו- התביעות אחת

  ?- האם יודעים, השאלה רק האם אחד. נורמן, זה בסדר, לא  :אל- אתי גן

  . ודאי שיודעים  :נורמן פלאט

  ? או שאומרים זה שוק חופשי, לימיט  :אל- אתי גן
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כולם יודעים , התשובה כן, אני עניתי לשאלה האם יודעים. יודעים  :נורמן פלאט

  . זה לא סוד ולא יכול להיות סוד

היא . זכויות חכירת משנה, לעירייה יש זכויות.  פשוטהשאלה  :ד איתן צנעני"עו

איסור להרוויח על ? יש לה איסור כזה,  עליהםרוצה להרוויח

  ?זכויות המשנה

  . בוודאי שלא  :נורמן פלאט

  ?אז מה הבעיה  :ד איתן צנעני"עו

  . אני לא הראיתי בעיה  :נורמן פלאט

 ?איפה הבעיה פה,  שילמוהם לוקחים היוון יותר גבוה ממה שהם  :ד איתן צנעני"עו

  ? מה, אם בן אדם משלם עבור זה

את הנושא של ההיוון אנחנו . אתה עכשיו מערבב שני דברים, לא  :נורמן פלאט

משום שאסור להעביר את , חייבים לקחת יותר אם אנחנו מהוונים

  .  זה אסור.ההנחה

  . הבנתי  :ד איתן צנעני"עו

ה אם קיבלנו הערכת שמאי השאלה הית. השאלה היתה אחרת  :נורמן פלאט

השאלה היתה למה , והצלחנו לגבות שניים, שהיוון שווה אחד

  . גבינו שניים ולא אחד

  ? יש לך איסור לגבות את זה  :ד איתן צנעני"עו

  . לא  :נורמן פלאט

  . עם כל הכבוד. באמת, אתה לא מבין את השאלה :ד מנשה אליאס"עו

  . בבקשה. תודה  :יהודה בן חמו

  ?מה זה איסור :ליאסד מנשה א"עו

  . אף אחד לא דיבר על איסור  :אל- אתי גן

בקש אאני נתקלתי פה במשהו שאני , בניגוד לשאלות של חבריי  : לויאהוד יובל

במכתב . שתסביר לנו כי אני לא בטוח שאני מבין את זה נכון

 לכבוד מר אלון בן 26.11.09ה חתום עליו נורמן פלאט מיום שאת
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 אני רוצה פשוט .151 מספרכם .40 על 39, 45 חוות דעת ,זקן

מכתב של פלאט . להקריא לפרוטוקול ולקבל את התשובה שלך

 בסעיף 39/40, 45חוות דעת , 151מספרכם , 25.11.2009תאריך 

שהעירייה צריכה לקחת  אחרי ההסבר המלומד שקיבלנו 7.1

חוכרת ", כתוב שבאשר לסכום דמי ההיוון, ואסור לה להפחית

פסקה ', וכו" תוך ציון העובדה, יקשה להפחיתוהמשנה החדשה ב

הוסכם להפחית את סכום ההיוון : " נאמר ש7.1שנייה בסעיף 

אז לאור ההסבר המלומד ". ולהעמידם על סכום נמוך יותר

אני מבקש את , שהעירייה צריכה לגבות ואסור להפחיתשקיבלנו 

  , אני מבקש שתגיד לי לאט שאני אבין. ההסבר שלך

  . 25.11- קודם כל המכתב הוא מ  :נורמן פלאט

אם אסור להפחית אז למה נעשתה פה ,  שאני אבין25.11.2009  : לויאהוד יובל

  .אם אכן נכון הבנתי את הכתוב? הפחתה

אמרתי שמותר לגבות יותר . לא אמרתי שאסור להפחית. אין בעיה  :נורמן פלאט

 בחוזה.  אנחנו מדברים על תיקון לחוזה המקורי- שניים .  אחד- 

היה סכום שלפי ערך שוק , המקורי שהיה לפני כמה שנים לפני כן

  , הדולר עוד היה חזק, הפרידו בדולרים, אז שעשו

  .  אלף דולר86  :אל- אתי גן

כבר כשהגיעו להסכם הזה .  אלף דולר86השווי השקלי היה   :נורמן פלאט

חל גם שינוי בערך הקרקעות באותו ,  חל שינוי בערך דולר2005- ב

אבל , מנם הופחת במשהו את הסכום הנומינאלי השקליא. אזור

וזה בהתחשב בתנאי השוק באותו . הערך הדולרי היה גדול יותר

  . זמן

אם הוא ביקש , העירייה קיבלה יותר או פחות, שורה תחתונה  : לויאהוד יובל

אם הפחיתו , אני רוצה לדעת. הוא לא ביקש לשלם יותר? להפחית

מי , מה הבסיס החוקי, ת הסכומיםלגורם מסוים א, ויםלאדם מס
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  .זה מה שאני רוצה לדעת? אישר את זה

. יש הסכם, נושא האישור זה מה שעומד לפניכם עכשיו, קודם כל  :נורמן פלאט

ואני הפניתי את תשומת הלב בהתחלה שמדובר בחוכר המשנה 

אף אחד אחר לא עשה . בניין חדש ברחוב התעשהיחיד שאכן בנה 

שאף ,  שבנו- ' התחשבנו א, תיקון להסכםהתוספת הכן במסגרת 

, הופחת,  במצב השוק באותו זמן שקלי- ' ב. אחד אחר לא עשה

  . דולרית זה אפילו יותר גדול

  .  אלף90-  ל86- עלה מ  :אל- אתי גן

  . נכון  :נורמן פלאט

  . אבל הופחת, סליחה  : לויאהוד יובל

  .לא דולרי, שקלי  :אל- אתי גן

 שנתיים האחרונות- עין לפחות עד השנהמפני ששוק המקרק  :נורמן פלאט

  . התנהל לפי דולר, התנהל לא לפי שקל בדיוק

  ? מי הסמיך אתכם להפחית  : לויאהוד יובל

  ?מה זה מי  :אל- אתי גן

  . זה מה שעומד לפניכם עכשיו  :נורמן פלאט

שהמועצה היום צריכה לקבל החלטה על הפחתת , זאת אומרת  : לויאהוד יובל

  ?לגורם מסויםדמי חכירה  ,שכירות

  . דמי היוון, לא  :נורמן פלאט

  . דמי היוון  : לויאהוד יובל

כל השאר עם כל . היחיד שבנה, אחרי שבן אדם בנה את הבניין  :נורמן פלאט

  , חתומים על הסכמים, הכבוד

  ? יפחיתו גם להם,ואם הם יבנו  :עמירם מילר

  . מאוד יכול להיות  :נורמן פלאט

  ? הוא יקבל הפחתה100%נה כל מי שיב :ד מנשה אליאס"עו

  . הוא בנה במועד  :נורמן פלאט



    13.01.2010  113  מועצה מן המניין 

  ?יקבל הפחתה, יבנה במועד :ד מנשה אליאס"עו

היחיד שבנה במועד זה , כל החוזים שנחתמו עד היום, סליחה  :נורמן פלאט

אף אחד אחר לא עמד בתנאי הבנייה כפי שנקבעו . אותו חוכר כאן

  . היחיד. הוא היחיד. בחוזים המקוריים

הוא יקבל באמת , 100%- אם יבוא היום חוכר חדש ויבנה על כל ה :מנשה אליאסד "עו

  ? הפחתה בדמי ההיוון

   .אז אתם תחליטו  :נורמן פלאט

  ?מה דעתך, אני שואל אותך :ד מנשה אליאס"עו

  . תוקף... בראייה העקרונית  :יהודה בן חמו

  , למה אתם מחדשים, עכשיו אני רוצה לשאול  : לויאהוד יובל

  , 100%יבנה לך , 50%במקום שיבנו . יחידים, ברמה העקרונית  : בן חמויהודה

  ?נכון, 50%- דמי ההיוון יתייחסו ל :ד מנשה אליאס"עו

  . לא  :נורמן פלאט

  ?  בנייה50% :ד מנשה אליאס"עו

  . שנייה  :נורמן פלאט

 לעידוד נזיפות על הנחות שהוא נתןספג מלא ... , למיטב זיכרוני  : לויאהוד יובל

  . יינים שבאו לעירתעש

  . תודה רבה  :יהודה בן חמו

  . לא במסגרת זה, במסגרת הארנונה  :עמירם מילר

  . אז זה היה ארנונה. ארנונה, ארנונה  :אל- אתי גן

אז השאלה הראשונה אני רוצה . לא סיימתי, רבותיי סליחה  : לויאהוד יובל

, דולרית, המועצה מתבקשת לתת הנחה שקליתכרגע , להבין

מה גובה , עכשיו אנחנו מצביעים לתת הנחה. ריאלית, תנומינאלי

  . אומר כבודו שיש הנחה שקלית? שקלית, ההנחה

  . נכון  :אל- אתי גן

  . אני לא מתווכח  : לויאהוד יובל



    13.01.2010  114  מועצה מן המניין 

  . נכון, יש הנחה שקלית  :אל- אתי גן

לדעת אולי שווה , אני מבקש לדעת כמה שווי ההנחה השקלית  : לויאהוד יובל

  .סבא לקבל הנחותלהיות עשיר בכפר 

  . 100,000  :אל- אתי גן

 יש נטייה להלל ולשבח את אני רוצה להגיד למר יוסף קול  : לויאהוד יובל

מכל השמאויות שלו תמיד יוצא שאנשים בעיר טיפשים , העירייה

כולם מתנהגים בצורה כלכלית ומממשים . והעירייה חכמה

. אופציה שהיא הרבה יותר יקרה בפועל ממה שהשמאי מעריך

אז או שכולם טיפשים ולא מבינים . כולם לא מביאים את החשבון

יוסף קול מגיע לשווי שהוא היחיד שמבין או ש ,מה קורה איתם

 אולי תיקחו .אבל תמיד יוצא פה שאנשים שילמו יותר. אותו

אני מבקש שתי ,  אז בוא?שמאי אחר שיעריך את זה קצת אחרת

 מה שווי ההנחה - תשובה ראשונה , שאלה. תשובות לפרוטוקול

יבוא לבנות פה היום האם זה יהיה לכל מי ש? שאותו יזם יקבל

שפעם אחת ,  למה לא תשתמשו בשמאי אחר- שאלה שנייה  ?בעיר

  . נראה שהסכומים הם קצת יותר גבוהים ממה שמשלמים בפועל

  .יש לך תשובות  :יהודה בן חמו

  . לך אני אסתכל בחוזה המקורי ואני אגיד  :נורמן פלאט

שיהיה , ישיבה אחרתאין בעיה לדחות את הדיון בסעיף הזה ל  : לויהוד יובלא

  . ישירות לפרוטוקול

  ? למה, שנייה  :נורמן פלאט

גם יסביר לנו מי הכין , מר אלון בן זקן, אולי היועצים המשפטיים  : לויאהוד יובל

אני לא ידעתי שאנחנו מאשרים פה . את החוזה הזה ועל סמך מה

מישהו . ף אחד לא אמר לנו שנאשר פה חוזה חדשא,  לא.חוזה חדש

  ?ידע שמאשרים פה חוזה חדש היום

  . אבל כתוב במפורש  :נורמן פלאט
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  . כתוב  :אל- אתי גן

  . יובל, כתוב לך  :אבי בן חמו

  . עזוב, עזוב  :יהודה בן חמו

  המחאה של הסכם חכירה , לא, היה כתוב שאנחנו מאשרים הסכם  : לויאהוד יובל

  . לא כתוב המחאה  :אבי בן חמו

  . העברה של חכירה ישירה  : לויאהוד יובל

תראה ". מצורף בזה, הסכמי חכירת משנה באזור התעשייה"כתוב   :אבי בן חמו

  . יובל, בסדר היום

 אנחנו 7.1בסעיף ולא , אני מצפה שדברים כאלה יהיו מוקלטים  : לויאהוד יובל

ה פה כל חברי המועצ. אני לא חושב שזה הוגן. נמצא את זה

תסתכלו ,  קשה לנו,זה לא כמו אתם עם שיער שחור... יושבים עם 

   .עלינו

  ...אני אעשה לך, ...מישהו רוצה לעשות  :נורמן פלאט

יושבים פה , יושב פה ציבור, יהיה הוגןרק אני חושב שזה , עזוב  : לויאהוד יובל

כי אחרי זה , אנחנו מתבזים בעיניהם, אנשים שמבינים בכספים

למה אני ', נתתם הנחה לעשירים, הנה העיתונות'לנו הם יגידו 

ובאותו יום שאנחנו הולכים לדבר על ,  סליחה?את זה צריך לעשות

  ,וועדת תמיכות

  . בבקשה, יהודה  :יהודה בן חמו

  .יובל, אבל הוא ייתן לי  :נורמן פלאט

  . תדבר, בבקשה  :נורמן פלאט

הסכום לדונם לצורך  13.02.2003שנחתם ביום בחוזה המקורי   :נורמן פלאט

 5.1כפול . בתוך החוזה'  ב23זה מופיע בסעיף ,  אלף423היוון היה 

 590,189,.1בחוזה החדש הסכום הכולל הוא . יעשו את החשבון

סך הכל יעשו . שולם על חשבון מקודם, 433,675מיליון בתוספת 

 אני ?מישהו יעשה את זה במחשב כיס, זה הפרשים, את החשבון
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   - לא חושב ש

  ? אז אנחנו מפחיתים או לא מפחיתים  : לויהוד יובלא

  , 1,590,189 תעשה .רגע, רגע  :נורמן פלאט

  .אני שואל למה צריך להפחית  : לויאהוד יובל

  , 1,590,189. תן לי להסביר, אבל אתה שאלת מה ההפחתה  :נורמן פלאט

  , 1.5נעשה את זה   :עמירם מילר

  , 4.33פלוס . 1.5זה לא , לא  :נורמן פלאט

  .1.93זה   :עמירם מילר

  ?וכמה זה, 675  :נורמן פלאט

  . 2023  :יש'ר בוקי צ"ד

  .2023  :אל- אתי גן

 אלף 34 של 570?  כמה2.0 .5.1 כפול 423000עכשיו תעשי , אוקי  :נורמן פלאט

  .  מיליון אחרי שהם בנו2שקל על 

ת שקל תמיכו 37,000ואם יש , למה זה לא מנומק פה בחוות הדעת  : לויאהוד יובל

  , מרווחה

  . תודה רבה? סיימת את התשובות. תודה רבה  :יהודה בן חמו

  . עוד שאלה אחת ברשותכם :ד מנשה אליאס"עו

הוא . אם זה חוקי, סליחה, סליחה, אבל אם זה חוקי, לא, לא, לא  : לויאהוד יובל

  . לא ענה על הבסיס החוקי

  . תן לי לשאול, נו באמת, אל תפריע, יובל :ד מנשה אליאס"עו

  .אני מבקש תשובה. הוא לא ענה מה הבסיס החוקי להפחתה  : לויאהוד יובל

  . הוא ייתן תשובה, בסדר :ד מנשה אליאס"עו

  .  אלף20- לא ב, מה הבסיס החוקי להפחתה בשקל  : לויאהוד יובל

אתה נותן לו בסעיף , 18.04.2005- תוספת לחוזה שנחתמה ב, נורמן :ד מנשה אליאס"עו

של דמי החכירה ששולמו קודם למועד תה  הפח2.1 וסעיף 2.11

  .אתה מקזז את זה מדמי ההיוון, חתימת החוזה
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  . כן  :נורמן פלאט

  ? נכון :ד מנשה אליאס"עו

  - ככה היה נכון ל  :נורמן פלאט

הוא , המינהל כשאתה עושה רק לאותה שנה. המינהל לא נוהג כך :ד מנשה אליאס"עו

ן כפי שנקבעו ודמי ההיוו, נותן לך קיזוז של דמי החכירה

למה הנדבנות הזו . מופחתים מהם רק דמי החכירה לאותה שנה

  ?להוריד לו רטרואקטיבית את כל דמי החכירה שהוא שילם

 4- המדיניות המקורית היתה לעודד בנייה תוך עד לא יאוחר מ  :נורמן פלאט

ואמרנו על מנת לעודד את הבנייה . חתימת ההסכםשנים מיום 

י "יתה לחדש את פני אזור התעשייה עמפני שהמטרה העיקרית ה

מי , לכן אמרנו. בנייה חדשה או שיפוץ מאוד יסודי של המבנים

 שנים מיום חתימת ההסכם 4בעיקר זה ,  שנים4שיבנה תוך 

יקבל זכות לקבל את החכירה הראשית , וישלם דמי היוון

אמרנו , הבנייה ותשלום דמי היווןועל מנת לעודד את . מהעירייה

אנחנו ניתן לכם כאילו שהתשלומים לשנה , את זהשאם תעשו 

יהיו על חשבון , עד שתהוון, שנה שלישית או רביעית, ראשונה

  . כאן זה לא דבר שהוא מיוחד. כולםלגבי וזה היה נכון . ההיוון

  .ירים את ידו? 4מי בעד לאשר את סעיף . תודה רבה  :יהודה בן חמו

, אתה לא יכול להמשיך. א ענה ליהוא ל, סליחה, לא, לא, לא  : לויאהוד יובל

  , עם כל הכבוד, אדוני

  . תודה רבה  :יהודה בן חמו

הוא יענה לי מה הבסיס , הוא יענה לי מה הבסיס להפחתה  : לויאהוד יובל

  ? מה זה החוצפה הזאת, סליחה. להפחתה לפני שאתה תמשיך

  ? מי בעד  :יהודה בן חמו

,  אדוני?אז מה אתה קופץ, א ענה ליהוא ל. אין לכם בסיס, סליחה  : לויאהוד יובל

  .עם כל הכבוד
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היות וקיבלנו חוות דעת שמאית שאומרת שהמחירים גם אחרי   :נורמן פלאט

. אז אין בעיה עסקית,  בסדרי גודל של מחיר השוקהפחתה עומדים

  . ההסכם מונח על שולחנכם, האישור- לגבי האישור

מיד נותן לכם חוות הדעת שמר יוסף קול ת, והוא שאני אומר  : לויאהוד יובל

לפי חוות הדעת של , סליחה, ולמה לא, שמשבחות את כל מעשיכם

יוסף קול באופן עקבי אתה מקבל את ההסמכה לפי דבריך לתת 

  , הנחות וגם לחתום חוזים

  , אני רק רוצה  :נורמן פלאט

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

, יהודה, נורית, שלי, צביקה, ארנון, אברהם, איציק, אורן, יאיר  :אבי בן חמו

  . גיא בן גל, אתי גן אל, איתן צנעני, עמירם

  . תודה רבה  :יהודה בן חמו

  ? סליחה, אתה מאפשר לתת  : לויאהוד יובל

  . אנחנו בהצבעות, ירים את ידו? מי נגד  :יהודה בן חמו

  . מנשה ויובל  :אבי בן חמו

  ? מי נמנע  :יהודה בן חמו

  . יש'בוקי צ  :י בן חמואב

   ?אתם נתתם רשות לעשות הנחה ליזם  : לויאהוד יובל

  . תודה רבה  :יהודה בן חמו

  . תתביישו  : לויאהוד יובל

  הצבעה  

ארנון , אברהם מולה, איציק יואל, אורן כהן, יאיר אברהם: בעד  

יהודה בן , לוי- נורית חסון, בוזגלו- שלי עמרמי, צביקה צרפתי, לוי

  .גיא בן גל, אתי גן אל, איתן צנעני, מילרעמירם , חמו

  .מנשה אליאס ויובל לוי, :נגד

  .ש'בוקי צי: נמנע
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 103 וחלקה 40 – 39 חלקות 7607 בגוש חכירת משנההסכמי  מאשרים :164 ' מסהחלטה

  .באזור התעשיה
  

  .28/12/09 ועדת כספים מיום החלטותאישור   .5

  

  . הכספיםת  לאשר את פרוטוקול ועד5סעיף   :אבי בן חמו

  , 2002- אתה מדבר מ, זה אתה בא למחירי שוק, זה לא הנחה, יובל  :אל- אתי גן

  , סוחרים...   : לויאהוד יובל

  . אבל נגמר  :אל- אתי גן

  . בארנונה פי כמה...  שקל ל20,00  :עמירם מילר

  . זה לא שיקול  :אל- אתי גן

  . זה לא קשור. עמירם, זה לא אמור להנחות אותך  :גיא בן גל

  לא , עמירם, השיקול היה שיקול  :אל- י גןאת

  ?אבל בכל מחיר, לא  :גיא בן גל

  ,זה היה שיקול  :אל- אתי גן

   ?בכל מחיר  :עמירם מילר

ועכשיו אתה עושה התאמה לתקופה . 2003, 2002- טהור ל, עסקי  :אל- אתי גן

  . נקודה. של היום

  . 5אנחנו בסעיף . תודה  :יהודה בן חמו

לי מוזר שקודם כל בונים את הקפיטריה למעלה ואחרי זה נראה   : לויאהוד יובל

אחרי זה , זה נראה לי סביר שקודם כל מגיעים לאישורים... זה

עכשיו תיתנו , בנו'ים ואומרלא באים אלינו . מתחילים לבנות

  .זה נראה מצחיק .'הנחה

אנחנו עוברים לאישור פרוטוקול ועדת . תודה רבה, 5אנחנו בסעיף   :יהודה בן חמו

  , כמה מילים לפני אישור פרוטוקול ועדת כספים. יםכספ
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ל "להסמיך את המנכהיתה החלטה במועצת העיר  לדצמבר 23- ב  :יהודה בן חמו

. ואת הגזבר במשותף לבצע תוספות והעברות מסעיף לסעיף

זאת אומרת לאחר אישור ועדת , הרעיון היה להביא אותם לאישור

הרעיון היה להקל על  .הכספים להביא את זה לאישור מועצת העיר

י המלצת "אנחנו מבחינתנו פעלנו כך עפ. עבודת המנגנון העירוני

אני חושב שזו היתה .  השנים האחרונות6- ועדת הרפורמה ב

ארגון שמאשר תקציב של , החלטה נכונה ונבונה מהטעם הפשוט

 לא ל על מנת"ראוי שיסמיך את הגזבר והמנכ, כחצי מיליארד שקל

, ולהסמיך אותם, הארגוניים והניהולייםלעכב את התהליכים 

בטח ובטח . לתת להם את הקרדיטציה להחליט בין מנהלי האגפים

  , אם זה בתוך האגפים

  .ומה לעשות שהחוק נגד זה  : לויאהוד יובל

ולכן אנחנו אישרנו את הנושא הזה בישיבת . אם זה בין האגפים  :יהודה בן חמו

יותר קצת משופרת על היתה הצעה אפילו .  לדצמבר23- המועצה ב

הצעתו התקבלה , בא גיא בן גל והציע, מנת מה שנקרא להגדיל

  . במועצה

  ?אתה הצעת  : לויאהוד יובל

  . הוא לא יזם את זה, גיא בן גל הסכים  :גיא בן גל

  ? זה נכון, הוא אומר גיא בן גל בא והציע, לא  : לויאהוד יובל

ושניהם באופן משותף , ירייהל הע"גיא בן גל דיבר עם מנכ, יהודה  :גיא בן גל

  , הגיעו להסכמה

  .אבל אתה הצגת את זה  :לוי- נורית חסון

  . אתה הצגת את זה במועצת העיר  :יהודה בן חמו

  ... הסכמה שלו  : לויאהוד יובל

זה לא היה רעיון שיש לי זכויות יוצרים , אני עומד מאחורי ההצעה  :גיא בן גל

  . עליו
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כל סכום מעל לזה .  250,000₪- ת הסמכות עד לוהוחלט להגביל א  :יהודה בן חמו

  . מראשיובא לאישור 

  . בדיעבד זה אין אישור. אישור זה רק מראש  : לויאהוד יובל

ל להעביר את הסעיפים "נאפשר לגזבר ולמנכ ₪ 250,000- מתחת ל  :יהודה בן חמו

אני . בהסכמת מנהלי האגפים או בהסכמת הארגון, מאחד למשנהו

,  שנים על מנת6נחנו התנהלנו ככה במשך רוצה להבהיר פה שא

. גרום לניידות של הארגוןלהקל ול, כפי שאמרתי בפתיח דבריי

רוצה ואני לא , קחו בחשבון שבעקבות פנייה של מספר חברים

שלא נוכל לפעול אבל המשמעות , להיכנס לשיקולים של החברים

את ישיבת ועדת זה להיכנס באופן תדיר מאוד , י הסעיף הזה"עפ

זה אני מדבר לפעמים אפילו פעמיים ושלוש , תדיר. כספיםה

  . בטח ובטח כמה פעמים בחודש, בשבוע

  . וגם את המועצה  : לויאהוד יובל

  . נכון, ישיבות מועצה  :יהודה בן חמו

  , ... חודשים בלי מועצה לא3  : לויאהוד יובל

 את ולא נוכל לעכב, הם בשוטף שמכיוון שנצטרך לאשר דברים  :יהודה בן חמו

אני . י החוק"אני מבחינתי מתכוון לפעול עפ. עבודת העירייה

אני יודע שמתקיים דיון פנימי , מודיע לחברי המועצה שנהפוך הוא

לאמץ אותו ליישובים , במשרד הפנים לחקות את המודל הזה

אני לא בקיא , ולקבוע אותו או בתקנות או בחוקים, אחרים

ם לחיות בשלום עם אני חושב שהיינו יכולי. במושגים האלה

אבל מכיוון שאני לא יודע אפילו מי שני חברי . הסעיף הזה

, הגישו שני חברי מועצה מכתב למשרד הפנים, לא משנה, המועצה

מבחינתי אני מביא פה הודעה לחברה המועצה , והנושא הזה

 כאן לישיבת שאנחנו מתכוונים להביא כל העברה מסעיף לסעיף

  , ועדת הכספים
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  . עם הסבר  :וי לאהוד יובל

הערות , בבקשה. חברי ועדת הכספים יקבלו את ההחלטות שיקבלו  :יהודה בן חמו

  . יםרשל החב

 שהסעיף המתייחס לשמירות אני רואה בהעברות , רציתי לשאול :ד מנשה אליאס"עו

אני אביא , ורציתי להבין, יש בו הגדלה משמעותית מאודוסיורים 

 428 יש הגדלה של ,יוריםס. כמה דוגמאות כדי לסבר את האוזן

  . ₪אלף 

  ? איזה עמוד אתה  :לוי- נורית חסון

  . 8 מתוך 2  :אל- אתי גן

כדי לא , ₪ אלף 145גם בשמירה בפארק אני רואה עלייה של . 2, כן :ד מנשה אליאס"עו

אז נאמר שגם בבתי הספר , כבר מאוחר, להלאות את האנשים

.  283,500₪שמירה בגני ילדים , 132התיכוניים הגדלה של 

 בכל העניין הזה של השמירה יש הגדלה של למעלה ,בקיצור

 ורציתי להבין האם באמת חלו כל , בתקופה האחרונה₪ממיליון 

שכר או ברכב המצדיקות העברה של סכום כל כך כך הרבה עליות ב

היום היינו , בתכנית המקוריתהרי . יש לי איזו השערה? גדול

והפלא ופלא אם אתה בודק , צריכים לדון בהגדלת דמי השמירה

את הסכומים אתה רואה באמת שנעשתה התאמה מלאה על מנת 

איך . אין שום הסברכי אחרת . להצדיק את העלייה בדמי השמירה

  ,יכול להיות באמת שהעניין של השמירה עלה פתאום

  ? על משהו חדש אתה מדבר. היתה עלייה לכאורה  :יאיר אברהם

 היה צריך להיות 100%.  שם היה מדובר על סכום לשנה.כן, כן, כן :ד מנשה אליאס"עו

 5.2- זה מגיע ל, 90%העירייה צפתה שהיא תגבה רק , ₪ מיליון 5.8

והנה אני עושה את כל החישובים ואני מגיע באמת . ₪מיליון 

למסקנה שההעברות הללו נעשו רק על מנת להצדיק את העלייה 

  . שמירההדמי של 
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והנה מה אני ,  לה בצד השני הקטנההרי כל הגדלה יש, דבר נוסף  

נערות . ₪ אלף 130בשיקום נכים בקהילה הקטנה של , רואה

. ₪ אלף 40, ₪ אלף 99עולים שירותים שונים . ₪ אלף 42במצוקה 

. דובר על העניין הזה של שיקול דעת להעביר מסעיף לסעיף, עכשיו

אם רק המקצוענים או הגורמים המקצועיים , עם כל הכבוד

של שיקול דעת יש פה חוסר או חסרון , על ההעברות הללויחליטו 

 למה אגף הרווחה הסכים להקטין את .שנוגע לאותו אגף למשל

מי קובע את סדר ? הסכומים הללו כנגד הגדלה של השמירה

 את הגברת למה לא לשתף? ל והגזבר"האם רק המנכ, העדיפות

שגם , ר ועדת הרווחה"יו,  נורית חסון שגם לה יש איזשהו מעמד

ל ותאמר אולי באמת לא צריך להעביר לשמירה במקום היא תשקו

גם פה יש , לא ניצלו, שוב, או אם נאמר באמת שהתירוץ. רווחה

הרי מתלוננים ? למה לא ניצלו תקציב שמגיע לרווחה. איזשהו פגם

 למה לתת ?אז למה לא לנצל מה שיש. כל הזמן שחסרים כספים

  ?באמת שזה יעבור לשמירה

אני לא רואה כל הגיון בעניין תרבות נוער וספורט , וסףדבר נ  

  .  122,500₪הגדלה של , רכישת הצגות למינויים

  . תפנה אותנו לעמוד  :יאיר אברהם

אני גם צורך , להפך, אני לא נגד תרבות. 8 מתוך 7אני מפנה לעמוד  :ד מנשה אליאס"עו

, ייםלפי בדיקה שעשיתי לא רוב המינו, אבל עם כל הכבוד. תרבות

למה אני צריך להגדיל ולממן . אבל הרבה מהמינויים תושבי חוץ

אני מסיים עוד שנייה ? שיבואו ונרכוש להם מינוייםתושבי חוץ 

  , 8 מתוך 2אני מפנה לדף , 1עוד סעיף . ברשותך, אחת

  . מנשה, אתה חבר בוועדת כספים  :לוי- נורית חסון

 .עם כל הכבוד לך, ודיברתי נגד, בדהאז הצבעתי נגד גברתי הנכ, נו :ד מנשה אליאס"עו

יש , לא יודע, ואין איסור. לכן אני שואל שוב, לא קיבלתי תשובות
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  ? איסור לשאול

  . לא  :יהודה בן חמו

, אני בדיוק קופי חוזר על דבריי, אז אני באמת יש לי זיכרון טוב :ד מנשה אליאס"עו

  . תנו לי תשובות

  , אין פרוטוקול, סליחה  : לויאהוד יובל

  . לא ראיתי איסור. אין איסור :ד מנשה אליאס"עו

  , מנשה, לא  : לויאהוד יובל

  . סליחה, אתה מפריע לי, לא :ד מנשה אליאס"עו

  , אם היה תמליל. אין תמליל בוועדת כספים  : לויאהוד יובל

אבל זה , אני חוזר על דבריי, אז אני לא מקורי, בסדר, רגע סליחה :ד מנשה אליאס"עו

  . וראלא נ, בסדר

  .  פועלים כמוך בעניין הזהחברים ש,  לךרגיעיכול להאני , מנשה  :גיא בן גל

  ?סליחה. אני רגוע מאוד :ד מנשה אליאס"עו

, יש את הדיון פה, הוא לא מתומלל, יש את הדיון בוועדת כספים  :גיא בן גל

אם מוצא  ,אין מניעה לשאול בשני המעמדים את אותן השאלות

  .תלנכון חבר מועצה לעשו

  . לא הייתי שואל פה, אם הייתי מקבל תשובות, לא :ד מנשה אליאס"עו

  ...ששאלת את השאלות , חזקה עליך שהנושאים מספיק חשובים  :גיא בן גל

לא , אם הייתי מקבל תשובות. ואני לא צריך להרשים אף אחד :ד מנשה אליאס"עו

  , לכן אני חושב, לא קיבלתי תשובות. הייתי שואל שוב

  , אני לא חושב שמישהו פה מטיל ספק בחשיבות  :לגיא בן ג

אחזקת רכב תקציב עזר ? אבל למה אתם מפריעים לי. אני מסיים :ד מנשה אליאס"עו

  ? מה זה, ₪ אלף 360

  ? הגדלה  :יש'ר בוקי צ"ד

עמלות , טוב. לא הבנתי, על מה מדובר. בוודאי שהגדלה, הגדלה :ד מנשה אליאס"עו

שמירה בפארק אמרנו . יות שצריךיכול לה, בנק אין מה לעשות
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שמירה , שמירה ביסודי. לא אחזור על דבריי. ₪ אלף 145

אולי תפריכו את התיאוריה לכן . הגדלה משמעותית, חטיבותב

שכל ההגדלה הזאת היתה הגדלה פיקטיבית על מנת להצדיק , שלי

  . הפלא ופלא, כי זה בדיוק תואם, את הגדלת אגרת השמירה

  . בבקשה, אתי. התוד  :יהודה בן חמו

  . צריך לומר את זה, שבסופו של דבר לא בא לשולחן המועצה  :יאיר אברהם

  . לחץ ציבורי :ד מנשה אליאס"עו

  , רק לשולחן ועדת ביטחון  :גיא בן גל

   . מודעותתודה לעיתונות שיצרה לחץ ציבורי וגרמה  : לויאהוד יובל

  . קודם כל עיתונות זה תמיד כלי מצוין  :יאיר אברהם

  . חוץ מעיתונאות יש גם קואליציה, סליחה :ד מנשה אליאס"וע

  ? ...סדר היום של ועדת ביטחון  :גיא בן גל

  . כן, כן  :יאיר אברהם

  . מגיע לשולחן ההוא  :גיא בן גל

  . זה המקום  :עמירם מילר

   .כי אפשר להבין מיאיר שזה ירד מסדר היום, לא. על הכיפאק  :גיא בן גל

  . תיא, בבקשה  :יהודה בן חמו

 אחת אבל אני יכולה להגיד שאני ,על השאלותאני לא אחזור   :אל- אתי גן

אני לא חושבת שצריך כי , מאלה שחתומה על המכתב לשר הפנים

אני . ולא את המועצהכספים על כל סכום לכנס לא את ועדת 

היה צריך . להעברה הוא גבוה מדי ₪ 250,000חושבת שסכום של 

 וזה יהודה, ש יותר מדייאם . גיונילקבוע סכום קטן יותר שהוא ה

מועצה או ועדת כספים כמה פעמים אם צריך לכנס , לתשומת לבך

כי אם התקציב בנוי נכון אז .  סימן שהתקציב לא בנוי נכון,בשבוע

היה לכל אורך וצריך . יש רק בשוליים את ההעברות וזה בסדר

ני וא. אבל עם מגבלה, הדרך כל הזמן אמרנו אנחנו רוצים העברה



    13.01.2010  126  מועצה מן המניין 

מה , חלק, הסכומים,  הוא גבוה מדי יתרה מזאת250- חושבת ש

 באחזקת רכב זה 360אז . 250,000- עוברים את ה, אמרשמנשה 

  , מה שלי מפריע, עכשיו.  זה יותר283, יותר

, זה לא רלוונטי מה שכרגע, 2009שימו לב שההעברות האלה זה   :אבי בן חמו

  . 2010 ולא 2009

  . החלטהלפני קבלת ה  :יאיר אברהם

שסכומים , מה שלי מפריע אבל. קיבלתי, בסדר. אוקי, 20.3- מה  :אל- אתי גן

הוקטנו מסעיפי ,  נגרעו,אמנם כאילו זה יראה לנו לא גדולים

אני מסתכלת על , מה שאתה דיברת על רווחה. החינוך משום מה

גני ילדים שכולו ,  אז ריהוט3אם תראה בעמוד , כי למשל. החינוך

חומרי עבודה . נראה לי קצת מוזר. הוקטן לאפס 20,000עמד על 

, שאין להם מספיק כסף, לגני ילדים שדיברנו על זה לאורך שנים

, 13ריהוט גנים של טרום חובה היה . 40,000הורידו להם עוד 

עבודה לילדים חומרי . פתאום שום דבר לא צריך. הפכו לאפס

הוט רי. 30,000הורידו להם , 330האלה של הטרום חובה היה 

  . לבתי ספר הורידו

  .  למטה150,000יש  :ד מנשה אליאס"עו

  . 4,000- ירד ל, לא  :אל- אתי גן

  . 150ירד חומרי עבודה ליסודי , לא :ד מנשה אליאס"עו

חומרי עבודה ליסודיים . אני עוד בסעיף לפני זה. לא הגעתי, רגע  :אל- אתי גן

וך אתם נראה לי קצת מוזר שבנושא חינ, עכשיו. 150,000הורידו 

אתם מורידים להם את זה ומוסיפים תקציבי עזר של כל . מורידים

   .זו הערתי. או מה שאמר מנשה שאני לא אחזור על זה, מיני דברים

  . בבקשה בוקי. תודה  :יהודה בן חמו

. ראיתי שהתחלת לענות לנו במייל. ההתייחסות שלי היא לשגיא  :יש'ר בוקי צ"ד

נית במייל על שאלות של רק התחלת או תמיד אתה עהאם זה 
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   ?חברי המועצה

  . לא  :שגיא רוכל

כי אני חושב שזו דרך טובה ,  אני רוצה לברך אותך על כך- ' א  :יש'ר בוקי צ"ד

זה . מאוד עבורנו ועבורך לתקשר דרך האינטרנט ודרך האי מייל

אני הגשתי שאלה אליך בנושא של . באשר לנושא הטכני הזה

לא קיבלתי תשובה ,  ערי תיאוםלנושא של ₪ 10,000של תוספת 

אני רואה פה שיש הסבר של תוספת .  10,000₪מפורטת על אותם 

האם . עד הסעות לשדה התעופה... הוצאות , לפי דרישת היחידה

ואם כן האם , אפשר יהיה לקבל את החלוקה של אותה תוספת

   ?דרך המייל או בכתב במשרדך

  ? מי עוד. תודה  :יהודה בן חמו

שיש סיורים , ראיתי בהצעה שהוגשה בזמנו לגבי השמירה. שאלה :ליאסד מנשה א"עו

השאלה אם הסיורים הם רק . G וסיורים במתחם בקניון ערים

אנחנו צריכים לממן את ,  או גם לגופים פרטייםלגופים ציבוריים

  ? הסיורים

  . זה בוועדת שמירה  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  , םאבל זה לא ציבוריי :ד מנשה אליאס"עו

  . ועדת ביטחון  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  . בבקשה. בוועדת הביטחון. תודה  :יהודה בן חמו

בוועדת כספים היו גם העברות בין סעיפים . קודם כל אבי שאלה  : לויאהוד יובל

  . לזימון הזה זה לא צורף. ר"בתב

  ? למה לא  :שגיא רוכל

אני , אני לא רואה את זה, יבוא אני אתקן את עצמ, אולי אני טועה  : לויאהוד יובל

תקציב  דפים של 8, רואה פה רק את ההעברות בין סעיפים

ואני הבנתי שהחלטתם לא , ר היו העברות שונות"בתב. השוטף

  , אני מבין, לאשר את זה בישיבה היום במועצה
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  . זה מופיע בפרוטוקול. מאשרים, לא, לא  :אבי בן חמו

. לא אושר, לא יצא בזימון. ה לא צורףמופיע בפרוטוקול אבל ז  : לויאהוד יובל

 לא נכנס .אתם הקפדתם על קוצו של יוד ואני שואל אתכם שאלה

  . לא קיים, לזימון

  . רים אין"על תב  :אל- אתי גן

  . תקשיבו לשאלות, תהיו קצת איתנו, בתיה  :יהודה בן חמו

 , אני מצטער.ר"ולכשזה יצורף נדון בהעברות בין סעיפים בתב  : לויאהוד יובל

עכשיו יגידו בעיתונות עוד פעם שאני חבר המועצה היחיד שקורא 

אבל אולי זה כבר הופך להיות ממחמאה , את החומר שמצרפים

משמע לא , לא יצא בזימון, לא צירפתם. לאיזה משהו לא נעים

  . רציתם לדון על זה

  ,  אנחנו כן מתכוונים לדון בזה וזה גם מופיע בפרוטוקול- ' א. לא  :אבי בן חמו

  . אני לא יכול לדון בזה בלי חומר  : לויאהוד יובל

אתה גם כחבר ועדת כספים . מופיע בפרוטוקול שמצורף, שנייה  :אבי בן חמו

  . אתה ראית את זה

שלא קיבלו , אני מתכוון לאנשים שהם לא חברי ועדת כספים  : לויאהוד יובל

אם היה להם תמלול של ועדת כספים היו יכולים קצת . תמלול

  .  להבין על מה מדובר,לקרוא

  , ר"מופיע בפרוטוקול העברות לתב.  בפרוטוקולזה מופיע לך  :אבי בן חמו

לא פעם אמרנו שיש גרסאות שונות . ההמלצה לא תקפה, אבי  : לויאהוד יובל

  . לא הגיע.  שהגיעול מסמכיםואחרות ש

  . אלון בן זקן, בבקשה  :יהודה בן חמו

  . ברשותך, רגע  : לויאהוד יובל

  . ההתייחסות להערה של יובל  :ה בן חמויהוד

אני הייתי מצפה ממך לפנות אליי מאיך שאתה מקבל , להערה שלך  :ד אלון בן זקן"עו

  . את הזימון ולהעיר על איזושהי אי התאמה
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   .הרגע ראיתי את זה  : לויאהוד יובל

  , מה שכתוב בסדר היום  :ד אלון בן זקן"עו

  . את זהאבל הרגע ראיתי , לא  : לויאהוד יובל

  . אבל מה שכתוב בסדר היום זה בין החומר שצורף, שנייה  :ד אלון בן זקן"עו

' א, אבל סליחה, אלון. אבל הרגע ראיתי את זה, אתה יכול לצפות  : לויאהוד יובל

  ,  יש פה כמה עדים- ' ב.  הרגע ראיתי את זה- 

ו לא עזוב את המצפה א. העובדה היא שהחומר לא הגיע אליו בזמן  :נפתלי גרוס

  . מצפה

  . סליחה, לא, לא  : לויאהוד יובל

  . מופיע בסדר היום אישור פרוטוקול ועדת כספים  :יהודה בן חמו

  . בדרך כלל אני קורא מראש  : לויאהוד יובל

  . אבל לא צורף  :נפתלי גרוס

  . אבל זה לא צורף  :אל- אתי גן

  . תודה  :יהודה בן חמו

  . החלק הזה לא צורף  :אל- אתי גן

  . אתם לא יכולים לדון בזה כי הזימון לא יצא, לא  :לוי אהוד יובל

   ,  את האינפורמציה כאןלמסוראז   :עמירם מילר

  . לא יכולים  : לויאהוד יובל

  . אי אפשר, לא  :אל- אתי גן

  . יובל לוי בזכות דיבור כרגע. תודה  :יהודה בן חמו

כולים לדון  אמר לנו מר אבי בן חמו אמר לנו לא י, המועצהיחבר  : לויאהוד יובל

  . ןומיבדבר שלא יצא בז

  . נכון  :נפתלי גרוס

   .בזימון זה קיים  :???

  . הזימון זה החומר המצורף  : לויאהוד יובל

 הוא מצפה ?מה יש לא להבין, החומר לא הגיע, מה זאת אומרת  :נפתלי גרוס
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  . אבל הוא לא ראה, שהוא יראה

  ? 111בדיון הקודם בסעיף   :יאיר אברהם

ראיתי , ל כשישבה ועדת הכספים"אני למשל הייתי אז בחו, אירי  :אל- אתי גן

, כי זה לא צורף, פשוט מאוד, רים"חשבתי שלא דנתם בתב, את זה

  . נקודה. אז אם זה לא מצורף אי אפשר לדון בזה. זה הכל

אז תלכו לפי , אמר מר בן חמו רק לפני רגע שהוא רוצה לפי החוק  : לויאהוד יובל

   ?מה קרה, החוק

לא מאשרים את . בישיבה הבאה, לא נורא, ואם זה לא צורף, נכון  :אל- גןאתי 

  . הפרוטוקול של הכספים

   ?לא הגיע חומרש... במקום  :עמירם מילר

גם את הפרוטוקול של ישיבת המועצה הקודמת , סליחה רבותיי  : לויאהוד יובל

בימים , לשאלתך אלון.  אני מבין שיש בעיות.נוללא קיב

  , קצת עסוק בנושאים אישיים מאוד של בריאותהאחרונים הייתי 

  . אז היה לך חופש  :אל- אתי גן

. אז לא הספקתי לתקן את עבודת העירייה השוטפת, לא, מצטער  : לויאהוד יובל

אז , וגם כשאני מבקש חוות דעת שיצורפו בזמן ואני לא מקבל

  . ברשותכם, בואו נמשיך. אתם לא תמיד מתייחסים

   . אפשר לאשר את הפרוטוקולאז אי, לא  :אל- אתי גן

  , העיר בתחילת הדיון ראש העיר שהתקבלה  :גיא בן גל

גם אמר , חברתי אתי גן אל אמרה בצורה הכי ברורה, ברשותכם  : לויאהוד יובל

  , את זה חברי מנשה אליאס

  ? שמה  :אל- אתי גן

. שהנושא של העברות מסעיפי החינוך הם נושאים שהם בנפשנו  : לויאהוד יובל

אני . הכל לא סתם אחוז גדול מהוצאות העירייה עובר לחינוךבסך 

כי נורא רציתי להגיד לה קבל , ביקשתי ממיכל גרשון שתישאר פה

עם ועדה שזה נורא לא יפה שהיא לא משתמשת בכל התקציב 
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שלא , הסביר לנו בצורה מאוד מדוקדקת גזבר העירייה. שלה

קפוץ לגננת אז אמרתי אני א, לא השתמשו, לא ביקשו. השתמשו

למה לא . לא יפה'בגן של הבן שלי או של הבת שלי ואני אגיד לה 

למה גני ?' למה לא ביקשת? יש לך עודף חומרים, מה? ביקשת

  , ילדים

  , אולי יש להם, יש פה חשבים של אגף החינוך  :אל- אתי גן

  . היא לא המנהלת  : לויאהוד יובל

  . חשבת  :אל- אתי גן

אני רציתי אולי היא תגיד לנו אם באמת לא . הלתהיא לא המנ  : לויאהוד יובל

. אז נבטל? לא צריך ריהוט? מכוסים? כל הגנים מסודרים. ביקשו

זה גם , עכשיו. לא צריך ריהוט. יש עודף, לא צריך חומרי עבודה

לא , בהעברות קטנות חאליק, משליך על הסעיף שאמר ראש העיר

הם , ואים פהרוב ההעברות אתם ר? מה זה נחליק. נחליק, צריך

. זה הרבה כסף ₪ 4,000בגני הילדים .  250,000₪- מתחת ל

אולי הקובלנה . זה הרבה כסף ₪ 150,000בחומרי עבודה ליסודי 

שהיה צריך לשבת פה , צריכה להיות נגד מנהל מחלקת החינוך

. בואו נעבור ונבדוק? יש לו עודף. ולהסביר למה הוא לא צריך כסף

השמירה בכפר סבא , זה אין ספק, שמירה בגן הילדים התייקרה

  . טפו- טפו- טפו, היא מהמעולות

,  עמודים8 מתוך 4ובעמוד  3מי שיסתכל בעמוד , אז אני חוזר  

יראה שבית הספר או מערכת החינוך בכלל בכפר סבא יש לה ים 

עוברים לסעיפים , והעודפים כמובן. רק לא משתמשת בו, כסף

ותו הדבר קורה גם עם  יראה שא5מי שיסתכל על עמוד . אחרים

הטיפול . יש להם יותר מדי, עולים לא צריכים כסף. העולים

 ועודף ,יש עודף לטיפול בקהילה, ברווחה נפלא, בעולים בעיר נפלא

מדי פעם יורים . כולם תורמים את העודף, למשפחות במצוקה
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זה , זה לא משפיע על עיר כזאת כמו כפר סבא, זה קטן, במישהו

, עולים בשירותים שונים מופחתאבל . נתמכיםמוריד את כמות ה

יש צוות , החטא הקדמון של ועדת קליטה לא קמה, אז אני שואל

אנחנו , וסגן ראש העיר הוא אפילו לא חבר מועצה. היגוי לקליטה

  . מיותרים. חברי המועצה לא יכולים לגעת בזה

  . משנה  :יש'ר בוקי צ"ד

  . לו סגןאבל ברוסית קוראים , משנה  : לויאהוד יובל

  . אני לא מבין רוסית  :יש'ר בוקי צ"ד

  . גם ראש העיר הציג אותו כסגן  : לויאהוד יובל

  . אנחנו בישראל  :אל- אתי גן

עם כל , סליחה, אז אני אומר. אתה לא קורא עיתונות ברוסית  : לויאהוד יובל

אבל זה לא מפריע לשנה . יש פה אנשים שלא יודעים עברית, הכבוד

השנה הם סתם מקטינים . ₪ מיליון 1.8- ה בהבאה לתקצב את ז

כי , יש גבול גם בהחלטות קטנות, אבל רבותיי תבינו. 970- את זה ל

? יש לכם עודף. פה חסר, פה מבטלים מישהו, פה סוגרים משהו

אנחנו צריכים לשבת . אנחנו נחליט על זה, אנחנו חברי המועצה

אם זה , אם זה בקליטה, אם זה בתמיכה. בוועדות האלה

, אם חברי הקואליציה יחליטו לבטל את עצמם. במקומות אחרים

. שיפוצה, מי שמפוצה. זכותכם, תבטלו את שיקול הדעת שלכם

ניתן לעשות לא . אנחנו באופוזיציה זכותנו לשבת במקומות האלה

העברות וביטולים בלי שתעמדו לעמוד הקלון ותסבירו קבל עם 

העברות האלה בטח שה. למה מיותר בגני ילדים כסף, ועדה

, מיותרות וההסברים שלכם צריכים להיות מפורסמים בעיר

  . ושתתביישו בהם בכל יום

  ? למה. לשון נקייה, הלו, הלו :ד מנשה אליאס"עו

  ? נקייה  : לויאהוד יובל
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  .יש לך עוד דקה, תתכנס, יובל  :אבי בן חמו

. ייששיתב,  באופן סיסטמתי בושהמי שמפחית בחינוך. בושה  : לויאהוד יובל

נושא של , העלהיש 'ר צ"ד, יש'עכשיו לנושא שחברי בוקי צ

 ₪ 10,000- והמודעה שהיא בעצם לא מודעה ב ,העברות לויסבאדן

ולפי מיטב הבנתי היתה שם  אז קיבלתי מסמכים.  6,000₪- אלא ב

. היו צריכים להוסיף עוד כסף, חריגה בתקציב של ערים תאומות

זה , זמינים מודעה בגרמניה מאיך, בואו נראה לאן הלך עוד כסף

היום עושים את זה בטלפון ונותנים לאותו , לא באינטרנט היום

  , פעיל ציבור

  . הזמן שלך נגמר, יובל  :אבי בן חמו

נותנים לאותו פעיל ציבור סך החזר של . 120הזמן שלי עד , סליחה  : לויאהוד יובל

די עיריית כפר סבא נותנת ליהו? יפה. עבור שיחות טלפון ₪ 494

 וזר עבור שיחות טלפון לגרמניה להזמין מודעה ₪ 494מהשורה 

מחיר שיחת , היום במחיר של שיחת טלפון לא בסקייפ. פרחים

ועל זה אנחנו נעשה העברה ,  494₪-  אגורות מגיעים ל15- טלפון ב

אני חושב שזה לא . ויסבאדןלקחנו מהחינוך ונתנו ל, בין תקציבית

  . מביא הרבה כבוד

  ? אפשר רק להתחיל לענות  :אבי בן חמו

 לקחת לשיחות טלפון ₪ 494 ,...יש לך עכשיו את כל, בבקשה  : לויאהוד יובל

והיום נצביע על ההחזר הזה ועל התוספת , החזר לבן אדם

  . בבקשה, תסביר לנו, התקציבית

אז כמו שאתה רואה יובל קיבל את , בוקי לשאלה שלך, קודם כל  :אבי בן חמו

 הוא יוכל להעביר לך .כתב הוא קיבל בכתבהוא ביקש ב, התשובה

  . אין שום בעיה, בדיוק את התשובה

  ? - שאלתי אם בכתב או ב  :יש'ר בוקי צ"ד

יש , זה לא הכל לויסבאדן, סליחה ,זה לא ויסבאדן, אבל בוקי, לא  : לויאהוד יובל
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  .מתקציב החינוך... גם אוטובוסים ש

האלה גם בוועדת  השאלות גם יובל וגם מנשה בעצם שאלתם את  :אבי בן חמו

. התשובות שלנו כנראה יהיו אותן תשובות, הכספים וגם פה

זה למעשה . 2009זה המרות של , לגבי הרווחה כמו שאמרנו, תראו

 אף .התאמות תקציביות חשבונאיות בין ההכנסות לבין ההוצאות

או לטובת סעיפים , שמירה מנשהמהרווחה לטובת העביר אחד לא 

מצד אחד , ברווחה יש תקציבים שכמו שראיתסך הכל . אחרים

אבל יש יותר . הופחתו תקציבים לעולים כי יש פחות עולים

  , העברה

  . שנה הבאה הכפלת את התקציב  : לויאהוד יובל

  . אני לא הפרעתי לך  :אבי בן חמו

  , אבל אתה אומר דברים  : לויאהוד יובל

א להשמה של מפגרים  יש העברה בתוך הרווחה לדוגמ.תן לי רגע  :אבי בן חמו

יש דבר שנקרא , יש סעיפים ברווחה שאתה צריך להבין. במוסדות

למנהלת , וב התחשבנות שמגיע אחת לחודש לאגףח תקצ"דו

ובעצם באים ועושים התאמות , ממשרד הרווחה, לחשבת, האגף

, כל ההעברות האלה הן העברות פנימיות מקצועיות. תקציביות

או יותר ,  ויותר תקצוב לקשיששלפעמים יש פחות תקצוב לעולה

  . תקצוב למפגר ופחות לנערה בסיכון ולהפך

  .מסעיף שהיום מפחיתים ממנו. ושנה הבאה זה כפול  : לויאהוד יובל

, באנו ואמרנו, לגבי גני הילדים. אז קודם כל זה דבר אחד. שנייה  :אבי בן חמו

באנו ואמרנו שחלק . חוסך משהו מהגננותזה לא שמישהו בא ו

  , רים"פשוט בוצעו במסגרת התב מהרכישות גדול

  . רים" זה בחיים לא בתב,חומרי עבודה אבי  : לויאהוד יובל

לגבי דברים . רים" מרכישות הריהוט בוצעו מהתבחלק גדול  :אבי בן חמו

יש חלק ,  ומאחר וזה התאמות סופיות2009מאחר וזה , אחרים
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  .  מהסעיפים שלא השתמשו בהם

  ?ומרי עבודה ביסודיים יש להם עודףח, אבי  : לויאהוד יובל

  , אין לאף אחד  :אבי בן חמו

  ? ר"חומרי עבודה ביסודיים עברו לתב  : לויאהוד יובל

רים שהלכו לסעיפים "אני אוכל לקבל את הסכומים של התב, אבי  :אל- אתי גן

  ? האלה

  . התשובה היא כן. כן, ודאי  :אבי בן חמו

  .אבי, זה בושה  : לויאהוד יובל

  ,אין לאף אחד עבודה הוראה  :מואבי בן ח

  ? ר"חומרי עבודה ביסודי עברו לתב  : לויאהוד יובל

  ,אין לאף אחד עבודה הוראה  :אבי בן חמו

  .מה לעשות, תקציבים... כנראה שאתה לא מכיר את, יובל  :יאיר אברהם

  .  יאיר, רק יותר ממך  : לויאהוד יובל

   , להוציא כסףאין לאף אחד הוראה לא   :אבי בן חמו

  . בטוח שקצת יותר ממך  : לויאהוד יובל

  .כנראה שלא  :יאיר אברהם

  , נושא השמירהלגבי . לא להוציא כסף  :אבי בן חמו

חומרי עבודה . אני רוצה להבין את התשובה שלך, רגע שנייה, אבי  : לויאהוד יובל

  ?ר או שפשוט לא היו צריכים אותם"בביסודי ובגני ילדים עברו לת

  .  לא מה שאני אמרתיהז, לא  :אבי בן חמו

  ?שלא היו צריכים אותם, מה אתה אומר  : לויאהוד יובל

אמרתי שיש חלק מהדברים שלא היו צריכים או לא היו צריכים   :אבי בן חמו

  , ואף אחד לא נתן שום הוראה לשום מנהל, מספיק

להסביר למה הוא לא נמצא פה היום ? איפה מנהל מחלקת חינוך  : לויאהוד יובל

  ? בגנים חומרי עבודה לא היה צריך למה הוא

  .תשאל אותו. מנהל אגף  :אל- אתי גן
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כמו שהסברנו זה בעצם , לגבי כל נושא של הגדלת השמירה  :אבי בן חמו

לגבי כל נושא . התייקרויות והוצאות שמירה נוספותבעקבות 

  ...זה, זה בהתאם להנחיות ביטחוניות, הקניונים המסחריים

   ,צריך להבין. מעטפת

  , תם בעקבות העובדהזה מנותק לחלוטין מצפי ההכנסות שצפי  :א בן גלגי

  .זה הוצאות, זה לא הכנסות  :אבי בן חמו

  .פה זה התאמה לביצוע בפועל  :שגיא רוכל

  ? אני אומר מנותק לחלוטין מהטענה שמנשה טען, שאולי הועבר  :גיא בן גל

   .זה התאמה לביצוע בפועל, גיא  :שגיא רוכל

  . 2010 ולא על 2009 תשכחו שאנחנו מדברים פה כרגע על אל  :אבי בן חמו

  . שהם יממנו את זה? G- אז למה צריך ל. 2009פה יש   :אל- אתי גן

  . אבל זה לא קשור  :אבי בן חמו

  ? אתה מרשה לי, גיא  :איציק יואל

  , אין לי סמכות לאשר לך או לא לאשר לך  :גיא בן גל

  , ניאחרי זה אתה מיד אומר שא, לא  :איציק יואל

  .  אני אגיב עליואם תגיד משהו שיעצבן אותי, קשה להכחיש  :גיא בן גל

 ?בסדר, אבל תגיב אחרי שאני גומר, אז אני אעצבן אותך, לא, לא  :איציק יואל

מה .  שעות3עם כל הכבוד אנחנו יושבים פה מעל , תראו חברים

פול ' אנחנו מה שקוראים ברחוב ,שאנחנו עושים עכשיו להערכתי

 שבשנה הנוכחית הזאת 2009אלה נושאים של שנת . 'וטרלגז בני

אז מה זה . ל להעביר ללא מועצה באישור"אישרנו לגזבר ולמנכ

  ? הזה' פול גז בניוטרל'ה

  , אז אולי זה מוכיח שההחלטה :ד מנשה אליאס"עו

  . בדיוק, אנחנו רוצים להראות שההחלטה הזאת לא נכונה  :נפתלי גרוס

  . ההיא לא נכונ  :אל- אתי גן

  , י החלטה"אבל הוא גם אמר שלא הולכים עפ  :איציק יואל
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  . אנחנו רוצים להראות שההחלטה הזאת היא שגויה. בדיוק  :נפתלי גרוס

   '?פול גז בניוטרל'זה לא ? אז מה עכשיו, אבל שינינו את ההחלטה  :איציק יואל

  ? כמה שינית? מה שינית  :אל- אתי גן

י "עפ, תקשיבי רגע, הפנים הבקשה שלךי משרד "שאני אומר שעפ  :איציק יואל

הבקשה של משרד הפנים לא תהיה העברה מתקציב לתקציב 

, הם אמרו. הוא אמר את זה. ל"י הגזבר והמנכ"באופן אוטומטי ע

  .  מה

  .אני רוצה להראות שזה לא בסדר  :אל- אתי גן

פול גז קדימה 'לדעתנו אתה ', פול גז בניוטרל'לדעתך האופוזיציה   :גיא בן גל

, כל אחד שיעשה מה שהוא מבין. 'בהילוך חמישי עם הקואליציה

   ?בסדר

  . אני באוטומטי  :איציק יואל

  . נכון, באוטומטי  :נפתלי גרוס

  . טייס אוטומטי, מה זה  :גיא בן גל

לגבי המענה , בוקיראשית לגבי ההערה שלך , אני רוצה לומר  :שגיא רוכל

 די מפורטות תשובות, אז כפי שאתה בוודאי שם לב. במיילים

. ניתנו במייל כמעט לכל השאלות שנשאלו כאן, לטעמי לפחות

למי שהיה . אם אני זוכר נכון, מייל שהועבר לכל חברי המועצה

בצורה , שנותן מענה הכי טוב שאני יודע לתת, בלוח התפוצה

שניתן מענה ולמרות . שקולה לגבי כמעט כל השאלות שעלו כאן

מסתבר שנשאלות , עיף וסעיףט ומדוקדק ומוקפד על כל סמפור

גם חוזרים על אותן טעויות , בדיוק אותן שאלות בישיבת המועצה

  ,זה לא באמת, דהיינו? אתה מבין, שנשאלו

  , המייל לא עברה לחברת המועצה, ברשותך, שגיא  : לויאהוד יובל

  . יובל, אני מסכים  :שגיא רוכל

  ,טיםלפי המב... פעם ראשונהבורק היום זה   : לויאהוד יובל
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  ) מדברים ביחד(

זה מאפשר לך לחזור על נושא שכבר , אבל חבר המועצה לוי  :שגיא רוכל

  .העמדתי אותך על טעותך פעם נוספת

  ? כגון  : לויאהוד יובל

  ? נכון, ליוענושא של העולים שדיברתי איתך   :שגיא רוכל

   - אל תדבר, דבר לפרוטוקול. דבר  : לויאהוד יובל

. ולכן זה מסתבר שזה,  זה ושלחתי לך את זהסברתי לך אתה  :שגיא רוכל

  , עכשיו אני אדבר לפרוטוקול

אנחנו מורידים מההצבעה את ,  וגם יובלבהמשך להערה של אתי  :יהודה בן חמו

י הדין "מכיוון שהם לא נשלחו עפ, רים"הנושא של העברת התב

אבל , פרוטוקול ועדת הכספים למרות שמופיע, בסדר יום המועצה

  ,  ולכן אנחנו, לא הגיעה למי שלא חבר ועדת כספיםהאינפורמציה

  .אני חברה שלא הייתי נוכחת. גם מי שחבר ועדת כספים  :אל- אתי גן

  .יש אישור החלטות, אין דבר כזה אישור פרוטוקול  : לויאהוד יובל

 5מי בעד לאשר את סעיף . רים"אנחנו לא נצביע עבור התבולכן   :יהודה בן חמו

  ?רים"למעט התב

  . לא קיבלתי תשובה, סליחה, סליחה  : לוייובלאהוד 

  . אנחנו בהצבעה, בבקשה  :יהודה בן חמו

  ,  סליחה, לא  : לויאהוד יובל

  . בבקשה  :יהודה בן חמו

  . אתה לא יכול, לא, לא  : לויאהוד יובל

  , איציק אברהם, אורן, יאיר  :אבי בן חמו

  , בודסליחה עם כל הכ, אדוני, לא קיבלתי תשובה  : לויאהוד יובל

  , שמעון, צביקה, ארנון  :אבי בן חמו

  .  490₪,  400₪על   : לויאהוד יובל

  . עמירם, יהודה, נורית, שלי  :אבי בן חמו
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  .  ירים את ידו?מי נגד. תודה  :יהודה בן חמו

  ,  490₪אני נגד , סליחה  : לויאהוד יובל

  , איתן, גיא, נפתלי, יובל  :אבי בן חמו

  , שיחות לגרמניה ₪ 490- בטלפון החזר   : לויאהוד יובל

  .בוקי ואיתן  :אבי בן חמו

  ? נמנעמי . תודה  :יהודה בן חמו

  . אין  :אבי בן חמו

  . תודה רבה. אין  :יהודה בן חמו

  הצבעה

ארנון , אברהם מולה, איציק יואל, אורן כהן, יאיר אברהם: בעד  

נורית , בוזגלו- שלי עמרמי, צביקה צרפתי, שמעון פרץ, לוי

  . עמירם מילר, ה בן חמויהוד, לוי- חסון

  .ש'נפתלי גרוס ויובל לוי ובוקי צי, גיא בן גל,  איתן צנעני:נגד

  

 למעט החלטה 09/1229/החלטות ועדת כספים מישיבתה מיום מאשרים  :165 ' מסהחלטה

  ).ם" תברי–' לס' העברות מס (50' מס
  

  .27/12/09 - ו24/12/09אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום   .6

  

  . אישור פרוטוקול ועדת תמיכות. 6סעיף   : בן חמויהודה

, החזר שיחות טלפון לבן אדם לגרמניה ₪ 494אתם אישרתם   : לויאהוד יובל

  . ממש כל הכבוד, שירד מגני ילדים

את חברי אני מקדם בברכה חמה , צריך לקחת בחשבון חברים  :יהודה בן חמו

 ולהצדיע להם על זה שהם, עמותות הספורט שנמצאים פה

כי מי שעומד איתם , אבל זה לא במקרה, נשארים כל כך הרבה זמן

כי מספר , אני יודע עד כמה הם מחכים לישיבה הזו, יומיומיבקשר 
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ואני מקווה . עמותות ההחלטה היום היא בהחלט החלטה גורלית

יקבל , מאוד שהנושא הזה של תמיכות לא רק בספורט אלא בכלל

נורית , רם נעבור לדיוןמבקש בטאני . מעות גם הערבאת המש

  . בבקשה, חסון לוי

עקרוני . אני רוצה משהו עקרוני לסיפור של ועדת התמיכות, רגע  :אל- אתי גן

  . בכלל

, בבקשה .קודם נורית תתייחסי לעיקרון, לפני שאת מתייחסת  :יהודה בן חמו

  .נורית

 לראש פניתי. מאוד קרובות לליביבהיות תמיכות עמותות הרווחה   :לוי- נורית חסון

, מה שקרה למעשה בפועל. 60%- העיר שהגדיל את סך התמיכה בכ

  ,  וגדלוגדלו המבקשים

  . מספר הבקשות את מתכוונת  :יאיר אברהם

, כך שנתח שגדל למעשה התחלק פר מבקשים, 7- מספר הבקשות ב  :לוי- נורית חסון

והסכום שלכאורה לשמו ביקשתי את הגדלת התמיכות היה ללא 

 .עמותות המזון בעיר, ראיתי קרוב לליביאת מה ש, כחל וסרק

עמותות המזון בעיר נידונות גם בוועדת הרווחה העירונית מכל 

בהסכמה מלאה שאנחנו רואים , הקשת ומכל הגוונים שלנו

חוזר , ל"לעצמנו את ליבת העניין וכפי שגם מגדיר חוזר המנכ

תמיכה שתמיכה עקיפה לרבות , ל מיוחד לנוהלי התמיכות"מנכ

השתתפות , שימוש במתקני הרשות, ג שהוא בשווה כסףמכל סו

פרסומים בתקשורת ומימון הרשות בהקצאת כוח , בעלויות דיור

זה נעשה , אדם מטעם הרשות ובמימונה לצורך עמותות המזון

כשלקחתי לעצמי פרויקט השנה והוא פרויקט שיוביל כדי למכסם 

מותות את העזרה של הרשות והעזרה הניתנת בכלל לעיר לרשות ע

. העדיפויותמציבים את זה בראש סולם ,  אנחנו מה שנקרא.המזון

ואני יודעת , הנושא קרוב לליבות כל חברי ועדת הרווחה
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ועל כן באמת מה שיצא , מהיכרותי אתכם שזה קרוב ללב כולנו

ראש . פניתי בבקשה נוספת לראש העיר, על כן. הוא לא מה שכיוונו

ואמר שאנחנו , יין אף הואהעיר הסכים עמי מהיותו קרוב לענ

התקצוב לעמותות את סך  ₪ 50,000- הוא מגדיל ב, מגדילים

   .המזון בלבד

  , המקור התקציבי  :אל- אתי גן

משום , המקור התקציבי לא יועבר דרך ועדת התמיכות  :לוי- נורית חסון

שעל פיהם עבדה ועדת התמיכות כבר אושרו על ידנו שהתבחינים 

אנחנו נוכל מכסימום לשנות . ותן שובלא נוכל לאשר א, באוקטובר

אבל לעת . וזאת נעשה, את התבחינים לשנה הבאה בעזרת השם

עתה במצב הקיים אנחנו נחליט את ההחלטה הזו ניקח את זה 

  .נחליט ונאשר אותה דרך המועצה, לוועדת כספים

  ?ההחלטה מה המקור התקציבי עוד לא נפלה, כלומר  :גיא בן גל

 עמותות המזון שמופיעות 4- מחולק ל,  50,000₪- דת כספים בבווע  :לוי- נורית חסון

אני בכלל ממליצה . הציגו את עצמם בפני ועדת הרווחה. לפניכם

שם שמענו תסקיר מכל מנהלי , לכם לבוא ולהשתתף עמנו בוועדה

ואכן הם , את כל הפריסה שלהם ואת כל דרישותיהם, העמותות

:  הןת כדלהלןהעמותו, גם לפרוטוקול ואני אומרת .כדלהלן

אשל "ו, כמובן" עזר מציון", "הזן את הכל", "מלוא הטנא:

  .  אני מודה לכם".בכפר

  . בבקשה, אתי. תודה רבה לנורית  :יהודה בן חמו

אני רוצה להסביר , רציתי משהו לפני שיורדים לפרטיםאני , טוב  :אל- אתי גן

ג אני די מופתעת שוועדת התמיכות אין לה שום ייצו. משהו עקרוני

נכון לרגע זה אני יכולה להגיד שאפילו אני . של חברי מועצת העיר

אני חושבת , עכשיו. לא יודעת מי החברים בוועדת התמיכות

האם למזון . זו קביעת מדיניות איך מתנהלים, זו מדיניותשוועדת 
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אנחנו לא . מה זה, מה בספורט, האם לספורט, נותנים יותר

 האינסטנציה שקובעת את צםשמועצת העיר זו בע, יכולים לשכוח

שבקביעת  אז האבסורד הוא. המדיניות מה תהיה המדיניות

ולכן אני . אין לנו נציגות, המדיניות כל כך חשובה של תמיכות

לפחות בקטע הזה , נציגות בוועדת התמיכותחושבת שעד שאין לנו 

לא מה , כי אנחנו לא יודעים. חברי האופוזיציה אנחנו נצביע נגד

  . לא מה הנחה וזה לא ראוי,השיקולים

  . איתן. תודה  :יהודה בן חמו

אני חושב שכשנותנים לנו רשימה של . קודם כל משהו כללי  :ד איתן צנעני"עו

אני חושב שמן הראוי , אמורים לתמוך בהןעמותות שאנחנו 

מה היא , מספר שורות על כל עמותה, שאנחנו נקבל גם פירוט

כדי שגם נותנים . ר"יומי ה, מה עיקר הפעילות שלה, עוסקת

במה , שאנחנו נדע במי מדובר ומה עיקר הפעילות שלה, תמיכה

  . היא עוסקת

  . אם היינו בוועדת התמיכות היינו מקבלים נייר  :אל- אתי גן

תקציב . אנחנו פה במועצת העיר ואנחנו לא בוועדת התמיכות  :ד איתן צנעני"עו

. ד נמוךמאו- מאוד- תקציב התמיכה הוא מאוד, הרווחה שהוצע

מאוד שמח על - אני מאוד.  120,000₪מדובר על סדר גודל של 

 ₪ 50,000- אבל גם ה. ואני בהחלט מברך על כך, נורית, התוספת

עם או בלי קשר להשוואה לתקציבי . מאוד נמוך- האלה זה מאוד

  . 170 או 120מול ₪  מיליון 2.4, הספורט

עמותת  .הסתם על מנת לסבר את האוזן אני אתן דוגמא אחת קטנ  

.  משפחות400-  סלי מזון ל400מחלקת מדי שבוע " הזן את הכל"

 1,000- אבל אני מניח שזה למעלה מ, כמה נפשות אני לא יודע

  . משפחות

  . לא, לא  :לוי- נורית חסון
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  ?משפחות או נפשות  :עמירם מילר

 1,000-  משפחות שאני מניח שזה למעלה מ400. סליחה, נפשות  :ד איתן צנעני"עו

 אתלטיהפועל ". שנתי ₪ 9,600הם מקבלים תקציב של , נפשות

מקבלים , ומה הפעילות שלהםשאני לא יודע מה זה " אורן

זה פרופורציות בלתי סבירות , 10שזה בערך פי  ₪ 96,000- כ

האמת היא ששמענו היום במהלך , וגם אחרי ההגדלה. לחלוטין

ציפיתי לאיזו הגדלה ככה , האמת היא. היום שתהיה הגדלה

זה , זה לעג לרש, זה טיפה בים ₪ 50,000. ומבסטית משמעותיתב

ממש גרושים שבגרושים לכל משפחה שנזקקת בצריכת הדברים 

  . האלה

  . 250,000אנחנו יכולים לאשר העברה חד פעמית של עד   :אל- אתי גן

  . הם זקוקים לזה, שיעשו את זה גם בלי אישור שלנו. אדרבא  :ד איתן צנעני"עו

  . לי אישורב  :אל- אתי גן

, גם הקריטריונים אני חושב שצריך לבחון אותם, מעבר לכך  :ד איתן צנעני"עו

אולי להוסיף קריטריונים , אולי לשנות שם, לבדוק אותם מחדש

. אולי קריטריונים נוספים, נוספים של המצב הכלכלי של העמותה

ואני חושב שהגיע הזמן לבדוק ולבחון גם את הקריטריונים 

  . נסיבות האלה אנחנו נתנגד לתקציב המוצעולכן ב. האלה

  . בבקשה, יאיר. תודה  :יהודה בן חמו

שקבעו בעצם הנושא של קריטריונים , בעבר כשהנושא הזה נדון  :יאיר אברהם

הערתי ואני רוצה , בוועדת התמיכות את שיטת העבודה שלהם

להעיר שוב שברגע שקובעים קריטריונים לוועדה שהיא ועדה 

ה חתמנו במו ידנו על כך שאנחנו מעבירים את למעש, מקצועית

מנבחרי , מעבירים אותם מאנשי הציבור, הסמכות לאנשי המקצוע

, ואני באופן קבוע וגורף מתנגד לזה. הציבור לאנשי המקצוע

 אנחנו נבחרנו בשביל לקבוע .שאנשי מקצוע יקבעו מדיניות
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ים אנחנו מתנדב, נכון. מדיניות ובשביל להגדיר סדרי עדיפויות

נכון אנחנו לא זמינים להיות פה כל יום בשביל , בעבודה שלנו

אבל אנחנו כן צריכים מצד אחד ליצור .  תקציביותלעשות העברות

 בקריטריונים באופן שכן יאפשר לוועדה כזאת מקצועיתגמישות 

ומצד שני בכל שנה ועדת התמיכות לפני שהיא מביאה את , לעבוד

לשלוח , לבוא לחברי המועצההיא צריכה , ההצעה למועצת העיר

אנחנו לא .  אם השתנו הדרישותלראות, מספיק חומר לפני כן

אני מוקיר , ואני באמת  מהבחינה הזאת נורית, מצויים בפרטים

כי אני יודע על המאמץ שעשית כדי לשנות , את המאמץ שעשית

אני חושב שאילו היתה . עכשיו בזמן שנפל עלינו את התקציבים

 צוות שיושב ליד ועדת התמיכות בקרב נבחרי ועדה שיושבת או

.  זה שנבחרי ציבור ייצגו עמותותואני בעד, הציבור שהיה עושה

אחד מנבחרי הציבור , אחד מנבחרי הציבור קרוב לעמותה זאת

  .  וזה בסדר גמור,קרוב לעמותה אחרת

  ? שישבו בוועדת הקריטריונים  :יהודה בן חמו

על התקציב בסופו , ור שהם יוכלו להשפיעוזה בסדר גמ. לא, לא  :יאיר אברהם

אבל המאבק על התקציב . של דבר אנשי המקצוע צריכים להחליט

  . י נבחרי ציבור"יתבצע עהוא לגיטימי שמ אין יותר 

התמיכות החוק מגדיר במפורש מי הם חברי ועדת . חד משמעית  :יהודה בן חמו

  . תמיכות

  . אני יודע  :יאיר אברהם

  . וק מאוד מגדירהח  :לוי- נורית חסון

  ,  הן של הקריטריונים,ולכן ברגע שבאה הצעה, אני יודע  :יאיר אברהם

   - כמה כסף... , ברגע שאתה עושה קריטריונים  :עמירם מילר

שנייה יובל לא , ברגע שנקבע. לכן התהליך צריך להיות הפוך. נכון  :יאיר אברהם

ברגע שנקבעה המסגרת של סכום מסוים שמיועד . להפריע לי
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אנחנו נראה מה , תובא המסגרת לנבחרי הציבור, תמיכותל

  . ההשלכות של זה עוד לפני שהוועדה חורצת את הדין

  . אבל אישרתם את זה בתקציב  :אליעזר פיירשטיין

כדי ,  צריך להיות אחרבגלל זה אני בא ואומר שהתהליך. אני יודע  :יאיר אברהם

ולא . מיכותמדי שנה בנושא הת ושיקול דעת לשיהיה איזשהו משק

 ,ואני אומר לך עוד פעם נורית, נבוא למצב שבסופו של דבר

משום שאני . ההישג שהשגת אני חותם עליו, מבחינתי העבודה

  . שבמגבלות ובנסיבות הנוכחיות זה מה שהיה ניתן לעשותמניח 

  , אני באמת חושבת שבפנים שלנו  :לוי- נורית חסון

  . בבקשה, שלי. תגידי בסוף  :יהודה בן חמו

אנחנו חייבים לעשות פה . אני מצטרפת לדעה של אתי, קודם כל  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

כי . ישיבה אחת שבה אנחנו נדבר על מה העקרונות שלנו בתמיכות

צריכים לשבת פעם אחת . יש גם יתרונות לספורט וגם לרווחה

כי אני חושבת שהמועצה הזאת קצת , ולדבר על מדיניות שלנו

וצריך  .היא מאוד עם הפנים לרווחה... ל עצה ששונה אולי מהמו

  .לדבר על זה וצריך להחליט איך אנחנו רואים את עתידנו

 למה שיאיר אני מצטרפת, התוספת שנעשתה פה היוםעכשיו לגבי   

נורית כל הכבוד ואני מאוד מעריכה את העבודה שאת עשית , אמר

ה מה שז. 50,000בתקופה האחרונה בשביל להביא לתוספת של 

, אז אולי איתן.  ממה שהיה בשנה שעברה5זה הגדלה של פי , יצר

  , זה לא

  . 94היה   :אל- אתי גן

  . 450 זה 5 כפול 90  :איציק יואל

  ? כמה הם קיבלו פעם שעברה. אני מדברת על העמותות של המזון  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  ? 9,450  :ד איתן צנעני"עו

  . לא  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו
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  . זה מה שהיא אמרה,  מתחלק לעמותות המזון בלבד50,000  :יתן צנעניד א"עו

   .22 והיום יקבלו 4,700קיבלו   :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  . יותר אפילו ₪ 200קיבלו " הזן את הכל"  :יש'ר בוקי צ"ד

  . וזה משמעותי  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  , 9,450קיבלו   :ד איתן צנעני"עו

  .  התוספת הראשונהזה אחרי  :יהודה בן חמו

   .50,000תוספת של , 22היום , 4,700  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  . 9,000  :אל- אתי גן

  , 9,450שנה שעברה היה   :ד איתן צנעני"עו

  ) מדברים ביחד(

   ,זה לא היה בשנים הקודמות, אתי  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  , אני שנה שנייה, אני לא יודעת מה היה  :אל- אתי גן

  . שהוא מאוד משמעותי ...המועצה לא נותנת תמיכהעכשיו   :בוזגלו-לי עמרמיד ש"עו

  ? סיימת, שלי? סיימת  :יהודה בן חמו

  . כן  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

אבל , אני כמובן מעודד את נורית על המאמץ שהיא עשתה, ראשית :ד מנשה אליאס"עו

 היא היתה, ר ועדת רווחה"עם כל הכבוד אני הייתי סבור כיו

בכל אופן ו. צריכה לעשות את המאמץ הזה לפני דיוני התקציב

אם  ₪ 50,000- כיוון ש ?מדוע. הסכום לפי דעתי הוא נמוך מאוד

זה עדיין ,  12,500₪ עמותות זה 4- נחלק אותם באמת אפילו ל

? מי יקבע למה צריכה להיות שוויוניות בין העמותות, עכשיו. נמוך

 לעומת מי שמחלק 400ת ת עמותה שמחלקלמה לא לבדוק מספרי

 ויצאנו לידי 4- נחלק את זה ל'אי אפשר סתם לבוא ולומר . 100

בוועדת הרווחה עד כמה . צריך לשבת ולבדוק. לא נכון. 'חובה

 ורוצים באמת לקבוע באמת נעשית עבודה מועילה, שאני זוכר

אי , יחד עם זאת. סכומים הללוקריטריונים איך לחלק את ה
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כמה אנשים . מקצים ₪ 418,000כדורעף אפשר להסכים למצב של

מה זה ? כמה אנשים נהנים מהכדורעף? צופים במשחקי הכדורעף

. מקום שלישי או מקום רביעי, משנה אם יש הישג או אין הישג

, אבל באמת המיקום לא משנה. עכשיו במקרה מקום שלישי

לא יכול להיות שעמותה שתחלק מזונות למשפחות , העיקרון

 ₪ 20,000יקבלו אפילו , פים לזה בכל סוף שבועשהם מצנזקקות 

  ,  418,000₪לעומת כדורעף שיקבלו , לפי שיטת נורית כעת

  .ההשוואה היא לא נכונה. אבל זה קריטריונים אחרים לגמרי  :יאיר אברהם

  , כשקבעו את הקריטריונים. זה לא תורה למשה מסיני... , סליחה :ד מנשה אליאס"עו

  , ת אני אומר לךבאמ, מנשה  :יאיר אברהם

  , לא היה, סליחה :ד מנשה אליאס"עו

  , הוא מוצדק ללא קשרעמותות הרווחה עם המאבק   :יאיר אברהם

  . תן לו, יאיר  :יהודה בן חמו

  . מותר לי להביע את דעתי :ד מנשה אליאס"עו

  . סליחה  :יאיר אברהם

ם לתבוע את אבל באמת כשבאי. זה ראוי גם, מותר לך לחלוק עליי :ד מנשה אליאס"עו

אבל . בסדר', קריטריונים, קריטריונים'אז מה אומרים , העניין

אז מה זה . לעמותות הרווחה, לרווחה הוא נמוךהתקציב כולו 

מי ישב עם ,  אתה קובע את התקציב?משנה עם קריטריונים

ל לדרוש בתוקף באמת שהסכומים יועלו "מי ישב עם המנכ? הגזבר

  , ישהו החליטמ.  דיבר איתםאף אחד לא? השנה

   ?מאיפה אתה יודע  :לוי- נורית חסון

  ?  איך אתה יודע :ד מנשה אליאס"עו

  .  מהשנה שעברה60%- זה עלה ב  :לוי- נורית חסון

  . אני לא מבין? 90%איך  :ד מנשה אליאס"עו

  .150והשנה , ...בשנה שעברה הם קיבלו. 60%  :לוי- נורית חסון
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אתה יכול לקחת , סליחה. הכל יחסי, רתיאבל הכל יחסי גב, בסדר :ד מנשה אליאס"עו

אבל הבסיס . 100להגיד העליתי פי , 100שקל להכפיל אותו פי 

אז באמת צריכה , והמחשבה אם באמת הפנים לרווחה. נמוך

ולא , להתחשב באמת בעמותות הללו, חסד קצת, להיות חמלה

יש עמותות שבכלל לא עוסקות . אין. לא שוויוניתלחלק בצורה 

מקציב להם סכום , לא יודע מה הפעילות שלהם, וןבחלוקת מז

אם . תראה באמת מה הם עושים, תבדוק. יצאת לידי חובה, 9,700

  , מישהו משחק שם דמקה או שחמט באיזשהו מקום

   ?מי למשל משחק דמקה שחמט  :יהודה בן חמו

  , ה זהמ. בבקשה, בואו נשאל, מה זה העמותה. אני לא יודע :ד מנשה אליאס"עו

   ?מי ?מלוא הטנא? מי  : בן חמויהודה

  . אני בדיוק אומר הפוך :ד מנשה אליאס"עו

  ? על מי  :יהודה בן חמו

  . אני אומר עמותות שמחלקות מזון יש להם ייעוד :ד מנשה אליאס"עו

  ? ...מי העמותה שלא   :יהודה בן חמו

  ? למה,  100,000₪ '?קרן הישגית'מה זה  :ד מנשה אליאס"עו

  . זה ספורט  :???

  ?אם זה ספורט תחרותי :ד מנשה אליאס"וע

  ? - מי זה יתומים  : לויאהוד יובל

  , הגישה שלי היא כזאת, לא צריך עזרה אם זה ספורט :ד מנשה אליאס"עו

  . יענה לך הממונה על הקרן ההישגית" קרן הישגית", הנה, לא  :יהודה בן חמו

ר קבוצה שהיא אם אתה בא ואומ,  אבל עזוב.בסדר, חכה רגע :ד מנשה אליאס"עו

לעומת , לא יודע על איזה בסיס, והיא על בסיס רווחי, מתחרה

ספורט . כולם נהנים, ספורט עממי כולם משתתפים. ספורט עממי

  , כדורסל, כדורגל, כדורעף, שהוא תחרותי

  .נו, תציע. נוריד אותה, אז תציע הצעה להוריד את הקרן ההישגית  :יהודה בן חמו
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  אין לי שום בעיה , ודעאתה י :ד מנשה אליאס"עו

  ? מה הבעיה, נו, תציע  :יהודה בן חמו

אני מציע להגדיל את תקציב . אני מציע. אני מוכן, לעומת רווחה :ד מנשה אליאס"עו

  ? ממה לקזז.  300,000₪- הרווחה ב

  .תציע הצעה לסדר  :יהודה בן חמו

  . אני מציע עכשיו, אני מציע, הנה :ד מנשה אליאס"עו

  . הצעה לסדר, לא  :יהודה בן חמו

  ?מותר לי או לא, לא יודע. אין בעיה, הצעה לסדר :ד מנשה אליאס"עו

  . ברשותכם, יש לי הצעה יותר טובה  : לויאהוד יובל

אם .  יש קריטריוניםים אומרםאת, אתה סותר את עצמך, סליחה :ד מנשה אליאס"עו

   ?יש קריטריונים מה ההצעה לסדר תעזור

  ... לא נאשר, הספורט לא חשובאם תחליט ש  :יהודה בן חמו

אתם מסלפים . לא אמרתי, אמרתי חלוקה, אמרתי יחס, באמת :ד מנשה אליאס"עו

  . את מה שאני אומר

 נגד אנחנו לא.  את זה כי אתם רוצים להראות משהו נגדנו...אתם  :אל- אתי גן

  , אנחנו אומרים בואו, הספורט

  . ומראבל הקרן ההישגית לא חשובה הוא א  :יהודה בן חמו

  . הוא לא יודע מה זה  :אל- אתי גן

יש להם בחשבון , מועדון ליונס. אני יודע הכל, לא, לא, סליחה :ד מנשה אליאס"עו

למה . תענה לי? מה הטיעונים?  למה לעמותה כזו מגיע. 400,000₪

  , לעמותה שיש

  . תגיד לי? איזה עמותה  :יהודה בן חמו

  . ליונס :ד מנשה אליאס"עו

  . אני אבטל את ליונס, תוציא לי מכתב. נבטל את ליונס  :יהודה בן חמו

  ? למה הוא צריך, סליחה :ד מנשה אליאס"עו

  . אני אבטל את ליונס, תוציא לי מכתב  :יהודה בן חמו
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  .אני אוציא לך. אין בעיה :ד מנשה אליאס"עו

  ) מדברים ביחד(

  ?מה לבטל, אני עכשיו מדבר באמת, סליחה יהודה :ד מנשה אליאס"עו

  ? אתה רוצה לבטל את ליונס  :הודה בן חמוי

  , אני אומר לשבת,  לא,אני אומר רק מה ההיגיון, לא אומר לבטל :ד מנשה אליאס"עו

  . הזמן עבר, סליחה  : לויאהוד יובל

  ) מדברים ביחד(

 קחו את הזמן תוסיפו .הזמן עבר, אני מבקש לעצור את הישיבה  : לויאהוד יובל

אתם ,  שעות4- ו אחרי שנגמר העכשי, ₪ אלף 150 או 50עוד 

, פעם זה חולה. מעבירים את הישיבות מועדים למועדים כרצונכם

  . פעם זה עוד פעם דוחה, עם זה דוחהפ

אתם .  שזקוקות לכסף הזהרק יש פה עמותות. אין שום בעיה  :צביקה צרפתי

כולל עמותת הרווחה . לנו אין בעיה, יכולים לעצור את הישיבה

אז בואו תחליטו אתם מה אתם . ל כךשאתם דואגים להם כ

  .רוצים

  ? מי בעד  :יהודה בן חמו

  ) מדברים ביחד(

  . או שבוחרים להאריך את הישיבה או שלא, יש שתי אפשרויות  :גיא בן גל

  , גיא, אני פונה, סליחה  :יהודה בן חמו

  ) מדברים ביחד(

אבל ,  אני לא יודע אם הזמן הפנוי שלך הוא הפקר,יקירי, יאיר  :גיא בן גל

  , כשקובעים את ישיבות המועצה

  ) מדברים ביחד(

  , החוק מאוד ברור בעניין הזה  :גיא בן גל

  . תמנע, אל תצביע  :איציק יואל

ישיבת מועצה לא תינעל , החוק אומר כך ?אפשר רגע שקט, יובל  :גיא בן גל
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אלא אם כן הסתיימו הדיונים ,  שעות משעת הפתיחה3לפני תום 

או שהסכימו לנעילה שני , ים שעל סדר היוםוההצבעות בכל הסעיפ

בלי לגרוע באמור בסעיף מ.  באותה שעה מחברי המועצהיםשליש

ואנחנו עכשיו יותר ,  שעות4- ישיבת מועצה לא תימשך יותר מ, זה

  ,אלא בהסכמת שלושת רבעים מחברי המועצה,  שעות4- מ

  , קשיםאנחנו מב. ולכן נעלה את זה להצבעה, צודק, תודה  :יהודה בן חמו

  . ה'חבר, יש פה עמותות  :אבי בן חמו

  . שעות שעברו4יש פה גם   :גיא בן גל

 שעות רק בשביל 4חיכו , תכבדו את נציגי העמותות שהגיעו לפה  :אורן כהן

  . זה

  ) מדברים ביחד(

  . זה מה שאתם עושים, אתם מבזים את אלה שהגיעו  :אורן כהן

  ) מדברים ביחד(

אנחנו כבר צריכים ,  שעות4-  דקות מעבר ל6ר אנחנו כב, חברים  :גיא בן גל

   .הלהצביע על המשך הישיב

  . גם קצת אנושיות, סליחה :ד מנשה אליאס"עו

  . קצת כבוד  :יאיר אברהם

היא גרה בשטחים , גברת איילה זיו יושבת פה. סליחה, רגע, רגע :ד מנשה אליאס"עו

תתחשבו גם  ?לדחות עוד פעםלמה . והיא מחכה עד עכשיו

  . לא באמת, אל תהיו רק פופוליסטים. יםבאנש

תנסה לעשות מניפולציות . תצביע איך שאתה מבין, מנשה  :גיא בן גל

   , מצפוניות על מי שאתה רוצה

  . תודה רבה  :יהודה בן חמו

 שעות ממשיכים את 4החוק נורא ברור והוא אומר שאחרי   :גיא בן גל

  .תעשה מה שאתה מבין. הישיבה או לא

. הנושא שלה ראשוןתעלו את ,  פהכל פעם שהגברת איילה זיו  : לויאהוד יובל
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  , אמרנו את זה כבר פעמיים

 - ' א. אני מבקש להפנות את תשומת ליבם של החברים. תודה רבה  :יהודה בן חמו

. י חוק צריך להצביע"עפ,  שעות4נעמיד את זה להצבעה כי עברו 

  , לאשרועצה צריך שלושת רבעי מחברי המ,  אמר נכון גיא בן גל- ' ב

  . מהנוכחים  :אל- אתי גן

אנחנו נעשה , והיה ולא. מהנוכחים לאשר את המשך הישיבה  :יהודה בן חמו

וזה ברוב חברי , הצבעה נוספת שמחר בערב תתקיים ישיבה

  . המועצה הנוכחים פה

  . בסדר גמור  :גיא בן גל

שיך מי בעד להמ. לכן אני מעמיד להצבעה. קחו את זה בחשבון  :יהודה בן חמו

  ? - את

  .  שעות24- לא בטוח שמותר לך לכנס ישיבה בהתרעה של פחות מ  :גיא בן גל

  . אדוני המלומד, בבקשה  :יהודה בן חמו

לא : "קובע, שאותו הזכרתהסעיף סעיף אחד אחרי ',  א49סעיף   :ד אלון בן זקן"עו

רשאי , נסתיימו דיוני הישיבה בכל העניינים שהיו על סדר היום

סכמת רוב חברי המועצה הנוכחיים להזמין את ר הישיבה בה"יו

חברי המועצה להמשך הישיבה ביום חול הבא לאחר הישיבה או 

  , "שהסכימו עליו רוב חברי, יום חול אחר

 לאשר את מי בעד. קודם כל נצביע להמשך הישיבה. תודה רבה  :יהודה בן חמו

  . ירים את ידו? המשך קיום הישיבה

, נורית, שלי, צביקה, ארנון, אברהם, איציק, ורןא, יאיר, שמעון  :אבי בן חמו

  . אתי גן אל, איתן, מנשה, עמירם, יהודה

  ? כמה זה  :גיא בן גל

  . לא ראיתי? בוקי  :אבי בן חמו

   .לא הרמתי יד  :יש'ר בוקי צ"ד

  .אתה יכול להמשיך .14  :אבי בן חמו
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  . תודה רבה. הלאה. בבקשה. תודה רבה ממשיכים. יש  :יהודה בן חמו

  . שלא יהיו לנו פרוצדורות, יהודה, תשאל מי נגד  :רן כהןאו

 מי בעד .צר לי... לנגחצר לי שאתם מנסים לנגח את הקואליציה   :יהודה בן חמו

   ?מי נגד ירים את ידו, לאשר את

   ?נגד מה  :אל- אתי גן

  . פתאום אין מתנגדים  :יהודה בן חמו

  ? נגד מה  :אל- אתי גן

  . בבקשה, הנה  :יהודה בן חמו

   . יובל  :בי בן חמוא

  ) מדברים ביחד(

  . אל תגידו שלא נהיה מעניין פה  :גיא בן גל

  . אני מבקשת שנמשיך בנושא החשוב הזה, רבותיי  :לוי- נורית חסון

  . תודה  :יהודה בן חמו

   מאשרים את המשך הישיבה, עם תום ארבע שעות לפתיחת הישיבה :166 ' מסהחלטה
  

  ) מדברים ביחד(

  .בוקי, בבקשה. איר בזכות דיבורי  :יהודה בן חמו

אני , העמותות של הספורטהודה לראשי ראש העיר אמנם , חברים  :יש'ר בוקי צ"ד

אני לא חושב שהם נמצאים פה . רוצה לספר לכם במספר משפטים

לקראת . כדי ליהנות ממה שהם שומעים או מה שהם קוראים

 ראש העיר אמר שהוא הולך להכפיל את 2008- הבחירות ב

ואני הייתי לצדו וגם אני ,  תוך שנתיים100%- כות בספורט בהתמי

בשנה שעברה . זה היה לפני הבחירות. אמרתי את הדברים האלה

והעלייה היתה של , השתנה במידה מסוימת... בגלל המצב הכלכלי 

אבל גם נאמר שהפריסה של העלייה לא תהיה תוך שנתיים . 25%

 כדי לעמוד שנים ה4-  כל שנה ל25%רוצה לומר . 4אלא תוך 
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בהבטחת הבחירות של ראש העיר להכפיל את התקציב של 

זה לא שיש לנו את . שהוא הנמוך ביותר בשרון, עמותות הספורט

. אבל התמיכות הן נמוכות ביותר, הספורט החלש ביותר

נמצאים פה ראשי עמותות ומחכים להחלטה 'וכשמישהו אמר פה 

שמנהל היום את הם מחכים להחלטה שהבטיח להם מי ', שלכם

רה אפילו לא סלא הו, וראו איזה פלא. להוסיף להם, המערכת

 גם מייל שהעברתי לו לפני כחודשיים לא קיבל .אגורה אחת

בימים , ואמש או לפני כמה ימים, לא קיבל מענה, תשובה

לי "ממנכ, לא משניים, הגיעו אליי טלפונים לא מאחד, האחרונים

אז . ורך שלהם זועק לשמייםוהזעם שלהם והצ, ומנהלי העמותות

העברה . תציג מאיפה להעביר מאיפה, שאתה שואל, לאיציק

ואני שואל למה הנושא שמוחזק בידיו של ראש . מסעיף לסעיף

, 2010בתקציב של ₪ העיר הנוער מקבל תוספת של קרוב למיליון 

אם , אז הנה. למה הספורט לא מקבל תוספת של אגורה אחתו

באותו אגף העברה מסעיף . ני מציעהנה א, תציע, אתה שואל

   . תמיד יש, זאת אומרת.  למה ככה ולמה לא אחרתלסעיף

  ? על מה אתה מדבר, אני לא רואה תמיכה פה לנוער  :עמירם מילר

  , תסתכל על התקציב ותראה את העלייה  :יש'ר בוקי צ"ד

  . הוא מדבר בתקציב  :אל- אתי גן

  . התקציב השוטף  :יש'ר בוקי צ"ד

  . לא הבנתי  :עמירם מילר

יש פה . ככה זה. כנראה שלא הצלחתי להסביר טוב? לא הבנת  :יש'ר בוקי צ"ד

שמישהו מבטיח אבל הוא לא מבטיח , תופעה שחוזרת על עצמה

אז מה אתם באים . הוא לא הבטיח לקיים, סליחה. לקיים

חברי המועצה , אם הסתכלתם, גם העבודה שנעשתה? בטענות

כות לספורט לא עשתה השנה את הוועדה של תמי, ברשימה הזו
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 עמותות וכל מה שקרה זה 13כי אם אתה לוקח . עבודתה כהוא זה

יש קריטריונים . הרי יש קריטריונים.  1,000₪- שהורידו להם ב

 עמותות 13- ולא יכול להיות ש, שלפיהם אנחנו אמורים לפעול

עם אותו מספר , עם אותו מחזור כספי, באותם קריטריוניםנשארו 

 1,000. 13. בום. אותם מספרי קבוצות באותן הליגות עם ,ילדים

וככה אנחנו צריכים להתייחס . וזהו, ... 20₪אולי , פחות₪ 

 שחותמים עליה, SAYשלנו אין בה שום , לוועדה שהיא מקצועית

ואנחנו נשארים עם , ל והיועץ או היועצת המשפטית"המנכ, הגזבר

זו יציאת ידי חובה . סליחה, זאת לא עבודה מקצועית. הלשון בחוץ

שהוא ₪  מיליון 2.4ולא יכול להיות שככה מתנהל תקציב של 

זו בושה לספורט בכפר , אנשי הספורט, תסלחו לי. הנמוך ביותר

ואני רואה את הספורט בעל חשיבות לרווחה לא פחות . סבא

,  ויסכימו איתי אנשי הספורט שיושבים פה.מאשר הרווחה

לספורט יש ,  שעות האלה4- להשלושה שעוד הצליחו להישאר 

תשאלו אותם כמה . ערכים של חינוך ושל תרבות ושל רווחה

,  ולמרות זאת.אנשים הם נגמלים מרווחה כי הם עוסקים בספורט

ואפשר למצוא אם , גם הרווחה לא מקבלת וגם הספורט לא מקבל

. רוצים למצוא גם סעיפים אחרים כדי להעביר מסעיף לסעיף

  .תודה

  . איציק. תודה  :יהודה בן חמו

ואני , ואני אענה, אני שמח שפנית אליי והזכרת את שמי, בוקי  :איציק יואל

גם מה שהגדרת איך הספורט . מאוד מכבד את מה שאתה אמרת

אבל צריך קודם כל לראות את העובדות כפי . וגם בעיניי, בעיניך

המועצה הזאת אישרה תקציב שגודל . שהן ולאחר מכן לפתח אותן

. טיפלנו בהיקף, לא טיפלנו בתמהיל. 2.4סך הכל הוא התמיכות 

מיכות כאלה ההיקף נובע מהיכולת של העירייה להקצות לטובת ת
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לא שמעתי את הדיבור , שם לצערי הרב. ואחרות סכום כזה וכזה

אבל לא , מדברים באופן כללי שרוצים יותר תמיכות. שמדבר

. 'חרות וכואם זה עמותות א, אם זה ספורט, שמעתי את הטיעונים

, ואת התקציב כבר אישרנו, אז קודם כל באמת זה מאוד חשוב

גם , לאן שתמשוך אותה. והבנו שהשמיכה הזאת מאוד קצרה

, וגם בתוך התקציב של העירייה, בתמהיל שלו, בתוך התקציב

  .כנראה שהשמיכה קטנה מדי בכדי להכיל את כל הדרישות

א במקרה של ברור לגמרי שכואב לכולנו שבמדינת ישראל ל  

נקלענו , עמותות המזון למיניהן, הספורט וגם בספורט

לסיטואציה שהמדינה מפחיתה את כל ההשקעות בגין 

ובסוף אנחנו מגיעים לפתחנו . האוכלוסייה בכלל ובגין העמותות

 אם וצריכים לעשות איזשהו תמהיל שפוגע בעצם בסיכומו של דבר

בכפר . שכחנו כולנואולי , אני רוצה להזכיר פה. אין מספיק כסף

אני יש לי את הזכות יחד עם חברי ,  שנים3- סבא הנהגנו לפני כ

גוף כלכלי לצד עיריית כפר סבא , שמפעל המים, המועצה דאז

באותו יחס על בסיס , תומך גם הוא מדי שנה באותן עמותות

, זאת אומרת. 2010- יעשה את זה גם בו. תקציב שהוא קובע מראש

  , 2009 מתוך 2010- ב

או שאתה מדבר בשמו של מי אתה עכשיו מחזיק את מפעל המים   :יש'ר בוקי צ"ד

  ? - ש

והיא , אני מציין החלטה שנכתבה בהנהלה והיית שותף, לא  :איציק יואל

שאם אתה , למעט אם אין כסף כמובן, Foreverנלקחה מעכשיו 

כמה , והתמהיל אומר כמה לעמותות, זוכר גם את התמהיל

השתמשת , שאגב אתה בוקי,  אחריםלספורט וכמה לנושאים

. 'באירועי התרבות וכו, בחלק מהדברים האלה באירועי הספורט

אני חושב שממפעל המים בראשותו של צביקה , אני שמח, ואגב
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  . כך שהסכום פה גדל במעט. יכולה להמשיך בתהליך שכבר התחלת

  .  1,000₪- הוא ירד ב, הוא לא גדל  :יש'ר בוקי צ"ד

  .  אמרתי בתוספת הזאת גדלהוא  :איציק יואל

  , היחס, אבל גם הוא היה בשנה שעברה וגם השנה  :יש'ר בוקי צ"ד

  . לא, לא, לא  :איציק יואל

  .  1,000₪- ירד ב  :יש'ר בוקי צ"ד

שנדע כולנו , ₪ מיליון 2.4- ביחס ל,  בוקי.₪ מיליון 2- אבל ביחס ל  :איציק יואל

  . שיש תוספת של איקס כסף

  . אז אין שינוי, בשנה שעברהשהיתה גם   :אל- אתי גן

אבל זה ברור שיש פה איזו תוספת שלא , אז כבר זה לא יספיק  :איציק יואל

יש עוד פעם החלטה מהסוג , עכשיו תראו. נשכח אותה פשוט מאוד

אם . והיית צריך להגיד אותה קודם, שאתה עכשיו אומר אותה

בסך התקציב הכללי של עיריית כפר סבא עבור הנוער אפשר או 

, לטובת התמיכות₪  תקציב הנוער אפשר להוריד מיליון מתוך

והיום אתה , לצערי הרב קרה משהו בדרך. רציתי לשמוע אותך אז

  . אומר דבר אחר

  . קרה משהו. קרה משהו בדרך, נכון  :יש'ר בוקי צ"ד

לא אמרת את זה קודם ואומר . אבל אני לא רוצה להיות מבולבל  :איציק יואל

  ,  אני רוצה להגיד דבר כזהאז לכן. את זה היום

   .מה קרה? צודק או לא צודק  :אל- אתי גן

תרדי קצת . בואי, תקשיבי. אתי, בפוליטיקה כולם צודקים  :איציק יואל

  . כולם צודקים, לקרקע

  . מה לעשות שאני פוליטיקאית מזן אחר  :אל- אתי גן

. יתנואת מזן באמת שונה מא. את לא משום זן אחר ?איזה זן אחר  :איציק יואל

אני . זה לא זן רציני, זה מהזנים שחושבים שאת עצמם, אופןבכל 

קרי , השנה הנוכחיתאני חושב שבמהלך ,  להגיד דבר כזהרוצה
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אם יפתחו ערוצי הכנסה נוספים בעיריית כפר סבא מכל , 2010

אבל . צריך לתמוך באותם מוקדים שבהם החסרנו, כן, מיני סיבות

  .  באיזה תמהיל2.4- הום ההחלטה הי. זה לא החלטה היום

  . יש לי שאלה  :אל- אתי גן

  . לאחר מכן גיא, צביקה. תודה  :יהודה בן חמו

אני לא רוצה להאריך כי אנחנו , אני בעניין של התמיכות, תראו  :צביקה צרפתי

אבל נאמרו פה כמה דברים שאני רוצה ,  שעות4- מעבר ל

שהו כמו שכבר התבטאתי באיז.  אני אתחיל מהרווחה.להתייחס

היתה לי . פעם זה לא מספיק אף. נכון שזה לא מספיק, מקום

 יגידו 300אמרתי לו גם אם נשים , שיחה עם חבר מועצה השבוע

השאלה עד איפה הגבול . אף פעם זה לא מספיק. שזה לא מספיק

עד איפה הגבול שאנחנו יכולים באמת  ,שאנחנו יכולים לתמוך

הרי . ורווחה, וחהורו, לתת לאנשים להרגיש שאנחנו תומכים

אף . תמיד יש איזשהו מספר שמחליטים אותו ואיתו צריך ללכת

וגם זו פריצת , אני חושב שיש איזו פריצת דרך. פעם זה לא מספיק

  , דרך אחרי הרבה שנים בעיר כפר סבא

  . זכות הביקורת :ד מנשה אליאס"עו

ה בסדר ז, אני לא הערתי על הביקורת שלך שום דבר, זה בסדר  :צביקה צרפתי

  אני חושב שיש פריצת דרך ואנחנו צריכים עם פריצת הדרך.גמור

ויכול להיות שעם השנים זה ישתנה כלפי מעלה עוד , הזו להמשיך

גם , אף אחד לא יכול להגיד. אבל יש איזושהי פריצת דרך. יותר

  . אבל זו תוספת, זה לא מספיק. דרך אגב זו תוספת ₪ 10,000

אבל אני חושב , רוצה לרדת פה ולהגידאני לא , לעניין הספורט  

אני חושב שבאמת , ואני קצת התקרבתי לספורט, שתחום הספורט

, אבל אני מכיר דבר אחד. יכול להיות שהתקציב הוא לא גבוה

מי שמוביל את תחום ,  שנים התקציב הוא לא גבוה6שאם 
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תשמעו 'אם זה לא מתאים צריך לקום יום אחד להגיד , הספורט

, לתמוך, לתמוך, לא לתמוך. 'שלום, להתראות, תאיםלא מ, ה'חבר

התמיכה בספורט היא , אני אומר לכם. 'זה מעט, היום רגע'ולהגיד 

התמיכה בספורט באזור השרון צריכה לקבל גם בעיר כפר . מועטה

   .סבא תנופה

אני מקווה שראש העיר ועם הזמן יקים איזשהו צוות שיבחן   

ואני חושב . זשהו משהו חדשמחדש את תמיכות הספורט ונביא אי

אתה אישרת גם ,  כן2.4אבל , אתה יכול לחייך, בוקי, דרך אגב

  .  זהו.2.4אישרת גם . אתה לא יכול להגיד שלא .2.4

  . גיא. תודה  :יהודה בן חמו

כל אחד בא עם השקפת . יש לכולנו תפיסות חברתיות שונות, תראו  :גיא בן גל

ושב שצריך להשקיע יותר יש מי שח, עולם כלכלית חברתית משלו

יאיר ואני . יש מי חושב שצריך להשקיע יותר ברווחה, בספורט

, מלמדים על הגישה הליברלית ועל הגישה הסוציאל דמוקרטית

וראינו מה , וראינו מה הקפיטליזם הקיצוני באמריקה עשה

אנחנו חיים . הקומוניזם הקיצוני בברית המועצות לשעבר עשה

 פעם גורמים פוליטיים כאלה ואחרים באיזו גרסת ביניים שכל

גם המועצה הזאת . ומי לכיוון זה, מנסים למשוך מי לכיוון זה

וזה לגיטימי שיהיו דעות . משקפת את מגוון הדעות בעניין הזה

  . וכל מחזיק תיק ימשוך גם מן הסתם לכיוון שלו. שונות

מעבר לזה שכמובן כולם , מה הצרה ומה הדבר שאני דווקא רואה  

כי דפקטו הצלחת להביא היום ,  נכון להחמיא לך נוריתוציםפה ר

שכנראה באמת , לעמותות רווחה ₪ 50,000החלטה שתביא עוד 

 זה עדיין הבעת אי אמון מאוד ברורה במצב .זקוקות לסכום הזה

, כלומר. הכלכלי ובהקצאה התקציבית שהיתה עד לאותה החלטה

ל התבחינים של אם אנחנו מחליטים שאנחנו שמים את כל יהבנו ע
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אני , אז צדק מי שאמר, של ועדת התמיכות,ועדת הקריטריונים

שלכאורה אנחנו לא יכולים לבוא ולהטיל בזה , כבר לא זוכר מי

על טהרת הקריטריונים שהוא קיבל ברגע שגורם מקצועי . דופי

קיבל החלטה איקס שקיבלה את האישור , הסמכה מאיתנו לקבל

אבל אנחנו כנראה לא . חות אותנולטוב ולרע זה צריך להנ, שלה

ולחשיפה , לחלוטין אטומים לזעקה הציבורית שהיתה

וכנראה לבעיה מסוימת , התקשורתית שהדבר הזה קיבל

מי יותר ליברלי בדעות החברתיות שלו ומי , בפרופורציות שהיו

  .ועובדה שכן נעשה שינוי. יותר סוציאליסט

ן באופן שבו השיטה אני רואה בשינוי הזה איזושהי הבעת אי אמו  

. משהו בה כנראה לא דופק כמו שצריך, כלומר. הקיימת נהוגה

 החלטה  היום למועצהתה מובאתלא הי, שהרי אם לא כן

הדיון הוא לא אם זה מספיק או לא . 50,000להוסיף עוד שמבקשת 

את , את היכולת, אני לא בטוח שלכולנו יש את הכלים. מספיק

חלק מאיתנו  .או לא מספיק לרווחההניסיון להגיד מה כן מספיק 

 אבל זה הבעת אי אמון ברורה באופן .חלק פחות, יותר קשור לזה

כי כנראה התבחינים והשיקולים , שבו היום המערכת עובדת

אחרת לא היינו , והליכי קבלת ההחלטות הם לא מספיק טובים

  . מהותי פחות בהחלטה, עושים שינוי מהותי יותר

 אתי הסבירה למה ברמה המהותית - אחד . ם דברי2אז בואו נסיק   

למרות שברור שאין לנו בעיה עם , אנחנו מתכוונים להתנגד לעניין

יהווה איזושהי אבל שהדבר הזה . התוספת התקציבית המוצעת

מה צריך , למי שאמון על הדברים האלה, חשיבה להנהלת העיר

לעשות את הדברים אחרת כדי ששנה הבאה לא נהיה עוד פעם 

שהחשיפה התקשורתית תעשה את , ואציה שיזעק מי שיזעקבסיט

וברגע האחרון נעשה איזה תיקון קוסמטי ואני לא , מה שתעשה
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חוץ מתיקון קוסמטי של הרגע , רואה דבר אחר לכנות את זה

זה לא . אני מברך על זה, עם כוונות טובות, עם רצון טוב, האחרון

בא בכל מה פותר את הבעיה מבנית שכרגע יש בעיריית כפר ס

 והמדיניות דפקטו לגבי נושא שקשור לתהליכי קבלת החלטות

אז שזה לפחות יציף אצלנו . רווחה וספורט ועמותות בכלל

מעבר להחלטה שתתקבל או לא תתקבל , איזושהי חשיבה חדשה

  . כאן הערב

   .טוב  :יהודה בן חמו

  . כן  :גיא בן גל

  .בבקשה, עמירם  :יהודה בן חמו

  . את זה עוד השנה ...פשר לאולי א  :אל- אתי גן

  . אולי  :גיא בן גל

 אבל הוא .אני רוצה להגיד משהו שאולי ישמע פה לא פופולארי  :עמירם מילר

 של אחד ואני אומר את זה גם מזווית, בהחלט משקף את דעתי

ובביתו " מלוא הטנא"ר "היתה יו,  שנה אשתו ניהלה14- שבמשך כ

וחוץ מהמקרר הענק . ההיה גם מחסן מזון וגם המשרד וגם ההנהל

גם הייתי מביא חשמלאי לתקן , שהיה מתקלקל לעיתים תכופות

ואני גם מאוד תומך במה  ...הדברים האלה היו ממשאז , אותו

ואני רואה בזה , של הגדלת תקציב עמותות המזון, שהביאה נורית

  . הוראת שעה

אני רוצה להזכיר לכולנו שהעמותות נועדו לעזור , בכל אופן  

ר ולא תפקיד העירייה או לא תפקיד הרשות המקומית לציבו

אבל היא לא במקום חובת , הרשות יכולה לעזור. לעמוד במקומם

העמותות שקמה מרצונן החופשי לגייס כספים מן הגורן ומן 

  , היקב

  ?אתה מדבר על עמותות חברתיות  :יהודה בן חמו
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  , אתה מדבר על.לא רק  :אל- אתי גן

  . לא מדבר על הספורט.  העמותות החברתיותאני מדבר על  :עמירם מילר

   . לא על ספורט, חברתיות  :יהודה בן חמו

  . לא מדבר על הספורט עכשיו  :עמירם מילר

  ? למה לא על ספורט  :אל- אתי גן

   .תכף תשמעי  :יהודה בן חמו

, בהקשר הזה זה משהו אחר. ספורט זה משהו אחר בהקשר הזה  :יאיר אברהם

  .ם נושא של גיוס כספי.אתי

,  דרך אגב.קרוב לליבי מאוד,  החברתיותאני מדבר על העמותות  :עמירם מילר

שינינו את , בנושא הקשישים, גם בנושאים שאת עוסקת בהם

  , הקריטריון ואני באמת שמח שמועדון גמלאי

  . זה קיבל כסף  :לוי- נורית חסון

  ? מי קיבל  :אל- אתי גן

  .גמלאי כפר סבא  :יאיר אברהם

כי אנחנו הצענו להכניס גם . קיבל שם כמה אלפי שקלים, כן  :עמירם מילר

  , גמלאים

  . זה לא אנחנו, טוב  :אל- אתי גן

 בגמלאים בנושא אבל את עוסקת, לא, לגופים שעוסקים בגמלאים  :עמירם מילר

  , אחר

  . כתבנו את זה בהחלטה. בתבחינים האחרוניםהוספנו את זה   :לוי- נורית חסון

  . לא לעמותה הזו. לא גמלאי כפר סבאזה, זה משהו אחר  :אל- אתי גן

  . בזווית אחרת. לא מבין? אסור להגיד שאת עוסקת בגמלאים  :עמירם מילר

  , אתה אומר קיבלתי כפול  :אל- אתי גן

ולכן צריכים לקחת את הדברים בהחלט . חס וחלילה. לא את, לא  :עמירם מילר

  . בפרופורציה הנכונה

  . קיבלה... גם , כן  :לוי- נורית חסון
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. תעזרו להם אל תפתרו את הבעיות במקומם, תנו לעמותות לעבוד  :מירם מילרע

וגם הספורט צריך . גם לספורט זה לא מספיק, זה לא מספיק

ולא רק , לחשוב איך הוא ישיג כספים מעוד ועוד מקורות

   .עיריית כפר סבאמהמקורות הקלים והנוחים של 

  . יובל. תודה רבה  :יהודה בן חמו

ולמעשה , דיברנו הרבה שאין חברי מועצה בגופים שמחליטים  : לויאהוד יובל

הגורמים המקצועיים הם אלה שמקבלים את , הפקידים

אמרתם שנה שעברה . למעשה זה ראש העיר, ההחלטות

, יש תראו איזה יופי'ר בוקי צ"אומר לנו ד. קריטריונים

אחלה .  1,000₪הקריטריונים הגיעו לאותה תוצאה רק פחות 

הם הצליחו לנבא את רצונו של ראש העיר משנה . קריטריונים

אם . זה לא יהיה שווה, אם אנחנו לא נשב שם. פשוט נפלא. שעברה

גם לא , הקואליציה תסתפק בזה שהיא מתנהלת בחדרי חדרים

אם הפקידים מצליחים לקלוע לדעתו של ראש העיר בשנה . שווה

תאם זה מ, ה'תשמעו חבר. כל הכבוד,  1,000₪שעברה רק פחות 

  . גבוה מאוד

יש . אני שואל את עצמי כמה שאלות, אני עכשיו מסתכל על הנייר  

פ של .למה אין פה ח. יש? פה חזרה על השאלות של שנה שעברה

עמותה שמגיעה לפה . הרי אמרו את זה כבר שנה שעברה? עמותות

  , החד משמעיתללא הישות , ללא מספר עמותה

  . אז היא לא תקבל  :איציק יואל

  .אבל היא מקבלת  : לוייובלאהוד 

  , היא לא תקבל אם היא לא  :איציק יואל

  . היא לא יכולה לקבל. היא לא תקבל  :לוי- נורית חסון

  . היא לא יכולה לקבל  :איציק יואל

  . סליחה, איציק  :יהודה בן חמו
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  . ח היא לא יכולה לקבל"ח רו"דובלי   :לוי- נורית חסון

מספר , מספר ישות, הגברת חסון, ויהגברת ל ,יסליחה גברת  : לויאהוד יובל

  , עמותה

  .הוא לא מזכה עדיין  :איציק יואל

זה טענה שכבר עלתה לפחות בשנה שעברה בפעם הקודמת   : לויאהוד יובל

ואמרו בלי זיהוי חד משמעי עם מספר . כשאני ישבתי פה, שחילקו

וצודק נכון להיום . עמותה אנחנו לא יודעים למי אישרנו לשלם

נדמה לי . כי הוא גם התלונן על זה פעם אחת, ר נכוןהמבקר שאומ

ח "מנשה אתה גם דיברת על זה בדו, ח הנוכחי"שזה גם מופיע בדו

  . יוצא מצב שבתמיכות יש לנו איזה מן ערפל קרב קטן. המבקר

  ? מה אמרת :ד מנשה אליאס"עו

  . ח המבקר על נושא התמיכות"התלוננת בדיון בדו  : לויאהוד יובל

  . דבר יובל  :לוי- נורית חסון

 כל עוד .אני אמרתי, תרשו לי כי קשה לי לצעוק, ה'חבר, כל עוד  : לויאהוד יובל

לא נדע למי ואנחנו , תגיעו לפה עם ערפל קרב ועמותות לא מזוהות

תמכתם להפועל הזה , תשמעו'יכולים לבוא אנשים ולהגיד , תמכנו

. 'םהתכוונתם לתת לילדים והגיע לאחרי', 'ולא להפועל ההוא

הכוונה שלנו היא בעיקר בוודאי לתמוך . הדברים האלה לא נוחים

, אם זה הכדורגל לבוגרים, גם בעמותות שמושכות נוער, גם בנוער

מגיע למצב לא נורמלי שאנחנו תומכים פה . אבל זה מושך נוער

  . זה שם לסרט, עמותות בערפל זה מצחיק. בערפל

  ? ומר את זהלמה אתה א? למה עמותות בערפל  :איציק יואל

   ?פ אתה יודע למי תרמת.אין לה ח  : לויאהוד יובל

ח "ח ואין לה דו"פ ואין לה רו.היא לא תקבל כסף אם אין לה ח  :איציק יואל

  . כספי

  , עכשיו. X-Filesתיקים בערפל זה   : לויאהוד יובל
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   ?שהיא פיקטיבית, מה אתה מתכוון להגיד ?היא פיקטיבית, מה  :איציק יואל

  . אל תכניס לי מילים  : לויאהוד יובל

  . תסביר לי  :איציק יואל

  . אני מתכוון להגיד שאני מצביע אני לא יודע למי, לא  : לויאהוד יובל

. זה מה שאתה אומר, פ.אתה אומר שאתה רוצה לקבל מסמך עם ח  :יאיר אברהם

  , פ ואין אישור ניהול תקין.לא שהוועדה אין לה ח

   .פ פה בכלל.אין ח  :יהודה בן חמו

  . יש פה מספר עמותה  : לויאהוד יובל

  , מספר העמותה זה עמותה רשומה. פ.מספר עמותה זה לא ח  :יהודה בן חמו

  . עזוב אותך. פ.יהודה מבין בח, תראה  : לויאהוד יובל

  . פ.מה זה משנה אם ח. הוא מתכוון למספר עמותה  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

לא יודעים למי , נשאר פה ערפל, גדרמספר הישות לא מו, אמרתי  : לויאהוד יובל

עולים לא . אחד יגיד לירוק עולה ואחד יגיד לעולה ירוק. ילך בסוף

אנחנו במינהל תקין מבקשים , עכשיו. מקבלים פה מי יודע מה

מי . שיתהדר כאביר שלטון עד הסוף, שמי שמתהדר כאביר שלטון

תן את למי אתה נו. שסיפר לנו שהוא חרד לקוצו של יוד שיגיד לנו

, יש אישורים לעמותות, אישור תקין, אישור ניהול ספרים? הכסף

  . אני לא משוכנע? כולם קיבלו

  . לא משחררים כסף בלי זה  :איציק יואל

  .זה וזה' לא ישחרר עד שלא'. הנה, כתוב פה  :עמירם מילר

  . אבל לא כולם קיבלו  : לויאהוד יובל

. כתוב". י נוהל תמיכות"עפל " הנבכפוף להמצאת כל המסמכים"  :עמירם מילר

  .אתה קורא כל מילה. זה קיבלת

הבנתי שיש פה . אבל לא כולם, אתה צודק, אני קורא כל מילה  : לויאהוד יובל

יש פה . אז בוא נעזור להם, אנשים שצריכים קריאה מודרכת

יש פה טענה שאפילו מספר העמותה הוא לא , שאלה של עמותות
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  . ו את עצמכםאז תבדק. זה סתם לא נעים. נכון

  ?- על מה אתה, סליחה? איפה אתה רואה את מספר העמותות  :לוי- נורית חסון

ויש טענה , יש פה מספר ישות של אגודת הספורט הפועל כפר סבא  : לויאהוד יובל

  .שהכוונה לעמותה אחרת

  ? זה לא נכון  :עמירם מילר

ה יגיע אני אומר שאם ז. אני מבקש לעבור על זה, יש טענה  : לויאהוד יובל

, עכשיו. זה כיוון אחר ממה שהתכוונו פה, לבוגרים או לנוער

אנחנו לא , המספר הוא לא נכון או שלא מופיע מספר הישות

  . יודעים למי תומכים

  . בבית הכנסת... תשאל את  :עמירם מילר

  , עכשיו. הוא בניו יורק,  שאלתי אותו.הוא בניו יורק  : לויאהוד יובל

  ***קריאה מהקהל *** 

  . יובל תמשיך  :בי בן חמוא

אני , אתה יודע. אני רוצה להקשיב לו, הציבור מתקומם, שנייה  : לויאהוד יובל

בא למשל מועדון , עכשיו יש פה שאלה. אני מקשיב לו, נציג ציבור

 בשנת 79,000יקבל , 2009 בשנת 80,000קיבל , השחמט בכפר סבא

ב הכסף הזה רו, בוא נגיד מה הבדיחה הגדולה, ה'אבל חבר. 2010

נותנים להם . חזר בשמאל, יצא בימין. זה בדלת המסתובבת

התמיכה שלהם היא בפועל . לוקחים מהם חזרה שכר דירה, מימין

  . אולי כמה אלפי שקלים

  . והם מביאים הישגים  :נפתלי גרוס

  ?י חוק ארנונה"שלא נגבה עפ, מה אתה רוצה  :אבי בן חמו

ואם אפשר . באמת נעזור להם. ה אמיתיתאני רוצה שניתן תמיכ  : לויאהוד יובל

, אם יש עמותה ראויה תן להם, לא ארנונה, סליחה, לתת להם

לתת זה לא לקחת .  תיתן.אל תגבה מהם שכירות, תעזור להם

  . זה יויו. זה לא נקרא לתת. ולהחזיר
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  , אתה לא יכול. י חוק"זה עפ, יובל  :לוי- נורית חסון

  , נורית, סליחה, אני יכול לתת להם,  לגבותוק אני יכולי ח"עפ  : לויאהוד יובל

  . יש לך עוד דקה וחצי, יובל  :אבי בן חמו

כשנותנים זה לא , נורית. לא ממך, 120יש לי עד , תרשה לי, סליחה  : לויאהוד יובל

עיריית כפר סבא לעמותות שונות מתקנים שלה ללא . לתת ולקחת

ל " מנכויאשר לך, זה נעשה, זה לא חדש, זה לא סוד. תמורה

  .העירייה

  . לעמותות מזון  :לוי- נורית חסון

אז אני , עיריית כפר סבא נתנה לעמותות. לא רק לעמותות מזון  : לויאהוד יובל

  , כל התרגיל הזה של דלת סובבת, אומר

  ? סיימת, יובל  :אבי בן חמו

 אין בעיה אני אדבר .אני מקווה שתענו לי תכף, לא עניתם לי. לא  : לויאהוד יובל

, הדלת סובבת קיימת גם בעמותת כדורסל. כם עד הבוקראית

כמה נשאר . אבל מחזירים בדלת האחורית, עלאק 280מקבלים 

  ? להם

  . 380  :יש'ר בוקי צ"ד

  ? כמה נשאר לכם נטו. הרוב חוזר? כמה נשאר להם נטו  : לויאהוד יובל

  . ₪ ומשהו אלף 30  :קהל

  . קיבלנו, נתנו, ר עשינו מחזוריםהעיק.  זה סיבוב יפה,ה'חבר. 35  : לויאהוד יובל

  . מה אתה רוצה, זה עסק  :שמעון פרץ

   .בפועל הנוער שם יקבל כלום בכלום. זה עבודה בעיניים  : לויאהוד יובל

  ? בארנונה אתה יודע שהחוק מחייב לחייב אותם  :יאיר אברהם

עירייה יכולה לתת פטור משכירות . שכירות. לא אמרתי ארנונה  : לויאהוד יובל

  . ם בארנונהג

  . אי אפשר, לא  :אליעזר פיירשטיין

  ? בשכירות אתה יכול לתת להם  : לויאהוד יובל
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  ..., ח מבקר המדינה"תקרא את דו  :אליעזר פיירשטיין

  . אל תיתן ותיקח, תיתן. אבל תיתן, תביא לתמיכה  : לויאהוד יובל

  ? אז מה אתה רוצה? לא לתת  :אליעזר פיירשטיין

  . ..אני אומר לך את זה. תש כוחנו, מר לוי  :גיא בן גל

  . לא רציתם, הצעתי לכם ללכת הביתה  : לויאהוד יובל

  , יש כבר נגדך קריאות מוקד מחברי מועצה פה  :גיא בן גל

  ) מדברים ביחד(

  , עד שלא יהיה פה שקט  : לויאהוד יובל

  . נגמרו לך מזמן הדקות  :אבי בן חמו

  .  דקות שלי10- הקח את   :יהודה בן חמו

  , אם הגענו למצב מעוות שראש העיר מתחיל ליהנות מזה, יובל  : בן גלגיא

  . אני רוצה שתתענה אתה, אני לא נהנה, לא  :יהודה בן חמו

  . עד צלצול הפעמון  :עמירם מילר

  . אמרתי יאללה, אני רואה שאתה מתענה  :יהודה בן חמו

ת שהוא יודע מראש מה התשובו, גיא, מה שמרתק יותר מהכל  :יאיר אברהם

   .דוגמא גם הטלפון. לטענות שהוא מעלה

  . שעות בעבודה7ט צריך להיות עוד "הקב, יובל  :???

   ...הוא קיבל פירוט שיחות. הוא קיבל תשובות, הוא אמר לי  :יאיר אברהם

  . די. בואו נשמע, די, רגע  :לוי- נורית חסון

של בתי כשאני רציתי לייצג קבוצה גדולה בציבור שרצתה מבנים   : לויאהוד יובל

אני לא יודע אם זה מדויק , לאחרונה נודע לי. אמרו לי אין, ספר

  ,או לא

  . זה לא הנושא. זה לא ענייני כרגע  :שמעון פרץ

   . שטחים כמחסן מבית ספר ארןשעמותת מלבי מקבלת  : לויאהוד יובל

  . זה מצוין  :עמירם מילר

מחסן זה . ת כסףהיא שוו, אבל התמיכה הזאת היא לא מופיעה פה  : לויאהוד יובל
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אני אומר . אולי זה מדויק אולי לא, עכשיו אני שואל. שווה ערך

ואם , או שאתם תהיו מדויקים בקריטריונים שלכם, תקשיבו טוב

ואם תפעילו אותו תגיעו לתוצאה , יש קריטריון תפעילו אותו

עלה תאנה אני לא . או שכל הקריטריונים זה עלה תאנה. אמיתית

ל בסופו של יום מתחת לעלה התאנה הזה אב, רוצה להגיד למה

אני לא רוצה להעליב את . נמצאת החלטה של בן אדם אחד

כל הגורמים , חס וחלילה יגידו שהורדתי מכבודם, הפקידים

. כל הכבוד לכם, אם כיוונתם לדעתו של אדם אחד. המקצועיים

אסור , הנייר הזה הוא בושה. בלי חברי מועצה זה לא שווה כלום

עמותות הספורט שיקבלו את הכסף בדלת הקדמית . יולהצביע על

. עמותות הרווחה יקבלו לעג לרש. יחזירו אותו בדלת האחורית

היה שווה לדחות את הישיבה . אבל זה תרתי משמע לעג לרש

אולי תוסיפו עוד כמה עשרות אלפי , בעוד שבוע, הזאת בעוד יום

תתנגדו , אני מציע לכם. תתביישו אחרי זה בשקט בבית. שקלים

  .להצעה של עצמכם

  . נורית, תודה  :יהודה בן חמו

אני לא מדברת על אלה שהם , אנחנו כבר שנה פה, אני פה חושבת  :לוי- נורית חסון

לא זכו  בחברי המועצה אבל לפחות הצעירים, ותיקים מאיתנו

שבלי ספק היא , לדון פעם אחת על השקפת עולמם החברתית

אחר רואה את רווחת התושב כי אני לא חושבת שמישהו . אחידה

על כן אני באמת חושבת . אחר מאשר כל אחד ואחד מאיתנו באופן

מכל קשת ומכל כיוון שנעשה דיון , שהגיע הזמן עם כל האחריות

ונחליט ונכריע איך אנו רואים את , אחד אחראי לטובת התושבים

האם אנחנו רואים את העיר . פני העיר הזאת יחד עם התמיכות

מאחר ואנחנו מזמנים , שקוראת לכל עמותה שהיאכעיר הזאת 

נדה 'האם זה על האג. כספים מעמותות לבוא ולקבל פה תמיכות
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האם לנו חשוב יותר ספורט מאשר הסולם הבסיסי של , שלנו

כל הדברים האלה . קודם כל מזון, קודם כל אוכלמאסלו שאומר 

אז . אני מאוד מצטערת. מעולם לא נידונו ולא השתתפתי בהם

עשינו את זה . ואנחנו הצבענו על התבחינים, נחנו אמנם חדשיםא

אחרי שנעשה , ואני אומרת. מתוך אחריות מסוימת למה שהיה

אבל אל לנו . התבחינים ישונו, דיון ואחרי שנכוון על התבחינים

. כי אי אפשר בדיעבד לאפשר את זה, על מה שכבר עשינולהלין 

 על עמותות המזון שדווקא, אני חייבת לציין. העניין אחר

אתמול נפגשנו עם שר . יש איזה סוג של ישועה, שאמרתי וציינתי

  , והוא ממנה ועדה, שביקר בעירהרווחה 

  ? עוד שר ביקר בעיר  : לויאהוד יובל

  . כן  :לוי- נורית חסון

  '?  שושו'ב  : לויאהוד יובל

נשים למעט א, זה היה טיפולי ואי אפשר היה להיכנס לזה, לא  :לוי- נורית חסון

  ,האתר מינה ועדה. שקשורים לעניין

  ) מדברים ביחד(

ואני אומרת לא , אליך גיאמתחברת אני . בזמן דיבוראני , סליחה  :לוי- נורית חסון

 אנחנו .הנהלת העיר היא זו שתקבע אלא אנחנו חברי המועצה

כפי שאנחנו רואים , יכולים בהחלט לתת צביון ערכי לעיר הזאת

, אלא אני חייבת לומר. ובוודאי לא זו השעהובוודאי , בעיני רוחנו

מינה ועדה שנקראת ועדה , חם מהתנור אתמול משר הרווחה

כדי להסדיר את ₪  מיליון 30 שכבר הוקצו לה ,לביטחון תזונתי

לא תתווסף ,  ואני כבר מודיעה לכם כאן.ענייני עמותות המזון

ר כעת  הפועלות ובהכש4למעט , עמותת מזון נוספת בעיר הזאת

אנחנו לא רוצים למשוך לעצמנו סוג של עניים , מהסיבה הפשוטה

  , העניין הזה כבר לא יישאר,  ועל כן.מדומים שיגיעו מכל האזור
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  ? ישלמו פה את הארנונה? מה זה עניים מדומים  : לויאהוד יובל

  , סליחה, לא  :לוי- נורית חסון

  ? מישהו פה יכול לשלם את הארנונה  : לויאהוד יובל

עניי עירנו ואלה הפועלים היום ופועלים בלי ספק , אני מזהירה  :לוי- ןנורית חסו

אין , עושים מלאכת קודש, מתוך מה שנקרא קודש קודשי ליבם

נאפשר לעמותות מזון , אבל לו אנחנו מה שנקרא. לנו שום דבר

פושטי יד מאזורים , הרי שזו עיר שתשאב אליה מן הסתם, אחרות

  . אחרים

  ? ם יבואו לפה בדיוקאיך ה  : לויאהוד יובל

  . עם כל הכבוד. באמת, אני מוחה על הדברים האלה, נורית :ד מנשה אליאס"עו

  . זה עניין של השקפת עולם וזה לגיטימי  :יאיר אברהם

  ? מה הקשר להשקפת עולם :ד מנשה אליאס"עו

  . מי שמאמין בהשקפת העולם הזאת זה לגיטימי, מנשה  :יאיר אברהם

  ? זה קשור להשקפת עולםמה  :ד מנשה אליאס"עו

  , בוא קח את זה כדוגמא, אתה יודע שירידה בתקציבים למשל  :יאיר אברהם

  ...עיריית כפר סבא ... :ד מנשה אליאס"עו

אבל אני מאמין שאנחנו צריכים לתת לאנשים האלה חכות , לא  :אורן כהן

  . ולא את הדגים

  , ההתבטאות הזאת :ד מנשה אליאס"עו

  , מר לך שאניאז אני או  :אורן כהן

 ?הם ישלמו את הארנונה? מה אתה נותן להם חכה, תן להם חכה  : לויאהוד יובל

  . איזה

אני מתכוונת לחזק את , אין אני מתכוונת לאמלל, מנשה אליאס  :לוי- נורית חסון

  , ₪ מיליון 50מאחר והדברים האלה הוסדרו וכבר . החוזקות שלנו

   ...ואו הענייםיב... אבל אל לדבר, לא :ד מנשה אליאס"עו

  , לאאבל גם אתה אמרת דברים שלא כל כך היו נעימים לאוזן ו  :יהודה בן חמו
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  ? מה זה קשור לנעימים :ד מנשה אליאס"עו

  ) מדברים ביחד( 

  ? אתה רוצה שהיא תגיד מה שאתה חושב, רגע  :יהודה בן חמו

  . שלא תגיד מה שאני חושב, לא :ד מנשה אליאס"עו

  , שבת ככההיא חו  :יהודה בן חמו

אני שמח על , הנהלת העירייהאת דעת היא בנתה פה ברור ש, לא  : לויאהוד יובל

  . זה

לא התכוונתי להעליב אף , במחילה מכבודך, מנשה, אתה יודע מה  :לוי- נורית חסון

  . אחד

  . שנבין, בואי'? עניים מדומים'אבל נורית תסבירי לנו מה זה , לא  : לויאהוד יובל

  . תה חוסם מישהו ברכב שםא, יובל  :אורן כהן

  . הפועל, אתה בכלל צא החוצה  : לויאהוד יובל

  ) מדברים ביחד(

  , מנשה, זה העניין  :לוי- נורית חסון

  . די, בואו נמשיך  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  . עוד מעט צריך להתחיל לעבוד, חברים  :יהודה בן חמו

ת שזה חשוב לליבות זאת אומר, אני מאוד שמחה העניין מעורר  :לוי- נורית חסון

אבל אם אתה אינך , אתה יודע בדיוק למה כיוונתי, מנשה. כולנו

  , יודע

  .אני רוצה להבין. אני לא יודע  : לויאהוד יובל

  . אני מוכנה להסביר  :לוי- נורית חסון

  . עכשיו לפרוטוקול  : לויאהוד יובל

  ,  שלקח בו חלקהערכי הממשיאבל בדיון   :לוי- נורית חסון

  . לפרוטוקול תסבירי עכשיו מה זה עניים מדומים, לא, לא  :לוי אהוד יובל

  .היא תסביר מה שהיא רוצה  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

אני קוראת לדיון ממשי ערכי ולא , אני שוב חוזרת, בדיון  :לוי- נורית חסון
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 לבוא .ולא גבב של דברים שאין מאחוריהם כיסוי, בלה- בלה

 תושבילהאכיל את הרצון  ולהציג את השקפות העולם שלנו מתוך

  . זה הכל.  ובראש ובמעלהעירנו בראש ובראשונה

  . תודה רבה  :יהודה בן חמו

  . מספיק ₪ 50,000, אני מסכים איתך  : לויאהוד יובל

, 3,4אני רוצה לומר , מה שאני מבקש לקראת ההצבעה. תודה רבה  :יהודה בן חמו

 שבהחלט אני חושב. הנושא המרכזי הוא בנושא התמיכות. הערות

. אנחנו עושים איזשהו עוול לעמותות שפועלות כאן בעיר

אמר את זה גיא פה , אני בא ואומר, וההתייחסות היא לצערי

, שאנחנו מתייחסים אד הוק מה שפחות או יותר עולה לדיון, קודם

כמי שבא מתפיסת עולם חברתית . סקסי באותה תקופהמה שיותר 

רתי לא רק תפיסת עולם כמי שבא מעולם חב, מאוד ברורה- מאוד

 אם אנחנו ,נעשה עוול לנו כחברהחברתית אני יכול לומר שאנחנו 

ואני . נלך כתפיסת עולם כל הזמן על חיזוק החוליות החלשות

 גם מתוקף תפקידי היום אומר לכם את זה כמי שעוסק בנושא הזה

אם , ולמה אני מתכוון. ובטח ובטח לפני שהגעתי לתפקידי הזה

לקבוע בחברה שלנו שאנחנו נרצה שבכפר סבא למשל אנחנו רוצים 

אם אנחנו . רק לצורך ההמחשה, ולא צריך תקציבים בשביל זה

בכלום כסף נהיה חברה , רוצים לקבוע שאנחנו נהיה חברה חרדית

  . חרדית

  . תפרש מה אתה אומר, לא  : לויאהוד יובל

  . הלוואי? מה פסול בזה :ד מנשה אליאס"עו

  ? זאת אומרתמה   : לויאהוד יובל

  ,  אני לא רוצה.לגיטימי  :יאיר אברהם

שאלתי אם אנחנו רוצים להיות חברה חרדית , לא אמרתי שפסול  :יהודה בן חמו

  , בכלום כסף
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  ? למה דווקא הדוגמא הזאת :ד מנשה אליאס"עו

  . כי זה הכי קל להמחיש  :יהודה בן חמו

  ?מה זאת אומרת חברה חרדית  : לויאהוד יובל

  .הם עוד יביאו כסף איתם  :איציק יואל

  ?מה זה חברה חרדית? אתה עוסק בהנדסת חברה, מה זה, יהודה  : לויאהוד יובל

, אנחנו מעוניינים להטות את החברה שלנו לדפוסים אחריםאם   :יהודה בן חמו

 שלא יהיה לכם .לא צריך תמיד כסף. בקלות אפשר לעשות את זה

,  בהחלטותציםאפשר לעשות את העיר הזאת למה שרו. אי הבנות

  .כסף זה הדבר המשני. לא בכסף

לקחת עמותות מזון או , לבוא ולקחת עמותה, ולכן אני בא ואומר  

והיא עוסקת , עמותת קרן סיוע לנזקקים שהייתי חבר בה

של הנזקקים שאף מוסד  בנזקקים של הנזקקים של הנזקקים

מה שנקרא , העמותה האחרונה. ציבורי לא מגיע כולל העמותות

 ולמרות זאת אני .היא מטפלת העמותה הזאת, Last chance- ב

אותה עמותה בחיים לא ביקשה מעיריית כפר סבא , בא ואומר

 מעיריית כפר סבא אותה עמותה שהטרמפיאדה לא ביקשה. שקל

זה , וכל עמותה שאני מכיר ויש לי הערכה והוקרה אליה. שקל

עמותה .  אחוז גג7, 6-  ל4שבראש ובראשונה הקוסט שלהם זה בין 

זו עמותה שבדרך כלל אין לה זכות קיום , תקורות יקרותשיש לה 

לא בדקתי , מרבית העמותות בכפר סבא, לשמחתי הרבה. מבחינתי

הן עובדות בצורה , ת כולם אבל כל העמותות שאני מכירא

כולל עמותות הספורט , מאוד טובה- מאוד, מאוד יעילה- מאוד

ותתחברו , קחת בחשבוןאבל צריך ל. וכולל העמותות החברתיות

מה בסופו של יום תפקידה של , לדברים שעמירם מילר אמר

בסופו של יום אם העירייה צריכה לבוא ? הרשות המקומית

היא יכולה , אז היא מתקצבת אותם,  את עמותות המזוןלהפעילו
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האם זה תפקיד  ?האם זה תפקידנו. גם היא להפעיל אותם

אני חושב  ?ספי העירייההעמותה ולבוא ולהסתמך אך ורק על כ

, אני חושב שבהחלט אנחנו צריכים להיות הרוח הגבית. שלא

  . תפיסת העולם לתמוך בהם ואנחנו תומכים בהם

 ₪ 50,000- לא רק בהחלטה של ה, אני חושב שמה שעשתה נורית  

אני חושב שהוא לא , ואפילו מי שהשתמש בביטוי לעג לרש, גיא

כי כל .  אני אסביר גם למה.מכיר את הנתונים הבסיסיים אפילו

קחו .  התמיכההעמותות מקבלות סיוע שוטף הרבה יותר מאשר

התחזוקה השוטפת אם זה ברכבים , מה, למשל את עמותות המזון

ואם זה בהיסעים מחוץ לעיר להביא פעם בשבוע משאית שלמה 

אם זה למשל כשיצרנו . הקצאת מבנים וקרקעות, שמחלקת

כי אם זה היה תלוי בי הייתי , ת מחיריצרנו בעבור העמותו, עבורם

יש לנו גם מבקר מדינה , אבל לצערי. גם נותן להם פעם בשנה חינם

 ויש כל מיני שבאים ואומרים, שקובע לנו גם קצת מה לעשות

זה נשמע , מה לעשות. 'אתה נותן הקצבה ומצד שני אתה גובה'

  , אבל בהחלט, אפיסטי מדי- סטנד

  , אפ שלך- יש פה את הכדורסל עם כל הסטנד. אותאבל זו המצי  : לויאהוד יובל

  , אנחנו רוצים להיצמד  :יהודה בן חמו

  . אתה נותן ואתה לוקח. יש פה את השחמט, יש פה את הכדורסל  : לויאהוד יובל

  , בהחלט אנחנו רוצים להיצמד  :יהודה בן חמו

י אפיסט כ- זה נשמע סטנד. את רוב מה שאתה נתת אתה גם לוקח  : לויאהוד יובל

מעליב את האינטליגנציה של חברי המועצה שאתה . זה מעליב

  .עם קריטריונים .מתנהג בצורה כזאת

, והחוק מה לעשות. וצים להיצמד אך ורק לחוקבהחלט היינו ר  :יהודה בן חמו

  , החוק בא ואומר

  . אנחנו חולמים על היום שתיצמד לחוק  : לויאהוד יובל
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ולכן אז . כי זה משול לתמיכה, במבנהעל תיתן לעמותה שימוש   :יהודה בן חמו

יש אנשים שהזיכרון , מאוד קצר- יש לאנשים זיכרון מאוד, בזמנו

שבזמנו , הרבה יותר קצר מושפע בהחלט מהחלטות לא רחוקות

העלינו את , מועצת העיר כפר סבא עוד לפני שהייתי חבר מועצה

בגלל שמבקר המדינה נדמה . התקציב בגלל הנחיית מבקר המדינה

 הוא שווה ערך כתב באחד מהזה ששימוש במתקן עירוני, לי

בא השולחן הזה עם הרבה מאוד אומץ וישב מול , לתמיכה

, חלקן הנהלות שהתחלפו, חלקם עדיין אותן ההנהלות, העמותות

אנחנו נעלה את התקציב על מנת שיוכלו לשלם את דמי 'ובא ואמר 

סייעת וגם מהעירייה , אני בא ואומרולכן . 'י חוק"השימוש עפ

אנשי , אני אפתיע אתכם. מסייעת לעמותות הללו בחיי היומיום

, ובצדק רב, נכון הוא ובצדק. העמותות יודעים גם להעריך את זה

ולשמחתי כי רבה יש לא מעט , ישבו פה עוד כל ראשי העמותות

מהטובות שיש כפר סבא ניחנה בתכונת ההתנדבות שהיא . עמותות

כולם .  שלא תיתן להם זה לא יספיקכולם יגידו לכם שמה, בארץ

אם אני הייתי צריך לקבל תמיכה ,  גם אם אני.בלי יוצא מן הכלל

כמובן שהייתי , הייתי יושב בספסל האחורי שם, ר העמותה"כיו

  . 'זה לא מספיק וזה לא מספיק'בא ואומר 

עמותות חברתיות מטבען זה לנסות וליצור מקורות הכנסה   

מעמותות הספורט הם מוצאים מקורות לזכותם של חלק . נוספים

היום יש קושי אדיר לגייס את המגזר העסקי . נוספים להכנסה

אם פעם זה היה . מאוד אדיר- יש קושי מאוד. לתחום הספורט

אם פעם נהגו לעשות את זה בשיטות כאלה , יותר פופולארי

 אנחנו לא קושרים את התמיכות מהגופים העסקיים, ואחרות

וזה משפיע על היכולת שלהם .  וזה משפיע,להחלטות העירייה

לא מעט , כי לא אחת בעבר מלפני שנים לא רבות, להכניס
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וגם על כך היו , מהתורמים נסמכו בצורה כזאת על שולחן העירייה

ובטח ובטח שאנחנו לא ניתן , הערות של מבקרים כאלה ואחרים

  .לכך

ם לא אנשיואולי , מכיוון שנאמרה פה הערה, בנושא של הכדורגל  

אנחנו בכדורגל תומכים אך ורק במחלקת , מכירים את המספרים

אנחנו מתחזקים את . אנחנו תומכים במתקן כמתקן. הנוער

₪  מיליון 1.3, ₪ מיליון 1.2- כ, המתקן עם עלויות לא מעטות

, באצטדיון העירוניאנחנו השקענו הרבה מאוד משאבים . בשנה

, מה'הוא שיגידו נכון . במגרש החנייה, באצטדיון האימונים

גם , דו תכליתי גם לפארק... ,אז נכון', המגרש חנייה של הפארק

אנחנו תומכים בנושא הכדורגל אך . לאצטדיון ולעוד צרכים רבים

   .ורק בנושא הנוער

הערות , אני לא אתייחס להערות שנאמרו פה, נושא של הספורט  

  . בהחלט חלקן נכונות

  ? הן נכונותלמה לא תתייחס אם   : לויאהוד יובל

  . בגלל שחלקן נכונות  :יהודה בן חמו

  .מקבל אותם, תגיד אני מאשר אותם  : לויאהוד יובל

עדיף שאני , הערות שחלקן נאמרו פה באמת לאאני חושב שולכן   :יהודה בן חמו

אבל בהחלט הספורט צריך לקבל התייחסות , לא אתייחס אליהן

וזה , רות לגביבאים אנשים ומעירים את ההע ?מה הכוונה. שונה

 20לא צריך להיות פה , גם אחרי שנהצריך להבין ש, יותר לך מנשה

כי כשיושבים בישיבת , שנה בשביל לדעת את הנתונים האלה

, הספורט מטבעו הוא גם מכניס כסף .תקציב אחת זה גם נאמר

אנחנו ' כשבא משרד הספורט ואומר .במיוחד ממשרד הספורט

ואם אתה .  מה העירייה נותנתזה תלוי, נותנים הקצבה מסוימת

שחלק מהאתגרים , אז אני מודיע לך. 'לא נותן אז אנחנו לא ניתן



    13.01.2010  178  מועצה מן המניין 

. של העמותות החברתיות זה גם למצוא מקורות הכנסה נוספים

אם אתה שואל , ואם יבואו עמותות הרווחה ויכניסו הכנסה נוספת

 ₪ 50,000- ה'תבוא ותגיד ?  אתה רוצה להיות סופר מקצוען,אותי

. אם אתה רוצה להיות באמת זה. 'שנכנסים ₪ 50,000 כנגד האלה

. ויהיה להם גם דרבון לעשות את זה,  100,000₪אז יהיה להם 

.  בהיכל התרבותושכחתי לציין את ערבי ההתרמה שמקיימים

חלק מחברי המועצה גם מגיעים , כי אתם. ומקיימים לא מעט

  , לערבי ההתרמה הללו

  . רואה אותנו שאנחנו מגיעיםאבל אתה לא   : לויאהוד יובל

  , חלק קונה כרטיסים וחלקכם גם  :יהודה בן חמו

  , חשבנו שאנחנו שקופים כשאנחנו  : לויאהוד יובל

הספורט הוא גם מכניס כסף כי חלק , ולכן אני בא ואומר  :יהודה בן חמו

מהקריטריונים לקבלת תמיכה ממשלתית זה גם התמיכה 

ח ובטח לאור ההישגים שאני בט, אני בא ואומר, שוב. העירונית

חד משמעית מתחבר לכל מי שאומר שהספורט הוא שווה ערך 

כי הערכים שנותן . הוא גם שווה ערך לחינוך בעיר, לרווחה בעיר

הספורט לפעמים עולים בכמה מונים על הערכים האחרים 

דיון אבל זה בהחלט שווה . שמתווספים לאותו ילד או לאותו נער

נזמין את חברי המועצה ונוכל , ם שנקייםבאחת מוועדות הכספי

תפיסת  .וכל אחד עם תפיסת העולם החברתית שלו, בהחלט לבוא

, העולם החברתית שלי היא קודם כל תיצור את הכלכלה חזקה

מי . תודה רבה.  יהיה לך מה לתת גם לחוליות החלשותאחרי זה

  . שירים את ידו? 6בעד לאשר את סעיף 

  .  יכול להשתתףאני לא, שנייה  :אורן כהן

  .אתה מסתייג מנושא הספורט  :יהודה בן חמו

  ? למה אורן  :יש'ר בוקי צ"ד



    13.01.2010  179  מועצה מן המניין 

   .ר אגודת הספורט"יוממלא מקום מאחר ואני   :אורן כהן

  , זה לא הולך לעמותה, אבל זה הולך לנוער  :יש'ר בוקי צ"ד

מאחר ויש לי חוות דעת משפטית שאני לא יכול להשתתף   :אורן כהן

  .  לא משתתףאז אני, בהצבעה

  ? חוות דעת משפטית של מי  : לויאהוד יובל

  . לא כועסים עליך  :יאיר אברהם

  ? חוות דעת משפטית של מי  : לויאהוד יובל

   .של קרן קדמי  :אורן כהן

  ?אחראי לנוער, ר בבוגרים"שאומרת שאתה בתור יו  : לויאהוד יובל

ת הספורט ר אגוד"אני ממלא מקום יו. ר בבוגרים"אני לא יו  :אורן כהן

   .בהפועל כפר סבא

  ) מדברים ביחד(

אנחנו לצורך העניין הזה שנוכל לאפשר לאורן להשתתף בתמיכה   :יהודה בן חמו

נעשה , קרי העמותות החברתיות, בעמותות שאין לו ניגודי עניינים

את התמיכה בעמותות החברתיות מי בעד לאשר . שתי הצבעות

ליטים במועצת העיר שלפי הצעתה של נורית מח ₪ 50,000כולל 

ל והגזבר יביאו את המקור "ובוועדת הכספים המנכ, לאשר

י הקריטריונים "האלה הולכים עפ ₪ 50,000- כשההתקציבי 

? מי בעד. אבל רק לעמותות המזון, שנקבעו בוועדת התמיכות

  . ירים את ידו

  .קריטריונים... זה לא   : לויאהוד יובל

, נורית, שלי, צביקה, ארנון, אברהם, יקאיצ, אורן, יאיר, שמעון  :אבי בן חמו

  . עמירם, יהודה

  . תודה רבה. ירים את ידו? מי נגד. תודה  :יהודה בן חמו

  . נפתלי ויובל, גיא, אתי, בוקי, איתן, מנשה  :אבי בן חמו

  . נמנעים אין. תודה  :יהודה בן חמו
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  הצבעה

ארנון , אברהם מולה, איציק יואל, אורן כהן, יאיר אברהם: בעד  

נורית , בוזגלו- שלי עמרמי, צביקה צרפתי, שמעון פרץ, ויל

  .אורן כהן, עמירם מילר, יהודה בן חמו, לוי- חסון

, נפתלי גרוס ויובל לוי, גיא בן גל, איתן צנעני,  מנשה אליאס:נגד

  .ש'אתי גן אל ובוקי צי

י "עפ,  50,000₪מחליטים לאשר תמיכה בעמותות החברתיות בתוספת  :167 ' מסהחלטה

  .ב"מצה
  

ירים את ? מי בעד  לאשר את תקציב תמיכות בעמותות הספורט  :יהודה בן חמו

  . אורן לא משתתף בהצבעה. ידו

, יהודה, נורית, שלי, צביקה, ארנון, אברהם,  איציק,יאיר, שמעון  :אבי בן חמו

  . עמירם

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

   .נפתלי ויובל, גיא, יאת, בוקי, איתן, מנשה  :אבי בן חמו

  . תודה רבה  :יהודה בן חמו

  הצבעה

ארנון , אברהם מולה, איציק יואל, אורן כהן, יאיר אברהם: בעד  

נורית , בוזגלו- שלי עמרמי, צביקה צרפתי, שמעון פרץ, לוי

  .עמירם מילר, יהודה בן חמו, לוי- חסון

,  לוינפתלי גרוס ויובל, גיא בן גל, איתן צנעני,  מנשה אליאס:נגד

  .ש'אתי גן אל ובוקי צי

  

  .ב"י המצ"מחליטים לאשר תמיכה בעמותות הספורט עפ :168 ' מסהחלטה
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איכות , ערי תאום, ועדת תרבות: שינוי הרכב נציגי סיעת מעוף בוועדות העירייה  .7

  .חינוך והוועדה החקלאית, תנועה, כספים, ספורט, הסביבה

  

סיעת מעוף ,  להציג לפני החבריםאני רוצה . בבקשה7 סעיף  :יהודה בן חמו

החליף ול, לעשות שינויים בוועדות העירייההתכנסה והחליטה 

, כספים, ספורט, איכות הסביבה, ערי תיאום, בוועדות התרבות

יש במספר חברים 'והוועדה החקלאית את בוקי צתנועה וחינוך 

, להעביר את נושא ועדת התרבות אליאני מבקש . בתנועת מעוף

.  עד למועד מאוחר יותרל העירייה"ערי תיאום למנכ. לראש העיר

 איכות הסביבה לידי. בשלב זההוועדה הזו תתפקד בדרג המקצועי 

חברות בוועדת הכספים נורית , ספורט לצביקה צרפתי, בחזרה

החינוך כממלא בנושא . בנושא התנועה אברהם מולה. חסון לוי

  ,מקום בחברות

  , דם מהאופוזיציה אחרי זהקו ?מה זה ועדת תנועה  :אל- אתי גן

  . תנועה זה תחבורה  :אבי בן חמו

  . זו אותה ועדה  :גיא בן גל

  . אברהם מולה מחליף את בוקי. יש תנועה  :אבי בן חמו

תהיה , מ בחברות כשאני לא מופיע בוועדת החינוך במקום בוקי"מ  :יהודה בן חמו

   .נורית

  . זה לא מופיע פה  :גיא בן גל

  . אתה לא יכול להציג את זה, זה לא מופיע בזימון, הסליח  : לויאהוד יובל

  ? מה לא מופיע בזימון  :יהודה בן חמו

  . החלוקה שאתה מעלה עכשיו לא הופיעה בזימון  : לויאהוד יובל

  . תודה רבה. בבקשה. הוועדה החקלאית ארנון לוי. תודה  :יהודה בן חמו

  ,  איזה ועדות היוכם אני רוצה לדעתברשות. סליחה, לא, לא  : לויאהוד יובל

  ? - למה אתה,  כל הוועדות האלה נמצאות.נו די, יובל  :אבי בן חמו
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  ?יש לא מיוצג באף ועדה עירונית היום'בוקי צ, לא  :גיא בן גל

... גם כשהוא. י חוות הדעת המשפטית הוא לא חייב לקבל"עפ  :יהודה בן חמו

  ... כרגע הוא

  . הוא חבר בסיעה שלך  :גיא בן גל

  . בסדר, נו  :מויהודה בן ח

יש מכל הוועדה שהוא 'סיעת מעוף מחליטה לנשל את בוקי צ? אז  :גיא בן גל

  ? ןחבר בה

  ? על סיעת הירוקים... אני   :יהודה בן חמו

  . אני שואל, חס וחלילה? אני  :גיא בן גל

  . חשבתי שחרטת על דגלך לא להתערב בסיעות אחרות  :יהודה בן חמו

חבר מועצה זכאי לייצוג כזה או אחר בוועדות כל , למיטב ידיעתי  :גיא בן גל

יש 'מנשלת את בוקי צ, ההחלטה שאתה כרגע מוביל. המועצה

י ההחלטה הזאת "הוא יהיה מיוצג עפ. מחברות בכל ועדה שהיא

  ? זו ההחלטה שאתם מובילים אליה. באפס ועדות מהמועצה

  . של סיעת מעוףזו ההחלטה   :יהודה בן חמו

שיגיד היועץ , סליחה עם כל הכבוד למעוף, היועץ המשפטישיגיד   : לויאהוד יובל

  . המשפטי שזאת החלטה תקינה

  , אם אין. התייחסות של החברים. תודה  :יהודה בן חמו

אני מבקש שלפני שחברי המועצה , סליחה, אנחנו מבקשים  : לויאהוד יובל

  . שהיועץ המשפטי יתייחס, יתייחסו לזה

  . בקשהבוקי ב. תודה רבה  :יהודה בן חמו

  . זכותנו להתייחסות של היועץ המשפטי. סליחה, לא, לא, לא  : לויאהוד יובל

  . שתיים עשרה בלילה, גיא  :יהודה בן חמו

אני לא . אני באמת חושבת שקודם צריך חוות דעת משפטית, לא  :אל- אתי גן

  . יודעת

תן . זכותך שהיועץ המשפטי יחווה דעה על ההצעה הזאת, בוקי  : לויאהוד יובל
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  , בוקי, לנו

פתאום אני מגלה ? איך זה שבוועדת תנועה אין לנו שום נציג  :אל- אתי גן

  . שוועדת תנועה אין לנו ייצוג

  ) מדברים ביחד(

אני באמת מבקש את , אלון, לפני שאני מתחיל את דבריי, קודם כל  :יש'ר בוקי צ"ד

והיכן אני יכול למצוא את עצמי , חוות הדעת שלך מהו מצבי כרגע

. תנחה אותי לגבי המצב שאני נמצא בו כרגע.  הוועדותבתוך

  ? בסדר

  .גם כחברי המועצה כל המועצה מבקשת, זהואת המועצה לעניין   : לויאהוד יובל

  , הזכאות לייצוג נקבעת  :ד אלון בן זקן"עו

  . למיקרופון, לפרוטוקול  : לויאהוד יובל

ופנה לסיעות עצמן לפי הזכאות לייצוג בוועדות של העירייה י  :ד אלון בן זקן"עו

אחד כזה חבר בתוך סיעת מעוף או , למאן דהולא , מפתח סיעתי

  . הזכאות לייצוג היא לא אישית. בסיעה אחרת

  , אבל ברגע שהוא עובר לאופוזיציה והוא עבר לאופוזיציה  : לויאהוד יובל

  . מה, נו. הוא אומר את התשובה  :???

לפי פקודת חבר סיעה  היה ו.שאלתי שאלה נוספת בהקשר הזה  :גיא בן גל

ולמעשה הופך לסיעת , העיריות מודיע על פרישה מהסיעה הזאת

למעשה הוא נתון , אבל ראש העיר אינו מכיר בהכרזה הזאת, יחיד

אני לא אומר שזה , אין תוקף לפרישה מסיעה. פה באיזשהו מלכוד

אבל נניח שבוקי יכריז על פרישתו . מה שבהכרח בוקי יעשה

. י פקודת העיריות כפי שמאפשרת לו"ויעשה זאת עפמסיעת מעוף 

התוקף של ההכרזה הזו מקבל תוקף מעשי רק אם ראש העיר 

  . מכיר בהכרזה

  ? שמה  :יהודה בן חמו

  . לפרישה... שאם  :גיא בן גל



    13.01.2010  184  מועצה מן המניין 

  . שום פרישה הוכרזהעדיין לא  :יהודה בן חמו

 לא השאלה אם בוקי בהקשר הזה יהיה במצב שהוא. אני שואל  :גיא בן גל

  ? יהיה מיוצג עד סוף הקדנציה באף ועדה

  , בכל מקרה. שמח לענותאאני , נגיע למצב הזה  :ד אלון בן זקן"עו

  , אני בהחלט מודה. תודה רבה  :יהודה בן חמו

י שני "הסיבה האמיתית לעוול שנגרם לי ע, חברים. אני לא דיברתי  :יש'ר בוקי צ"ד

שהלכו אחריהם זה של אלה שמפחדים , אנשים שנכנסו לפאניקה

לא לכם ולא לציבור בכפר , בעיניים עצומות ועדיין לא ברורה לי

מה הביא את השניים עד לנקודה . אך היא הולכת ומתבהרת, סבא

הנושא בו אנחנו דנים ,  ועדות8- בה הם מחפשים לי מחליפים בכ

הרבה יותר משזה נראה , למראה הצער. נראה ונשמע הזוי, וםהי

 לא שאין לי מחליפים .מסוכן לעיר כפר סבאהרי זה , ונשמע הזוי

אין אדם שאין 'כולנו מכירים את המשפט . ולא שאין לי תחליפים

השאלה . לא זו הנקודה העיקרית שעומדת לפני כולנו. 'לו תחליף

מהי באמת הסיבה , המרכזית שממנה אסור לנו להתעלם היא

כיר כאשר ראו שיק מקבלן בניין ב, לפאניקה אליה נכנסו השניים

 חודשים 3מה מתרחש ועומד מאחורי הניסיון שנמשך . בעיר

בפני חברי הסיעה למרות בקשתי להביאו , להסתיר את עניין השיק

פני בכל  בבקשה להחלילאחד השיאיםוהיום מגיע . מיד כשעלה

מה עומד מאחורי .  שנים5-6הוועדות בהן פעלתי בנאמנות במשך 

או כינוס הסיעה ? ה ליציאה שקטה מהמועצהמאמץ להביא אותי

שאיש ממקבלי ההחלטה טרח ללא והחלטה על נטילת סמכויות 

מה . י כל דין במינהל תקין"עפ,  את גרסתי כראוילפחות לשמוע

 סיעת מעוף שלח "ח של רו"הגורם האמיתי לצורך בהישענות על דו

? יח או העברתו אל"לא פרסומו של הדו לכבסיס לשאלת סמכויותי

ח טען עד לפני ימים ספורים שזה רק "רו, עד כמה שזה אבסורדי
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למינהל לא תקין באירוע שאינו  פיטוריי בטענה , וכן.ח ביניים"דו

היו ואשר כל אנשי סיעת מעוף היושבים כאן , כלל לעבודתישייך 

הרשויות ו ,כל אלה ועוד.  הם באים להחליפניוהיום. חלק ממנה

   ,סתומות הן

  . יש'את מר צאני מתקשה לשמוע , בתיה  :גיא בן גל

. זה בסדר, מי שרוצה ישמע. של מינהל לא תקיןהן פעולות   :יש'ר בוקי צ"ד

צמד אנשים העלולים להביא את העיר ... המסכנות את העיר 

כאשר אחד מהם אינו אפילו ,  חמורותלקטסטרופות הרבה יותר

היום כשאתם באים למנות מחליפים מסיעת . חבר סיעה במועצה

. טעיתי, אני יכול לומר לכם ללא היסוס, שבתימעוף בוועדות בהן י

טעיתי כשחשבתי .  שנים6 תרמתי וטעיתי באיש איתו הלכתי ול

. הם אנשים הנוהגים בדרך המינהל התקין... שהוא ואיש סודו 

 הפכתי אבן נגף וגורם היום ברור לי שדווקא בגלל יושרי ואמינותי

אשו רובצת רק מי שעל גבו ועל ר, רק מי שמסתיר משהו. מפריע

ץ במהלך אגרסיבי להסיט את האש ממנו ולפטר את ר, עננה כבדה

. אמין ומוצלח, שעד לאותו רגע היה כשיר, סגנו וממלא מקומו

מה שאני שומע היום מהרבה מאוד אנשים שמתקשרים , רבותיי

על דרכו והתנהלותו של ראש העירייה ואנשי שלומו , אליי

. גורם לשערותיי לסמור ,כמו שאמרתי, מעשרות רבות של אנשים

וכנראה כמו שאומר , הדברים שנשמעים הם קשים מאוד לכאורה

חברי ,  העשן הזה העולה ונשמע".אין עשן בלי אש"הפתגם 

זוהי אחריותנו . צריך להפחיד את כולנו, המועצה הנכבדים

  . הציבורית לבדוק את הדברים ולהוציא את האמת לאור

אני , רק אומר בפשטות ובכנות, באשר לחברותי בוועדות השונות  

ראוי לשמש בהן בכל היבט , אותו בוקי, ממשיך להיות אותו אדם

  . תודה. שהוא
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 והלא שלפחות ההתייחסות שלי למקרה המצעראני חושב . תודה  :יהודה בן חמו

בהחלט יבוא לידי ביטוי בעת , קלהלא שגרם לי להחלטה , קל

ם חושב אני בינתיי. שאני אחליט ובמקום שאני אחליט

אלא ,  חודשים האחרונים3- רק בלא , שההתנהלות שלך בוקי

היא התנהגות שראיתי בה התנהגות , במשך השנה האחרונה

  , חריגה מאוד

  ? שנה  : לויאהוד יובל

אני יכול לומר . הגיב לדברים שלךלא אגרר ולא אנסה ללכן אני   :יהודה בן חמו

שאני , נים חודשים האחרו3- א מעט פעמים בכפי שאמרתי לך בל

שגובלת יותר מאשר רואה בהתנהגות הזו התנהגות חמורה 

כי  ,גם קשה לי לשפוט אותך ברגעים כאלהולכן . במינהל לא תקין

אבל אני בהחלט לאור . אני מבין את הצער הגדול שנגרם לך

לא אני סמוך ובטוח ש, ההתבטאויות שלך בשבועיים האחרונים

אלא אני סמוך ובטוח , תתנצל על כךרק שאתה בינך לבין עצמך 

 ודברי  שאמרתעשגם התבטאות פומבית והתנצלות על דברי הבל

לי אין מה  .לי אין מה להסתיר, שאתה יודע שהם כזב, הכזב

בלי , אתה מוזמן בכל פורום, ואם יש לך משהו לגלות. להסתיר

 ,לבוא, כמו שעשית בשבועיים האחרונים, בלי לחשוב, להתייעץ

 כל עובד עירייה, כל חבר מועצה, עובד איתיכל מי ש, ולא רק אתה

כל מי שיודע עליי כהוא זה בהתנהלות בלתי , ויהיה הבכיר ביותר

אני מזמין , חוקית או בלתי חוקית בעליל או לא במינהל תקין

ולא לאחר שאני לוקח סמכויות או לאחר שהפסקת אותו לפנות 

ותות כלפי עמראיתי את ההתנהלות . לבוא ולהתריע, להיות סגן

כי לא , ואני לא אשפוט אותך גם על ההתנהלות שלך, הספורט

כי , לא שפטתי אותך. שפטתי אותך על התפוקות בשנה האחרונה

  . כל אדם יכול יותר ויכול פחות
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  .כמוה כהסכמהשתיקה   :יש'ר בוקי צ"ד

אני מבקש פה גם להבהיר בפני , ודרך אגב,  ושופט אותך,אני באתי  :יהודה בן חמו

לא אף ,  לא אני.ועצה כי חלק מחברי המועצה דיברו איתיחברי המ

אף , גם בשיחות בארבע עיניים וגם מעבר לכך, אחד מסיעת מעוף

באנו והצבענו כהתנהגות . א בא ואמר שלקחת כסף לכיסאחד ל

של תאגיד פרטי , עירונישאדם לוקח שיק של תאגיד  ,חריגה מאוד

  , סליחה

  .  סתם טעיתלא, תאגיד עירוני  : לויאהוד יובל

  , מ"בעחברה   :יהודה בן חמו

  . השולחן הזה יגיד שזה תאגיד עירוני  : לויאהוד יובל

  .אני רוצה שישמע את זה, תן לי  :יהודה בן חמו

אתה , יא צריך לדבר אלאתה ל. אני שמעתי אותך יותר מפעם אחת  :יש'ר בוקי צ"ד

  .אני כבר שמעתי הרבה פעמים. יכול לדבר אליהם

  , אם היא עובדת עם העירייה שפחות מעניין אותי חברה  :ויהודה בן חמ

  .תאגיד עירוני. עם מכרז היא עובדת עם העירייה  : לויאהוד יובל

  ,  לדצמבר8- שב, מ"חברה בע  :יהודה בן חמו

  . עם מכרז  : לויאהוד יובל

   .ראויה רגישות, יש דברים שאתה יודע  :יאיר אברהם

  . לא ככה, תהלוא זה דיני נפשו :ד מנשה אליאס"עו

   , גם מדובר בנושא רגיש  :יאיר אברהם

  ,יובל, סלח לי :ד מנשה אליאס"עו

  ...מהופנטאני כמעט   : לויאהוד יובל

  . יובל מספיק, די  :אורן כהן

, הזה פאתוס התירגע עם , בוא. י בוקי" לא נאמרו עבלעדברי ה  : לויאהוד יובל

  . תדבר כמו בן אדם

  ,  איך פתאוםפני חודששכחת רק ל, יובל  :צביקה צרפתי
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  ?הרשו לך לדבר היום, צביקה  : לויאהוד יובל

  . מספיק, שתיים עשרה וחצי בלילה. יובל  :צביקה צרפתי

  ?למה לא פרשת, היית צריך לפרוש בעשר  : לויאהוד יובל

 שאתה לא אני ולא מחבריי טענו כלפיך, אף אחד מסיעת מעוף  :יהודה בן חמו

ואני קיוויתי בכל , ר שאתה באתכן טענו לאח. לקחת כסף הביתה

קיוויתי בכל מאודי , ואמרתי לך את זה מהשיחה הראשונה, מאודי

ומרגע שהתברר שאתה כתבת . שאפילו זה לא הכתב שלך על השיק

ומה , "יש'לפקודת בוקי צ"שהוא תאגיד , במו ידך על השיק

הלוואי ותציג לי . תציג משיכה'באתי ואמרתי ? ביקשתי ממך

  ',  שקלBYל משיכה של שק

  ... אתה   :יש'ר בוקי צ"ד

  ) מדברים ביחד(

  ?מתי קיבלתי? מישהו קיבל אותו  :יש'ר בוקי צ"ד

  . ד שלך קיבל אותו"העו  :יהודה בן חמו

  ? מתי  :יש'ר בוקי צ"ד

  , ד שלך"העו  :יהודה בן חמו

  ? מתי? היום? מתי, שלשום, היום  :יש'ר בוקי צ"ד

  . ד שלך" המכתב שקיבל העותקרא את, אתה הוזמנת  :יהודה בן חמו

  ?מתי, תגיד לי? מתי  :יש'ר בוקי צ"ד

  , ד שלך"תשאל את העו, אתה לצערי  :יהודה בן חמו

  ? מתי? אתמול? היום  :יש'ר בוקי צ"ד

   .אני לא יודע בדיוק מתי  :יהודה בן חמו

  ? לפני שבועיים? לפני שבוע  :יש'ר בוקי צ"ד

  , אני יכול להגיד לך דבר אחד  :יהודה בן חמו

   - כשהצגת את הנושא ל  :יש'ר בוקי צ"ד

  . בוקי, זה לא ישנה את העובדות  :יהודה בן חמו
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  . ברור שלא, לא  :יש'ר בוקי צ"ד

  . העובדות לא ישתנו  :יהודה בן חמו

  . יר את הכלתאתה מס  :יש'ר בוקי צ"ד

מה כי אתה תצטרך להסביר , אתה יכול לצעוק עד מחר, אין לי מה  :יהודה בן חמו

  . תיראני מס

  .בסדר. אתה תצטרך להסביר. אני אומר, אני לא צועק  :יש'ר בוקי צ"ד

  ? ח רואה חשבון לציבור"דו... אתה, רגע יהודה  : לויאהוד יובל

 אני לשמור על כבודך לא פרסמתי אותו, לכן אני בא ואומר  :יהודה בן חמו

  . בציבור

  .בוא, בוא, לא, לא  : לויאהוד יובל

  .לי אין מה להסתיר, אני. קדימה  :יש'ר בוקי צ"ד

  . תפרסם אותו, נתתי לך אותו  :יהודה בן חמו

  ? איפה  :יש'ר בוקי צ"ד

  . ד שלך"תשאל את העו  :יהודה בן חמו

  ?מתי מסרת? איפה  :יש'ר בוקי צ"ד

  .  ד"תשאל את העו  :יהודה בן חמו

  ?לפני שבועיים  :יש'ר בוקי צ"ד

  .  ד"תשאל את העו  :יהודה בן חמו

  ? ח"אתה קיבלת דו  : לויאהוד יובל

  . לא  :יש'ר בוקי צ"ד

  ? ח"יש לך צו הזמנה לבית המשפט כדי שיתנו לך את הדו  : לויאהוד יובל

  . כן,  הוא קיבל.הוא קיבל  :יש'ר בוקי צ"ד

מסרת אם . ח"קיבלת הזמנה לבית המשפט כדי למסור את הדו  : לויאהוד יובל

  . באתר האינטרנטעכשיו תשים אותו , אותו

   .אני לא יורד לרמות האלה. תודה  :חמויהודה בן 

  ? מה הגבורה הגדולה  : לויאהוד יובל
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  , י הנחיית הייעוץ המשפטי"מה שאני מבקש עפ. תודה  :יהודה בן חמו

  ?מה זאת אומרת? למה לא  :אל- אתי גן

 ישנן ,ישנן חברויות שאנחנו צריכים להצביע עליהם שמית  :יהודה בן חמו

וועדת הכספים אני מבקש למנות ב. סיעתית, חברויות שהן בפול

בנושא של . אין צורך בהצבעה במועצת העיר, נורית חסון לויאת 

  , בהנחה שיש ייצוג, ועדת תנועה

  . אני חושב שאין, לא  :עמירם מילר

  ?  בוועדת תנועהאתה אושרת  :יהודה בן חמו

  .  לא  :יש'ר בוקי צ"ד

  . ועדת זהירות בדרכים  :עמירם מילר

  . א זכור לי שהייתי פעם אחת בוועדת תנועהל  :יש'ר בוקי צ"ד

  ? בטיחות בדרכים  :יהודה בן חמו

  , אני לא זוכר שהייתי בוועדת? מה זה. גם לא  :יש'ר בוקי צ"ד

  . כי אז מסתבר שלנו אין ייצוג. אולי תבדקו, רגע  :אל- אתי גן

  . תודה. נושא ועדת תנועה יבוא לבדיקה בישיבה הבאה. לא, לא  :יהודה בן חמו

  . לארבעתנו אין לפחות ייצוג  :אל- י גןאת

  . אין ייצוג, אה  :עמירם מילר

  . אין ייצוג בוועדת התנועה  :אל- אתי גן

זו ועדה שמורכבת מנציגי . לאף אחד אין ייצוג בוועדת התנועה  :עמירם מילר

  , המועצה

  .  נהגי אגד4- ו  :אל- אתי גן

  , איש הבטיחות, נציגי אגד  :עמירם מילר

  ? למה?  למה דן אין.אגד  :אל- אתי גן

   .מתחלף למטרופולין עכשיו זה, לא  :עמירם מילר

   ?אתם שניכם כןאבל מי החליט ש, לא  :אל- אתי גן

  . נציג ממשרד התחבורה ומהנדס התנועה  :עמירם מילר
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  ? לפי מה זה נקבע  :אל- אתי גן

  . זו לא ועדה ציבורית  :עמירם מילר

אז גם ? למה אתם שניכם כן, סליחה? למה אתם שניכם כן, סליחה  :אל- אתי גן

  .לנו מגיע ייצוג

  . לישיבת מועצת העיר הבאהנושא ועדת תנועה יבוא. תן לי  :יהודה בן חמו

  ? עמירם, ככה אתה גם עובד מול הציבור  :גיא בן גל

  . אנחנו בהצבעה, גיא. תודה  :יהודה בן חמו

  ? באותה השקיפות אתה עובד מול הציבור  :גיא בן גל

  ? מפריע שלך שמישהו מאיתנו יהיהמה   :אל- אתי גן

  ? ...תגיש, אתה אומר גם לאזרח שרוצה להיות פעיל בוועדה שלך  :גיא בן גל

  .  בוודאי,...תגיש  :עמירם מילר

 אני מבקש להעביר את הוועדה ועדה לאיכות הסביבההור "יו  :יהודה בן חמו

שאני אביא , ואני אעמוד בראשות הוועדה עד להודעה חדשה, אליי

  ? ועדה- צריך להצביע שם ועדה.  בפני חברי המועצהאותה

  .  כן, איפה ששמי  :ד אלון בן זקן"עו

  , מי בעד להעביר את הוועדה. שמי  :יהודה בן חמו

  , לפני ההצבעה, סליחה, רגע, רגע  : לויאהוד יובל

  . אנחנו בהצבעה כרגע  :יהודה בן חמו

ה לא יכול לעשות את, אני ביקשתי לדבר לפני ההצבעה, לא  : לויאהוד יובל

  . הצבעה

   - אני בשעה שתיים עשרה וחצי לא, מי בעד  :יהודה בן חמו

  , אתה גם בשתיים בלילה  : לויאהוד יובל

  . ירים את ידו? מי בעד  :יהודה בן חמו

, יהודה, נורית, שלי, צביקה, ארנון, אברהם, איציק, אורן, יאיר  :אבי בן חמו

  . עמירם

  . תודה רבה. ירים את ידו ?מי נגד. תודה  :יהודה בן חמו
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  . איתן ומנשה, בוקי, אתי, גיא, נפתלי, יובל  :אבי בן חמו

  הצבעה

ארנון , אברהם מולה, איציק יואל, אורן כהן, יאיר אברהם: בעד  

יהודה בן , לוי- נורית חסון, בוזגלו- שלי עמרמי, צביקה צרפתי, לוי

  .עמירם מילר, חמו

, נפתלי גרוס ויובל לוי, גלגיא בן , איתן צנעני,  מנשה אליאס:נגד

  .ש'אתי גן אל ובוקי צי

  

ר הוועדה "ראש העיר כיו, יהודה בן חמושל מחליטים לאשר את מינוי  :169 ' מסהחלטה

  .ש'ר בוקי צי"לאיכות הסביבה במקומו של ד
  

ר ועדת תרבות להעביר לראשותו של יהודה "מי בעד יו. תודה רבה  :יהודה בן חמו

  . ירים את ידו. מחזיק תיק התרבות,  סליחה.ירים את ידו? בן חמו

, יהודה, נורית, שלי, צביקה, ארנון, אברהם, איציק, אורן, יאיר  :אבי בן חמו

  . עמירם

  ?מי נגד. תודה  :יהודה בן חמו

  . איתן ומנשה, בוקי, אתי, גיא, נפתלי, יובל  :אבי בן חמו

  הצבעה  

ארנון , להאברהם מו, איציק יואל, אורן כהן, יאיר אברהם: בעד  

יהודה בן , לוי- נורית חסון, בוזגלו- שלי עמרמי, צביקה צרפתי, לוי

  .עמירם מילר, חמו

, נפתלי גרוס ויובל לוי, גיא בן גל, איתן צנעני,  מנשה אליאס:נגד

  .ש'אתי גן אל ובוקי צי

ראש העיר למחזיק תיק , מחליטים לאשר את מינויו של יהודה בן חמו :170 ' מסהחלטה

   . ש'ר בוקי צי"מקומו של דב, התרבות
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ירים את ? מי בעד. ל העירייה זמני"ועדת ערי תיאום למנכ. תודה  :יהודה בן חמו

  . בבקשה. ידו

  . ל העירייה אבי בן חמו" מנכ להםתגיד. אבל שמי, לא  : לויאהוד יובל

  , נורית, שלי, צביקה, ארנון, אברהם, איציק, אורן, יאיר  :אבי בן חמו

  . תגיד שמי אבי בן חמו, אבל יהודה, רגע  : לויאהוד יובל

  . עמירם, יהודה  :אבי בן חמו

  .  ירים את ידו?מי נגד  :יהודה בן חמו

  . איתן ומנשה, בוקי, אתי, גיא, נפתלי, יובל  :אבי בן חמו

  הצבעה  

ארנון , אברהם מולה, איציק יואל, אורן כהן, יאיר אברהם: בעד  

יהודה בן , לוי- נורית חסון, בוזגלו- שלי עמרמי, צביקה צרפתי, לוי

  .עמירם מילר, חמו

, נפתלי גרוס ויובל לוי, גיא בן גל, איתן צנעני,  מנשה אליאס:נגד

  .ש'אתי גן אל ובוקי צי

  

ר ועדת "ל העירייה כיו"מנכ, חמו-מחליטים לאשר את מינויו של אבי בן :171 ' מסהחלטה

   .ש'ר בוקי צי"ערי תאום במקומו של ד
  

  .ירים את ידו? מי בעד. ועדת ספורט לצביקה צרפתי. ודהת  :יהודה בן חמו

, יהודה, נורית, שלי, צביקה, ארנון, אברהם, איציק, אורן, יאיר  :אבי בן חמו

  . עמירם

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

  . איתן ומנשה, בוקי, אתי, גיא, נפתלי, יובל  :אבי בן חמו

  הצבעה  

ארנון , אברהם מולה, איציק יואל, הןאורן כ, יאיר אברהם: בעד  

יהודה בן , לוי- נורית חסון, בוזגלו- שלי עמרמי, צביקה צרפתי, לוי
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  .עמירם מילר, חמו

, נפתלי גרוס ויובל לוי, גיא בן גל, איתן צנעני,  מנשה אליאס:נגד

  .ש'אתי גן אל ובוקי צי

  

ועדת הספורט ר "מחליטים לאשר את מינויו של צביקה צרפתי כיו :172 ' מסהחלטה

   .ש'ר בוקי צי"במקומו של ד
  

  .ירים את ידו? מי בעד, ועדה חקלאית ארנון לוי. תודה  :יהודה בן חמו

  , נורית, שלי, צביקה, ארנון, אברהם, איציק, אורן, יאיר  :אבי בן חמו

  ... אבל אני , אל תיעלב, בוקי  : לויאהוד יובל

  . נפתלי, יובל לוי, עמירם, יהודה  :אבי בן חמו

  , נראה לי הוועדה הכי חשובה. אני בעד ארנון לוי  :גיא בן גל

   ?אז יובל כן  :אבי בן חמו

  . אני בעד  :גיא בן גל

  . אוקי, בעד  :אבי בן חמו

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

  . איתן ומנשה, בוקי, אתי,  נפתלי:נגד  :אבי בן חמו

  .אין? מי נמנע  :יהודה בן חמו

  הצבעה  

ארנון , אברהם מולה, איציק יואל, אורן כהן, יאיר אברהם :בעד  

יהודה בן , לוי- נורית חסון, בוזגלו- שלי עמרמי, צביקה צרפתי, לוי

  .גיא בן גל, עמירם מילר, חמו

אתי גן אל , נפתלי גרוס ויובל לוי, איתן צנעני,  מנשה אליאס:נגד

  .ש'ובוקי צי
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י כנציג העירייה בוועדה החקלאית במקומו מחליטים למנות את ארנון לו :173 ' מסהחלטה

  .ש'ר בוקי צי"של ד
  

   . חבר מחליף נורית חסון לוי, ועדת חינוך  :יהודה בן חמו

, יהודה, נורית, שלי, צביקה, ארנון, אברהם, איציק, אורן, יאיר  :אבי בן חמו

  . עמירם

  ?מי נגד. תודה  :יהודה בן חמו

  . איתן ומנשה, יבוק, אתי, גיא, נפתלי, יובל  :אבי בן חמו

  .תודה רבה  :יהודה בן חמו

  הצבעה

ארנון , אברהם מולה, איציק יואל, אורן כהן, יאיר אברהם: בעד  

יהודה בן , לוי- נורית חסון, בוזגלו- שלי עמרמי, צביקה צרפתי, לוי

  .גיא בן גל, עמירם מילר, חמו

אתי גן אל , נפתלי גרוס ויובל לוי, איתן צנעני,  מנשה אליאס:נגד

  .ש'וקי ציוב

  

מ ראש העיר בוועדה "לוי כמ-מחליטים לאשר את מינויה של נורית חסון :174 ' מסהחלטה

  .ש'ר בוקי צי"במקומו של ד, לחינוך
  

פתיחת חשבון בנק נפרד לכספי אגרת שמירה ולצרכי מימון שירותי שמירה   .8

  .ואבטחה

  

נו חזרנו במה שאנחת שצריך היה לשנות את כל השקלול אני חושב  :אל- אתי גן

   . ם מלכתחילה שמספר כזה מקבל מקולא ייתכן, מההתחלה

  . בבקשה,  בתיה בראף.8נושא . תודה  :יהודה בן חמו

 פתיחת חשבון בנק נפרד לכספי  אתם מתבקשים לאשר8סעיף   :ד בתיה בראף"עו
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יש בעיריית כפר סבא חוק עזר , כפי שידוע לכם. אגרת שמירה

חוק העזר הזה . ת שמירהחוק עזר אגר, 2002שהתקבל בשנת 

  , התקבל

  ? הוא לא פג תוקף? הוא לא מוגבל בשנים  : לויאהוד יובל

כשגל הפיגועים של הטרור היה גועה , תחילת האינתיפאדהבשלהי   :ד בתיה בראף"עו

ולמעשה עיריית כפר סבא קיבלה את החוק הזה בין . מאוד

ו יצא, לימים. הרשויות הראשונות במדינה שהחוק התקבל אצלה

, איך ליישם אותו,  להפעיל חוק עזר כזהקשר לנהלים של איךב

באחד החוזרים של משרד  .יצאו שני חוזרים של משרד הפנים

 הוראה של משרד הפנים שעל מנת לקיים את כספי הפנים היתה

בעיריית . הרשות מתבקשת לפתוח חשבון בנק, אגרות השמירה

 לכספי אגרת כפר סבא לא נפתח עד היום הזה חשבון בנק נפרד

. שלא ראו לנכון לפתוח עוד חשבוןמשיקולים של חסכון , השמירה

 י גיא בן גל"תביעה ייצוגית עידוע לכם שהוגשה , יחד עם זאת

במסגרת התביעה הייצוגית שהוצגה הועלו . ותושבים נוספים

ובין השאר , יישומו של חוק העזר, כנגד חוק העזרטענות רבות 

ובדה שלא פתחו חשבון בנק לפי חוזר כנגד העהיתה טענה נוספת 

שהחוזר הזה קרם עור , שוב מזכירה לכםאני . ל משרד הפנים"מנכ

  . אופשרוגידים אחרי שחוק העזר 

   ?הוא היה היועץ המשפטי? ...למה אלון בן זקן לא אמר  : לויאהוד יובל

  ,י בית המשפט"נשאלה השאלה ע  :ד בתיה בראף"עו

  , אני רוצה להבין, יחהסל, סליחה, לא  : לויאהוד יובל

  , האם יש נטייה של עיריית  :ד בתיה בראף"עו

  ? למה היועץ המשפטי של עיריית כפר סבא לא מדבר  : לויאהוד יובל

  ,  דברייאתה תוכל לענות לי ולדבר אחרי שאסיים את  :ד בתיה בראף"עו

א  של עיריית כפר סב למה היועץ המשפטיאני רוצה לדעת, לא, לא  : לויאהוד יובל
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   ?לא מדבר

  , מפני שאני זו שמטפלת בנושא הזה  :ד בתיה בראף"עו

  ? בתוקף מה  : לויאהוד יובל

  . י ייפוי כוח של עיריית כפר סבא"עפ  :ד בתיה בראף"עו

  ? משלמים לך בנפרד על זה  : לויאהוד יובל

   .יובל, נו, די  :אבי בן חמו

אבל זה לא ,  לא?אמרתי לך להישאר. לך הביתה, סליחה, רגע  : לויאהוד יובל

  . היא לא היועצת המשפטית של העירייה, סליחה. מקובל

  , אני יכולה לענות לך, יובל  :ד בתיה בראף"עו

אם הוא ? למה הוא לא מתפקד, אבל יש פה יועץ משפטי לעירייה  : לויאהוד יובל

  . תגידו, לתפקיד... לא 

 של עיריית טיאני זאת שמטפלת בנושא הזה מכוח היועץ המשפ  :ד בתיה בראף"עו

מטפל לא בכל הייעוץ המשפטי של עיריית כפר סבא . כפר סבא

וכדאי שתתכבד ותראה באיזה נושאים . היועץ המשפטי הפנימי

  . אני מטפלת בנושא הזה, שלו

  - אז הוא לא מתאים ל, סליחה  : לויאהוד יובל

  . הוא היועץ המשפטי, אבל המועצה, זה לא משנה  :נפתלי גרוס

  ? - הוא לא מספיק. אני לא מבין? הוא לא ראוי לתפקיד שלו  : לויאהוד יובל

   ...של העירייה ולאשל המועצה זה היועץ המשפטי היועץ המשפטי   :נפתלי גרוס

  .  אתה לא בזכות דיבור,בבקשה, נפתלי  :יהודה בן חמו

יש פה יועץ משפטי . אבל היא אומרת דברים שהם לא נכונים, לא  :נפתלי גרוס

  , של העירייה

  .בזכות דיבור שלך תגיד אותם  :ודה בן חמויה

  , אנחנו רוצים לקבל, לא  : לויאהוד יובל

  , נפתלי, עם כל הכבוד  :יהודה בן חמו

  . אבל היועץ המשפטי לעירייה צריך לתת את ההסבר הזה, לא  : לויאהוד יובל
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  .בתיה, בבקשה  :יהודה בן חמו

  .פטי לעירייהזה תפקיד של היועץ המש, עם כל הכבוד  : לויאהוד יובל

  , י בית המשפט"בבית המשפט נשאלנו עהתיק שמתנהל במסגרת   :ד בתיה בראף"עו

  . זה תפקיד שלו, לא  : לויאהוד יובל

  , אם יש מניעה  :ד בתיה בראף"עו

  . זה התפקיד שלו  :נפתלי גרוס

  . אתה מפריע, נפתלי  :יהודה בן חמו

   - זה מפריע לי ש. אני יודע שאני מפריע  :נפתלי גרוס

  . יש יועץ משפטי לעירייה. אבל אתה עובר על החוק  : לויאהוד יובל

  .בבקשה, בתיה, הלאה  :יהודה בן חמו

י בית המשפט "במסגרת התיק שמתנהל בבית המשפט נשאלנו ע  :ד בתיה בראף"עו

הואיל והודענו שאין . אם יש מניעה שייפתח חשבון בנק במזרחי

, תיחת חשבון בנק אז מובא כרגע לחברת המועצה פ,מניעה כזאת

כי הגזבר לא יכול על דעת עצמו לפתוח חשבון בנק מבלי שיש 

   .אישור לזה במועצת העיר

  ? מי בעד פתיחת חשבון הבנק. תודה רבה  :יהודה בן חמו

  . אני מבקש לדבר  :גיא בן גל

  . לא מיהרת היום?  לאן אתה ממהר,סליחה, סליחה  : לויאהוד יובל

  . בבקשה, גיא  :יהודה בן חמו

הגשתי יחד עם , ד בתיה בראף"אני כפי שציינה עו, חברים יקרים  :גיא בן גל

, תושבים של העירחלקם , מהסיעה שליחלקם , תושבים נוספים

סיעת הירוקים חלק . תביעה ייצוגית בנושא של אגרת השמירה

 הצהירה שהיא מתנגדת  באפקט פורמליממסע הבחירות שלה

והמטרה .  בכפר סבאלאופן שבו אגרת השמירה נגבית כרגע

התביעה הייצוגית היא כולה באופן אופטימאלי המוצהרת של 

אז ,  ואם זה לא יעלה בידנו,להביא לביטול מוחלט של האגרה
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שגם אם , לפחות לעשות את השיפורים ואת התיקונים ההכרחיים

, שלפחות יעשו את התיקונים הדרושים, האגרה תמשיך להיגבות

את אחד . י החוק"רד הפנים ועפקודם כל לפי הנחיות של מש

הוא חלק , העיוותים שבעינינו הוא אחד החמורים ביותר

סוף באיחור ניכר מאוד מצאה -  סוף,אינטגראלי מהתביעה שלנו

  .י פתיחת חשבון בנק נפרד"לנכון עיריית כפר סבא לתקן ע

וד לא משכנע שבגין אני את ההסבר המא, עם כל הכבוד, בתיה  

הסיבה הפורמלית שגם בבית המשפט שזו , חסכון במשאבים

וגם לאורך כל השנים שהיינו , עיריית כפר סבא טענה אותה

תמיד שמעתי , צריכים לפתוח פה חשבונות בנקים לכל מיני צרכים

שהסיבה הפורמלית שבגללה , את ההסבר המאוד לא משכנע הזה

ל "בניגוד מובהק למה שנאמר בחוזר מנכעד היום במשך שנים 

מנעה עיריית כפר סבא לפתוח חשבון בנק נפרד משרד הפנים נ

אני חושב שזה עלבון לאינטליגנציה לתת , לנושא אגרת השמירה

הגדיל .  שבגלל חסכון במשאבים לא נפתח חשבון נפרדהסבר

שזה כדי לא , ל העירייה שאמר לי אבי"לעשות אפילו בעבר מנכ

ההוצאות , כלומר. את ההוצאות בגין פתיחת חשבון נפרדלשלם 

השוטפות של אחזקת חשבון נפרד זה מה שהניע את עיריית כפר 

  .סבא מפתיחת החשבון

זו לא . שיהיה בריא, בשטות הזאת, סליחה, מי שבוחר להאמין  

והסיבה .  נפרד לאגרת השמירהלא נפתח חשבוןהסיבה שבגללה 

אני שמח , שאנחנו התעקשנו לדבר הזה וממשיכים להתעקש עליו

כי בית המשפט אמר את ,  עושה את זהשבאונס ובדוחק העירייה

השופטת היתה מאוד ברורה וביקשה מכם לתת . דברו בעניין הזה

. הסברים מניחים את הדעת למה עד היום לא נפתח החשבון

 ועובדה שהדבר ,ועובדה שלא נתתם הסברים שמניחים את הדעת
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  . כאמור באיחור גדול מאוד ללא שום הצדקה, זה מובא שוב

  . בסדר, אתה תצביע בעדו  :איציק יואל

  . לא  :גיא בן גל

  .מה לא  :איציק יואל

  . סליחה, אתיקה של התנהלות. לא  :אל- אתי גן

  ? אתה נגד פתיחת החשבון  :איציק יואל

אני לא יכול שלא לדבר במנותק ,  עכשיו.אתה עוד רגע תדע  :גיא בן גל

מההקשר הכולל יותר של מה שנאמר בשבועיים האחרונים בנושא 

איציק יואל אפילו הספיק להגיד כמה משפטים . שמירהאגרת ה

 הוא האשים לא פחות ולא יותר. על זה בישיבת התקציב האחרונה

התביעה הייצוגית עומדת מאחורי היא את סיעת הירוקים ש

, שהיא למעשה תוקעת גול עצמי לעיריית כפר סבא ולעצמה, הזאת

  , פחות או יותר

  . ולתושביה  :איציק יואל

אבל היה מאוד ברור ', גול עצמי'לא יודע אם השתמשת במושג   :גיא בן גל

ואם אני אומר לא נכון משהו אז , שאתה מאשים את הירוקים

,  וזה שבגלל שאנחנו בעצם הגשנו את התביעה,אתה תשלים אותי

בעקבות זה שהוא עלה לסדר היום עיריית . הנושא עלה לסדר היום

ם ובמהויות השונות כפר סבא היתה צריכה לנבור בעומק הפרטי

למעשה היא ביצעה דין . האגרה נגביתשקשורות לאופן שבו 

לעדכן את , ודברים מול משרד הפנים באופן שהתיר לה לכאורה

, ואז לא פחות ולא יותר. תעריף האגרה ולדרוש סכום גדול יותר

כולל לדעתי , גם אתה וגם נציגים בכירים של הנהלת העיר הזאת

,  היה להם לדעתי חוצפה,דובר העירייהכולל , ראש העיר עצמו

וזה . האגרה תעלהלבוא להאשים את סיעת הירוקים שבגללכם 

. היה אמור אגב להיות חלק מסדר היום של ישיבת המועצה היום
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ומכל , נשלחה אל כולנו טיוטת חוק העזר, פתיחת חשבוןלא רק 

. מיני סיבות הנושא הזה משום מה לא הגיע הערב לשולחן הדיונים

, כמו שלי עמרמי, ש אפילו חברות מועצה מסיעת ראש העירי

  .שהתבטאה ציבורית נגד היוזמה להעלות את מחיר האגרה

אני יכול להגיד לכם בצורה נורא מובהקת מה היה קורה , עכשיו  

 שהצביעו בעד הדחתו אותם אנשים. אם זה כן היה מגיע כאן הערב

יה המהוללים שהם חברי הקואליצ, יש מכל הוועדות'של בוקי צ

כי זאת , כנראה היו מצביעים בעד העלאת האגרה, של העיר הזו

כולל , וחברי האופוזיציה. העמדה המוצהרת של הנהלת העיר

היו מצביעים בכלל נגד , סיעת הירוקים שרוצים לבטל את האגרה

כי זה בדיוק , כנראה שמישהו הבין שאם זה מה שיקרה. ההעלאה

כי אף .  אותםשי לבוא ולהאשיםהיה קו, כנראה מה שהיה קורה

אקדח לרקה של הנהלת עיריית כפר סבא ואומר אחד לא מחזיק 

אמר אף אחד לא . 'ונה לכם רעאולא י, תעלו את אגרת השמירה'

  , גם ממשרד הפנים. את זה

אל .  שאין לך מושג מה אנשים היו עושיםאל תשער השערות, גיא  :יאיר אברהם

  .עזוב, תשער השערות כאלה

  . שלא הובא לשולחןזה לא מקרי , אני יכול להגיד באופן די ודאי  :בן גלגיא 

  . אבל אל תשער השערות מה היה קורה אם לא, מאה אחוז  :יאיר אברהם

  , אני גם רוצה להאמין  :גיא בן גל

  , למה אני התבטאתי  :יאיר אברהם

ם רוצה להאמין שאנשים כמוך הביאו ביקורת על זה ואולי אני ג  :גיא בן גל

  ... יש לזה קשר לזה שאתה 

  .אז אל תניח הנחות, מאה אחוז  :יאיר אברהם

אבל מכאן ועד להאשים אותנו בעובדה שאנחנו הסיבה שהאגרה   :גיא בן גל

 הוא .משרד הפנים לא מחייב אתכם לעשות את זה, רבותיי, עולה
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אף אחד לא מחייב את עיריית כפר סבא . מתיר לכם לעשות את זה

יש . ' ב- ולא לגבות מחיר גבוה יותר . ' א- ה לגבות אגרת שמיר

עד היום , שלמרות שהחוק הסמיך בידם את האפשרות, עיריות

כי הן סבורות שאת נושא , בכלל לא חוקקו חוק עזר עירוני

, האבטחה והשמירה הם צריכים לממן באמצעות כספי הארנונה

. ולא באמצעות אגרה נוספת שהם מטילים על הגב של התושבים

סבלה לא פחות מפיגועים מעיריית כפר , שעם כל הכבוד, העיריי

לא ביצעה את חוק העזר הזה , בשם נתניה, סבא ואולי אף יותר

כי כנראה שמרים  ?למה. ולא תיקנה אותו ולא יזמה אותו עד היום

 לא חושבת שיש הצדקה ציבורית וכלכלית להטיל את פיירברג

. ספי הארנונההעול הכספי הזה על גבם של התושבים מעבר לכ

עשתה את מה , היא כן יכולהכי  2002- עיריית כפר סבא בסברה 

, משרד הפניםל "פעלה בניגוד להנחיות מנכ, י חוק"שמוקנה לה עפ

וכולם מבינים את הרציונאל של פתיחת , לא פתחה חשבון נפרד

כי זו הדרך היחידה לדעת שהכספים שמוצעים , חשבון נפרד

 למטרה הייעודית של שמירה לטובת העניין הם אכן נעשים

יש כרגע דיון משפטי שרחוק מלהיות גמור בין העותרים . ואבטחה

עובדה שבית המשפט . בנושא של התביעה הייצוגית לבין העירייה

שהרי התביעה , שלל על הסף את הטיעונים שלנו בעניין הזהלא 

  . עדיין מתבררת ועומדת

ל הכולל שלנו של בדבר הביטויכול להיות שהעמדה הגורפת שלנו   

אבל לכל הפחות נעשים חלק מהתיקונים , האגרה לא תתקבל

ולכן כל עוד הנושא  ,שאנחנו דרשנו אותם וממשיכים לדרוש אותם

זה דבר , ברור שלפתוח חשבון נפרד אנחנו בעד, הזה תלוי ועומד

אבל תהיו סמוכים ובטוחים שהנושא הזה לא יורד מסדר . הכרחי

בתיה בראף אמורה .  הביטחון הקרובההוא מובא לוועדת, היום
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,  לנו סקירה מקיפה בנושא הזהי סדר יום שנשלח"להציג שם עפ

. וזה רק עניין של זמן כנראה עד שזה יובא שוב למועצת העיר

. שלי עמרמי כבר הביעה את דעתה, ואתם כולכם צריכים להחליט

, י דיווחים בתקשורת וציטוטים שנאמרו מפיה"היא לא סבורה עפ

היא צריכה גם . יריית כפר סבא צריכה רק לחשוב כלכליתשע

. שלי,  אני אהבתי את הטרמינולוגיה הזאת.לחשוב תושבית

  . בהחלט חשיבה תושבית זה דבר שצריך לעמוד לנגד עינינו

ואפילו בשעט נפש מסוימת את , דוחה מכל, אז אני עם כל הכבוד  

נושא עולה את העובדה שבגללנו ה, הניסיון הנואל להפיל עלינו

הסיבה היחידה . לסדר היום ומבקשים עוד כסף מהציבור

כי מישהו בגורמים המקצועיים של , שמבקשים עוד כסף מהציבור

עיריית כפר סבא והנהלת העיר החליט שהוא רוצה לגבות עוד כסף 

אז לכן . אף אחד לא מכריח אתכם לעשות את זה. מהציבור

קודתית של הערב כמובן המשוכה הנ, נכון. טוב אם כן- תחשבו טוב

, הגם שזה באיחור, שלפתוח באיחור רב את החשבון זה דבר רצוי

ל "בניגוד לעמדות מנכ, והגם שזה נעשה בניגוד מוחלט כל השנים

  . בענייןל"מנכהמשרד הפנים וחוזר 

  . אתי, תודה  :יהודה בן חמו

שאלת הבהרה למה , לגיא? אליו, אני יכול שאלת הבהרה רגע  :איציק יואל

אני , אני רוצה לשאול אותו משהו. שאמרת כדי שתמשיך ברצף

בהנחה שהעתירה שלכם לבית . רוצה לראות איך הוא רואה את זה

המשמעות , המשפט תתברר כנכונה ותקבלו סעד מבית המשפט

 חזרה היא שתושבי כפר סבא באמצעות המיסים והארנונה ישלמו

  ?נכון, לעצמם או לאחרים כסף

  . היה צריך להיות מלכתחילהכך זה   :גיא בן גל

  ? נכון, זה בעצם מה שאתם רוצים להשיג, אני שאלתי, עזוב  :איציק יואל



    13.01.2010  204  מועצה מן המניין 

  , השבה של סכומים  :נפתלי גרוס

  ,תן לי רגע לגמור נפתלי, המשמעות  :איציק יואל

 שזה 2008- ו 2006לפרק הזמן שבין , תתקבלעל פניו אם התביעה   :גיא בן גל

  ,צוגית מדברתפרק הזמן שעליו התביעה היי

  , לא לך, אני אומר את זה לשלי, המשמעות  :איציק יואל

  , ויינתנו החזרים יחסיים לתושבי העיר בגין התביעה  :גיא בן גל

תן , רק אני ביקשתי ממך, לא לך, אני מסביר את זה לשלי, תקשיב  :איציק יואל

שעוד פעם הדבר , המשמעות של הדבר הזה. לי להגיד את הדברים

  .   לכיסי התושביםהזה ייכנס

  , לא, לא, לא  : לויאהוד יובל

  . אתה מעוות את הדברים, לא  :נפתלי גרוס

  .תן לו זכות דיבור  :יאיר אברהם

  . פופוליזם...   :נפתלי גרוס

  . סליחה, סליחה נפתלי  :יאיר אברהם

, בוא? נפתלי,  אתה יודע מה זה פופוליזם באמת,אתה יודע נפתלי  :איציק יואל

מתבטא בין היתר כשיש , פופוליזם באמת עכשיו. בשביל הקטע

אבל שכשפלאט העלה , טענות נגד זה שבתיה בראף מעלה את זה

  . לא שאלתם את אותה שאלה, נושא אחר

  . זה היה בתחום הסמכות שלו  : לויאהוד יובל

  '? תחום אחר'מה זה . אז זה הפופוליזם  :איציק יואל

   ?אתה יודע מה זה אומר  : לויאהוד יובל

  '?  תחום אחר'מה זה   :ציק יואלאי

יש להם יועצים , החברה הכלכלית ומפעל המים הם ישויות שונות  :גיא בן גל

  .משפטיים נפרדים

  ? מה זה קשור לחברה הכלכלית  :איציק יואל

  . זה קשור  :גיא בן גל
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  .בחייך,  מה אתה.אתה אישרת את זה בתור עירייה  :איציק יואל

  . הוא רק יועץ משפטי, הסליח, לא, לא  : לויאהוד יובל

  . אבל זה לא פופוליזם  :נפתלי גרוס

  . אז טעות  :איציק יואל

  ? סיימת איציק. תודה  :יהודה בן חמו

  . כן  :איציק יואל

  . בבקשה, אתי  :יהודה בן חמו

ושוב אני מתנצלת שאני אומרת , אני יושבת פה בקטע הזה, טוב  :אל- אתי גן

הכסף הזה . ר הזה לאחור מתחילת הסיפושאני מעורבת מזה

וכסף ייעודי אומר . שאושר על אגרת השמירה היה כסף ייעודי

  , אתה גובה ואתה מוציא אותו בדיוק

  . תובע אותו  :איציק יואל

שהושתה בגלל השבתה של התביעה היתה על התוספת . נכון, תובע  :אל- אתי גן

כל השאר לפני . זה הכל. להוסיף לשמירה, כל מערכת החינוך בעיר

כשעבר חוק העזר ולא נפתח החשבון . ה על חשבון העירייהזה הי

כבר אז אנחנו בוועד ההורים היתה לנו הרגשה שהכסף , הייעודי

שהוא לא מכסה בעצם את חוק העזר שנחקק , הולך לאיזשהו בור

אחרי שהוזמנו , לאחר מכן יצא גם החוזר כי הצטרפו. בכפר סבא

שדיבר חד זר הוצא חו, לוועדת החינוך גם, לוועדת הכנסת

וגם שם הוא דיבר חד משמעית על , משמעית על אגרת השמירה

 עד היום חזרנו וביקשנו 2004משנת , לצערי הרב. כסף ייעודי

  . בדיוק את ההתחשבנות ולא התקבלה

במסמך שאני מחזיקה מבקר העירייה התעלם בכלל , יותר מזה  

, וכתב שאגרת שמירה היא ההכנסות נגבים עם הארנונה, מזה

לא , כשביקשנו הכנסות משמירה. ורשום בסעיף הכנסות משמירה

זה עד הבחירה , אבל זה לא קשור לקטע, אחדאיום היה . קיבלנו
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 גם אחרי זה הוצאות השמירה .של ראש העיר מר יהודה בן חמו

מה . הסעיף התקציבי הלך וגדל בלי שום פרופורציה. הלכו וגדלו

נסגרו .  בית הספר נסגרלפי מיטב ידיעתי? נוספו בתי ספר? קרה

סיורים , שמירה זה, שמירה היקפית, השמירה. פה בתי ספר

ההוצאות לשמירה זה פתאום ? מה, סיורים כאלה, כאלה

  . עוד מעט זה יעבור את כל תקציב החינוך. Issue- ה

מה בעצם בעקיפין חייב את רק כאשר בית המשפט , אז לצערי הרב  

ותאמינו לי , חשבון נפרדלפתוח , שהיה צריך כבר להיות מזמן

אתם צוחקים . Peanuts- שהכסף של הפתיחה והניהול זה ה

ואני מקווה שגם , בשעה טובה, אז קודם כל. לאנשים בעיניים

בכספים , זה כסף ייעודי, בכספים ייעודיים, אתה המבקר להבא

ולא שצריך , בשביל לומר מה לעשותהאלה אתה לפחות תהיה הגון 

  . לבית המשפטלהגיע 

שאין הצדקה להאשים אותנו שאנחנו פוגעים בטח ובטח , עכשיו  

אני ,  כחוק כי יש תאריכיםהבגאם באמת לא נ, סליחה. בתושבים

אני , כמו הרצליה שהפסיקה לגבותכבר לא אומרת שכמו נתניה או 

  , נגבהאם זה לא , לא אומרת על זה

אני ? פטאתם מוכנים ללכת לגישור במקום התביעה בבית המש  :איציק יואל

  . שואל אתכם

  . לא  :גיא בן גל

  ? על מה? לגישור  :אל- אתי גן

  , להסיר את זה, בדיוק על זה  :איציק יואל

  . תביא את ההצעה לגישור. יכול להיות  :אל- אתי גן

בינתיים לא . השופטת שלחה אותנו לדבר? למה אתה שואל  :נפתלי גרוס

  . מדברים איתנו

  ? מי לא מדבר אתכם  :איציק יואל
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  . פנו לעירייה ולא מדברים איתנו. העירייה  :תלי גרוסנפ

  . תבדוק  :אל- אתי גן

  . אנחנו פנינו דרך אגב  :נפתלי גרוס

  , דבר אחד ברור חד משמעית. זה לא משנה  :אל- אתי גן

  ? העותרים? מי זה אנחנו  :איציק יואל

  .העותרים, כן ,כן  :נפתלי גרוס

להגיש עתירה צריכים אנחנו היינו שמחים אם לא היינו   :גיא בן גל

   .מלכתחילה

  .  תן לי להבין?התושבים? מי זה  :איציק יואל

  .זה לא לפה, נדבר על זה אחר כך, אתה רוצה. העותרים  :נפתלי גרוס

 לבוא . לפגוע בתושבי העירהאחרונים שרוציםאנחנו , איציק  :אל- אתי גן

  , לזרוק את זה אלינו

  . מה לעשות,  תוצאההאבל ז  :איציק יואל

  .זה לא שום תוצאה  :אל- י גןאת

  . אנחנו לא, אתה היית תומך בהעלאת האגרה  :גיא בן גל

  . נפתלי. תודה  :יהודה בן חמו

  ? איך זה אשמתנו, אנחנו נגד העלאת האגרה  :גיא בן גל

את מה שקורה , כשרוצים להשוות לנתניה גיא, בחיי, גיא, תראה  :איציק יואל

  . צה להיות נתניהאני לא רו, שם בצד הביטחון לעומת פה

 שהמטרה אני לא חושב, אני אסביר לכם למרות שלא התכוונתם  :יהודה בן חמו

  . אבל תכף אני אסביר,  האגרהשלכם היתה להעלות את

   .זה לא קרה עד היום, חשבון נפרד נפתח בזכות התביעה הזאת  :גיא בן גל

   .כך לא במתכווןהסיעה גרמה ל, בוא נגיד ככה  :יהודה בן חמו

  . יש להניח  : בן גלגיא

  ? למה יש להניח, אני אומר  :יהודה בן חמו

  ... אולי בלי להתכוון, תספר לנו, יהודה  : לויאהוד יובל
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  ? אתה לא רוצה לדבר, נפתלי  :יהודה בן חמו

אני , טוב.  אני אין לי קול חזק.אני לא יודע לצעוק. שיהיה שקט  :נפתלי גרוס

אני אולי , קודם כל. אמרו החברים שליאשלים קצת את מה ש

 כדי לקבל פרופורציות ,חוק העזרחוקקו שלא  ...אתייחס לזה שיש

  ,  רשויות250-  שיש במדינת ישראל כצריך לדעת

  . 263  :יהודה בן חמו

אז , אלה הפרופורציות.  חוקקו חוק עזר50- רק כ. 250אני מכיר   :נפתלי גרוס

  . צריך לדעת

  ? נכון, ...ראוי לציין שהחוק  :יאיר אברהם

   .2002. כן  :אל- אתי גן

  .זה באופן ברור, אני תמיד בעד שהאמת תיאמר  :יאיר אברהם

  . צריך לדעת את זהולכן   :נפתלי גרוס

   . לא להפריע, נפתלי בזכות דיבור, סליחה  :יהודה בן חמו

ההבדל העקרוני בין אגרה או היטל לבין מס כמו , אגרת השמירה  :נפתלי גרוס

, ומס. טל מכוונים למטרה מסוימתזה שאגרה או הי, ארנונה

זה מס שאתה מכניס לאיזשהו בנק וממנו מוציא את כל , ארנונה

  ,  פה במקרה שלנו אגרת השמירה.ההוצאות של העירייה

  . הלוואי ואת כל ההוצאות  :אבי בן חמו

הכספים , אבל בהיטל לעומת זאת או באגרה. רוב ההוצאות  :נפתלי גרוס

ולכן . ה ספציפית שהוגדרה מראשצריכים להיות מכוונים למטר

אחד הדברים שצריכים להיות בבסיס של הדבר זה שיהיה חשבון 

כי אחרת אי אפשר . שלשם ייכנסו הכספים ומשם הם ייצאו, נפרד

ועיריית . לפקח שבאמת הכספים הולכים לאן שהם צריכים ללכת

כפר סבא באמת לאורך השנים עשתה כל מיני שמיניות כדי שלא 

ושם , כי נוח לה שהכספים יהיו בחשבונות הכלליים, זהלעשות את 

  .היא יכולה לעשות איתם מה שהיא רוצה
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אני רוצה לספר לכם שסוף סוף עיריית כפר סבא כשהיא החליטה   

כי לא מזמן . שזה לא להרבה זמןיכול להיות , לפתוח את החשבון

  , ץ קיבל החלטה לבטל חוק עזר בעניין השמירה בעיריית חולון"בג

  . נחכה עם זה  :עמירם מילר

זאת . ויש להחלטה הזאת משמעות כנראה גם לגבי כפר סבא  :נפתלי גרוס

ץ "כנראה כל חוקי העזר לפי מה שאני הבנתי מהבג, אומרת

כנראה כל חוקי העזר בעניין אגרת השמירה יהיו תקפים , שקראתי

אותם ...  יוכלוואחרי זה כנראה כבר לא , עד לסוף השנה הזאת

  ,  שנים היה חוק עזר בכפר סבא8 או 7- ש,  זאת אומרת.בכלל

  . אז החשבון יהיה לשנה  :יהודה בן חמו

 שנים 7. הפרופורציה יפה. זה יפה מאוד, החשבון יהיה רק לשנה  :נפתלי גרוס

  . השנה יהיה קצת סדר, עיריית כפר סבא חגגה

  ? למה חגגה  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

, אני אגיד לך למה לא היתה שמירה, אתחגגה מהבחינה הז  :נפתלי גרוס

זה . לכיוונים שלא היו צריכים להיות מוצאיםהכספים הוצאו 

  . הכל

  ? אפשר להוכיח את זה, מה זה  :איציק יואל

   .בוודאי  :נפתלי גרוס

  . להוכיחיש לך קושי , חשבון ייעודיהכסף לא בכל עוד   :גיא בן גל

  . אתה יכול להוכיח  :יהודה בן חמו

  . זאת הבעיה  :לגיא בן ג

  . איציק, ת ובמופתיםותבאו  :נפתלי גרוס

  ,אתה יודע את זה טוב מאוד שאתה, אתה יכול להוכיח, גיא  :יהודה בן חמו

  , זה לא נכון להגיד שהעירייה  :נפתלי גרוס

את ? בסדר, טוען שטסת עם הכסף הזה לסיןאף אחד לא , יהודה  :גיא בן גל

  , שכסף, ודאבל עם כל הכב. זה אנחנו לא טוענים
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  . את המתורגמן כן  :יהודה בן חמו

  , כשכסף נמצא בחשבון נפרד  :גיא בן גל

  , את המתורגמן אני אומר לך באחריות  :יהודה בן חמו

, יש לך בקרה של מאה אחוז מה נעשה עם הכסף לצורך הייעוד שלו  :גיא בן גל

  . ולכן עמד על כך משרד הפנים

  ,...גיאתכף   :יהודה בן חמו

 עשו  שנות הכהונה שלך הפקידים6- בזו תהיה היתממות לטעון ש  :לגיא בן ג

. כל מאמץ לא לפתוח חשבון רק כדי לא לשלם על זה עמלת חשבון

  .זו היתממות

  ? היתרוןאתה יודע מה  :יהודה בן חמו

  ) מדברים ביחד(

   ,מדברים על עיריית כפר סבאאבל כש, ...אנחנו לא מדברים על   :נפתלי גרוס

  . ..שלושת האנשים פה היו, שמירה... אם לא היה כסף ל, מירםע  :אל- אתי גן

  ) מדברים ביחד(

ובישיבה אם תקרא , אתה כנראה היית בישיבה שאישרה את החוק  :נפתלי גרוס

 שהיה אז ראש העיר אמר במפורש ולדמר , את הפרוטוקול

  . שייפתח חשבון נפרד

   .אבל לא נפתח  :עמירם מילר

  .  מה לעשות,אבל לא נפתח  :נפתלי גרוס

  . מצוין  :עמירם מילר

  ? מה אתם רוצים, היום נצביע פה אחד  :איציק יואל

  ,  שנים הוא עשה עם הכסף7  :נפתלי גרוס

  . נפתלי בזכות דיבור, סליחה  :יהודה בן חמו

   .הוא מקבל אותו כסף, אם הוא פה או לא פה, אתי  :שמעון פרץ

  , הוא אולי לפי חוזה  :אל- אתי גן

  .נפתלי בזכות דיבור. סליחה, הלאה  :יהודה בן חמו
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מכיוון שאני מעורב בהליך המשפטי ואני הייתי , אני רוצה להעיר  :נפתלי גרוס

אז מה שנאמר פה כאילו עיריית כפר סבא , נוכח גם בדיון האחרון

 הורתה לעיריית השופטת. נכון זה ממש לא, נעתרה ועשתה טובה

שוט לא הבינה איך והיא פ, כפר סבא ללא כחל וסרק לפתוח חשבון

  , נכון שהיא פנתה. היא לא עשתה את זה עד היום

  . זה לא נכון  :ד בתיה בראף"עו

  . תכף תקבלי זכות תגובה  :יהודה בן חמו

  , נכון שהיא פנתה לבאת כוח העירייה  :נפתלי גרוס

  . יכול להיות שהוא לא זוכר בדיוק  :יהודה בן חמו

  . אני זוכר טוב מאוד, לא, לא  :נפתלי גרוס

  . תראו לנו, יש פרוטוקול :ד מנשה אליאס"עו

  . הוא לא מתומלל  :יהודה בן חמו

  , אלא השופטת לא הבינה, לא רק זה  :אל- אתי גן

  .אל תעזרי לנפתלי, אתי  :יהודה בן חמו

, ד בראף ושאלה אותה אם יש מניעה" לעויכול להיות שהיא פנתה  :נפתלי גרוס

הציג את זה כאילו אבל ל. ד בראף אמרה שאין מניעה"אז עו

זה פשוט לעוות את , עשתה טובה ונעתרהעיריית כפר סבא 

  . המציאות

  .זכות התגובה לבתיה. תודה רבה  :יהודה בן חמו

אני חושבת שאפשר להפיץ את הפרוטוקול של הדיון והדברים   :ד בתיה בראף"עו

הוא עדיין , התיק נמצא כרגע לא בסופו של הליך. כתובים שם

  . םבהליכים משפטיי

  . וכבר עכשיו היא מצאה לנכון להורות על פתיחת חשבון, נכון  :נפתלי גרוס

אבל הואיל ,  נאמרו כאן בצורה שלא בדיוק משקפתהדבריםלכן   :ד בתיה בראף"עו

  ,אתה מעורב בו באופן אישיו

  . כן, אני נמצא שם? באופן אישי  :נפתלי גרוס
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  .הוא לא מעורב באופן אישי  :יהודה בן חמו

  - כי יש עוד כל מיני דברים ש, ...לא נכנס לפרטי   :יה בראףד בת"עו

  .נשאיר אותם לבית המשפט  :גיא בן גל

  . נשאיר אותם לבית המשפט  :ד בתיה בראף"עו

  . אני רוצה להתייחס ברשותכם. תודה  :יהודה בן חמו

  . תרשה לנו לשאול שאלות, אתה תסכם  : לויאהוד יובל

כי האמת המדויקת צריכה ,  העניין הזהכמה הערות קצרות לגבי  :יאיר אברהם

בעקבות העבודה שעשיתם , י רוב באמת"אני מניח שעפ. להיאמר

זה .  פה הצעה שכולנו נוכל לתמוך בהמובאת, סביב העניין הזה

של העלאת תעריף אגרת כאשר הנושא , דבר שני. אחדדבר 

קיבלה  הקואליציה ובצדק אז, ישיבת הקואליציההשמירה הגיע ל

כמו שאני , יכלה להימנע מהאקט הזה, ורפת פה אחד פהגהחלטה 

וזה גם בסדר גמור . היתה פה הסכמה, אומר באופן גורף

שמקבלים החלטות או שמועלים נושאים ומקבלים החלטות 

  . רק אתם יודעים מי לא משנה החלטות. החלטותלשנות 

  . לא הבנתי? - להימנע מ  :נפתלי גרוס

. כפי שבוצע באיזשהו שלב, רת השמירהשל העלאת תעריף אג  :יאיר אברהם

 הערתה של בתיה באשר למעורבות של חבר מועצה מעניין אותי

אם יש בזה  .אני לא יודע אם יש בזה בעייתיות. בתביעה ייצוגית

  , בעייתיות בתיה

  , העירייה ניסתה לטעון שכן  :גיא בן גל

  . תשאירו קצת לוועדת ביטחון, ה'חבר  :יהודה בן חמו

  . זה לא קשור לוועדת ביטחון, לא  :יאיר אברהם

  , אבל אם זה קשור לפה  :נפתלי גרוס

  . הוא רוצה להודיע שהקואליציה היא נגד ההעלאה :ד מנשה אליאס"עו

  ?אתם מתירים לי לשאול  :יאיר אברהם
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השופטת לא ו, והעלו את הנושא הזה, העלתה חזורבתיה בראף   :גיא בן גל

  ...נתנה להם 

 מישהו כי אם בתביעה ייצוגית, לקצראני הרי .  שנייהרק, גיא  :יאיר אברהם

מן הראוי , מהעותרים מרוויח כסף כתוצאה מהתביעה הייצוגית

בין אם הטיעון הוא נכון ובין אם , שאנחנו כאנשי ציבור נדע מזה

  . הטיעון הנגדי הוא נכון

  . אתה מוזמן לבוא לבית המשפט  :גיא בן גל

  , שזו עתירה מוצלחת שבדיןיכול להיות, לא יודע  :יאיר אברהם

  . אחד בלילה כבר, די מספיק. תודה, יאיר  :יהודה בן חמו

  . העיקר שעינך אינה צרה  :גיא בן גל

כאשר אתה מחוץ . יש הבדל. גיא, לא בגלל זה אני מעיר את זה. לא  :יאיר אברהם

  .למועצת העיר ועושה מהלך כזה יש הבדל

  .מה ההבדלתגיד ? מה ההבדל  :גיא בן גל

  . גם לפניך וגם אחריך, אתה מאז ומתמיד  :יר אברהםיא

 על מה אתם תפרימיטיביוההתקוטטויות האלה , נו באמת, ה'חבר :ד מנשה אליאס"עו

   ?מתווכחים

  ...עד עכשיו אמרת  :אל- אתי גן

אני חושב שהערתי .  על דברים שנאמרו פה כברתילא חזר, אתי  :יאיר אברהם

  . זה הכל,  שצריך להתייחס אליהןכמה נקודות

  . תודה, יאיר  :יהודה בן חמו

תמיד אני אגיד את מה ? בסדר, תרשי לי לומר מה שאני רוצה, אתי  :יאיר אברהם

  . את יודעת את זה, שאני חושב

, יאיר אברהם, אני מתפלא פה על ידידי אביר השלטון החדש  : לויאהוד יובל

, סכום לא מבוטל לאנשים עשיריםו פה הנחה של עששבשעה ש

  , הוא לא,  שמירה מהציבורכשלוקחים כסף של היטל. שתקהוא 

  , הוא לא אמר שהוא רוצה  :איציק יואל
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שהמוטו שלו הוא , יש פה אנשים כמו ידידים איציק יואל. רגע  : לויאהוד יובל

אתה אשם , אתה דיברת על השמירה'. 'אתה אשם, אתה נושם'

קים פה ם להאף אחד לא מחייב אתכ, אמר גיא בן גל. 'בהתייקרות

  , יפים'סתובבים פה לוחמה בטרור על גמ. ר"גדודים של סיירת לוט

  . זה ההבדל בין כפר סבא לבין נתניה  :איציק יואל

מייקרים , יש להם אוהל בכניסה, ילדים מאובטחים כמו ביביגני   : לויאהוד יובל

או שקלקיליה פולשת . להם במאות אלפי שקלים את האבטחה

  . מודעיםלכפר סבא או שאנחנו לא 

   . ברצינות, לא. בעניינים אלה זה לא צחוק, לא :ד מנשה אליאס"עו

  ) מדברים ביחד(

  .  שזה הפקרותתגיד, הרי זה כל כך ברור  :יאיר אברהם

  . אז תוכל להאשים אותנו, אתה יודע מה  :גיא בן גל

  . עזוב  :יאיר אברהם

  . האשים אותימוסרית ל אז תהיה לך זכות  :גיא בן גל

  ,  בנושאהרי גם. המקוםאבל זה לא   :הםיאיר אבר

  , יאיר תקשיב לי, יאיר  : לויאהוד יובל

אז , דברי הבל, והוא מעלה פה דברים, הוא יודע את התשובה...   :יאיר אברהם

  .נו, באמת

  . דבר עם כבוד. תסתום, הבל אחותך  : לויאהוד יובל

  . באמת, עזוב נו. עזוב  :יאיר אברהם

  .  לדברים שלךהבל תקרא  : לויאהוד יובל

שדיבר  שראו תתבע על זה שדברי הבל בקשר לחשבונית. בסדר  :יאיר אברהם

  . בטלפון

  . הבל אתה, אתה שתקת, לא  : לויאהוד יובל

  . התחממנו מזה. מספיק לרדת לרמה כזאת. מספיק, יאללה  :עמירם מילר

  ) מדברים ביחד(
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  , והרי רציתי להציע לך  : לויאהוד יובל

  . לא אליו,  למועצהתפנה  :עמירם מילר

  . שנייה  : לויאהוד יובל

  ? מה יש לך יובל היום, מה אתה  :עמירם מילר

אבל אם אנחנו על ,  אבוא אליך בטענותוהרי רציתי להציע לך שלא  : לויאהוד יובל

  , סף פלישת קלקיליה

  . בסדר, בסדר  :עמירם מילר

אבטח את ולא אנחנו נתבוא הממשלה ותאבטח את כפר סבא   : לויאהוד יובל

  , הקניונים

  . ץ"זה דרך אגב מה שאמר בג  :נפתלי גרוס

ה אני לא יכול 'חבר, תבוא ממשלת ישראל ולא תטיל, סליחה  : לויאהוד יובל

  . ברשותכם, לדבר

  ? נכון, אפילו העתירה של הירוקים היא לא בעניין הזה  :יאיר אברהם

  .  נו,בחייאת יובל. אחת בלילה, קצר כבר, יאללה יובל  :אורן כהן

  . שלא מוציאים את הכספים למטרות הייעודיותהעתירה   :נפתלי גרוס

  .נכון  :אל- אתי גן

  ?אפשר לדבר, שנייה  : לויאהוד יובל

  . נפתלי וגיא  :יהודה בן חמו

  .  תעצור את הקואליציה.יאיר? מה נפתלי וגיא, יאיר, יאיר  : לויאהוד יובל

  ) מדברים ביחד(

 אמרתי לך שאם קלקיליה או איזו ,ך ידידי יאיראז אני אמרתי ל  : לויאהוד יובל

אני , אני לא אדבר יחד איתכם, ה'חבר, סכנה לא ידועה אחרת

  , אני עכשיו כבר עברתי את, תאמינו לי. אמשוך אתכם עוד שעתיים

  . בבקשה, באמת, אל תעשה את זה :ד מנשה אליאס"עו

בואו , דת לפלושאם קלקיליה עומ. עשיתם לי את זה בלי בושה  : לויאהוד יובל

שגם הדיירים בשכונה הירוקה , תפרסמו את זה בראש חוצות
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גני הילדים צריכים הגנה . החדשה יידעו שיש לנו פה סכנה

אולי נביא את , נציב צלפים ונכנס את ועדת ביטחון, מרחבית

  . כ"השב

  .די, הבנו יובל :ד מנשה אליאס"עו

  , יש ממשלה בישראל  : לויאהוד יובל

  . כשיו הוא יתחיל עוד פעם עם קלקיליהע  :אורן כהן

מתפקידה לאבטח את העיר הזאת עם כל , יש ממשלה בישראל  : לויאהוד יובל

ביום שצריך לסגור את , אני לא רוצה שניתפס כמפגרים, הכבוד

ביום שהנושא הזה של אבטחה , החשבון הזה אנחנו פותחים אותו

דק התושב אז צו. הכל פה הפוך. צריכה לרדת מהפרק היא עולה

על כל הזדמנות , שאומר על כל הזדמנות מוצאים לסחוט אותנו

רק כשאני אבקש תאשרו . תהיו בריאים. ייקחו מאיתנו כסף

  , אחד הנשירה- אתם רואים שאחד, מחברי הקואליציה

  ? על מה אתה מדבר, הנושא זה פתיחת חשבון  :שמעון פרץ

  ?שלא יפתחו חשבון :ד מנשה אליאס"עו

ויום . הנשירה במועצה, ...לא הנשירה ב, הנשירה תגיע אליכם  : לויאהוד יובל

אז . למה עשיתי את מה שעשיתי, ואיאחד תסתכלו אחורה ו

  , כשאתם היום ממשיכים עם היטל השמירה

  . 'למה באתי לעולם' :ד מנשה אליאס"עו

  . לך הביתה. תסתכלו על עצמכם בראי  : לויאהוד יובל

  . נו, יתהתן לנו ללכת הב  :יש'ר בוקי צ"ד

  , ותבואו יום אחד תסבירו לציבור. שעה תחת שעה, עין תחת עין  : לויאהוד יובל

  . נגמר הזמן, יובל  :אבי בן חמו

  . לא ממך, משמיים קוצבים לי, משמיים  : לויאהוד יובל

  . אחת בלילה  :שמעון פרץ

  . תודה רבה  :יהודה בן חמו
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, על הציבורמאצילים  אתם דברמס תתביישו בזה שכל . תתביישו  : לויאהוד יובל

  . ואחרי זה תחשבו מה עשיתם

  . אני רוצה להגיד לך הערה אחת, גיא. תודה  :יהודה בן חמו

  . אבל לא יותר  :שמעון פרץ

  ,  את הדבריםנוכל להגיד, הביטחוןועדת ... זה   :יהודה בן חמו

   ?היא התכנסה פעם ?יש דבר כזה  : לויאהוד יובל

, נפתלי יודע את זה, אתה יודע את זה טוב מאוד. .., קודם כל  :יהודה בן חמו

היכולת להוכיח לאן הכספים שנגבים . כולכם יודעים את זה

, תבוא ותקרא את הספרים. מאוד פשוטה- יכולת מאוד, הולכים

  ... שום שקל לא נגבה והולך ל, הכל פתוח

  . תסביר מה זו הגנה מרחבית  : לויאהוד יובל

אני חושב שהיא , בהערה שלך ביכולת להוכיח, ומרלכן אני בא וא  :יהודה בן חמו

  . אני לא יודע אם לה התכוונת. היתה הערה מיותרת

  . יהודה, אני אבהיר למה התכוונתי  :גיא בן גל

  . עוד לא סיימתי, שנייה, רגע  :יהודה בן חמו

תמיד יכול להיות לך , שלולא הכספים מוחזקים בחשבון נפרד  :גיא בן גל

  , ספק

  . למרות זאת אפשר להוכיח  :ויהודה בן חמ

תמיד יכול להיות לך הספק שהכספים לא נעשה בהם השימוש   :גיא בן גל

  . זו היתה כוונתי, הייעודי שלצורך כך הם נגבו

  . זה נכון לגבי כל הפקדת שיק  :יהודה בן חמו

  . נכון  :גיא בן גל

  . אני שמח, אם אמרת נכון  :יהודה בן חמו

בוא נדבר על תרומות , לא, לא,  נדבר על שיקיםבוא, יהודה  : לויאהוד יובל

כל ? אתה רוצה לדבר על זה. בוא נדבר על זה. בוא, תאגידים

  ל. בוא נחזיר לך את העניין, הפקדת שיק
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  ,גיא, לגבי למה  :יהודה בן חמו

  . בוא נדבר על זה, בוא, שמות, נסיבות של קבלנים  : לויאהוד יובל

איציק יואל לא בכדי אמר לך למה . שאלת למה הירוקים  :יהודה בן חמו

על , ואולי כדאי שתשים את הדברים כי אתה יודע אותם, הירוקים

 אני לא חושב ,אם אני נוטה לנתח את המהלך שלכם. השולחן

אלא . שביסוד של ההחלטה היה לגרום לכך שאגרת השמירה תעלה

, מאוד טוב בסיעה וגם מחוצה לה- ויש להם יועץ משפטי מאוד, מה

אמורים לפחות לדעת שכשמגישים עתירה ראוי לבוא הייתם 

. הדבר הבסיסי הוא ללמוד את המספרים. וללמוד את המספרים

כשאתם באתם בעתירה ואמרתם דבר , אני אומר לך את האמת

זה הדליק לי יותר , גובים יתר על השימוששייתכן מאוד שאנחנו 

ואז אני נכנסתי לתמונה וביקשתי מהגורמים . מאשר נורה

  , ל"מהגזבר והמנכ, קצועייםהמ

  ? איפה ראית שאמרנו את זה  :נפתלי גרוס

  . תרשה לי רגע  :יהודה בן חמו

  . זו המצאה  :נפתלי גרוס

  . תרשה לי רגע  :יהודה בן חמו

  . אבל זו המצאה  :נפתלי גרוס

  .נו ברצינות, אבל תרשה לי   :יהודה בן חמו

  . לא אמרנו כזה דבר. לךאבל אתה בונה על זה את כל התיאוריה ש  :נפתלי גרוס

  . תהיה רגוע, זה בסדר, אני אקח אותך גם איתי  :יש'ר בוקי צ"ד

  .זו המצאה שלך. זה לא נאמר ולא נכתב באף מקום  :נפתלי גרוס

בדיקה שלכם היתה כך שה. הוא היה בזכות דיבור, תן לו, לא  :יהודה בן חמו

ה את ז, אלא מה. צריכה להיות בראש ובראשונה ברמת המספרים

  . לא עשיתם

  . 'אני מניח שלא עשיתם, כנראה'תגיד , לא  :אל- אתי גן
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  , אני בטוח שלא עשיתם. גם באחת בלילה  :יהודה בן חמו

  .2004לקחנו מספרים של , סליחה  :אל- אתי גן

  . אני אסביר את עצמי למה. אני אגיד לך למה  :יהודה בן חמו

  . שלכם  :אל- אתי גן

  . אני אסביר  :יהודה בן חמו

  . אז אל תגיד לא עשיתם השוואה  :אל- גןאתי 

  .אני אסביר כי את לא היית בשלב של הגשת העתירה  :יהודה בן חמו

  ? איך אתה יודע  :אל- אתי גן

  . היית בוועדת הרפורמה, כי אז את היית בצד הזה. אני יודע  :יהודה בן חמו

  . ממש לא  :אל- אתי גן

  , לכן אני בא ואומר  :יהודה בן חמו

 ברשימת 3העתירה הוגשה אתי גן אל היתה מועמדת מספר כש  :גיא בן גל

  . הירוקים

, אני אומר את זה יותר לשולחן, לכן אני בא ואומר נדרשנו? כן, אה  :יהודה בן חמו

כי , נדרשנו לבוא ולפתוח את הספרים. כי אתם יודעים את זה

, ה יש פה טענה כבדת משקל'חבר'בתיה בראף בצדק באה ואמרה 

והטענה מה . 'דקים אני יהיה קשה לי להגן עליהאם והיה והם צו

שהם באים וטוענים שאתם בכלל לא רוצים את הכסף על ? היא

  . חלק מהכסף לא הולך. אגרת שמירה

  . נכון  :אל- אתי גן

  , ואז קראנו ליונה יצחק  :יהודה בן חמו

  .לא  :אל- אתי גן

נה מביאים את הכסף לצרכים ביטחוניים שהם לא עומדים בק  :גיא בן גל

  ...שדיברה על אבטחת, 2002- אחד עם החלטת המועצה מ

  . תן לי רגע גיא  :יהודה בן חמו

  .תדייק בעובדות. ועליה בלבד  :גיא בן גל
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  , כשאני אסיים את הדברים, תן לי  :יהודה בן חמו

  , לפי גן הילדים של המועצה, יהודה  : לויאהוד יובל

 לכן בא יונה יצחק שהוא .תקשיב למה זה בשבילך, גיא, ולכן  :יהודה בן חמו

שצריך לאשר או לא , האינסטנציה הגבוהה במשרד הפנים, הפקיד

  . לאשר

  . ואישר  :גיא בן גל

  . אתה מנסה להתעלם מעובדה אחת, תקשיב. לא. לא  :יהודה בן חמו

  ? ממה  :גיא בן גל

וביקשנו אותו , בא יונה יצחק. אני מגן על האמירה שלך, איציק  :יהודה בן חמו

ואמרנו .  כי הרי אמרת יש קושי להוכיח,בוא ויבדוק אותנושהוא י

וראה , כמה ולמה, הוא בא ובדק מה בדיוק יוצא למה. בוא תוכיח

  .  שקל1.47אנחנו מוציאים ,  שקל1.22שבמקום 

ט "אבל יונה יצחק אמר לך שאתה מוציא על משכורת של קב  :נפתלי גרוס

 לך שאתה הוא אמר. ט"ואסור לך להוציא על משכורת של קב

  , מוציא על

  . אמרת חצאי אמיתות ולא הפרעתי  :יהודה בן חמו

אז מה אתה מערבב פה את . הוא אמר לך את זה, אסור לך  :נפתלי גרוס

  ?הדברים

  , תן לי להגיד. אמרת חצאי אמיתות ולא הפרעתי  :יהודה בן חמו

  , אבל אתה מסובב פה את הדברים  :נפתלי גרוס

, זה מה שאמר איציק יואל, לכן אני בא ואומר. תאתה לא סובב  :יהודה בן חמו

   ,י דין" פעלנו עפ שאנחנובגלל הבדיקה הזו

  . מורח אותם אתה איךעכשיו אני מבין  :נפתלי גרוס

ותבדקו בקלקולטור הבטריות היו , באנו והצגנו את הדברים  :יהודה בן חמו

ט ועם כל מה שמותר "עם קביצא שאנחנו מוציאים בפועל , חדשות

כל מה . מודע. י החוק"מודע למה שלא היה עפ, אני יודע,  חוקי"עפ
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יבוא . יצא גבוה יותר ממה שאנחנו עושים, י החוק ולא בכדי"שעפ

, השולחן הזה עם העומס לב הציבורי כי לכם יש עומס לב ציבורי

  , אנחנו קואליציה. אנחנו פחדנים, לנו לא

כל כך הרבה , ת הציבורצריך יותר עומס לרצות לעשוק א, חלילה  :גיא בן גל

  . פרמטרים

  . שנייה רגע. שנייה, רגע  :יהודה בן חמו

  . הרבה מאוד אומץ לב ציבורי  :גיא בן גל

  , תבואו תגידו  :יהודה בן חמו

אתה . 20%- אתה גובה אגרת שמירה ב, 5%- אתה מעלה ארנונה ב  :גיא בן גל

  , רוצה שישלמו על חניות

  , תבוא תגיד  :יהודה בן חמו

  . הדבר האחרון שאני אייחס לך בחוסר אומץ לב ציבורי  :לגיא בן ג

בואו נבטל את השמירה בכפר , ה עם כל אומץ'חבר, תבוא תגיד  :יהודה בן חמו

  . סבא

  . נכון  :אל- אתי גן

  . אמרנו את זה  :גיא בן גל

  . אז תגיד  :יהודה בן חמו

  .זה כתוב בתביעה  :גיא בן גל

  . תגיד את זה  :יהודה בן חמו

אבל אנחנו , המוצהרת שלנו זה לעשות את זה קודם כלהמטרה   :גיא בן גל

  . ריאליים

ירים את ?  מי בעד לפתוח את חשבון הבנק בנושא השמירה.תודה  :יהודה בן חמו

  . ידו

  ? אפשר לשאול אם זה בכלל נתון להצבעה  :אל- אתי גן

  . פה אחד. זה פה אחד נראה לי? אפשר פה אחד  : לויאהוד יובל

  . תודה  :יהודה בן חמו
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 פה אחד פתיחת חשבון בנק נפרד לכספי אגרת שמירה ולצרכי מאשרים :175 ' מסהחלטה

   .מימון שירותי שמירה ואבטחה
  

אכיפה (המשך אכיפת חוקי העזר לאחר כניסת תוקפו של חוק הרשויות המקומיות   .9

  ).2008-ח"התשס) סמכויות פקחים-סביבתית

  

  . בבקשה, איתי קידר  :יהודה בן חמו

אם אפשר להקריא לכם את נוסח ההחלטה שאנחנו נדרשים כרגע   :י בן חמואב

  , ואם מישהו רוצה שאלות נוספות מעבר למה שאנחנו, להחליט

  ? 9סעיף   :גיא בן גל

אם יש שאלות . אני אקריא רגע את נוסח ההחלטה. 9סעיף   :אבי בן חמו

על מה שאנחנו . יש פה את איתי קידר התובע העירוני, נוספות

בתוקף סמכותה לפי . נוסח ההצעה הוא כזה, רשים להחליטנד

סמכויות , לחוק הרשויות המקומיות אכיפה סביבתית'  ב11סעיף 

לפי הצעת ראש העיר : "להלן החוק, 2008ח "התשס, פקחים

החלת חוקי מאשרת המועצה , וממלא מקום היועצת המשפטית

 העזר הקובעים עבירות שיסודותיהן דומים ליסודותיהן של

  ". כהגדרתן בחוק מיום תחילתו של החוק, עבירות חיקוקי סביבה

אפשר לקבל רק הסבר בעל פה של היועץ המשפטי מה הסיבה   :גיא בן גל

  ?ההחלטה הזאת הערבלקבל את דרשים נשבעטיה אנחנו 

  .התובע העירוני, בבקשה, איתי קידר  :אבי בן חמו

 החוקים דל היא ברירת המחמרגע כניסתו של החוק, בעצם  :איתי קידר

. שחוקי העזר הרלוונטיים מתבטלים, חוקי המדינה, הסביבתיים

, י חוק שמירת הניקיון"המשמעות היא שכל זריקת נייר תיאסף עפ

אנחנו . זה מאוד מסורבל, כתבי אישום,  5,000₪מינימום קנס של 

,  באותה מתכונתרוצים בעצם להמשיך ולאכוף את חוקי העזר
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  , רלוונטיים או הנושאים שאנחנושיתר חיקוקי הסביבה ה

  . באמת, אי אפשר להבין, ה'חבר  :עמירם מילר

, או נושאים שאנחנו מוצאים לנכון לאכוף במסגרת חקיקה ארצית  :איתי קידר

ימשיכו , כמו מפגעים סביבתיים נכבדים, כמו השלכת פסולת בניין

במידה והחוק ייכנס ,  עכשיו.להיאכף במסגרת החקיקה הארצית

י "לא יאושרו עהעזר שיסודותיהם דומים לחיקוקי סביבה וחוקי 

נצטרך פשוט לפעול  ואנחנו ,בעצם חוקי העזר בטלים, המועצה

   .כנגד התושבים בחקיקה ארצית

  ? המועצה הזאת פה החליטה על הארכה  :נפתלי גרוס

  , בנוסח שהואהחליטה על הארכה   :איתי קידר

  . אם אני זוכר,  או משהואז היה מדובר על הכשרת פקחים  :נפתלי גרוס

י המלצת "ועפ, עמד לפני הארכההחוק , אז היה מדובר. לא  :איתי קידר

. השלטון המקומי נדרשנו זמנית לאשר בעצם את חוקי העזר

י "י חוות דעתם אנחנו נדרשים לאשר את זה עפ"עפ, שוב, היום

  . אושר כבר ברשויות נוספות, ודרך אגב. הנוסח הזה

הרציונאל שאתה , י אותו מתווה" אחרות פועלות עפרשויות  :גיא בן גל

   ?מתאר

  ?  אפשר פה אחד?כולם. גיא, כן  :אבי בן חמו

  . זה נשמע יותר מסביב  :גיא בן גל

  . פה אחד תחת מחאה  : לויאהוד יובל

  . אושר פה אחד. תודה רבה  :יהודה בן חמו

 תוקפו של חוק  פה אחד המשך אכיפת חוקי העזר לאחר כניסתמאשרים :176 ' מסהחלטה

   .2008-ח"התשס) סמכויות פקחים-אכיפה סביבתית(הרשויות המקומיות 
  

  ".אורים ותומים"עמותת , "יחס חם"עמותת , "ניצן" עמותת -הקצאת קרקע   .10
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  .10סעיף   :יהודה בן חמו

ואת " יחס חם"את , "ניצן"למעשה את יש לנו פה , הקצאת קרקע  :אבי בן חמו

אני אבקש את רשותכם כרגע " ים ותומיםאור". "אורים ותומים"

ל משרד "ממנכמשום שהגיע אלינו מכתב , להסיר מסדר היום

שבא וטוען שהם לא המציאו אישור בטיחות , ר שושני"החינוך הד

  , חיים אבן. כנדרש

  , המכתב הזה היה עוד לפני שסדר היום  :ד איתן צנעני"עו

  ?איך נתתם לגן להיפתח :ד מנשה אליאס"עו

נכון . דרש מהם את אישור הבטיחות, חיים אבן ביקש מהם. שנייה  : חמואבי בן

  . נכון להיום עדיין לא הגיע אישור הבטיחות, להרגע

  . פועלים להוציא את האישור הזה  :יהודה בן חמו

כמובן שברגע שיגיע אישור . נכון להרגע לא הגיע אישור בטיחות  :אבי בן חמו

  . הבטיחות נחזיר את זה

  ? ל הגיע אליכם"מתי המכתב של המנכ :אליאסד מנשה "עו

  .  לדצמבר21- ב  :יהודה בן חמו

  ?למה לא צירפתם אותו :ד מנשה אליאס"עו

   ?אבי, באיזה חריגות מדובר  : לויאהוד יובל

  . אישור בטיחות  :אבי בן חמו

  ? איזה חריגות בטיחות  : לויאהוד יובל

  . מדובר שאין לו אישור בטיחות  :אבי בן חמו

  , 21- המכתב הגיע ב, שנייה :נשה אליאסד מ"עו

  ?- העירייה פתחה הרבה גנים בלי אישור, סליחה  : לויאהוד יובל

   .24- את הבקשה אתם כותבים ב :ד מנשה אליאס"עו

,  מה?היינו מאבדים אותם, מה. אישורייצא פה קיווינו שעד אז   :יהודה בן חמו

ביאו את קיווינו שעד אישור המועצה י. רצינו שכן לאשר את זה

  .האישור
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העירייה פותחת גנים בבית ספר בלי אישור , סליחה, סליחה  : לויאהוד יובל

  ?בטיחות

לנו אז היה , שעה או היום או לפני ואם היו מביאים את זה אתמול  :יהודה בן חמו

  . אישור

  , כרגע, אני אומר לכם חברים, רגע  :אבי בן חמו

  , מה זה אתה חושד כאילו  :יהודה בן חמו

מותר לי . אני שואל שאלות. יהודה, מותר לי לשאול. לא חושדים :ד מנשה אליאס"עו

  ? מה אתה כועס עליי, לשאול

  . זה מה שאני אומר לכם, אין אישור בטיחות  :אבי בן חמו

  ? למה אתה כועס :ד מנשה אליאס"עו

  , אתה אנטי על  :יהודה בן חמו

  . אני אנטי אי צדק. אני לא אנטי :ד מנשה אליאס"עו

  ? אתה לוחם על יושר. אי צדק, בסדר  :יהודה בן חמו

  .אתה לוחם על יושר, אני לא לוחם על יושר :ד מנשה אליאס"עו

  .   אתה לוחם על יושר  :יהודה בן חמו

  ? למה אתה עושה את זה,  סליחה.אתה לוחם על יושר :ד מנשה אליאס"עו

  . אתה לוחם על יושר  :יהודה בן חמו

  ? רוצה עד הסוףאתה   :ד מנשה אליאס"עו

  . כן  :יהודה בן חמו

  .אתה כל הזמן מאיים עליי, מה. אין בעיה  :ד מנשה אליאס"עו

, עם כל הכבוד, אני מזהה שיש פה בעיה כנראה מעבר לבטיחות  :גיא בן גל

  ? מה

  ? נו, למה לא צירפתם את זה. בחייכם, נו :ד מנשה אליאס"עו

  . אני לא מבינה מה הולך פה  :אל- אתי גן

  , תאשרו את זה במועצה  : לוייובלאהוד 

אני לא ברוסיה ולא בשום . במקום לשאול שאלות תרימו את היד :ד מנשה אליאס"עו
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  , אני אחשוב, מקום אחר

מתבטא פעם מתכוונים חברי קואליציה , אם לא התרגלת, אליאס  : לויאהוד יובל

   ,שנהב

  . התנהגות, לא קשור קואליציה :ד מנשה אליאס"עו

  . התנהגות מאשרים על תנאי, סליחה  :לוי אהוד יובל

 אם את ההמלצההקצאות קרקע אישרה באופן עקרוני איך ועדת   :גיא בן גל

  ? ...אין

 לוחם ?מה אתה רוצה', אישית, אישית'מה זה אתה כל הפעם  :ד מנשה אליאס"עו

  . אתה לוחם היושר. היושר

מציע לכם אני . תפסלותעלו ו, אם אתם רוצים להוריד את זה, אבי  : לויאהוד יובל

תתנו את הביצוע , תאשרו את זה היום, תעלו. דבר נורא פשוט

בתי ספר ללא , עירייה עשתה פתיחה של גני ילדיםבמתן בטיחות ה

הרבה ,  חיים אבן אמר את זה פה במפורש.אישורי בטיחות

תעלו . מתקנים נפסלו בכל פתיחת שנת לימודים קודמת ונוכחית

אתם תתנו את הפעילות עם אישור משרד . המועצה תאשר, את זה

חבל לגרור דברים . אנחנו נאשר. עם אישור בטיחות, החינוך

  . כאלה

  .ירים את ידו? "ניצן"מי בעד לאשר לעמותת . תודה  :יהודה בן חמו

  . אני יש לי מה להגיד בנושא, לא  :אל- אתי גן

  . תגידי, בבקשה  :יהודה בן חמו

הכתובת ברשם , לא מובן לייזו בדיקה ועשיתי א, אני קודם כל  :אל- אתי גן

אז האם .  רעננה6זה רחוב כנרת " ניצן"העמותות של עמותת 

  ? רענניתהעמותה היא כפר סבאית או 

   - ה מ'זה החבר, מה פתאום  :יהודה בן חמו

  , אני לקחתי את המספר, ה'חבר  :אל- אתי גן

  . זה בית ספר השרון  :יהודה בן חמו
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אורים "אני גם התכוננתי כי גם ה, רך אגבד. היום בצהרים  :אל- אתי גן

  , "ותומים

   .אתי, הם יושבים כאן בתהילה  :אבי בן חמו

זה שאולי הקימו . עמותה היא כמו שהיא רשומה ברשם העמותות  :אל- אתי גן

בדקתי סטטוס , הדבר השני. חכו. זה אחד. לא יודעת, פה סניף

 2009- ו בהם כתב. כתוב. 'אין אישור' כתוב 2010- ניהול תקין ל

אבל אני אומרת כבר . אני בדקתי לפני חודש וחצי לא היה להם

, מה שלי מפריע כל הדברים האלה אבי, עכשיו. נכון מעודכן להיום

אבל נדמה לי , מה שלי מפריע שאני לא יודעת אם אתם זוכרים

שהיתה של העמותה " ניצן"של  כל ההנהלה לפני שנתיים

 של ההתנהלות של וייםבגלל טענות לכל מיני ליק, התפטרה

  . העמותה

  ? של כפר סבא  :יהודה בן חמו

  . תלכו להנהלה. בפירוש כן. כן. כן  :אל- אתי גן

את אומרת . תני לי בבקשה, שנייה? את בדקת את הבקשה שלהם  :יהודה בן חמו

  ? בדקת, איילה. דברים חמורים שצריך לבדוק אותם

אבל ,  ברעננה זה נכוןקודם כל לגבי זה שהעמותה רשומה. כן  :איילה זיו

, "האגודה למען החייל", "ן"איל. "הרבה מאוד עמותות הן כאלה

  .הרבה מאוד, "יד שרה"

  . הסניף שלהם בכפר סבא, זאת אומרת  :יהודה בן חמו

  . התנאי הוא שתהיה להם פעילות בכפר סבא. בדיוק  :איילה זיו

 2010 כי 2010לא , 2009- מה את אומרת על מינהל התקין ל. אוקי  :יהודה בן חמו

  . אישור מינהל תקין. עדיין אין

אבל , אני יכולה לעשות בדיקה נוספת. עקרונית אמור להיות  :איילה זיו

  .זה אחד מהמסמכים שמגישים, נותנים רק למי שיש ניהול תקין

נכנסתי לאתר . אני אומרת לכם נכנסתי לזה של רשם העמותות  :אל- אתי גן
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  , והדבר הבא. שלהם

  . והיה ואין להם אישור תקין הם לא יקבלו  :חמויהודה בן 

בדיקה של , האם נעשה איזשהו משהו, אבל עכשיו אני אומרת, לא  :אל- אתי גן

  . כל ההנהלה התפטרה ?כל ההנהלה

  . אני אישית שומע את זה בפעם הראשונה  :אבי בן חמו

ל אני רוצים לראות את האישור ניהול תקין ש, כדי שלא יהיה ספק  :גיא בן גל

  .העמותה

  , אני מוכנה לעזור, תעשו בירור, אני מציעה להתנות את זה  :אל- אתי גן

  . בקבלת אישור ניהול תקין  :אבי בן חמו

מי בעד לאשר בכפוף להערות ? יש למישהו עוד הערות. תודה  :יהודה בן חמו

  . שאמרו

  . בכפוף לאישור ניהול תקין  :אבי בן חמו

  . ה קרה שםבכפוף גם לבדיקה מ, לא  :אל- אתי גן

  . נגיע לזה, רגע, רגע  :יהודה בן חמו

  . נו, כי אני יודעת מה היה שם  :אל- אתי גן

, שייבדקו עד מחר אני מבקש,  של אתי גן אלהאם בכפוף להערות  :יהודה בן חמו

  . והנושא של הרכב הנהלת העמותה, נושא של אישור מינהל תקין

  . הרכב ההנהלה לא נידון בכלל  :איילה זיו

  , אני מבקש לקבל, סליחה רגע  : בן חמויהודה

  . אבל היו שם ליקויים והם יצאו במחאה  :אל- אתי גן

  , יש את מה שמו הבחור שם  :יהודה בן חמו

  . ארז בוטל  :איילה זיו

  . תבקשו לקבל את רשימת חברי ההנהלה  :יהודה בן חמו

ו הוא משך משכורת ואשתהיה סיפור ש, אני אגיד לך מה, היה שם  :אל- אתי גן

היה כתוב . לא יודעת מה זה. והעירו על הדברים האלה, וגיסתו

  .בעיתונים
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  . ירים את ידו? מי בעד לאשר בכפוף להערות של אתי גן אל. תודה  :יהודה בן חמו

  . פה אחד  :אבי בן חמו

  . פה אחד. תודה  :יהודה בן חמו

  . שההסתייגויות אבל יהיו רשומות  :גיא בן גל

  .  זה לתת תשובותחד משמעית  :יהודה בן חמו

  .רוב הדברים שייבדקו  :אל- אתי גן

  . תרשמו את הדברים האלה, תבדקו  :יהודה בן חמו

  .אני חושבת שהייתם צריכים לדחות את זה  :אל- אתי גן

גוש , 31המייסדים ' במבנה ברח'  מ142חדרים בגודל  הקצאת מאשרים :177 ' מסהחלטה

 למטרת קידום ילדים 58-0099182שמספרה " ניצן"לעמותת  123 חלקה 6438

בכפוף לקבלת אישור ניהול תקין וכן לבדיקת , הסתגלות ותיפקוד,לקויי למידה

עם אופציה , 1/6/09 – שנים מ 2ההקצאה הינה ל .הרכב הנהלת העמותה

  . שנים נוספות3 –להאריך ל 
  

  ? כמובן בכפוף לכל הזה, מי בעד לאשר לה, "יחס חם"עמותת   :יהודה בן חמו

  . אם אפשר, יש לי הערה אחת :ה אליאסד מנש"עו

  . זו עמותה שעוסקת בתמיכה בילדים חולי סרטן  :יהודה בן חמו

אתם כותבים שהעירייה יש לה אפשרות להפסיק , לגבי ההחלטה :ד מנשה אליאס"עו

למה . זה לא מספיק זמן.  יום מראש30את ההקצאה בהודעה של 

  ?30פה , 60בכולם 

  ? למי  :יהודה בן חמו

  ? 30למה פה . 60גם פה .  יום60- לכל העמותות האחרות כ : מנשה אליאסד"עו

, ה'חבר. שזה יהיה אחיד. 60זה , תתקנו את זה בבקשה. צודק, 60  :יהודה בן חמו

  . תבדקו את זה

  . מנשה הוכיח שהוא קרא עכשיו  :גיא בן גל

  .בעוד אצל אחרות זה שנתיים,  שנים5- ההקצאה היא ל, גם פה  :יאיר אברהם
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  , "אורים ותומים"בנושא עמותת   :הודה בן חמוי

 שנים 5- גם פה רשום הקצאה ל, היא ההקצאה היחידה, יהודה  :יאיר אברהם

  . ובעמותות אחרות ההקצאה היא לשנתיים, "יחס חם"לעמותת 

  , יש פעמים שהוועדה, זה מאוד תלוי  :אבי בן חמו

  . יר זה להשא.יש סיבה מאחורי זה. סליחה, לא, לא  :אל- אתי גן

  . בבקשה, אם יש סיבה להבדל  :יאיר אברהם

  . רק אם הודעה מראש של הפסקה באמצע  :אליעזר פיירשטיין

בשאר יש אופציה , אין אופציה" אורים ותומים"אבל למה ב, כן :ד מנשה אליאס"עו

שנתיים פלוס " ניצן"בעמותת ? למה? ויש תקופות ארוכות יותר

 5, כלומר. ופציה אפילו שנים בלי א5" יחס חם"בעמותת . שלוש

רק לשנתיים בלי " אורים ותומים"ו. אופציהשנים מוגדרות בלי 

   ?למה. שום אופציה

  ?יש הסבר  :יהודה בן חמו

עדה של הקצאה של הוו, בדרך כלל מה שהוועדה קבעה, כלומר. כן  :איילה זיו

,  כדי להימנע מלהביא לאישור שר הפנים שנים5מבנים תהיה עד 

 וכל פעם , שנים5 אז נותנים עד .סמכות המועצה שנים זה ב5עד 

  .בודקים את הבקשה לגופו של עניין

  , אבל פה גם מבנה גן ילדים, נו :ד מנשה אליאס"עו

זה גן ילדים שרוצים לבדוק את " אורים ותומים"בדיוק בגלל ש  :איילה זיו

ביקשה מנהלת מחלקת גנים שהופיעה בזמנו בפני , הצורך כל שנה

  , הוועדה

  ? מה קשור להקצאה. יסגרו אותו בין כך, אם לא יהיו ילדים :ד מנשה אליאס"עו

  ,  יום60-  ו30- אבל תודיע להם ב  : לויאהוד יובל

   .עמותה יכולה לעשות שימוש אחר  :יהודה בן חמו

  , אפשר לתת להם, אבל יהודה  : לויאהוד יובל

  . זה בדיוק הצורך לבדוק כל שנה  :יהודה בן חמו
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  . אבל הקצאה היא למטרה מסוימת :סד מנשה אליא"עו

  ...  יום60- ו,  שנים5- אבל כן היא ל  : לויאהוד יובל

  . אתה יכול לסגור, אם לא משתמשים במטרה :ד מנשה אליאס"עו

  , שנים5ואם אתה נותן לה   :יהודה בן חמו

למה צריך כל פעם .  יום60תבטל בהודעה של , לא עמדו בקריטריון  : לויאהוד יובל

  ? לשר

ל ואני "למרות ההערה של המנכ, סליחה, אני רוצה לומר. תודה  :דה בן חמויהו

, אני אומר שלהסבר ואולי פחות בכעס, לא מציע להתעלם ממנה

כי גם היום , מטעם אחד פשוטבכל זאת זה הוגש לישיבת המועצה 

ואם . חיים אבן האחראי על הבטיחות ניסה להביא את האישור

, ע בערב כשהתחלנו את הישיבההוא היה מביא אותו עכשיו בשב

. אי אפשר להתעלם מנושא בטיחות. היינו מעלים את זה לדיון

עופו 'מוציאים אותם ולא אומרים להם הולכים ולא , למרות זאת

אם יגיע אישור מחר , אנחנו נאשר את זה, אני בא ואומר. 'מכאן

  . נתכנס לישיבת מועצה תוך שבוע

   ? את זה תאשר ותפנהלמה לא  : לויאהוד יובל

    . תעשה גם את זה בכפוף  :אל- אתי גן

  . אתה לא יכול לאשר בכפוף נושא של בטיחות, ולכן אני בא ואומר  :יהודה בן חמו

  ? מי אמר  : לויאהוד יובל

  ? למה  :אל- אתי גן

אם . אין, אם לא. הבדיקה של נושא של מינהל תקין מחר ייבדק  :יהודה בן חמו

  , מחר תבוא ההנהלה

  .אז אותו הדבר גם בטיחות  :שמעון פרץ

  .  משפטי שזה אוסרץיועהגיד פה יאז   : לויאהוד יובל

  . בתיקפה אין נייר .  שייבדקניירזה   :יהודה בן חמו

  .יגיד היועץ המשפטי שאסור להצביע על זה, סליחה  : לויאהוד יובל
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 70 חלקה 6431פרישמן גוש '  ברח36' הקצאת מקלט מסמאשרים  :178 ' מסהחלטה

למטרת עזרה לילדים חולי סרטן , 58-0369783שמספרה " יחס חם"ת לעמות

ההקצאה הינה לתקופה . ילדים חריגים ומשפחות נזקקים, ובני משפחותיהם

 יום 30עם אפשרות לעירייה להפסיק ההקצאה בהודעה של ,  שנים5של 

  .מראש
  

  

  

,  הבחינהניר ארז אייזנר כמהנדס הרשות בהתאם להמלצת ועדת'אישור מינוי אנג  .11

 .ל" משכר מנכ85% -ואישור שכרו 

  

. נושא של ארז אייזנר. ארז אייזנר בבקשה, 11סעיף . תודה  :יהודה בן חמו

יעשה את זה קצר ארז אייזנר . נסיעה טובה, תודה איילה. בתקציר

 עיריית כפר סבא יצאה .כבר אחת ורבע אחת ועשרים, מאוד

תקופת המכרז במהלך . מהנדס הרשות המקומיתלמכרז למינוי 

 מועמדים למבחנים לאחר שחברי 3 מועמדים ונשלחו 12- מיינו כ

זו ועדה סטטוטורית שקבע המחוקק מי הם חברי , הוועדה

, ר הוועדה"אני הייתי יו. היה נציג גם של שר הפנים, הוועדה

נפתלי , פול ויטל כנציג שר הפנים. עמירם מילר היה חבר בוועדה

השתתפו . ל העירייה כחבר בוועדה"גרוס כנציג האופוזיציה ומנכ

 מנהל - מר גדעון צרפתי , ד אלון בן זקן"כמשקיפים בוועדה עו

מר יוסי ,  מבקר העירייה- מר אליעזר פיירשטיין , משאבי אנוש

והגברת נסיה שטרסבורג שהיא נציגת ,  נציג ועד העובדים- אדינגר 

  .הנשים או יועצת ראש העיר למעמד האישה

ללא צורך של שגם , הרוב המכריע, ה סברומרבית חברי הוועד  

ללכת למבחנים אנחנו בהחלט החלטנו שהמועמדים הסופיים ילכו 
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וסיעת הירוקים או חלק מסיעת הירוקים הגישו , למבחנים

, ת התהליךמהרגע שהוגשה עתירה עצרנו פחות או יותר א. עתירה

  . מועמדים לבחינה3היינו כבר אחרי המלצת הוועדה לשלוח 

אני לא , שבית המשפט אמר את דברו בנושא של העתירהלאחר   

ולאחר תוצאות , החלטנו להמשיך בתהליך, אכנס כרגע לפרטים

מכיוון שיש , גם בתוצאות הבחינות לשמחתי אני אומרהבחינות 

ארז הגיע לתוצאה יותר מרשימה . ארז זכה, לי הערכה רבה לארז

בר חברי התכנסנו בשבוע שע.  המועמדים3בפער משמעותי בין 

ניר ארז 'להמליץ למועצת העירייה את אנגהוועדה והחלטנו 

מה שאנחנו מתבקשים לאשר . אייזנר כמהנדס הרשות המקומית

החלטה אחת היא לאשר את ארז אייזנר . היום זה שתי החלטות

  ,כמהנדס הרשות

  . פה אחד  :שמעון פרץ

  , וההחלטה השנייה  :יהודה בן חמו

  . רה הזה לאשבמק, זהו שמעון  :גיא בן גל

וההחלטה השנייה היא לקבוע את גובה שכרו . אין לי ספק שלא  :יהודה בן חמו

  . י חוק של המהנדס"עפ

  . ל" משכר המנכ85%  :אבי בן חמו

  . נפתלי, בבקשה  :יהודה בן חמו

לא מכובד שנושא כזה . קודם כל אני רוצה להעיר הערה כללית  :נפתלי גרוס

כשרוב חברי המועצה פה , הרציני יגיע בשעה אחת ומשהו בליל

כי הנושא באמת , בקושי שומעים מה מדברים אליהם, כבר עייפים

  . רציני

  . כולל כלפי המועמד עצמו  :גיא בן גל

  . כולל כלפי המועמד עצמו  :נפתלי גרוס

  . רק לא נאשים אותו בזה שהתמשכה הישיבה  :יהודה בן חמו
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  .לא מכובד כלפיו, אני אומר, לא  :נפתלי גרוס

  . חשבתי, לא  :דה בן חמויהו

  . נאשים את אליאס, אל תדאג, את אליאס  : לויאהוד יובל

ולצערי אני , הייתי חבר בוועדת המכרזים, אני כמו שנאמר פה  :נפתלי גרוס

שמדובר פה , להתבלבל אפילויכול היום לומר לכם בפה מלא ובלי 

מכרז תפור בהגדרה זה מכרז ? מה זה מכרז תפור. במכרז תפור

מכרז שהתוצאות בפירוש היה ופה . צאות שלו ידועות מראששהתו

, ראש העיר הכריז עליהן לפני חצי שנה בערך. שלו ידועות מראש

. וכמובן ניסינו לעצור את זה, ואנחנו הבנו שזה מה שהולך להיות

  . לא כל כך הצלחנו

אז העתירה שלנו לא , הזכיר פה את העתירה שלנוראש העירייה   

העתירה לא  . שלנו לצו מניעהשנדון זו בקשהמה . נדונה בכלל

שההחלטה אם ארז אייזנר ולכן אתם צריכים לדעת . נדונה לגופה

כשיר או לא כשיר להיות מהנדס עיר עדיין תלויה ועומדת בבית 

  . המשפט

אולי כדאי שחברי המועצה יידעו מה , כיוון שלא ראינו מה עתרתם :ד מנשה אליאס"עו

  . הטענות

אתה , אתה מנותק, בזמנו נדמה לי שאני העברתי במייל, סליחה  :נפתלי גרוס

  , אין לך מייל

  .אני רוצה להבין, תסביר לי, אין בעיה. כן, כן, אני מנותק :ד מנשה אליאס"עו

אתה חריג , לכל חברי המועצה את העתירהאני העברתי במייל   :נפתלי גרוס

  . בעניין הזה

  . גם אני. הוא לא חריג  :שמעון פרץ

, שאתם כחברי מועצה, אז דבר ראשון מה שאני רוצה להגיד לכם  :י גרוסנפתל

הנושא , בהחלט יש לכם אחריות, שלא תחשבו שאתם חותמת גומי

, כמו שאמרתי, ואתם צריכים לדעת. מובא להחלטה שלכם
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  . שהנושא תלוי ועומד בבית המשפט

, מעבר לעניין שהיה פה מכרז תפור ותוצאותיו ידועות מראש  

.  היתה למועמד שלא עומד בתנאי הסף שנדרשים לתפקידהתפירה

.  זה מכרז תפור- אחד . יש פה עבירה כפולה לטעמי, זאת אומרת

 מינוי של מועמד שאינו עומד בתנאים מינימאליים - שתיים 

החוק ? ובמה דברים אמורים. ל"שנקבעים בחוק וזה חוזר מנכ

יים ל משרד הפנים קובעים כמה תנאים מינימאל"וחוזר מנכ

שלחנו לכל חברי המועצה , דרך אגב. ומתמקדים שני דברים

. אני מקווה שחלקכם קיבל אותו לפחות, איזשהו נייר בעניין הזה

  . אבל אני אומר עכשיו את עיקרי הדברים

דרישות , השכלהאחד זה . בשני עניינים מרכזיים דהחוק מתמק  

, הבתחום ההשכל. והדרישה השנייה זה דרישות ניסיון, השכלה

בתנאי עכשיו אני מנסה להסביר לכם מדוע ארז אייזנר לא עומד 

מהנדס . בתחום ההשכלה ארז אייזנר הוא מהנדס חקלאות. הסף

מהנדס חקלאות במדור . חקלאות במדור מים אם רוצים לדייק

ואנחנו חושבים , אבל הוא לטעמנו, מים אמנם הוא מהנדס

כי .  מהנדס עירהוא לא יכול להיות, שטעמנו מבוסס בעניין הזה

אז גם מהנדס כימיה , אם מהנדס חקלאות יכול להיות מהנדס עיר

ומהנדס אלקטרוניקה אולי גם יכול . יכול להיות מהנדס עיר

תעסק מהנדס עיר זו סמכות עליונה שמ. להיות מהנדס עיר

. ותכנון עיר זה לא עניין פשוט, בנושאים שקשורים לתכנון עיר

לפקח על , צריך לבקר על תכניות, תמהנדס עיר צריך לאשר תכניו

ברגע שאתה מהנדס שלא מוסמך לעשות את , עכשיו. תכניות

  ?איך אתה יכול לאשר, לתכנן אותן, לחתום עליהן, התכניות עצמן

  ? אתה לא מוסמך לחתום  :איציק יואל

  . לא  :אל- אתי גן



    13.01.2010  236  מועצה מן המניין 

  . מהנדס חקלאות לא מוסמך, לא  :נפתלי גרוס

  . מוסמךמהנדס חקלאות לא   :אל- אתי גן

  ? ארז לא מוסמך לחתום? מה זאת אומרת  :איציק יואל

לא . לא מוסמך לחתום על תכניות עיר שהוא אמור לאשר אותן  :נפתלי גרוס

והוא צריך לאשר , בחוק הוא לא מוסמך. כן, לא מוסמך. מוסמך

  .אותן ולפקח עליהן

  . הנדסאי חותם היום על זה  :איציק יואל

  . לא, לא  :נפתלי גרוס

  . הנדסאי בניין  :אל- ןאתי ג

  . שמעת והבנת, איציק  :גיא בן גל

. אני שאלתי בוועדה. לכן אני אומר לכם את העניינים אחד לאחד  :נפתלי גרוס

זה , איציק, פול ויטל, מהנדסבוועדה ישב נציג שר הפנים שהוא 

   .אני אומר בשבילך שתשמע

  . מקשיב לך  :איציק יואל

ר "והוא גם יו, שהוא מהנדס העיר נתניהישב מהנדס פול ויטל   :נפתלי גרוס

ואני שאלתי אותו בוועדה . איגוד מהנדסים העיר במדינת ישראל

אתה יודע על עוד עיר בישראל שיש בה מהנדס עיר שהוא מהנדס '

ומי הוא . אז הוא קפץ מיד ושמח להודיע לי שהוא יודע'? חקלאות

שר ניר א'אינג.  הוא הזכיר לי את השם של אשר שולמן?יודע

והוא היה , שהוא האורים והתומים של מהנדסי העיר, שולמן

והוא היה סגן מהנדס העיר בעיריית תל , מהנדס העיר הרצליה

  . אביב

  .ממלא מקום  :אליעזר פיירשטיין

אז הלכתי לבדוק מי זה . מתקן אותי המבקר פה, ממלא מקום  :נפתלי גרוס

עיר היה מהנדס הומתברר שאשר שולמן , אשר שולמן המדובר

צריך לדעת , עכשיו.  שנה35לפני , זאת אומרת. 74הרצליה בשנת 
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שקובע בכלל שחייב להיות מהנדס , שקובע את תנאי הסףשהחוק 

נחקק רק , וקובע את תנאי הסף, עיר בעיר בסדר גודל של כפר סבא

 לא 74שהדוגמא שהביא פול ויטל משנת , זאת אומרת. 91בשנת 

, אותו אם יש לו עוד דוגמאותשאלתי . רלוונטית ולא אקטואלית

שכפר סבא הולכת להיות פורצת דרך ,  זאת אומרת.ולא היו לו

 אין כזה דבר בכל - מהנדס חקלאות שהוא מהנדס עיר . בעניין הזה

  . מדינת ישראל

  . יהיו בניינים ירוקים  :שמעון פרץ

. זה בתחום ההשכלה. בכל מדינת ישראל אין כזה דבר. בדיוק  :נפתלי גרוס

 שנות ניסיון 5החוק קובע .  בואו נעבור לתחום הניסיוןעכשיו

תכנון עיר מוגדר גם מה זה , עכשיו צריך לדעת. בתחום תכנון עיר

התכניות שקשורות לרשות התעסקות בכל זה , בחוק תכנון עיר

רשות מקומית זה .  גם מוגדר בחוק?ומהי רשות מקומית. מקומית

  .  מוגדרהכל.  מוגדר.או עירייה או מועצה מקומית

  ?  שנים ועסק בזה5ואם הוא היה עצמאי  :ד מנשה אליאס"עו

ל "והחוזר מנכ,  שנים5אז מוגדר שהוא צריך להיות בעל , סליחה  :נפתלי גרוס

תכנון עיר זה , עכשיו.  שנים ניסיון בתכנון עיר8- מרחיב את זה ל

וגם פיקוח וגם אישור של , אומר התעסקות בכל תכניות בניין עיר

.  שנים בכל התחומים האלה8, זאת אומרת. בניין עירתכניות 

 שנים 5, הניסיון המקצועי שלו, ברזומה של ארז אייזנר, עכשיו

הוא עבד בקיבוץ גבעת חיים ואחרי זה עבד גם . ניסיון בקיבוץ

  ,כפי שנתברר, עכשיו קיבוץ. בכל מיני נושאיםבקיבוץ אייל 

  ? בתכנון :ד מנשה אליאס"עו

אפילו אם עבד , גם קיבוץ. אבל זה לא משנה, מיני נושאיםכל ב  :נפתלי גרוס

  .אני לא נכנס לזה, בתכנון

  .קיבוץ זה לא עיר  : לויאהוד יובל
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קיבוץ זו . קיבוץ זה לא מועצה מקומית. קיבוץ זה לא תכנון עיר  :נפתלי גרוס

  . לא עירייה

  ? קיבוץ לא שייך למועצה  :עמירם מילר

כשאמרתי את זה . אל תקפוץ. חכה, צטט אותךלאני הולך , רק רגע  :נפתלי גרוס

בקיבוץ אין , מה'אומר לי , קפץ חבר הוועדה עמירם מילר, בוועדה

  .?אז מה, בקיבוץ גם יש כבישים' ?כבישים

  ? מה עוד. הלאה  :עמירם מילר

  . זה מה שאני זוכר. זהו  :נפתלי גרוס

  . יש גם פרות  :גיא בן גל

עוד מעט שתיים . בחיי, ... יותר ממעשהאתה פה עושה פה אפילו  :יהודה בן חמו

  . בלילה

  , אני אומר. אל תגיד עליי, ... מעשהאני לא אמרתי עליך  :נפתלי גרוס

כי לבוא ולומר שהוא לא עומד בקריטריונים ואתה היית . לא עליך  :יהודה בן חמו

כולם יודעים . עוד חצי נחמה, מילא אחרים יטענו את זה, בוועדה

   ,שהוא עמד בתנאי הסף

  ?' כולם יודעים'מי זה   :נפתלי גרוס

  , כל חברי הוועדה  :יהודה בן חמו

  . אף אחד לא יודע. זה בית המשפט יגיד לך  :נפתלי גרוס

  . חוץ ממנו  :גיא בן גל

  . מה פתאום  :נפתלי גרוס

  ,חד משמעית, תסתכל  :יהודה בן חמו

  . הוא סבור שהוא לא אמראז   :גיא בן גל

למה אתה לא ,  גם עכשיו למה הוא לא עומדר לךאז אני מסבי  :נפתלי גרוס

   ?רוצה לשמוע

   '?כולם יודעים'בשם מי אתה מדבר   : לויאהוד יובל

 וגם שנה בעיריית . שנים בקיבוץ זה לא ניסיון בתכנון עיר5, אדוני  :נפתלי גרוס
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ניסיון בתכנון עיר וזה לא ניסיון זה לא , רעננה כמהנדס זוטר

  .בתכנון צוות מקצועי בכיר

  , אני לא רוצה. אוקי  :יהודה בן חמו

 שהוא לא אני צועק כל הזמן לכל מי שמוכן לשמוע אותי, אני יודע  :נפתלי גרוס

אז אתה אומר שאני יודע שהוא כן עומד בתנאי , עומד בתנאי הסף

  ? הסף

  . תמשיך את העתירה  :יהודה בן חמו

  . אנחנו ממשיכים  :נפתלי גרוס

  . אנחנו ממשיכים  :אל- אתי גן

הנושא . זה מה שאני אומר פה לחברי המועצה? מה זאת אומרת  :נפתלי גרוס

ובית המשפט לטעמי ולטעמנו ולטעם . תלוי ועומד בבית המשפט

סביר להניח שהוא יקבע שארז , כל מי שאנחנו מדברים איתו

   . אייזנר לא עומד בתנאי הסף

  . בסדר  :יהודה בן חמו

, יום מחליטים למנות את ארז אייזנראם חברי המועצה ה, עכשיו  :נפתלי גרוס

, כי הם לא חותמת גומי. הם לוקחים על עצמם איזושהי אחריות

וועדת הרי לא מביאים את זה לאישורם כדי שיאשרו רק את מה ש

. יש להם אחריות על מה שהם מחליטים גם כן. המכרזים קבעה

אם בעוד חצי שנה או שנה בית המשפט . הרמת יד זו אחריות

 אז יתברר לחברי ,רז אייזנר לא עומד בתנאי הסףיחליט שא

ואותו הדבר . המועצה שהם הצביעו בניגוד לדין וזה יהיה לא נעים

אם הוא ימונה היום והוא יהיה . גם לגבי ארז אייזנר עצמו

  , ובעוד חצי שנה או שנה בית המשפט יחליט, מהנדס

  ,שהוא לא מתאים  :יהודה בן חמו

  . אז הוא יצטרך לעזוב את התפקיד, שהוא לא מתאים  :נפתלי גרוס

  . אנחנו לא מעל בית המשפט. אז הוא יעזוב  :יהודה בן חמו
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ביקשתם צו , אם הדברים כל כך ברורים כפי שאתה מציג, סליחה :ד מנשה אליאס"עו

  ? מה היו הנימוקים לדחיית הצו, מניעה

. םמקדמיי, צו המניעה נדחה על בסיס נימוקים טכניים בלבד  :נפתלי גרוס

  ? מה עוד היה שם, חוסר תום לב, שיהוי

  ? לא נכנסו לגופו של עניין :ד מנשה אליאס"עו

  . לא  :נפתלי גרוס

  . מניעים פוליטיים  :גיא בן גל

  . ממש לא דיברו אפילו על קוצו של גופו של עניין  :נפתלי גרוס

  ,האם לדעתך  :אורן כהן

   .בבקשה, איציק. יגיע תורך, רגע. תודה  :יהודה בן חמו

האם לדעתך אתה . לא להתייחס, שאלה על הדברים שלו דווקא  :אורן כהן

אתה חושב שהוא ראוי להיות סגן מהנדס עיר , הם חושבים, חושב

  . זו השאלה? בכפר סבא

  . תנאי סףסגן מהנדס עיר אין הוראות בחוק שקבועות לגבי , תראה  :נפתלי גרוס

  . את דעתך האישיתאני שואל . לא שאלתי על הוראות בחוק  :אורן כהן

   - אני, תראה, אני לא מכיר  :נפתלי גרוס

  ? - אני שואל זה באמת חשוב  :אורן כהן

אין לי שום דבר . אל תעשה את זה אישית ביני לבין ארז אייזנר  :נפתלי גרוס

  . נגדו

  . לא כן שהוא ראוי להיות מהנדס, אם הוא היה ראוי להיות סגן  :אורן כהן

   . אישיאין לנו טיעון  :אל- אתי גן

  . לכן אני לא יודע להגיד לך  :נפתלי גרוס

  ,כי לא אמרתם כלום קודם  :אורן כהן

  , כי אין, לא, לא  :נפתלי גרוס

  '? לא אמרנו כלום קודם'מה זה   :אל- אתי גן

  . כשהוא היה סגן  :אורן כהן
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  ?חוץ מהחוק מה עוד יש לך :ד מנשה אליאס"עו

   .יש כלליםלגבי מהנדס עיר , אני אומר לך  :נפתלי גרוס

  . יש פה שורה תחתונה מאוד ברורה  :גיא בן גל

  . תכף יגיע התור שלך, גיא, גיא  :יהודה בן חמו

  , לטענתנו הוא לא עומד בהם, יש תנאי סף למינוי מהנדס  :גיא בן גל

  . בבקשה, איציק  :יהודה בן חמו

  .אין מניעה חוקית שהוא יהיה סגן  :גיא בן גל

אמרת . באמת ברמה הידידותית, יע לך נפתליאני קודם כל מצ  :איציק יואל

שנתפר פה , אפילו לא לכאורה אמרת, מאוד ברורה- בהכרזה מאוד

אתה ', תפרו'כי המילה , תיקח את זה חזרה, אני מציע לך. מכרז

  . בסוף תצטרך להתנצל

ואני לא , אני הסברתי מה זה תפרו. אני אמרתי גם מה זה תפרו  :נפתלי גרוס

  . זה אני לא יכול לחזור בזהגם כתבנו את, חוזר

במקרה הזה היא בשבילי ' תפרו'והמילה , שמעתי, הקשבתי  :איציק יואל

  , נראית מאוד, לפחות

  . אין ספק. באמת קשה  :נפתלי גרוס

  , ...מי תפר, ואני לא יודע אם יש לך עובדות  :איציק יואל

  . אין ספק. היא באמת קשה  :נפתלי גרוס

, ראשית להערכתי הוא עומד בתנאי הסף, ו של ענייןאני רוצה לגופ  :איציק יואל

  . אחרי ששמעתי אתכם וקראתי. הערכה שלי

  ? שמבוססת על מה  : לויאהוד יובל

  . אני מדבר עכשיו  :איציק יואל

  . אני רוצה ללמוד ממך? אבל על מה ההערכה מבוססת, לא  : לויאהוד יובל

מים ובמי שהתמחה אני לא רואה פסול במי שהתמחה ב, שניים  :איציק יואל

שהיא בעצם הבסיס ,  בתוספת להנדסה אזרחיתבחקלאות

  . זה רק יתרון ולא חסרון, הראשוני



    13.01.2010  242  מועצה מן המניין 

  . אבל אין הנדסה אזרחית  :נפתלי גרוס

כל אחד יסכים , לצערי הרב, הדוגמאות. אני עכשיו, תן לי רגע  :איציק יואל

, איתי למרות שאנחנו יושבים בישיבה שלא יכולים להסכים לזה

כל , כל ועדות המכרזים למיניהן. שאני הולך להגיד עכשיומה 

הן בדרך .  בדרך כללהאיכותהוועדות למיניהן לא מייצרות את 

מחיר למשל במכרזים , כלל הולכות על השוליים כי החוק אומר

אתה , כך שפחות איכות אתה מקבל בדרך כלל. ודברים אחרים

אולי . ריםמחיר נמוך במכרזים אח, מקבל את מה שהחוק אומר

, אני כן מאמין שמי שיש לו מוטיבציה. פה להגיע לאיזושהי פשרה

לא חיפוש של ערכים , לא חיפוש אופק, יש לו אורך שנים לפעול

כשלצדו עומד אגף שבו אין שינויים , נוספים בתוך התהליך הזה

לא של אדריכל שהוא התמחה בעיר כפר סבא , במהלך השנים

  .  גורמים נוספיםבמשך הרבה מאוד שנים או עוד

גם ההכרות האישית שלי עם ארז במהלך התקופה הקצרה שאני   

אני רואה את . אני רואה את המוטיבציה הרבה, מכיר אותו

. ולא רוצה לפגוע כמובן באחרים, הפעילות הרבה יותר מאחרים

אנחנו הולכים , תשמע'אם אתה אומר , כך שבסיכומו של דבר

יש המלצת רוב . עושה את זה קצראז הייתי ', להתדיינות משפטית

וכמובן נתמודד או , נחליט עליה כאן, נאשר, חברי הוועדה

 אני רוצה .העירייה תתמודד מול העתירה של לבית המשפט

להאמין שגם שופטים בישראל שיושבים בראש דיון מקבלים את 

אני מאמין . רואים את ההבדלים ויודעים לקחת החלטה, הנתונים

  , אבל אני מסכים. ההחלטהששם לא יהפכו את 

  ? איזו החלטה יהפכו  :נפתלי גרוס

  , רגע שנייה, שנלך ונקיים  :איציק יואל

  ?את ההצעה שלנו, אה? איזו החלטה לא יהפכו? מה לא יהפכו  :נפתלי גרוס
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אני , ואגב אתה יכול להאמין אחרת וזה בסדר, אני מאמין. כן  :איציק יואל

זה באופן אוטומטי לגבי אומר את אמר פה יהודה ואני , בטוח

   .נקיים את החלטת בית המשפט, כולם

  . בבקשה, בוקי. תודה  :יהודה בן חמו

  ? אפשר קודם לשמוע את היועץ המשפטי, יהודה  : לויאהוד יובל

  ? אבל אפשר לשמוע את החברים קודם, רגע  :עמירם מילר

  . לפני שהחברים ידברו  : לויאהוד יובל

היות . בהחלט מעריך את ארז כאדם והן כאיש מקצועאני , חברים  :יש'ר בוקי צ"ד

אז אני חושב שאתה , ואני יודע שהמועצה תאשר את המינוי שלך

מהנדס עיריית כפר סבא זה לא דבר של . מקבל תפקיד חשוב מאוד

.  אני מאמין שתעשה עבודה נאמנה ותביא ברכה לעיר.מה בכך

 נבחרת נגוע אני חייב להדגיש בפניך שהתהליך בו, למרות זאת ארז

ראש . במינהל לא תקין שכמעט ואין שני לו, במהלך לא תקין

העירייה עוד לפני שיצא למכרז כבר קבע את מי הוא רוצה 

זאת לא אדם שמטיף לי על מינהל . זה לא מינהל תקין. לתפקיד

ר ועדה שהולכת "ומינה עצמו ליוראש העיר הרחיק לכת . תקין

מינהל . שהוא רוצה שייבחרלבחור במכרז את מי שהוא כבר קבע 

, לטעמי אתה נכנס למה שנקרא. תשגיח, ארז. לא תקין בעליל

כבר יש ,  שנים6בעיר שלנו שבה מכהן ראש העיר . מלכודת דבש

יועץ משפטי כנראה , מהנדס אתה תהיה שלישי, גזבר שלישי

מנהלת לשכה , שישי- דובר חמישי, ל שלישי"בקרוב מנכ, שלישי

קבל הרבה ייעוץ , שמור על צעדיך,  ארזאני אומר לך. תשלישי

  , משפטי

  . זו שיטה כזאת  :נפתלי גרוס

 ואל תהסס לפנות למי שצריך לפנות רשום היכן מופעל עליך לחץ  :יש'ר בוקי צ"ד

אחרת הפנקסנות שתתבצע עליך תפגע בך ללא , בשעת מצוקה
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, אני בכל מקרה אמנע. בדיוק כמו שקרה לי, שתדע מהיכן זה בא

  . תודה. עריך אותך כאיש מקצועכי אני מ

  . צביקה. תודה  :יהודה בן חמו

את ארז אני מכיר קרוב לשנה . האמת השעה כל כך מאוחרת, אני  :צביקה צרפתי

, מקרובכל כך כמה דברים כי אני לא מכיר אותו ואני רוצה להגיד 

אני גם לא יכול לדעת חוות דעת מקצועית כי אני לא אדריכל או 

אני לא הייתי חבר בוועדה ,  דקות5- ראיתי פה באבל אני . מהנדס

ראיתי פה איזו חוות דעת , ואני לא מכיר את הדברים מקרוב

כשממונה ממלא מקום למהנדס הוא בהכרח , שממלא מקום

  , ד"וראיתי את חוות הדעת של איזה עו. מתאים להיות מהנדס

  . אתה מתכוון, רצוי שהוא יהיה  : לויאהוד יובל

שלמעשה , ואני חושב שנכון עשתה ועדת המכרזים, ד" איזה עושל  :צביקה צרפתי

אני חושב שהצליחו ,  ארז מכהן כשנה.יצרה פה איזושהי המשכיות

הרי הוא לא . לתהות על קנקנו מבחינת היכולות שלו בשנה הזו

  . נחת מהשמיים

  ...בדיוק  :נפתלי גרוס

רות שלפי דעת אני גם מאמין בדרך שלמ. לא הפרעתי לך, נפתלי  :צביקה צרפתי

. תמיד הרי מתחילים עם משהו, חלק מהאנשים פה אין לו ניסיון

אולי , אולי יש לו מוח. אנשים חדשים, אני מאמין באנשים צעירים

', מכרז תפור, 'ישר ללכת לחלק השלילילמה . הוא יפתיע אותנו

. אני ראיתי חוות דעת שהוא מתאים. 'כן מתאים', 'לא מתאים'

אני ראיתי חוות דעת מול .  הוא מתאיםי כל חוות הדעת"עפ

  . העיניים עכשיו

  . אני לא ראיתי אותה  : לויאהוד יובל

  . אני ראיתי, אתה לא ראית  :צביקה צרפתי

  . אני צריך לקבל אותה כחבר מועצה, לא  : לויאהוד יובל
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  . כי אנחנו רוצים אותה גם כן, מעניין, לא  :אל- אתי גן

  .וות הדעתראינו את ח, חן סומך  :גיא בן גל

  . של חן סומך, אה  :אל- אתי גן

  . קראנו אותה  :גיא בן גל

אני אצביע , תוכיח לכולם, אני מאחל לך באמת, אני בכל אופן ארז  :צביקה צרפתי

אני מאמין שאולי בתוך , אוליתוכיח גם לאלה ש. בעד המינוי שלך

, אבל אני מאמין שבסופו של דבר היכולות שלך, יש פה, תוכם

אני בכל אופן . לכולם שהבחירה שלך תהיה נכונהאתה תוכיח 

 חוששים או תוכיח לכל אלה שהיום מהססים או. סומך עליך

תוכיח שאתה יכול להרים את העיר הזאת , טוענים שהמכרז תפור

  . בתחום שתתעסק בו

  . נורית. תודה  :יהודה בן חמו

אבל , ם שלךלא בדקתי את כל הכישורי. גם אני ראיתי את המסמך  :לוי- נורית חסון

  . יש דברים שמעידים על אדם

  . אבל הכישורים טובים  :שמעון פרץ

זה . אנחנו במועצה הזו הפקדנו בידיך ארז את העתקת הביוב  :לוי- נורית חסון

זה , זה נעשה ביעילות. נעשה על ידך בפחות זמן ממה שהקצבנו לך

זה נעשה באופן הכי מקצועי מבחינתי שמישהו , נעשה באחריות

ואני רואה , אני הולכת במסדרונות למעלה. בצע את זהיכול ל

מול צוות עובדים שהוא בלי , כיצד אתה מתנהל מול העובדים שלך

שמן הסתם הוא הייתי , כיצד אתה יודע לנהל. ספק מאוד אחראי

ואין עליך מילה ולו הרעה . לנהל בעלי מלאכה קשה מאוד, אומרת

שהוא בקתדרה , ישהואז אם אנחנו מפקידים עשייה בידי מ. ביותר

והיו דברים כאלה , קיבל את כל המעלות והוא לא יידע לנהל

 אם יש פה בחור ?אז מה אתה שווה לנו, ברשויות ואני לא אזכיר

, באמינות, בנאמנות, אחראי שאכן יודע להתבצע מתוך המערכת
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הם , מקבל את כל הקשת של התמיכה מהעובדים שלו ללא עוררין

אז הרי שאנחנו , י השעות כי זה הוא אמרעובדים בשבילו גם אחר

ואני מאחלת לך . לא צריכים להטיל בו רפש כי אין בו כזה דבר

  . הצלחה ומקווה שאתה תמשיך

  . בבקשה, עמירם. תודה  :יהודה בן חמו

קודם כל אני מקווה וסומך על בית הדין שנתן דעתו גם להליך   :עמירם מילר

, יה אצל שופט או שופטתאני לא יודע אם זה ה, זאת אומרת. הבא

בוודאי ראו את מה שאתם טוענים כחוסר , ראו את החומר

היה טורח ואומר , כישורים או כחוסר תנאי סף למר ארז אייזנר

לכי תבחרי מועמד , עיריית כפר סבא, הצדדים המכובדים, רבותיי'

  ', אחר

  , הוא אמר דרך אגב  :נפתלי גרוס

  , שנייה נפתלי  :עמירם מילר

  . אני מתקן אותך  :וסנפתלי גר

  , אני שמעתי, י לא יודע מה הוא אמראנ  :עמירם מילר

  . אתה לא רוצה לדעת גם  :נפתלי גרוס

  , ואני אומר שאני סומך על בית הדין, שמעתי אותך  :עמירם מילר

  . גם אני סומך  :נפתלי גרוס

לא . 'המקרה הזה תעזבו אותו, רבותיי'שהיה מזהיר אותנו מראש   :עמירם מילר

ד "אין לי כמובן ניסיון של עו ואני גם מאמין ו.שנעשהה מה ז

אבל אני מניח שבית הדין יאשר את המועמדות של ארז , נפתלי

ומועצת העירייה , אייזנר מפני שמועצת העירייה תאשר אותו

אז היא לא מתרשמת מגודל כשהיא רואה אדם שעבד בקיבוץ 

והוא עבד , היא יודעת שקיבוץ היום זה דבר מופרד. הקיבוץ

שגם אותו אנחנו מכירים בכפר סבא , במשרד של אבי צייזל למשל

כולל ממכון הטיהור , כי הוא עסק בהרבה מערכות ביוב שלנו
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וגם . יפה. יושב בקיבוץ,  שהוא משרד שנמצא בקיבוץ.שלנו

בקיבוץ כל בית שבונים וכל צינור שמעבירים חייב לקבל היתר 

, את או אחרתכז, ו מקומיתאבנייה מוועדה אזורית או מרחבית 

שחוקיה זהים ודומים ותואמים את חוקי התכנון והבנייה 

   .שעיריית כפר סבא או הוועדה המקומית עובדת לפיהם

ואני לא . לכן דעתי בהחלט שלמה עם מועמדותו של ארז אייזנר  

אבל אני מוכרח לומר לכם שעבדתי , רוצה להוסיף על דברי נורית

ארז .  ערים טובים יותר וטובים פחותפה עם כמה וכמה מהנדסי

הוא , BRT- סיפרנו קודם על ה. בהחלט אדם שהוא מנהיג מחלקה

יש לו כשרים מילוליים , מנהיג את ההתקדמות של הפרויקטים

כל חברי מועצת העירייה , ואני בטוח שכולנו, וכשרים מנהיגותיים

  .נהנה מפירות עבודתו

  . בבקשה, שמעון. תודה  :יהודה בן חמו

חוץ , אני בניגוד לכולכם מעולם לא ראיתי אפילו. בוקר טוב לכולם  :מעון פרץש

ואני שמח שלא . לא ראיתי אף פעם את הבחור הזה כאן, מהיום

אבל דבר אחד אני יכול . כי אני לא נגוע בבחירה שלו, ראיתי אותו

סמוך ומאמין שהוא יכול להיות המהנדס הטוב , אני בטוח, להגיד

 ,מי שזוכר, כל רומא.  השנים בכפר סבא פה107ביותר שהיה מאז 

, לא היה מהנדס. מהנדסנבנתה בלי  ,שנה 900אלף שנה או לפני 

   .לא היה מושג של מהנדס

  . היה. היה  :עמירם מילר

שעשה , היה בן אדם חכם שידע לעשות דברים כמו בצלאל. עזוב  :שמעון פרץ

 להיות אני חושב שהוא יכול. הוא היה חכם מספיק, את המשכן

ואל . הטוב ביותר מכל המהנדסים שהיו עד היום בכפר סבא

, שאני חייב להצביע בעד, אני רק דבר אחד נוסף יש לי גם, תתפלאו

  . אני מצביע בעד. שלא יגידו הספרדים זורקים את האשכנזים
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  . גיא. תודה  :יהודה בן חמו

כמשרה י חוק "המשרה של מהנדס עיר מוגדרת עפ, תראו חברים  :גיא בן גל

, אין הרבה תפקידים בעירייה שיש לגביהם חוק נפרד. סטטוטורית

ואין עוד הרבה , 1991ונפתלי ציין את חוק מהנדס העיר משנת 

משרות חוץ ממשרת מהנדס עיר שמצא לנכון המחוקק בפקודת 

מורם ממשרות , חריג, עליון, העיריות לייעד לו מעמד מיוחד

, עכשיו. יש לזה סיבות. עירוניות אחרות כדוגמת מהנדס עיר

למה אתם 'בפורמליסטיות יתר ולהגיד אפשר להאשים אותנו 

, כשמו כן הוא, בחור כארז, ארז בחור איתן, הירוקים קטנוניים

יצא לי להכיר את הפעילות שלו , אני. 'איש נחמד לכל הדעות

האחרונים מתוקף חברותי בוועדת משנה  כמהנדס עיר בחודשים

אבל אני כן . י מילה רעה אישית להגיד עליואין ל, לתכנון ובנייה

ואולי במובן הזה אני כן פורמליסט וככה איתי גם חברי , דבק

וו מאוד קשה - ה'ז- במיוחד כי מלווה אותי תחושה דה, הסיעה

אני ואלה שכיהנו כאן בקדנציה . בקשר למינוי מהנדס עיר

נדרשנו . כולל ראש העיר, הקודמת יודעים היטב על מה אני מדבר

   , לאשר מינוי של המהנדס הקודם בתפקידו של ארז אייזנר

  , ראינו את כל התעודות  :איציק יואל

  , ...שהוא ייפה אותם  :אל- אתי גן

  , היו מי שהעלו ספקות,  איציק יואל יקירי,וגם לגביו  :גיא בן גל

  . בדיוק אותו הדבר  :אל- אתי גן

 אני .ומד בתנאי הסףהאם האיש עומד או לא ע, כולל עבדך הנאמן  :גיא בן גל

אגיד שבמקרה של מר אייזנר הדברים הם יותר ברורים במובן 

, לגבי מר ראובני. הזה שלטעמנו הוא לא עומד בתנאי הסף

ועדיין בלבי היה הספק שאנחנו . הדברים היו פחות חד משמעיים

לא בהכרח מצאנו את האדם בעל הכישורים המתאימים ביותר 
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וגם שם מנו את ההסברים . למשרת מהנדס עיריית כפר סבא

 כי רמי היה מהנדס, שמדובר באדם שעבד בתוך המערכת

והכיר את הפרסונות , יועץ התחבורה, התחבורה של העיר

לבחור בו היה אחד השיקולים המרכזיים הנכונים וזה , הפועלות

  ,מכל מיני סיבות, בדיעבד. לתפקיד

  ,  מתמודדים3היו , - לאחר ש  :יהודה בן חמו

בוא נגיד את . אתה צודק יהודה, זה צריך להגידגם את . נכון  :לגיא בן ג

היכולת למצוא בשוק החופשי היום את האנשים הכי , האמת

למשרה קצת כפוית טובה כמו , טובים והכי ראויים והכי מוכשרים

  . מהנדס עיר היא גם לא פשוטה

  , לכפר סבא  : לויאהוד יובל

למצוא היום בשוק ,  עזוב כפר סבא,יובל, אני אומר באופן כללי  :גיא בן גל

, ל" שכר מנכ85%ועם כל הכבוד שזה , הפרטי אנשים טובים

בוא נגיד . נירים הטובים היום הם לא עובדים בעיריות'האנג

צריך להגיד . בעיריותהשופרא דה שופרא שלהם לא נמצאים היום 

  . אני לא חושב. את האמת

  .  מהנדסינר זה'אנג, נפתלי העיר השבוע  :צביקה צרפתי

  ? ינר'למה צריך אנג, יש מילה בעברית  :נפתלי גרוס

אבל אני רוצה כן להסביר , אני לא רוצה להלאות אתכם, תראו  :גיא בן גל

או חלילה , לכם את מה שאולי נתפס בעיניכם כאיזו התעקשות

מאוד יכול . חלילה וחס. שיש לנו איזה ונדטה אישית כלפי האדם

, ית המשפט לא יקבל את טענותינוואם ב, להיות שאנחנו נתבדה

 מוצק Caseואין לנו ערובה שהוא יקבל למרות שלדעתנו יש לנו 

במובן הזה שלטעמנו ארז לא עומד בתנאי הסף , ברמה הפורמלית

הן לגבי מדדי , 1991כמו שאנחנו מבינים את חוק מהנדס עיר 

שנפתלי התייחס אליהם , הניסיון והן לגבי מדדי ההשכלה
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ל גם אם אנחנו נתבדה ויימצא מצב שארז אייזנר אב. באריכות

ולמרות העובדה , למרות העובדה שהוא לא עומד בתנאי הסף

יסתבר שהוא עשה , שבית המשפט לא יקבל את צדקת טענותינו

דעו לכם שאתם בזה נותנים בעצם יד למהלך , את תפקידו נאמנה

, והיו מקרים כאלה, שאדם שאין לו השכלה פורמלית בתור רופא

למד כאוטודידקט את נושא , הצליח להשתלב באיזה בית חולים

 הפך להיות לפנימאי מומחה או לקרדיולוג חבל על ,הניתוחים

יש סיבה שיש תנאי סף למילוי .  שנות רפואה7אבל לא למד , הזמן

יש סיבה שמורה צריך תעודת הוראה כדי . תפקידים קריטיים

שאין אה באנשים מל, והמערכת שלנו דרך אגב. ללמד בבית ספר

הם עובדים איתי , חלקם אני אודה. להם את ההשכלה הפורמלית

מורים טובים יותר , בבית הספר שאני אפילו מלמד בו אולי

אבל יש סיבה שדורשים . ממורים שיש להם תעודה פורמלית

יש סיבה שמהנדס עיר . ממורה תעודת הוראה כדי ללמד בכיתה

עמוד בתנאי הסף מהסוג בעיר בסדר גודל של כפר סבא נדרש ל

שארז אייזנר , ואנחנו נטען את זה בבית המשפט, שאנחנו טוענים

זה לא סותר את העובדה שיכול להיות שהוא עושה . בהם לא עומד

אי אפשר , אבל יש קושי. אולי אפילו בצורה טובהאת העבודה שלו 

שגם פול ויטל שהוא , להתעלם ואנחנו מתקוממים על העובדה

ובחר לתת נציג אחד שנמצא , התעלם מהעובדה הזומהנדס בעצמו 

שנבחר לתפקידו עוד לפני , בסטטוס המקצועי של מר אייזנר

שהחוק בכלל חל עליו מבחינה פורמלית לגבי מה ההכשרה 

  . הנדרשת

דעו לכם שהמהלך המשפטי רחוק , גם אם נתבדה, אז אני אומר  

ידא ההליך המקדמי שבו אכן הפסדנו היה טכני גר. מלהסתיים

לא בכלל היה דיון ברמה . לעניין צו מניעה לעצם מינויו בכלל
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זו , בית המשפטאת זה שכולם פה אומרים נקבל . המהותית

אתם צריכים במשוכה הזו להחליט האם . חוכמה קטנה מאוד

והאם הרקע , האיש הזה ראוי מבחינה מקצועית לקבל את קולכם

 מלאה עם מה והניסיון המקצועי שלו עולה בקנה אחד ובהלימה

אנחנו יותר מספק סביר הבאנו בפניכם שאלה לא . שהחוק דורש

. זו זכותכם, אתם בוחרים באופן מופגן להתעלם מזה. פני הדברים

שבית המשפט לא יקבל , דעו שאם לא יקרה מה שאתם אולי צופים

אתם , עמדתנו כן תתקבל מבחינתכם אם חלילה, את עמדתנו

תנים יד להחלטה שאנחנו נושאים באחריות שאתם הערב נו

יש מי שיגדיר אותה יותר . סבורים כי היא החלטה לא תקינה

יש מי שיגיד שהיא גובלת . כמכרז תפור, בחריפות כמו נפתלי

כי היא לא עולה בקנה אחד עם הוראות , במינהל לא תקין כמוני

אבל אתם לא יכולים לשנות את המציאות נכוחה מול , החוק

 את האינפורמציה המלאה שמעלה דופי סיפקנו בידכם. עיניכם

וספק לגבי יכולתו של ארז אייזנר לעמוד בתנאי המכרז ובתנאי 

עושה את זה בידיעה ברורה , מי שבוחר במפגין להתעלם מזה. הסף

ולא יוכל לטעון בדיעבד שהדבר הזה לא הובא בפניו , ובדעה צלולה

   .בצורה נהירה לגמרי

   .תודה  :יהודה בן חמו

  ? בתיה בראףאפשר לשמוע את חוות דעתה של   :יאיר אברהם

  .היא לא היועצת של המועצה, לא  :נפתלי גרוס

   ,אפשר לשמוע. אני רוצה לשמוע  :יאיר אברהם

  .אבל היא לא היועצת  :נפתלי גרוס

  ? מה רצית לשמוע  :יהודה בן חמו

  . חוות דעת של בתיה בראף  :יאיר אברהם

לצערי הרב , שמענו טענות כנגד המינוי. י כןלפנ, שנייה אחת, רגע :ד מנשה אליאס"עו



    13.01.2010  252  מועצה מן המניין 

. לא התייחס לגופו של עניין, כל מי שדיבר עד עכשיו אחרי נפתלי

אני רוצה , לא מתבייש לומראני , כאדם שבאמת עכשיו מתלבט

באמת אם . לשמוע באמת מה הטענות כנגד הטענות של נפתלי

אני . טאם מישהו יפריך אותם נוכל להחלי, אין בעיה, הטענות שלו

אני מצטרף כמובן , חושב עם כל הכבוד שלשבח את ארז

אנחנו צריכים לדעת . אבל אני לא חושב שזה השיקול, לתשבחות

צריך להפריך . אולי הטענות של נפתלי הם אורבה ופרח, באמת

זה לא , לא מכירים, אי אפשר לבוא ולהגיד בגלל שמכירים. אותם

. בבקשה, ישות החוקהשיקול הוא באמת אם עומדים בדר. שיקול

אני ברגע זה לא . אז אדם יחליט כפי שיצרה להחליט, לא עומד

אני קרוע בין העניין שמצד אחד מעריך אותו . יודע מה להחליט

אבל מצד שני באמת לא יודע איך לשלול את , מוקיר לו, מאוד

  . הטענות של נפתלי

  . אתי, תודה  :יהודה בן חמו

  . את היועץ המשפטיאולי נשמע קודם  : לויאהוד יובל

מה שאמרנו כשהוא , כי אני אגיד לכם מראש, הדבר הוא לא פשוט  :אל- אתי גן

. אמרנו אישית אין לנו שום דבר אליו, עמד לבחירה לסגן מהנדס

ואני רוצה להזכיר לכם כי כאן אנשים הזכירו , אבל כבר בבחירה

אני רוצה להזכיר לכם כשהוא הועמד לבחירה לתפקיד . חוות דעת

אנחנו , כאשר שם אין דרישות חוק, מלא מקום מהנדס העירמ

ואז לא . שלו והטופס שהוא מילאאת קורות החיים ביקשנו 

יש לי 'אמרת , אני רוצה להזכיר לך, אבי. לא קיבלנו, קיבלנו אותו

לא צריך , אם הכל בסדר, אמרתי לך כבר אז. 'חוות דעת משפטית

, קמנו כולנו. משהו כנראה שכבר אז ידעתם. חוות דעת משפטית

כי . בגלל שלא נתתם לנו קודם את קורות החיים ויצאנו החוצה

  . לא נגד, לא בעד. אין לנו כלום נגד הבן אדם, באמת
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אני מצפה וכך , מה אני אגיד לכם, לקראת הבחירה של מהנדס עיר  

שצריכה להיות ,  תושבים90,000שכמהנדס עיר של , גם חבריי

אנחנו , או הראשונה בשרון,  אומריםהפנינה בשרון כמו שאנחנו

. ידע קובע בחיים, ניסיון, כים ואי אפשר להתעלם מזהצרי

עם כל הכבוד הוא עבד כשהוא , הוא עבד בקיבוץ, ועמירם תשמע

 .אתה לא יכול לבוא ולהגיד שזה נחשב לניסיון. גמר את הטכניון

והעיר פה . זו רק ההתחלה, זה לא נחשב לניסיון עם כל הכבוד

, מסובכות עם אזורים חדשים, עות"עם תב, באמת, כה דבריםצרי

   .ואני מצפה שזה מה יהיה. עם כל הדברים

   .את כל הדברים האלה הוא עושה היום כממלא מקום  :אורן כהן

  . עות עושים אצלנו במחלקת אדריכלות"תב  :עמירם מילר

  , היות ואני לא יכולה כמו חלק מכם, תשמעו  :אל- אתי גן

  ? וזה בסדר  :נפתלי גרוס

  . שזה בסדר גמור  :אורן כהן

  ? כן, אה  :נפתלי גרוס

  .בוודאי  :אורן כהן

אני מודה שאני עוד , למרות שנפגשתי איתו, שיסתובב בפרוזדור  :אל- אתי גן

והיו לנו . מודה, באמת. לא יכולה להגיד אם הוא טוב או לא טוב

 אני חושבת.  אז אולי אני פחות חכמה.לא יכולה. כמה מפגשים

אני . שאין לי עדיין את הכלים לקבוע אם הוא טוב או לא טוב

,  ואני יודעת ממועמדים אחריםחושבת שגם ועדה שיושבת שעה

שהשאלות שנשאלו בוועדה לא היו רציניות ומקצועיות לצורך 

עם התארים , ואנשים עם ניסיון. זה מה שנאמר. הנושא

ם בתחום  שני12- ועם ניסיון מעל ל, המתאימים הראשון והשני

  . זה מטריד אותי. וזה מה שמטריד. הזה

ושאל את כל , הרי נפתלי ישב בוועדה? איך יכול להיות דבר כזה  :עמירם מילר
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  ?אז כל השאלות היו טיפשיות, מה שהוא רצה

 אני אומרת ?נפתלי אמר שהוא יודע משהו מבחינה הנדסית, רגע  :אל- אתי גן

ה לא יכול לזלזל את, עמירם. עמירם, באמת. אנשי הנדסה, לך

  , באנשים שעסקו בתחום

  .לא מזלזל באף אחד  :עמירם מילר

זה , השאלה הנוספת שאני לא יודעת ולא הספקתי לשאול, עכשיו  :אל- אתי גן

? הבחור מהימן. בדקה הבחינהמה . השאלה גם איזה בחינות עשה

? יודע לעשות פאזלים מהר? מה, הבחור. נראה לי שהוא מהימן

הוא היה 'אז כך שאפשר לבוא ולהגיד . ודעתאני לא י, באמת

  . הייתי שמחה אם היו ממצאים', הוא היה את הכל, במבחנים

   . את התוצאות בדיוק מה שנבחןראו חברי הוועדה   :אליעזר פיירשטיין

ואליעזר עם . ולא סתם אני אומרת את זה, אני יודעת מה הוועדה  :אל- אתי גן

, וצאות של מבחניםואה תזו לא פעם ראשונה שאני ר, כל הכבוד

אליעזר , כמו שזכותי להגיד, זכותי להגיד את זה. ואיזה מבחנים

זכותי גם להגיד שאני לא יודעת להעריך עדיין את , עם כל הכבוד

... אני מ. בסדר גמור, נורית קבעה, נורית יודעת. הטיב שלו

בעל שיעור , כן, אני מצפה שלעיר הזו יהיה מישהו. בפרוזדור לא

  . זה מה שרציתי. מעל ומעברקומה 

, אם כך. שיעור קומה אין לו עניין. זה לא יפה שאת אומרת את זה  :לוי- נורית חסון

  , אם את בודקת

  . שיעור קומה מקצועי וניסיוני  :נפתלי גרוס

  . אני מדברת על מקצועי. מקצועי, סליחה. לא,  לא.מקצועי  :אל- אתי גן

  . בבקשה, אלון. תודה  :יהודה בן חמו

  , ברשותכם, מפאת השעה המאוחרת ,חברים  :ד אלון בן זקן"עו

  .שתיים בלילה, מה קרה לך  :גיא בן גל

אני ישבתי בשתי הישיבות של ועדת המכרזים , הדברים די ברורים  :ד אלון בן זקן"עו
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. למינוי עובדים בכירים שדנה במינוי של מהנדס העיר הבא

נבדקו בכמה , ב והניסיון הנדרשים של כל המועמדים אגהכשירות

 אני יכול להגיד שאין אף אחד שהגיע לוועדה או כל מי שהגיע ...

כל המועמדים עמדו בתנאי הכשירות , לוועדה והופיע בפני הוועדה

, קורות החיים, התנאים האלה, לצורך העניין. והניסיון הנדרשים

י "י אגף משאבי אנוש וגם ע"המסמכים וכל האישורים נבדקו גם ע

 . קוטל קנים  ויטל שגם הוא לא...ד"יש שם גם עו. החברי הוועד

ישבתי שם כמשקיף אבל אני סברתי ואמרתי את זה , אני אומר

שיש לארז את הכשירות והניסיון הנדרשים , לפרוטוקול פעמיים

לפי כל המסמכים והאישורים . כמהנדס עירי החוק לשמש "עפ

ולכן . נובפנישהציג אותם באריכות בוועדה , וקורות החיים שלו

אני לא חושב שיש פגם במינוי , אני אומר את זה באופן חד משמעי

  , של מר אייזנר

  ? באופן ספציפי לתנאיםאתה יכול להתייחס   :יאיר אברהם

  ?- איך אתה מתרץ את ההפרש ב  : לויאהוד יובל

מהנדס רשות מקומית  לחוק הרשויות המקומיות 4סעיף ב  :ד אלון בן זקן"עו

כשיר מי שנתמלאו בו כל אלה : "שירות קובעשמפרט את תנאי הכ

הוא מהנדס רשוי או אדריכל רשוי לפי חוק . 1: להיות מהנדס

במהנדס רשות מקומית הוא בעל . 2. המהנדסים והאדריכלים

לפחות בתחום של .  שנים8ל אומר "חוזר מנכ.  שנים5ניסיון של 

: מר שאו4- ו, 2,3'  ב5תכנון עיר ובאחד התחומים המנויים בסעיף 

 המוצעות פיקוח ורישוי או בנייה ציבורי או העבודות הציבוריות

  ". י רשות מקומית או מטעמה"ע

  .  שנים8  :נפתלי גרוס

  .  שנים8ל אומר "חוזר מנכ. כן, כמו שאמרתי  :ד אלון בן זקן"עו

  ?כל הדברים האלה יש  :???



    13.01.2010  256  מועצה מן המניין 

  . הוא מעריך את התקופה הזאת  :ד אלון בן זקן"עו

  . 12יש לו   :זגלובו-ד שלי עמרמי"עו

   .יש לו יותר  :יהודה בן חמו

 ואת ,יזנר כפי שהציג ופירט בפנינו את קורות החיים שלומר אי  :ד אלון בן זקן"עו

  , הניסיון שצבר במהלך השנים במקומות העבודה השונים

  ? הוא מהנדס רשות  : לויאהוד יובל

אני יכול רק . ני סבורככה א. עומד בתנאים של כשירות לדעתי. כן  :ד אלון בן זקן"עו

  . דיברת על הנדסה חקלאית, נפתלי, לומר בקשר למה שאתה ציינת

  . הוא לא יכול להיות סבור, הוא יועץ משפטי, ד"הוא עו  :אל- אתי גן

  . הוא חושב שהוא יכול  :נפתלי גרוס

זה , אני יכול לומר לך שבטכניון התחום הזה של הנדסה חקלאית  :ד אלון בן זקן"עו

  .  של הנדסה אזרחיתתת התמחות

זה של , לא בתקופה של אדון אייזנר. זה של השנים האחרונות  :נפתלי גרוס

  .השנה האחרונה או השנתיים האחרונות

 בתחום איכות גם אז היה, איכות הסביבהוצנרת , מים, חקלאות  :ד אלון בן זקן"עו

  . הסביבה

אתם . אזרחיםזה היה בתחום איכות הסביבה לא הנדסת , לא, לא  :נפתלי גרוס

אתם כל הזמן מנסים לעוות את . מעוותים את המציאות

  . המציאות

 ,אנחנו משאירים את זה לשכל הישר שלכם, יש פה פרשנות שונה  :גיא בן גל

  . שבית המשפט יגיד את דברוונראה

  . בבקשה, ירים את ידו? מי בעד לאשר את מינוי של ארז אייזנר  :יהודה בן חמו

, שלי, צביקה, ארנון, אברהם, אורן, יאיר, שמעון פרץ, ואלאיציק י  :אבי בן חמו

  . איתן צנעני, עמירם,  יהודה,נורית

  . ירים את ידו? מי נגד  :יהודה בן חמו

  . אתי גן אל, גיא בן גל, נפתלי, יובל לוי  :אבי בן חמו
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  ? מי נמנע  :יהודה בן חמו

  . בוקי  :אבי בן חמו

  . בהצלחה לארז אייזנר  :יהודה בן חמו

  . לילה טוב, בהצלחה  :א בן גלגי

  הצבעה

ארנון , אברהם מולה, איציק יואל, אורן כהן, יאיר אברהם: בעד  

יהודה בן , לוי- נורית חסון, בוזגלו- שלי עמרמי, צביקה צרפתי, לוי

  .איתן צנעני, שמעון פרץ, עמירם מילר, חמו

  .אתי גן אל, נפתלי גרוס ויובל לוי,  גיא בן גל:נגד

  .ש'בוקי צי: נמנע

  

 %85מחליטים לאשר את מינויו של ארז אייזנר למהנדס הרשות בשכר  :179 ' מסהחלטה

  .ל"משכר מנכ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 חמו- אבי בן
 ל העירייה "מנכ

 חמו- יהודה בן 
 ראש העיר 
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  2010/0106/ריכוז החלטות מועצה מיום 
  

  

  : צוברי גז כדלקמן–עה לסדר ההצמאשרים  :160 ' מסהחלטה

 מהנדס העיר יוציא מכתבים לכל חברות הגז וידרוש מהן לקבל רשימה עדכנית של כל .1

  .                                        ס"מיכלי הגז הפזורים בתחום השיפוט העירוני של כ

  .על בסיס המידע שיעבירו חברות הגז תמפה העירייה את הצוברים. 2

  .אישורי בטיחות בתוקף, קת הפיקוח תערוך בדיקה האם לצוברים יש היתרי בניהמחל. 3

  .   בגמר העבודה ידווח מהנדס העיר למועצה על הפעולות שננקטו. 4

  

   . פה אחד העברת הנושא לישיבת המליאה לתכנון ובניהמאשרים :161 ' מסהחלטה
  

מסדר , סבא-ושבי כפרמחליטים להסיר ההצעה בדבר חנייה חינם לת :162 ' מסהחלטה

  .היום
  

מחליטים להסיר ההצעה לסדר בדבר השוואת המטרים לחיוב בארנונה  :163 ' מסהחלטה

  .מסדר היום, לערים שכנות
  

 103 וחלקה 40 – 39 חלקות 7607 הסכמי חכירת משנה בגוש מאשרים :164 ' מסהחלטה

  .באזור התעשיה
  

 למעט החלטה 09/1229/בתה מיום החלטות ועדת כספים מישימאשרים  :165 ' מסהחלטה

  ).ם" תברי–' לס' העברות מס (50' מס

  

   מאשרים את המשך הישיבה, עם תום ארבע שעות לפתיחת הישיבה :166 ' מסהחלטה
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י "עפ,  50,000₪מחליטים לאשר תמיכה בעמותות החברתיות בתוספת  :167 ' מסהחלטה

  .ב"המצ
  

  .ב"י המצ"ת הספורט עפמחליטים לאשר תמיכה בעמותו :168 ' מסהחלטה
  

ר הוועדה "ראש העיר כיו, מחליטים לאשר את מינוי של יהודה בן חמו :169 ' מסהחלטה

  .ש'ר בוקי צי"לאיכות הסביבה במקומו של ד

  

ראש העיר למחזיק תיק , מחליטים לאשר את מינויו של יהודה בן חמו :170 ' מסהחלטה

   . ש'ר בוקי צי"במקומו של ד, התרבות
  

ר ועדת "ל העירייה כיו"מנכ, חמו-מחליטים לאשר את מינויו של אבי בן :171 'ס מהחלטה

   .ש'ר בוקי צי"ערי תאום במקומו של ד
  

ר ועדת הספורט "מחליטים לאשר את מינויו של צביקה צרפתי כיו :172 ' מסהחלטה

   .ש'ר בוקי צי"במקומו של ד

  

רייה בוועדה החקלאית במקומו מחליטים למנות את ארנון לוי כנציג העי :173 ' מסהחלטה

  .ש'ר בוקי צי"של ד
  

מ ראש העיר בוועדה "לוי כמ-מחליטים לאשר את מינויה של נורית חסון :174 ' מסהחלטה

  .ש'ר בוקי צי"במקומו של ד, לחינוך

  

 פה אחד פתיחת חשבון בנק נפרד לכספי אגרת שמירה ולצרכי מאשרים :175 ' מסהחלטה

   .מימון שירותי שמירה ואבטחה
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 פה אחד המשך אכיפת חוקי העזר לאחר כניסת תוקפו של חוק מאשרים :176 ' מסהחלטה

   .2008-ח"התשס) סמכויות פקחים-אכיפה סביבתית(הרשויות המקומיות 

  

גוש , 31המייסדים ' במבנה ברח'  מ142 הקצאת חדרים בגודל מאשרים :177 ' מסהחלטה

 למטרת קידום ילדים 58-0099182שמספרה " ניצן" לעמותת 123 חלקה 6438

בכפוף לקבלת אישור ניהול תקין וכן לבדיקת , הסתגלות ותיפקוד,לקויי למידה

עם אופציה , 1/6/09 – שנים מ 2ההקצאה הינה ל .הרכב הנהלת העמותה

  . שנים נוספות3 –להאריך ל 

  

 70 חלקה 6431פרישמן גוש '  ברח36' הקצאת מקלט מסמאשרים  :178 ' מסהחלטה

למטרת עזרה לילדים חולי סרטן , 58-0369783שמספרה " יחס חם "לעמותת

ההקצאה הינה לתקופה . ילדים חריגים ומשפחות נזקקים, ובני משפחותיהם

 יום 30עם אפשרות לעירייה להפסיק ההקצאה בהודעה של ,  שנים5של 

  .מראש
  

 %85ר מחליטים לאשר את מינויו של ארז אייזנר למהנדס הרשות בשכ :179 ' מסהחלטה

  .ל"משכר מנכ
  

  
  
  
  
  
  


