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

  . על סדר היום שאילתא והצעות לסדר. מן המנייןש

ונתחיל , אני רואה שישנה הצעה להקדים את סעיף ההצעות לסדר  

ואני מקווה מאוד , אני מברך על ההצעה הזו. א"מסעיף הצעת יול

, בבקשה. וכל להקדים אותהנ, שגם להבא כשיועלו הצעות שכאלה

  .א"הצעה לסדר בנושא יול

  

  .הצעות לסדר  .2

  

א עד "הרחבת שעות פעילות בגני יולבנושא , אהוד יובל לויהצעה לסדר של   

  .31/01/10- הוגשה ב, 17:00השעה 

  

  :רקע ודברי הסבר"

אינן , 16.00 עד שעה, א"שעות הפעילות הקצרות של גני יול

של אמהות העובדות במשרה תואמות לשעת סיום העבודה 

  .  לפחות16.00עד שעה , מלאה

  . 17.00פיכך יש להאריך את שעות הפעילות  עד שעה ל

כנהוג , לחודש ₪ קור המימון להצעה הוא גביית תוספת מאה מ

  . בערים אחרות

שווים בקרוב לעלות משרה מלאה ,  ילדים בגן30כפול ₪ אה מ

  .הצעה הזאתויש בהם כדי לכסות עלות העסקה נוספת שב

כך שמי  , 07.00מו כן מוצע להתחיל את שעות הגן בשעה כ

שיביא את ילדו אל הגן יוכל לצאת מהעיר לפני הפקקים של 

07.30.  

  אור האמור לעיל מוצע להביא בפני מועצת העיר את הצעת ל
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  :ההחלטה הבאה

א המתחילה "יריית כפר סבא תאריך בשנת הלימודים תשעע

  . א בעיר"ת העבודה של  חמשה גני יול  את שעו2010בספטמבר 

  . פיזור הגנים יבחר לפי ברור מוקדם עם ההורים  .א

   . 17.00שעות העבודה בגנים אלה יהיו עד השעה   .ב

  07.00בדק האפשרות להתחיל את פעילות הגנים משעה ית  .ג

 , 17.00 ועד 07.00דה ויום הלימודים בגן יוארך משעה יבמ  .ד

₪  תוספת של מאה אזי בשכר הלימוד של גנים אלה תחול

ל "ל יהיה יקר יותר במאה שקלים משכ"קרי שכ. לחודש

  ".16.00א רגיל שפועל עד השעה "בגן יול

  

א היה אחד הנושאים "אני רוצה להגיד שהנושא של גני יול  : לויאהוד יובל

 יש פה ,אם ההצעה תתקבל... שליוו אותי בנושא ההעיקריים 

הרבה אמהות .  מעגל מן סגירת יהווה איזההזהזדמנות שהיום 

ואני בטוח , עובדות צריכות לקבל את השירות הזה מהעירייה

שבלי כניסה של חברי קואליציה לתמונה כל הנושא הזה לא יכול 

כולכם קראתם , ההצעה כתובה, אז מכיוון שכך. היה להתממש

  ? אני מניח שמטעם הקואליציה אני אדבר על זה, אותה

   ?מנהל את הישיבה  :יהודה בן חמו

  , אני, לא  : לויאהוד יובל

  . בבקשה. תגיד סיימת ובזה נסתפק, אם סיימת לדבר  :יהודה בן חמו

  .  תן לי פעם אחת להיות אחד, אבל יהודה, כן  : לויאהוד יובל

זה , תגיד כל מה שאתה חושב.  דקות לדבר חופשי10יש לך , לא  :יהודה בן חמו

  . בסדר

ויש , א"לקבל גם גני יולנות שצריכות של השכו את ההיבטים יש  : לויאהוד יובל

 השירות שאנחנו רוצים לתת לזוגות צעירים את ההיבטים של
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  . ההצעה לסדר, אני אשמח שההצעה תתקבל. שיוכלו לבוא לעיר

לצורך העניין הזה אני מציע ששלי עמרמי תיתן . תודה רבה? זהו  :יהודה בן חמו

  . בבקשה. ו לאנקיים הצבעה אם יש דיון אולאחר מכן , התייחסות

א עמד בראש סדר "הנושא הזה של גני יול, מתחילת הקדנציה שלי  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

, הדיונים, הוועדות, למדתי את הישיבות, קראתי. העדיפויות שלי

, ר מועצת נשים קיבלתי המון פניות"כיו. את הפורמט העירוני

אני . שובמאוד ח- והנושא הזה היה לי מאוד, קיימתי על זה ישיבות

הריכוז של , א הוא בעצם התמצית"חושבת שהארכה של גני יול

מי שמגיע , בואו נגיד שרוב, כמעט כלכי רוב . הבעיה המגדרית

ומי שצריכה בשעה , לקחת את הילדים מהגן בשעה ארבע הן נשים

אני ו. שלוש וחצי להפיל את העיפרון מהיד שלה בעבודה הן נשים

משפחה צריכה לתת מקום לנשים חושבת שכפר סבא כעיר תומכת 

. כדי שהן יוכלו לקדם את עצמן, כדי שהן יוכלו לפרנס את עצמן

והיום המינימום הנדרש . גם לעשות קריירה, לא נעים להגיד

 איך .במקומות עבודה זה עבודה מהשעה שמונה עד השעה ארבע

איך , א בשעה שתיים כבר מתחילה ההיסטריה"אמא לילד בגן יול

אתה כבר . גמור את הכל עד השעה שלוש וחצי לעזובאני אספיק ל

בשעה שלוש וחצי אתה . בשעה שתיים מתחיל לראות את הלחץ

אתה כבר שומע את הסלאלומים בפקקים , מדבר איתה בטלפון

ובשעה ארבע ושתי דקות היא . כדי להספיק להגיע בארבע לגן

מרימה טלפון לחברה הטובה ומבקשת שאולי היא תוכל לקחת את 

  . לד כי היא מאחרת בשתי דקותהי

אני חושבת . א"אז אני חושבת שמאוד חשוב להאריך את גני יול  

אני שמחה . עשות את זה אחרתאי אפשר ל. שזה כורח המציאות

ועל , שבכפר סבא גם אגף החינוך עם החשיבה שלו על טובת הילד

 2010בנו תכנית ניסיונית כדי שנוכל בספטמבר , איך לקדם את זה
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  . א כתכנית ניסיונית בפורמט שקיים היום" גני יול3פתוח כבר ל

  ? 3למה רק   :יש'ר בוקי צ"ד

, חוץ מזה. אי אפשר לפתוח את כולם, כי צריכים להתחיל ממשהו  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

אני מבקשת שתכניסו . נראה, ננסה. צריך הסכמות של הגננות

רה ולהעביר אותי לעמוד מול אגף החינוך ולבדוק את כל מה שקו

כדי שאנחנו נוכל , כל ההתקדמות, אליכם את כל מה שקורה

זאת ההצעה . א עד השעה חמש" לפתוח גני יול2010בספטמבר 

  .שלי

  ? שמה, מה את מבקשת שלי  :גיא בן גל

  גנים3להמשיך בתכנית של ההצעה שלי היא לאפשר לאגף החינוך   :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

תי כנציגה של המועצה מול אגף ושתסמיכו או, עד השעה חמש

  . ואני אדווח על כל ההתקדמות למועצה, החינוך

  ?  שנציג אופוזיציה יצטרף אליךאת מתנגדת  :גיא בן גל

ואני , אני לא חושבת שליובל תהיה בעיה שנוריד את ההצעה שלו  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  . אמשיך עם ההליך הזה

 יש לך התנגדות שנציג או נציגת אם. לא שמעת את שאלתי, לא  :גיא בן גל

  ? אופוזיציה יצטרפו אליך בעבודתך המבורכת בעניין הזה

  ? סיימת שלי. תודה  :יהודה בן חמו

  . כן  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  . לא ענית לי  :גיא בן גל

חושב אני . בכמה משפטים בטרם נעלה להצבעה את הנושא  :יהודה בן חמו

שפט היותר מתאים לומר אני חושב שהמ, שבהצעה לסדר הזו

זה איך הברכה שורה , אותו על עבודה שקטה ושיש בה גם תוצאות

אני חושב שבהחלט אפשר לברך את . אלא בדבר הסמוי מן העין

.  חודשים האחרונים10- שלי עמרמי על העבודה שנעשתה כמעט ב

אני חושב שזה אחד הנושאים הראשונים שעלו לדיון במסגרת 
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כמטרה לקדם , ינה לביני ולאגף החינוךישיבות העבודה שהיו ב

  . את נושא מעמד השנים בעיר

כי , את המושג של שמונה ארבע, אני בהחלט מקבל את המונח  

. הרבה מאוד מקומות עבודה עובדים בין השעות שמונה לארבע

נאלצים , לרוב זה עובדות ולא עובדים, ולא אחת קורה שעובדת

ספיק להגיע בארבע אחר לעזוב את העבודה בשלוש וחצי בכדי לה

ואני יכול , ולא מעט מעסיקים. הצהריים להוציא את הילדים

עבד עם לא מעט כמי ש, לומר את זה גם מהכובע הקודם שלי

שלא מעט מעסיקים ראו אפילו בעובדות , מקומות עבודה

ראו איזשהו מינוס כזה שגורם לחסך , המצטיינות והטובות

עה שלוותה בעבודה שקטה ולכן אני חושב שההצ. במקום העבודה

מי . י אנשי אגף החינוך"ע, י שלי"בתהליך של בדיקה מקצועית ע

שהיה גם בקדנציה הקודמת יודע שהתקיימו לא מעט דיונים 

הארכת היום של גני בנושא של , באגף החינוך, בוועדת החינוך

א יכול להבין עד כמה המודל הכפר סבאי הוא מודל לחיקוי "יול

ובהחלט . י משרד החינוך"מודל שמאומץ ע, ותבהרבה מאוד רשוי

אין פה , זאת אומרת. א יש שתי גננות"המודל היחידי שבגני יול

העברה מגננת לסייעת ובהמשך אנחנו רואים כוח אדם פחות 

אלא אנחנו רואים רצף חינוכי של שתי גננות מקצועיות , מקצועי

גננת שמקבלת בבוקר היא הגננת . במשך כל ימות השבוע

ובהחלט מודל . זירה את הילדים גם בסוף היום להוריהםשמח

גם , שזכה להרבה מאוד שבחים והערכה בקרב גורמי המקצוע

  .העירוניים וגם מחוץ לעיר

ללכת על , ראשית כל. אני בהחלט מקבל את ההצעה של שלי  

ים מכמובן שהפיילוט הזה ירוכז במתח.  גנים3פיילוט של 

שכונת , שכונת האוניברסיטה, ריק, שמרוכזים יותר זוגות צעירים
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כמובן בהמשך גם בכפר סבא הירוקה כפיילוט שננסה . הדרים

עד כמה יש היענות מצד , לבדוק קודם כל את הרישום של ההורים

גם אם נצטרך נרחיב , תספיק יריעההשככל , ולאחר מכן. ההורים

. א בעיר"צריך לקחת בחשבון שהיום יש לנו לא מעט גני יול. אותה

וגם .  גנים2א בכלל התחיל מפיילוט של "א של גני יולהנוש

יכול , יכול להיות שזה לא יהיה'הסקפטיים שהיו בהתחלה אמרו 

 10והניסיון הזה החל לפני . 'אבל בואו ננסה, להיות שזה כן יהיה

 גנים 32 ? גנים32? ואני שמח שנכון להיום כמה יש לנו, שנים

ואין פה , שההצעה של שליחושב ולכן אני . א"ברחבי העיר של יול

. היא עושה את זה כנציגת ועדת החינוך, קואליציה ולא אופוזיציה

כנציגת ועדת החינוך היא תוביל את זה גם בוועדה וגם מול אגף 

ולכן , ולכן אני מבקש לקבל את הצעתה של שלי עמרמי. החינוך

אני מבקש לאשר את ההצעה של שלי עמרמי ולהסיר את ההצעה 

ולאשר את מהות הבקשה שאנחנו הולכים , יוםהזו מסדר ה

? מי בעד לאשר את הצעתה של שלי עמרמי.  גנים3לפיילוט של 

  . אנחנו בהצבעה כרגע, בבקשה. ירים את ידו

  ?  גנים3מדברים על , 2010כשמדברים על   : לויאהוד יובל

  . 2010ספטמבר   :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  . ירים את ידו? בעדמי . תודה רבה. א"תשע  :יהודה בן חמו

  ? בעד מה? בעד מה  :גיא בן גל

  , שמעון פרץ  :אבי בן חמו

  . להוריד את ההצעה של יובל לוי ולקבל את ההצעה של שלי עמרמי  :יהודה בן חמו

  . זו גם אפשרות? אבל למה אנחנו לא מקיימים דיון מסודר בנושא  :גיא בן גל

  . ולכן אנחנו בהצבעה כרגע, צועידיון מק, כי היה דיון בנושא הזה  :יהודה בן חמו

   ?של מי ?איזה דיון מקצועי  :גיא בן גל

  . ירים את ידו? מי בעד  :יהודה בן חמו
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  , רגע, רגע  :גיא בן גל

  , איציק, אורן...  :אבי בן חמו

  ? של מי היה הדיון המקצועי של הנהלת הקואליציה  :גיא בן גל

  . יובל לוי, םעמיר, יהודה, ...אברהם, שלי, ארנון  :אבי בן חמו

  .רוצים לשאול שאלה בנושא הזה  :גיא בן גל

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

  . סליחה, יאיר אברהם  :אבי בן חמו

  . ירים את ידו? מי נגד  :יהודה בן חמו

  . מנשה  :אבי בן חמו

  . ירים את ידו? מי נמנע  :יהודה בן חמו

  . יש'בוקי צ  :אבי בן חמו

  הצבעה  

, בוזגלו- שלי עמרמי, ארנון לוי, איציק יואל, אורן כהן: בעד  

יאיר , עמירם מילר, יובל לוי, יהודה בן חמו, אברהם מולה

  .אברהם

  .מנשה אליאס: נגד  

  .ש'בוקי צי: נמנע  

יובל לוי ולקבל את מחליטים להסיר מסדר היום את הצעתו לסדר של  :180 ' מסהחלטה

א פיילוט "ת הלימודים תשעבוזגלו לקיים בשנ-הצעתה של שלי עמרמי

  .17:00א עד השעה "להארכת יום הלימודים בגני יול
  

  

  . שירים את ידו, מי מבולבל ממה שהוחלט פה  :גיא בן גל

  . הצעה לסדר הבאה. תודה רבה  :יהודה בן חמו

  . ההצעה התקבלה, רגע  : לויאהוד יובל

בר זה שהקואליציה משתמשת בהצעה לסדר שהגיש ח, יהודה  :גיא בן גל
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  , מועצה שמוכן כנראה שיסירו אותה

  . אנחנו בהצעה הבאה, גיא  :אבי בן חמו

  .  זה בסדר, נדה שלכם'רק כדי לקדם את האג  :גיא בן גל

  . תודה, אנחנו באמצע דיון, גיא  :יהודה בן חמו

  , שאילתא של יובל לוי בנושא השכרת אולמות  :אבי בן חמו

  . אבל שיהיה לכם לבריאות, אני לא הבנתי על מה החלטתם  :גיא בן גל

 תשובת .29/11/09- הוגש ב, פעילות תרבות והופעות וכמה ולמי  :אבי בן חמו

  , ראש העיר

ד "עו, ואני אחרוג, היתה פה בקשה של ועד ההורים. סליחה, רגע  :יהודה בן חמו

  . סליחה, אמיר דנאי

  .זה יפה, יש ציבור לפני חברי המועצה, ועד ההורים  :גיא בן גל

  ? אתה מתנגד? לא טוב  :בן חמויהודה 

  . אני חושב שהנושא מספיק חשוב. אני רוצה שיהיה דיון, לא  :גיא בן גל

  . אמיר דנאי, בבקשה  :יהודה בן חמו

  ? יהודה, למה אי אפשר לשאול שאלות :ד מנשה אליאס"עו

  . כי לא שאלנו שאלות  :יהודה בן חמו

  . אבל אנחנו רוצים לשאול שאלות  :גיא בן גל

  . בבקשה אמיר, יש נוהל דיון  : בן חמויהודה

אני בעד . רוצים לדברנוהל הדיון אומר ש. אבל לנו יש שאלות  :גיא בן גל

  . שהוא ידבר

  . בבקשה אמיר  :יהודה בן חמו

אני כנראה לא מספיק מקורב . איזה קטע, אני גם רוצה לדבר  :גיא בן גל

  . אמיר, לראש העיר כמוך

אתה לא תורם מספיק , את זה במלוא הידידותאני אומר , גיא  :יהודה בן חמו

  . אבל לא כמוהו, אתה תורם. כמוהו

, רמת התרומה שלך לעיריית כפר סבאלגבי  הסתייגויות  ליישאם   :גיא בן גל
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  . לא אבצע אותם פהאני...

ם מטפל כבר שנה ועד ההורי,  דבר אחדאני רוצה להגיד, קודם כל  :דנאיאמיר ד "עו

אנחנו . יא סוגיה מורכבת ולא פשוטהשה, וחצי בסוגיה הזאת

אנחנו פנינו כבר לפני שנה וחצי . קודם כל מברכים על היוזמה

וזה , וביקשנו להתחיל לעשות פיילוט בעניין הזהלאגף החינוך 

אנחנו מבקשים . הסוגיה הזאת היא מורכבת. צריך להיעשות

כי את המודל . כי יש פה בעיות רציניות, שיהיה שיתוף מלא איתנו

חינוכי שקיים היום אנחנו לא רוצים לשבור ולא רוצים להחליף ה

ושאנחנו נהיה שותפים , לכן זה מה שאנחנו רוצים שיישמר. אותו

  . מלאים לעניין הזה

  . בבקשה, שאילתות. תודה רבה  :יהודה בן חמו

  

  .שאילתות  .1

  

או /השכרת אולמות בעיר לפעילות תרבות ובנושא אהוד יובל לוי שאילתא של   

  .29/11/09- הוגשה ב?, בכמה ולמי, ופעותה

  

אודה לתשובתך המפורטת בצרוף כרטסת תואמת לשנים "

2008-2009.  

, לאיזה שוכרים הושכרו בשנתיים האחרונות אולם התרבות    .1

  ? בית הסטודנט ואולם אשכול פייס , בית רייזל

נא הפרד בין אלה המשלמים מחיר מלא ובין אלה הזוכים   

  .להנחות שונות

אבקש להתמקד במיוחד בהשכרות לארועים הקשורים (  

  )    סיעות פוליטיות ומגזרים שונים בעיר\לעמותות
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נא פרט ליד שם כל שוכר אם שילם מחיר מלא או את     .2

או הנחה מלאה לכל /באחוזים חלקיים ו, ההנחה שקיבל

   ?ממחיר השכירות המלא שניגבה משוכרים רגילים ,  ארוע

שוכר מסוים שוכר באופן קבע מקבל  \במידה ומשתמש (  

אלה , הנחה קבועה אין צורך לפרט לכל הנחה לכל ארוע

  )סיכום ארועים וההנחה

מהם הקריטריונים להשכרת אולמות אלה ולמתן ההנחות     .3

  "?או בשלמות /החלקיות ו

 :תשובת ראש העיר

 :על פיהם אנו משכירים אולמות  *להלן הקריטריונים "

על פי  , 2002 שאושר בשנת    מחירון:יהיכל התרבות העירונ

אמרגנים מופעי , מופעי ערב- אמרגנים: הקטגוריות הבאות

 ,בתי ספר שאינם במסגרת סל תרבות, גופים וולונטריים, צ"אחה

  .כנסים וימי עיון, קונסרבטוריון

 - עמותות הפועלות לרווחת תושבי העיר    - אירגוני מתנדבים 

   .לארוע ₪ 600השתתפות עצמית בסך 

 עבדנו על פי תעריף שמאות 2009עד חודש יולי   :בתי התרבות 

ע אנו עובדים על פי תעריף "החל משנת תש, 2004שאושר בשנת 

נכסים ושמאית ' מנהלת מח, י גזבר העיריה"חדש שאושר ע

  .העירייה

 קיימת וועדת חריגים המורכבת מגזבר –לאישור מקרים חריגים 

הל האגף ומהלת הכספים של סגן מנ, נכסים' מנהלת מח, העיריה

     .האגף

 ₪ 1 -   יסודי וחטיבות ,  גנים–מופעי בוקר   : סל תרבות

  ".בזמנו בשיתוף עם וועד ההורים העירוני   נקבע     -      לכסא

ההחלטה על עדכון המחירים הם כמובן בהתאמה למדד המחירים   
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מחלקות . לצרכן לקראת כל שנת פעילות חדשה ובסמכות הגזבר

  , ויחידות

  . האקוסטיקה פה חלשה. זה לא ילך ככה  :הודה בן חמוי

תושבי העיר הוצאות עירוניות או עמותה ארצית הנותנת מענה ל  :אבי בן חמו

משתמש קבוע לאולם חד פעמי עד , 50%בתי ספר וגנים , 50%עד 

הנחות . 25% ושבת 10%יום שישי תוספות , שישי שבת. 25%

ות בוקר להוציא בית שע, לשעות ותקופות בהן יש ביקוש נמוך

וקיץ יולי כולל ספטמבר עד , 20%רייזל וקייטנות בחודש הקיץ עד 

ניתן לקבל בלשכת , חות"כמובן שרשימות מצורפות בדו. 20%

  . ל העירייה"מנכ

  . שאילתא הבאה, תודה רבה  :יהודה בן חמו

  . יש לי זכות לשאלה, רגע  : לויאהוד יובל

  . בבקשה  :יהודה בן חמו

  . עם הקהל האוהד שלך, אתה חביבי  :עמירם מילר

  . ביקשתי רשימה, אני ביקשתי לעניין של פעילות תרבות  : לויאהוד יובל

רשימה ארוכה מאוד תיגש , אתה לא הקשבת לשורה התחתונה  :יהודה בן חמו

  . שאילתא הבאה ?זהו. תודה. תקבל, ל"למשרד המנכ

  

ברה בין סעיפים ללא מקור סמכות לבצע העבנושא אהוד יובל לוי שאילתא של   

  .27/12/09- הוגשה ב, 2009, 2008, 2007אישור מועצה מראש בשנת 

  

בישיבה שלא מן המניין , ד אלון בן זקן"היועץ המשפטי עו"   

 לפקודת העיריות אסור 211טען שלפי סעיף   , 23/12/2009- ב

  . להעביר העברות תקציב בין סעיפים ללא אישור המועצה

  . ולא בדיעבד,  מראשאישור הוא דבר שניתן  

כ טען שנהוג לאשר העברות ללא אישור המועצה מראש מזה "כ  
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  . חמש עשרה שנים

כיצד יתכן שניתן לבצע העברות בין סעיפים בניגוד לאמור   . 1

  ? בפקודת העיריות 

    ?על מה הוא סומך, להעביר " מנהג"ה  . 2

  ? יש היתר מהו   אם? לפקודה 211האם יש היתר לביטול סעיף   . 3

ר סיעת "ויו, מר יהודה בן חמו, האם הסכמתם של ראש העיר  . 4

כולה להוות היתר לביטול הדין שחל ימר גיא בן גל , הירוקים

  ? במקרה זה

שהסכימו מר בן חמו  ₪ 250,000האם הוספת המגבלה של   . 5

הופכת ההחלטה לאשר העברות , בשם הקואליציה ומר בן גל

  ? "חוקיתפחות לא "או ל? בדיעבד לחוקית 

 עלו על 2009 או 2008, 2007כמה העברות בין סעיפים בשנת   . 6

  ?סך המגבלה לעיל

, מכיוון שהתקבלה החלטה בניגוד להנחיית היועץ המשפטי   . 7

כלשון , ל יחד"י הגיזבר והמנכ"האם העברה שתבוצע ע

  "?איננה מהווה עבירה , ההחלטה 

  :תשובת ראש העיר  

שהתקיימה ביום ,  המנייןבישיבת מועצת העיר שלא מן   .1

התקבלה , 2010בנושא תקציב העירייה לשנת , 23.12.2009

ל "לפיה מנכ, החלטה לאשר את החלטת ועדת הכספים

יוסמכו לבצע תוספות , במשותף, העירייה וגזבר הרשות

העברות ותוספות .  250,000₪והעברות לתקציב בסכום של עד 

 .לאחר מעשה, כאמור יובאו לאישור ועדת הכספים והמועצה

מתוך , החלטה זו אושרה על ידי הרוב המוחץ של חברי המועצה   .2

הבנה לפיה יש לאפשר לדרג המקצועי הבכיר את הגמישות 

הן באשר , ואת הכרחיותה, הנדרשת בניהול תקציב דינאמי
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והן לעניין התנהלות רוחבית של , להתנהלות פנים אגפית

 .העברות מסעיף לסעיף

לבין מתן , ורך בגמישות ניהולית כאמורעל מנת לאזן בין הצ

הוחלט להציב תקרה , הרשאה טוטאלית לדרג המקצועי הבכיר

 250,000עד לסך של , מקסימאלית להעברות ותוספות כאמור

₪. 

פנו מספר חברי , מספר ימים לאחר מועד קיום ישיבת המועצה   .3

וקבלו לעניין , מ היועצת המשפטית של הרשות"מועצה לסגן ומ

והיותה נוגדת את הוראות , ל"ה של ההחלטה הנחוקיות

  .הרלוונטיות בפקודת העיריות

 בישיבת המועצה מן ראש העירהודיע , לאור האמור לעיל   .4

כי הוא מתכוון לפעול , 6.1.2010שהתקיימה ביום , המניין

כל העברה , בהתאם. בנושא הזה אך ורק על פי הוראות החוק

 תים ולאישור מועצמסעיף לסעיף תובא לדיון בועדת הכספ

 .כנדרש על פי הוראות הדין, העיר מראש

 הנושא 2009, 2008, 2007עם זאת למותר לציין כי בשנים    .5

ואף תקציב , אושר במועצת העיר וכל העברות אושרו גם כן

י משרד הפנים כשהם "העירייה והדוחות הכספיים אושרו ע

 .כוללים את כל העברות השנתיות

  

  ?יובל,  המשךיש שאלת  :אבי בן חמו

ומכיוון שלמרות שהיתה , מה דינן של ההעברות שבוצעו עד היום  : לויאהוד יובל

   ,יועץ המשפטיאני רוצה שה, החלטה

  . 2009, 2008, 2007- באמרתי   :אבי בן חמו

אני רוצה שהיועץ המשפטי יגיד מה דינן של ההעברות , לא  : לויאהוד יובל

  . ה נותנת את הדיןאבל שהוועדה הית, אולי בשוגג, שבוצעו
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,  זה לא בשוגג כי זו היתה החלטת מועצת עיר- ' א, אני אמרתי  :אבי בן חמו

 2008, 2007. תנו לי רק לענות, אני אחד, שנייה, 2007- ואמרתי ב

צריך להבין שברשות . חות כספיים מבוקרים" זה לאחר דו2009- ו

 י הצוות המקצועי של"ח כספי בלתי מבוקר ע"המקומית עושים דו

ח מטעם אגף "ח הכספי המבוקר בא מטעם רו"והדו, הגזברות

צריך גם . חות" שבעצם חותמים את הדושהם אלה. לביקורת

צריך ,  שנים האחרונות4- לפחות ב, לציין שדווקא בשנים האלה

אפילו , חות המבוקרים שנחתמו ונגמרו ונסגרו"לציין שגם הדו

ם האלה עם כל כל הדברי. ולא גירעון, נגמרו עם עודפים של כסף

לגבי , אמרתי. זה משהו שכבר נגמר ואושר, ההעברות וכל הדברים

וכל , מה שאמרנו, שינה ראש העיר את ההחלטה,  עובדתית2010

אני אומר לכם עוד פעם משהו שאתם . ההעברות מובאות מראש

אני אמרתי , צריכים להבין אותו ואני אומר אותו כאיש מקצוע

כי .  הניהולית שלנוגמישות עדיין בזו פגיעה, את זה לראש העיר

ברגע שאנחנו בעצם עושים העברה מסעיף לסעיף ואנחנו צריכים 

העבודה , כל דבר לבוא מראש לוועדת הכספים ולמועצת העיר

אבל זאת . אני אומר את זה מראש, קחו את זה בחשבון. נתקעת

  . שקיבלתםההחלטה 

  , תם אומרים לנואם היי. אתם לא רציתם מגבלה של סכום  :אל- אתי גן

  . דיברנו על מגבלה, לא  :יהודה בן חמו

  , 250,000אתם דיברתם על הסכום של   :אל- אתי גן

  , זאת המגבלה  :אבי בן חמו

גם הכנסת וועדת הכספים ואגף . אין שום בעיה,  מראש250,000  :אל- אתי גן

  . לכן לא הבנתי. התקציבים עובדים ככה
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בתוספת ) א (36ילתה כמתחייב על פי סעיף בנושא שאגיא בן גל שאילתא של   

 הוגשה ,בנושא סעיפי רזרבה בתקציב העירייה ,השניה בפקודת העיריות

  .14/01/10- ב

  

. מידי שנה מופיעים סעיפי רזרבה בתקציב העירוני השנתי" 

אולם אין בהירות מספקת , הסכומים משתנים משנה לשנה

 בסיכומה ופירוט שנתי באשר לשאלה על מה מוצאים הכספים

  .של כל שנת כספים מסעיפי הרזרבה

  :לאור האמור לעיל רצוני לשאול        

בתקציבים הרזרבה סעיף הוצאות מלא של הפירוט מהו ה .1

 שנה על הפירוט לכלול בכל. (2005-2009שנים העירוניים ב

מה היה ייעוד הכספים ועל מה בפועל הם , כמה כסף הוצא

  ".)הוצאו

   :תשובת ראש העיר  

 .אין רישום של הוצאות ישירות לסעיפי רזרבהככלל    .1

שימוש בכספי רזרבה נערך בדרך של העברות תקציביות מסעיף    .2

לסעיף במהלך השנה לסעיפים המתאימים אשר מהם מבוצעת 

 .ההוצאה בפועל

העברות ככללן ובתוכן העברות מסעיפי הרזרבה  הובאו  כל   .3

 .לאישור ועדת הכספים ומועצת העיר

   ?צורף ?קיבלתם אותם נכון, העברותשל כל הפירוט יש פה 

  . אז אין לי שאלת המשך. כן  :גיא בן גל

  . עוד שאילתא, בבקשה  :יהודה בן חמו
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  .03/02/2010- בהוגשה , אדריכל העיר בנושא גיא בן גל שאילתא של   

  

המשמעות היא . אדריכל העיר מועסק במעמד של אדריכל יועץ" 

 העיר אינו מועסק במשרה אדריכל, שבניגוד לערים אחרות

  .מלאה בכפר סבא

  :לאור האמור לעיל רצוני לשאול        

דוע מתירה עיריית כפר סבא לאדריכל העיר להיות מ  . 1

 ?מועסק באופן חריג במעמד של אדריכל יועץ

האם ישנה כוונה לחייב את אדריכל העיר בעתיד לעבוד   . 2

  "?במשרה מלאה בעיריית כפר סבא

  :תשובת ראש העיר  

,  שנה15- סבא מזה כ- י עיריית כפר"אדריכל העיר מועסק ע .1

  .כנותן שירותים חיצוני, 1.5.1995החל מיום 

, אין הוראה בדין האוסרת העסקת אדריכל עיר כיועץ חיצוני .2

לגביו נקבע בהוראת חוק , וזאת בשונה מהעסקת מהנדס העיר

 .כי יהיה עובד הרשות המקומית

וד מתפקודו של אדריכל ראש העיר והנהלת העיר מרוצים מא .3

באם . סבא- העיר אשר קידם רבות את פיתוחה של העיר כפר

העירייה תבחן לגופו של עניין את העסקת , יועלה הצורך

  .כעובד מן המנייןאדריכל 

אני לא אמרתי שהעירייה עברה , השאלה שלי בעניין הזה היא כזו  :גיא בן גל

אני , דה בארץעל החוק כשהיא בחרה להיות העיר אני חושב היחי

לפחות לא מכיר עיר אחרת שמעסיקה את אדריכל העיר שלה 
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ובדקתי , כל רשות מקומית שאני מכיר. במעמד של יועץ חיצוני

, רעננה, הוד השרון, הרצלייה, קרי, לפחות את המצב בערי השרון

כולם ללא יוצא מן הכלל מעסיקים את , רמת השרון, נתניה

פנימי של ' אין האוס'ד כעוב, האדריכל שלהם במשרה מלאה

בלי , עיריית כפר סבא היא העיר היחידה שאני מכיר. העירייה

שאני כרגע בכלל לא , קשר אגב ליאיר גרול כאישיות מקצועית

,  המעמד שבו הוא מועסק.זה לא הנושא, מדבר על היכולות שלו

  . עם כל הכבוד, זה לא סוד מיהו אדריכל עיריית כפר סבא

  . בבקשה, נו, ותן ל  :יהודה בן חמו

שאין לי שום , יאיר גרול אדריכל העיר של העירייה כפר סבא  :גיא בן גל

, מועסק בסטטוס מאוד חריג, השגות לגבי תפקודו המקצועי

הוא אדריכל העיר . אני לא אומר שזה לא חוקי. והשאלה היא למה

 שהוא יכול כתוב, היחיד שאני מכיר שבחוזה שלו שקיבלתי אותו

. מים בשבוע בהיקף משרות מצומצם ממשרה מלאה י4לעבוד רק 

האם ההנחה הזאת אומרת שאתם עד כדי כך שבעי רצון מהתפקוד 

ואין מקום שאדריכל העיר , שלו בהיקף המצומצם שהוא עובד

  ? זה מה שאתם אומרים, יעבוד במשרה מלאה

  . תודה רבה  :יהודה בן חמו

  . אני סבור שהעירייה טועה  :גיא בן גל

  . אני אענה  :מויהודה בן ח

  . השאלה היא למה אתם לא משנים את זה  :גיא בן גל

  , קודם כל גיא. אני אענה  :יהודה בן חמו

  .כמובן, מעבר לבעיות של ניגוד עניינים שיכולות להתקיים  :גיא בן גל

לפעמים , מילא. תפסיקו כבר עם זה. אני אצא, אם אני מפריע, חזי  :יהודה בן חמו

  , שיש פה רעש

מעבר לעניין הזמינות יש כמובן את סוגיית , אבל משפט יהודה  :גלגיא בן 
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שיכולה להתעורר כשאדריכל עיר פוטנציאלית , ניגוד העניינים

  . יכולה להיווצר בעיית ניגוד עניינים, עובד במקומות נוספים

מידת שביעות הרצון שלנו , קודם כל. שני דברים. תודה רבה  :יהודה בן חמו

ואני מקווה מאוד , ל העיר היא גבוהה מאוד מאדריככהנהלת העיר

והגיע הזמן ,  אני חושב שלאחרונה- שתיים . שהיא תימשך גם ככה

אתה בטח ובטח מכיר דרכים רבות ונוספות לבוא , באמת כחברים

האם ,  האדריכליכולת, 90%- ולבדוק אם באמת הנושא של ה

 יכולת לבוא ולבדוק את זה גם בשיחה, אנחנו שבעי רצון או לא

אני . או גם לבוא ולקבל אינפורמציה לא בפורום כזה, אישית

וזה לא עם העובד הראשון , חושב שגם פה נחצים קווים אדומים

  , שחברי מועצה

  , אף אחד לא הטיל דופי ביושרה של  :גיא בן גל

  , אבל תרשה לי  :יהודה בן חמו

  לאאתה תבדוק לי בשיקול הדעת המקצועי שלך כמנהל העירייה  :גיא בן גל

  , לעשות

  ? אתה חושב שהסכמתי עם מה שאמרת  :יהודה בן חמו

  , לא  :גיא בן גל

  , עם כל הכבוד, אבל לא הפרעתי לך  :יהודה בן חמו

  . תבהיר למה אתה מתכוון', קו אדום 'כשאתה אומר  :גיא בן גל

  , נחצים פה קווים אדומים לדעתי. אז אני מבהיר בדיוק  :יהודה בן חמו

  ? מובןבאיזה   :גיא בן גל

ויושבים פה , ואני יושב פה בשולחן הזה כבר קדנציה רביעית  :יהודה בן חמו

שאני אומר לך שאף פעם לא היה פה דיון , אנשים ותיקים ממני

. רצה חבר מועצה ולא אחת באנו ובדקנו. ציבורי בנושא עובדים

ניגשו גם לפגישה אישית עם , ניגשו לראש העיר, ל"ניגשו למנכ

לא בדיון , פרסו בפניהם את כל המסמכים, שמנהל משאבי אנו
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לא כינו . לא נגעו בעובדים. נושא העובדים היה טאבו. ציבורי

בבית המשפט עובד בכיר שהוא יכול להיות פחח או לא הביאו 

  . 85% שכר אדריכל או 90%לדיון 

כי אתה , אני אומר לך שזו חציית קו אדום וחבל, לעצם העניין  

מקבל את ובטח ובטח היית , תמכיר את הדרכים הנוספו

נושא עובדי העירייה שהם היו מאז , ונושא כוח אדם. התשובות

 חבל שאנחנו ,י חברי המועצה"ומתמיד למוערכים מאוד ע

תכף אני , מקיימים דיונים ציבוריים בנושא של גובה השכר שלהם

אפרוס בפניך את מכתבי ההמלצה ומכתבי הנזיפה שהעובדים גם 

  . מקבלים

ואף אחד לא הטיל דופי ביושרה , מדובר על היקף המשרה שלו  : גלגיא בן

  . המקצועית שלו

  . לא רק על אחוזי המשרה  :יהודה בן חמו

  .ואל תייחס לנו דברים שלא נאמרו  :גיא בן גל

  . לא רק על אחוזי המשרה  :יהודה בן חמו

  . דובר על היקף המשרה שלו  :גיא בן גל

  . תודה  :יהודה בן חמו

ועל הבעייתיות שיכולה להתעורר עם העובדה שהוא כאדריכל   :גיא בן גל

  , חיצוני

  .אין שום בעייתיות  :יהודה בן חמו

אם אתה רוצה להתעקש . יכול להיתקל במצבים של ניגודי עניינים  :גיא בן גל

 שמעסיק את ,למיטב ידיעתי, להיות ראש העיר היחיד בארץ

שהציבור יידע אבל כדאי . זאת זכותך, האדריכל שלו במעמד הזה

זה כבר בעיה , אם אתה לא רוצה שהציבור יידע את זה. את זה

  . אחרת

  , אין לי ויכוח אישי איתך על זה, גיא  :יהודה בן חמו
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  . גם לי לא  :גיא בן גל

. הרי אתה יודע על ההסכם הזה עוד לפני שאני הייתי ראש עיר  :יהודה בן חמו

 לניהול של הוא טוב, בחנתי את ההסכם הזה, כשאני נכנסתי

אני , כשהוא לא יהיה טוב. עיריית כפר סבא ולכן אני ממשיך איתו

  . אעלה אותו לדיון

  .  לא חציית קוויםאבל, זו תשובה  :גיא בן גל

  . אבל עדיין זה לא נושא לדיון ציבורי, כן  :יהודה בן חמו

  . לדעתי כן. לדעתך לא  :גיא בן גל

  , ההצעה לסדר הבאה  :אבי בן חמו

תשאל פעם , יש במחלקת הנוער מגישה תה ומנקה, אז אני מציע  :מויהודה בן ח

   . בדיון הזההבאה מה תנאי השכר שלה

אני מציע שתתחיל להשלים עם העובדה שגם שאלות שלא נוחות   :גיא בן גל

  . תשיב עליהן, לך

  , באמת שזה לא מפריע לי, לא  :יהודה בן חמו

  . מחלקת נוער... ם אולי זה ג, ותשתה תה לפני ותירגע  :גיא בן גל

ששולחים אותי למחלקת התה של ? יאיר, את זה אתה מקבל

  ? עם זה אין לך בעיה, מחלקת הנוער

  

  

שינוי צפוי בנתיבי נחיתת טיסות בנושא , עמירם מילרהצעה לסדר של   

  .ג"בנתב) מטוסי נוסעים ומטען(אזרחיות 

  

 רקע" .1

          ג נמל התעופה העיקרי בישראל נוחתות וממריאות "בנתב

ל בודדות "להוציא טיסות בינ.  טיסות אזרחיות ביום200-250 - כ

. ג"לאילת כל טיסות הנוסעים והמטען ממריאות ונוחתות בנתב
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צפויות לנחות , המדיני של ישראלבנוסף לכך ככל שישתנה המצב 

. ג טיסות טנרנזיט ליעדים למזרח הרחוק"ולהמריא מנתב

וי בנתיב הכניסה לארץ אפשרי שינ.  ערוך לכך כבר עתה3טרמינל 

יש לציין כי תחום השיפוט . ג בגלל בעיות ביטחון"רק מצפון לנתב

  .מגיע עד מצפון לנתניה, ג באוויר"הסטטוטורי של נתב

מסלול .  מסלולים עיקריים להמראות ונחיתות2ג ישנם "בנתב

, הינו מסלול המראה ראשי, דרום מערב/דרום-  כיוון מערב8-26

 גם נחיתות מבוצעות בו .צ"בין בת ים וראשלבכיוון התפר ש

 הינו מסלול נחיתה 12-30מסלול . בתדירות משתנה בגלל אורכו

צפון מערב ונוחתים בו מטוסים שעוברים - ראשי כיוונו מערב

כאשר אלומת הרדאר שלהם ממוקמת בבניין כל , מעל תל אביב

שעד כה ,  בכיוון צפון דרום03-21ישנו גם מסלול . בו שלום

טיסות , מש נחיתות של טיסות צבאיות ומטוסים קליםמש

  .ומטוסי מנהלים, פנימיות

 שבקודקודו "משולש"ג יוצרים תבנית "מסלולי נתב, כלומר

  .03-21מסלול , ובבסיסו מסלול אחד, מצטלבים שני מסלולים

טיפול בעבר בבעיית השינוי בנתיבי כניסת המטוסים לנחיתה  .2

 .ג"בנתב

ה עיריית כפר סבא בשיתוף רשויות עסק, 89-95בעבר בשנים 

הוקם צוות בראשותי שכלל . מקומיות נוספות בנושא שלעיל

על תושבי -  קברניטי אל2בתוכם , אנשי מקצוע, נציגי הרשויות

האזור והגשנו הסתייגויות לוועדת סוארי שהוקמה לבדיקת 

לאחר שהיה ברור שיש ניגודי עמדות בין הרשויות כמו . הנושא

, ס"י כפ"טיפלנו בנושא רק ע, דה ואזור השרוןאור יהו- חולון

ראש העין ויישובי דרום השרון בקטע ) בצורה מצומצמת(רעננה 

ואף הופענו בפני המועצה הארצית לתכנון . ת לבני עטרות"שבין פ
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. שדחתה את התנגדותנו אך לא החליטה סופית בנושא, ובנייה

 כפר מזרח- טירה- המסלול המיועד לנחיתה אז היה דרום נתניה

  .ג"נתב- ראש העין- סבא

, החשש שלנו היה אז ונשאר ברובו גם היום ממפלסי רעש גבוהים

צורך בפתרונות אקוסטיים , הגבלת גובה בנייה, זיהום אוויר

  .בבנייה החדשה והקיימת

  :הפתרונות שהוצעו אז על ידינו היו

פתרון בעיית הבטיחות והצורך בהפרדה בין המראות   .א

פתרון זה קיים . מסלולים מקבילים 2י סלילת "ע, ונחיתות

ואינו מחייב שינוי בנתיבי , בהרבה שדות תעופה בעולם

  . ללא נימוק- נדחה . כניסת ויציאת המטוסים לארץ

או שימוש בבסיס חיל , הקמת שדה תעופה בין לאומי נוסף  .ב

 בגלל אילוצי ביטחון וחוסר - נדחה . האוויר בנבטים

 .בתחבורה יבשתית למרכז הארץ

 סיבות - נדחה . ג"נתב-  ראש העין-  5נתיב מעל כביש שינוי ה  .ג

 .ביטחון ותעופה פנים ארצית

 קשיים - נדחה . טיסה ממזרח לכפר סבא מעבר לקו הירוק  .ד

 . בין לאומיים

 )נכונה, לא רשמית אך כנראה(ההצעה הנוכחית  .3

הנמכה לתפר מעל .  רגל6000- גובה כ, חציית החוף מצפון לנתניה

.  רגל3000- גובה כ,  והוד השרון4ש מעל כבי, כפר סבא- רעננה

 . נחיתה03-21מסלול , ג" רגל נתב1600ראש העין גובה של 

 .ראה לעיל,  נותרו בעינם- מפגעים  .4

 .ג"שינויים בנתב .5

יש איסור מוחלט לנחיתת מטוסים מיושנים מרובי רעש   .א
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  ).לדעתי האיסור חלקי(

 .05.00-  ל01.00הגבלת נחיתות והמראות בין השעות   .ב

אפשרות + פר הטיסות והחמרה במצב הבטיחות גידול במס  .ג

 .י טילי קרקע אוויר"יירוט ע

 והפסקת טיסות תובלה )27א "בח(פינוי בסיס חיל האוויר   .ד

 .ג"מנתב

ויצירת שטח פנוי לסלילת מסלול באורך , 3הקמת טרמינל   .ה

 .מלא

  :הצעת החלטה

ודרום , הוד השרון, רעננה, להקים צוות היגוי משותף לכפר סבא

למפות את המפגעים באמצעות , לברר את נתוני המסלול, השרון

 ". להציע פתרונות חילופיים. היחידה האזורית לאיכות הסביבה

  ,  יישומםאני רוצה להעלות את אחד הנושאים שאם לא נמנע את  :עמירם מילר

  .אתה אומר, שחשבתי על זה מתחילת הקדנציה  :נפתלי גרוס

וחשבתי ,  שלא בסדר היוםדת המכרזיםהתווכחנו על זה בוועכבר   :עמירם מילר

אני גם כתבתי פה שאני מתעסק עם זה הרבה , כן. על זה הרבה זמן

  , שנים רבות, שנים

והפקודה מחייבת לדון , עמירם, לא כתבת גם מתי ההצעה הוגשה  :גיא בן גל

  . לא כתוב מתי ההצעה הוגשה. בהצעות לפי סדר הגשתן

הצעה לסדר האחרונה הוגשה על ידי ועל ה, י ששמתם לבכפ, תראה  :עמירם מילר

  , יש'ידי מר בוקי צ

  .  לדצמבר27  :גיא בן גל

. אבל אני אלך ואשתפר, ואני לא כל כך בקיא, לפני כמה חודשים  :עמירם מילר

בכל אופן לגופו של . הוגשה הצעה בקשר לתאים הפוטוולטאים

 שכפר סבא נמצאת במסלול נחיתת המטוסים ישנה בעיה, עניין
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שעתיד להתחיל בכניסה לארץ מעל חוף הים , חית העתידיהאזר

הוד , בתפר בין כפר סבא לרעננה, 4מעבר מעל כביש , באזור נתניה

ודרך המסלול שמתואר פה במפות שחילקתי לכם עד נמל , השרון

  .התעופה בן גוריון

מסלול הזה נמצא באופן מוחלט מבחינת חוקי התכנון והבנייה ה  

ואין לאף רשות , ...התעופה בן גוריוןבתחום השיפוט של שדה 

תכנונית לפי הוועדה הארצית לתכנון ובנייה אפשרות להתערב 

 2שבנמל התעופה ישנם , המצב של היום הוא. בהחלטות שלהם

. ואני צירפתי פה מפות ותוכלו לראות את זה, מסלולים עיקריים

 שהינו 12-30ומסלול ,  שהננו מסלול המראה ראשי8-26מסלול 

מסלול , דרום- כאשר מסלול בכיוון צפון. ל נחיתה ראשימסלו

וכרגע הוא מורחב בעוד קילומטר ,  הוא מסלול שהוא קצר03-21

אמור לשמש , החדש,  המסלול הזה.מ" ק3- וחצי ויגיע לאורך של כ

והוא כאמור עובר במסלול הנחיתה , את נחיתת המטוסים לארץ

  . שציינתי אותו קודם

והצענו , ריית כפר סבא ורשויות אחרותטיפלנו בזה בעי, בזמנו  

כאשר מסלול הכניסה היה , הצעות שונות איך לפתור את הבעיה

, עבר את כפר סבא במזרח, היה כללית מעל רשפון. שונה לחלוטין

הדברים , וכפי שכתבתי פה. והגיע לראש העין ולנמל התעופה

ז ובעצם לא קיבלנו א. האלה איכשהו נמנעו בוועדה לתכנון ובנייה

אבל כאשר הם בנו את , לא תשובה שלילית ולא תשובה חיובית

אז ,  שעתיד לקלוט נוסעים וגם טיסות טרנזיט בעתיד3טרמינל 

ואנחנו לא יכולים להתעלם גם מבעיות , הנושא הזה חזר לדיון

ולכן השמועות . בטיחות שישנן היום בתחום התעופה האזרחית

 ומסתמנים שהדברים האלה הולכים, שמגיעות לפתחנו הן

  . שנים3תוך , ובזמן הקרוב, כמסלול נחיתה בלעדי



    10.02.2010  27  מועצה מן המניין 

בביקור שערך פה שר התחבורה לפני מספר שבועות העלינו את   

היו נוכחים פה גם אנשי רשות שדות התעופה . נושא המסלול הזה

אבל , הם עוד לא יודעים בדיוק, והם אמרו שהתוואי עוד לא סופי

ל הרשות שתיערך " מנכלאחרונה קיבלנו גם זימון לפגישה עם

  .כדי למסור לנו מידע מדויק, כנראה בסוף החודש

זיהום , הוא בעיקר בגלל מפגעי רעש, החשש שלנו מהמסלול הזה  

הגבלות בנושאים , ואולי גם הגבלות בגובה הבנייה, אוויר

עם , ובהחלט סבל רב שיכול להיגרם לאזרחים. אקוסטיים שונים

שינוי בתמהיל : ג שעיקרן הוא"כל השיפורים שחלו בינתיים בנתב

שזה נכון רק , בהכנסת מטוסים שאינם מרובי רעש, המטוסים

הם , הטיסות מברית המועצות לפי מה שנמסר ליבחלקו משום ש

וקיימת הגבלת המראות ונחיתות בין . דווקא מטוסים מיושנים

והבעיות הביטחוניות שציינתי . השעות אחת בלילה לחמש בבוקר

ג "ונוצר שטח פנוי בתוך נתב. א רוצה לחזור עליהןאותן פה ואני ל

. 'והעתקת טייסת תובלה משם וכו, 27עם פינוי בסיס חיל האוויר 

אני רוצה להבהיר לכולנו שלא ניתן בשום פנים ואופן להכניס 

בגלל מגבלות של שדות תעופה , נתיבי נחיתה מדרום לתל אביב

אני . הפתרון הזהולכן הפתרון היחיד שמוצע על ידם הוא . צבאיים

  , חושב שניתן בעבודה נכונה לשנות במשהו את נתיבי הכניסה

  ? מתי אמורים להחיל אותו  :יאיר אברהם

והם מתכוונים לסיים את , הוחל בסלילתו עכשיו, המסלול  :עמירם מילר

 שמתחיל באזור 5להציע את כביש , למשל.  שנים3העבודה תוך 

יב וגם הוא מגיע סמוך הרצלייה או בתפר בין הרצלייה לתל אב

וממילא המטוס חייב להגיע באיזשהו מקום לנחיתה , לראש העין

יכול להיות שיש להם גם . ולחסוך את המעבר מעל כפר סבא

שכנראה מבחינה , ש"ל כניסות מעל שטחי יופתרונות אחרים ש
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ובסך הכל אנחנו . ביטחונית ובין לאומית אי אפשר להשתמש בהם

עם , ו להתאחד עם היישובים הנוספיםמציעים בהצעה לסדר הז

ויישובים אחרים , הוד השרון ורעננה: הערים הסמוכות לנו

  , שלאורך הקו

  . הפגישה תהיה ביער אוסישקין  :יהודה בן חמו

לקבל את נתוני מפלסי הרעש לאחר עיבוד של , ולשתף פעולה  :עמירם מילר

היחידה האזורית לאיכות הסביבה ולטפל במפגע הזה בצורה 

  , הולמת ביותר כדי למנועה

  . סליחה, רגע  :יהודה בן חמו

  ) מדברים ביחד(

  . יש לי שאלה, עמירם  :לוי- נורית חסון

  ?יש דיון  :יש'ר בוקי צ"ד

  ? מה ההצעה לסדר. תודה. לא, לא, לא? מי בעד להסיר את זה  :יהודה בן חמו

שלנו האם השותפים ? אפשר, אני רוצה לשאול בבקשה עמירם  :לוי- נורית חסון

לא חשוב ? חשוב להם? מתעמקים? התעמקו בסוגיה הזאת כמונו

  ? להם

אני , היתה לי פגישה עם ראש עיריית רעננה שהוא טייס קרב  :עמירם מילר

  . חושב

  . 'טייס במיל  :גיא בן גל

  .טייס לעולם טייס  :לוי- נורית חסון

העין אבל ראש , ראש העין מודעת היטב לבעיה. הוא מודע לבעיה  :עמירם מילר

ראש העין תהיה , מה שלא יהיה. לפי דעתי לא יעזור שום דבר

כי הכיוון של המסלול החדש הזה מחייב נחיתה מראש , בבעיה

שזה , המטוס אמור להיות שם, וכתבתי גם את הגובה שם, העין

וראש העין כמעט לא . גובה שכבר יש לו תפוקות רעש גבוהות

  . יעזור לה שום דבר
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  ?  כל הכנס הזה95ה זה לא צלח עד למ  :לוי- נורית חסון

  , זה ירד מסדר היום, תראי  :עמירם מילר

. הנושא עולה מחדש, רבותיי. תודה רבה. ועכשיו זה עולה שנית  :יהודה בן חמו

שהוא יהיה הנציג , אני מבקש לאשר את הצעתו של עמירם מילר

שותו גם אנשי עמדו לריכמובן ש, של הנהלת העיר בצוות הזה

מי בעד לקבל את .  ואנשי ההנדסהאנשי התחבורה, יקר, המקצוע

  . ירים את ידו? הצעתו של עמירם מילר

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

  ?זה פה אחד? אפשר פה אחד, נפתלי, מנשה, עמירם, יהודה

  . לא, לא, לא  :יהודה בן חמו

  , גיא, אתי, ראמי, בוקי, נפתלי  :אבי בן חמו

  ? איך אפשר להתנגד לכזאת הצעה  :גיא בן גל

  . גיא  :אבי בן חמו

  . ירים את ידו ?מי נגד  :יהודה בן חמו

  . יובל לוי  :אבי בן חמו

  . תודה  :יהודה בן חמו

  הצבעה

, בוזגלו- שלי עמרמי, ארנון לוי, איציק יואל, אורן כהן: בעד  

יאיר ,  מילרעמירם, יובל לוי, יהודה בן חמו, אברהם מולה

אתי גן , אמיר גבע, צביקה צרפתי, ש'בוקי צי, נפתלי גרוס, אברהם

  .לוי- נורית חסון, גיא בן גל, אל

  .יובל לוי: נגד  

  ?למה  :גיא בן גל

אם היו , אני חושב שההצעה הזאת מכובדת שהיא באה למועצה  :אבי בן חמו

  , אומרים כמה כסף היא תעלה לנו היה יותר מכובד

  .  לנו כלוםלא עולה  :???



    10.02.2010  30  מועצה מן המניין 

הוד השרון ודרום , רעננה, סבא- הקמת צוות היגוי משותף לכפרמאשרים :181 ' מסהחלטה

נציג . ג"השרון לברור השינוי הצפוי בנתיבי נחיתת טיסות אזרחיות בנתב

   .ראש העיר/עמירם מילר ס, העירייה
  

  

 אמיר, גיא בן גל, מנשה אליאס, יש'בוקי צ, אהוד יובל לויהצעה לסדר של   

  .31/01/10- הוגשה ב, תכניות האב לחינוךבנושא נפתלי גרוס , אתי גן אל, גבע

  

  :רקע ודברי הסבר"

 חברי מועצה 7 התכנסה לאור בקשתם של 27.1.2010תאריך ב

ישיבת מועצה שלא מן המניין שעניינה דיון בתוכנית האב 

חברי הקואליציה ניסו למנוע קיומו של דיון בכל מחיר . לחינוך

ת הטענה כי הדיון בועדת החינוך בנושא תכנית האב תוך השמע

  .טרם מוצה

ף כי הייתה הסכמה גורפת כי הדיון בועדת החינוך התמהמה א

התעקשו חברי הקואליציה לקיים דיון במועצת , למעלה משנה

  .העיר רק לאחר דיון מקיף בועדת החינוך העירונית

ים ביקשו לקי, בעת חברי המועצה שיזמו את כינוס הישיבהש

דיון בנושא בכל זאת ולא הסכימו לבטל את הישיבה רק משום 

בפועל הישיבה . שלא התקיים דיון מפורט בנושא בועדת החינוך

  .פוזרה על ידי ראש העיר בגלל קושי להגיע להסכמה בעניין

 עתידה להתכנס סוף סוף ועדת החינוך ולדון 31.1.2010, יוםה

מ כוונה להמתין "חמאחר ואין לחברי המועצה ה. בתוכנית האב

שנה נוספת לכינוס ועדת החינוך אנו מבקשים להביא את נושא 

תוכנית האב לחינוך לדיון במועצת העיר הקרובה במסגרת 

  .הצעה לסדר



    10.02.2010  31  מועצה מן המניין 

, מידה ושוב ינסו חברי הקואליציה למנוע קיומו של דיון בנושאב

לא תהיה ברירה לשבעת חברי המועצה , בטענות כאלה ואחרות

  .וס ישיבת מועצה שלא מן המניין בנושאלפעול שוב לכינ

לינו להבהיר כי אין לנו שום מטרה לטרטר את חברי מועצת ע

אנו סבורים שהנושא מספיק חשוב והנהלת העירייה . העיר

התמהמה לגביו ארוכות במטרה שלא לקיים לגביו דיון ציבורי 

  .פומבי

  :לאור האמור לעיל מוצע בפני מועצת העיר

 בנושא תוכנית האב בו יוכלו לקחת יש לקיים דיון מקיף •

  .חלק כלל חברי מועצת העיר

יש לזמן לדיון את נציגי אגף החינוך ובמידת האפשר את  •

  .אדלר' פרופ

יש להקים צוות לבחינת יישום המלצות תוכנית האב לחינוך  •

נציגי , )לרבות נציג האופוזיציה( חברי מועצה 3אשר יכלול 

נציגי , ציגי הוריםנ, נציגי אגף החינוך, ועדת חינוך

  ".תלמידים

  

 7בעניין תכנית האב לחינוך הוגשה בשם ההצעה לסדר הבאה   :אבי בן חמו

יש ומנשה 'בוקי צ, יובל לוי,  מסיעת הירוקים4, חברי מועצת עיר

  ? מי מציג. אליאס

  . אני מבין שיאיר ידבר בשם הקואליציה. אני אציג  :גיא בן גל

  . נכוןאתה לא מבין , לא  :יהודה בן חמו

  . קשה לעקוב, כל פעם אתם מגוונים  :גיא בן גל

  , אתה חייב להבין? מה אתה רוצה  :יהודה בן חמו

  .ומן הראוי שאנחנו נתייחס לנושא הזה, אנחנו שנינו מורים  :יאיר אברהם
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שבניגוד לישיבת , בפתח דבריי ואני אומר את זה אני מאוד מקווה  :גיא בן גל

בטענה הטכנית ,  בנושא הזהשלא מן המניין שיזמנוהמועצה 

המעט משונה של חברי הקואליציה שמיותר לקיים דיון במועצת 

הטיעון הזה שלא , העיר כשעדיין לא התקיים דיון בוועדת החינוך

אבל גם הוא , קיבלנו אותו לא אז ואנחנו לא מקבלים אותו היום

ופרופסור , כי הדיון בוועדת החינוך אכן התקיים. מתייתר היום

ואף ענה לשאלותיהם של מי , המכובד הגיע לוועדת החינוךאדלר 

נבצר , אני לצערי. מחברי ועדת החינוך שיכלו להגיע באותו ערב

אבל עודכנתי לגבי התכנים של אותה , ממני באותו ערב להגיע

ולכן אני כבר אומר שאני מקווה שכמו שאישרנו בפה . הישיבה

לכל , י הטיסהת ההצעה הנכונה של עמירם לעניין נתיבאחד א

, הפחות אני מקווה שנסכים שאפשר יהיה לקיים דיון בנושא הזה

ואני מאוד מקווה כי אני יודע שלפחות יש חברים נוספים מבין 

יש נוספים שרוצים .  חתומים עליה7וכאמור , מגישי ההצעה

 לכל אחד יש מן . דקות10ואנחנו לא נוכל לחלק בינינו , לדבר

היא כוללת נושאים , ת האב שהוגשההסתם מה להגיד לגבי תכני

רבים ואני מקווה שלא תסתפקו בשיח שהתנהל ביני לבין נציג 

ויש לנו . אלא שבאמת נקיים דיון, הקואליציה שידבר אחריי

ושלא נסיר את הנושא מסדר היום , אופציה לקיים דיון בנושא

כי אתם יכולים לעשות את זה וזה , במטרה לא לקיים לגביו דיון

אבל מאחר והפעם אני גם רואה שדב רקוביץ מנהל אגף . טהכי פשו

אני , החינוך נמצא כאן ואולי גם נציגים נוספים שקשורים לנושא

בניגוד , יוצא מנקודת הנחה שרוצים לקיים דיון של ממש בנושא

  .למה שקרה פעם שעברה

מה לכל החותמים על ההצעה הזו יש השגות לגבי , לעצם העניין  

אבל השגה שמאפיינת את כולם כמקשה . שכתוב בתכנית האב
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וזה דבר שהבנתי שפרופסור אדלר התייחס אליו גם , אחרת

ואף , זה שהתכנית היא תכנית מאוד דלה ולא מקיפה, בישיבה

מתכניות אב אחרות של , אני מרשה להגיד, נופלת באיכותה

אתי גן אל במקרה הביאה איתה . עיריות אחרות שאנחנו ראינו

צריך רק , 94אב של עיריית באר שבע משנת העתק של תכנית 

כי עם כל הכבוד למשקל יש גם משמעות , להשוות לא רק בעובי

אני לא יודע פה , אבל מי שטרח לקרוא, למהות ולתוכן ולאיכות

אני קראתי אותה בכללותה . כמה טרחו לקרוא את כל תכנית האב

 שיכול להיות,  לא רק לגבי הממצאים שבה.והיא מאוד מאכזבת

כי הם נוגעים נניח להמלצה , שמכעיסים גורמים כאלה ואחרים

ויש לגבי העניין הזה חילוקי , מאוד קונקרטית לגבי תיכון דתי

לא . בסוף הוא לא מתקיים, היה אמור להתקיים דיון, דעות

את הנהלתה ואת , הנושא הזה מעסיק את העירייה, משנה

. נית האבויש לגביה התייחסות קונקרטית בתכ, הנציגים שלה

המקשה הכוללת , אבל הממצאים בכללותם מבלי להיכנס לתוכנם

שבכל זאת עלתה למשלם , שעל בסיסה הוגשה תכנית האב

היא מאוד דלה , המיסים הכפר סבאי כמה עשרות אלפי שקלים

  . והיא מאוד מאכזבת

הבנתי שפרופסור אדלר עצמו הכיר בעובדה והוא גם מציין , עכשיו  

הוא . בעצם תכנית האב הראשונה שהוא כתבשזו , ח"את זה בדו

היתה לי , אני גם ציינתי בדיון הקודם, פרופסור עתיר זכויות

הזכות להיות סטודנט שלו בבית ספר לחינוך באוניברסיטה 

הוא מרצה . איפה שעשיתי את תעודת ההוראה שלי, העברית

אין ספק שהאיש . הוא זוכה פרס ישראל לחינוך, בחסד עליון

ומתהדר בתואר איש ,  התארים המפוארים ביותרמחזיק בכל

אבל לצורך המשימה שאותה הוא . חינוך מבורך ועתיר ניסיון
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הוא . מילא בהקשר לתכנית האב הוא נעדר ניסיון בעניין הזה

וזה יכול אולי להסביר משהו על התוכן הדל . בעצמו אומר את זה

וא המאוד פרובלמאטי שה, אני מרשה לעצמי להגיד, ועל התוצר

  . ייצר תחת ידיו

כשאנחנו בוחנים באופן מעשי חלק לא מבוטל מהממצאים , ועדיין  

ודם ואני אני אמרתי את זה בדיון הק, שהוא מגיע אליהם למסקנה

הנושא שמן הסתם צד את עיני הכי , רוצה לחזור על זה היום

מעבר לדיון ללמה עד עכשיו לא התקיים דיון בוועדת , הרבה

 שהוגש כבר לפני שנה על שולחנו של ראש ח"ולמה דו, החינוך

, העיר רק לאחר שיש יוזמה של חברי אופוזיציה עולה בכלל לדיון

כי כנראה שיש פה ממצאים שגם מבחינת ראש העיר הם או 

בעייתיים או לא נוחים או הוא לא רוצה לקיים לגביהם דיון 

אי אפשר לחלוק על . אני לא יודע מה השיקולים. ציבורי פתוח

סוגיה שגם אם היא . בדה שעד היום לא היה דיון לגבי זההעו

אני חוזר ורוצה להגיד אותה , י ראש העיר עד היום"הוכחשה ע

פרופסור אדלר מציין בנתונים מספריים ברורים שיש מגמה , שוב

של קיטון בהיקף התלמידים שלומדים בתיכונים העיוניים בעיר 

 אף מציין והוא, הוא אומר שהמגמה הזאת מתעצמת. שלנו

במידה ועיריית . ואכן קרה את מה שהוא חזה, שבמידה ויקרה

כפר סבא תפסיק לקלוט לשורות התיכונים העיוניים שלה את 

, אלפי מנשה, צור יגאל, כוכב יאיר; תלמידי היישובים ההיקפיים

הדבר הזה יוביל לקיטון דרסטי בהיקף הנרשמים ולמסה 

ג ; העיוניים בכפר סבא התיכונים4הקריטית הדרושה לקיומם של 

 תיכונים 3פועלים חוץ מהם גם עוד . רבין, הרצוג, כצלנסון, גלילי

תיכון אורט ,  של רשת אורט2, סמי עירוניים, עירוניים אחרים

 4אבל . והתיכון הדמוקרטי, שפירא והאורט המקצועי השני
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  . סובלים ממגמה של קיטון, התיכונים העיוניים אומר אדלר

שבמסגרת המגעים הבעייתיים , דע ברמה של ודאותאני יו, עכשיו  

צור , כוכב יאיר, אלפי מנשה; בין עיריית כפר סבא לרשויות האלה

הודיעו להם חגיגית מאחר והם לא עומדים במוסר , יגאל

התשלומים של תשלום אגרת תשלומי אגרות החוץ של התלמידים 

רייה ולמעשה יש ויכוח כספי מאוד בעייתי בינם לבין העי, שלהם

והכספים האלה לא עברו , לגבי מה צריך להיות שיעור הכספים

עיריית כפר . ואפילו מתקיימת עתירה משפטית בנושא הזה כנגדם

שבשנה , סבא כנראה בצדק הודיעה להם בגין הוויכוח הכספי הזה

   .  הם לא יקלטו תלמידים חדשיםהבאה

  ? למה כנראה אבל  :יהודה בן חמו

  . הודיעו להם. לא יקלטו  :גיא בן גל

  . 'כנראה'תוריד את ה? למה כנראה עיריית כפר סבא צודקת  :יהודה בן חמו

אני חושב שלמדת את זה , אני מטיל ספק בכל דבר שאתה עושה  :גיא בן גל

 .גם בדברים הטובים וגם בדברים הרעים אני מטיל ספק. כבר

של השנה ' הרעיון הוא שאם חגיגית הודיעו להם שתלמידי כיתה ט

כמובן שאלה שכבר , בשנה הבאה' ם לא יקלטו בכיתות ישלה

  , נקלטו

  . זה גם לא נכון  :יהודה בן חמו

שהוא במקרה היה , ל עיריית אלפי מנשה"ככה אני הבנתי ממנכ  :גיא בן גל

הוא . אז או שהוא משקר או שאתה משקר. סגן ראש העיר שלך

קובי , אמר לי שהוא קיבל הודעה רשמית מעיריית כפר סבא

אני אשמח , ל העירייה"חיון אמר לי חגיגית שהודיעו לו כמנכאו

שהודיעו לו שתלמידי אלפי מנשה , אם תזים או תכחיש או תאשר

ואותה הודעה נמסרה . בתיכונים' לא ילמדו בשנה הבאה בכיתה י

אני רואה שאתה דואג גם למוסר הזמנים . צור יגאל, לכוכב יאיר
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תנוח , ודה טובה בעניין הזהל עושה עב"המנכ. זה יפה מצידך, שלי

  . דעתך

  . ה לא מציע לפתור את זהאבל את  :איציק יואל

אני רק אומר יש לנו עובדה קיימת שהולכת להיות עוד יותר . לא  :גיא בן גל

, עכשיו. לאור העובדה שהם לא יקלטו כאן, חריפה שנה הבאה

אמר שאז לעירייה יש , יאמר לזכותו, אדלר שצפה את העניין הזה

הוא אומר את זה , או לסגור תיכון עיוני בממלכתי:  חלופותשתי

כי המסה הקריטית . בצורה מפורשת שזו בהחלט אופציה

או שהעירייה , שמסוגלת להכיל אותם אולי היא לא מספיקה

שאותה אני מקווה , תקבל החלטה אמיצה יותר שעליה הוא ממליץ

תה ופה יהודה אני מאוד צמא לשמוע מה א, שהעירייה תיישם

כי החלופה השנייה . איזה מבין החלופות, מתכוון לעשות

 4המועדפת על פרופסור אדלר היא להמשיך ולקיים את אותם 

וליהנות , גם אם אין את המסה הקריטית של התלמידים, תיכונים

שהם לא היו תיכונים שלומדים , ולקטוף במרכאות את הפירות

 או 400למסה של אולי הם ירדו ,  תלמיד800 או 1,000בהם אולי 

מה שאולי מבחינת משרד החינוך יאפשר לך .  תלמיד בלבד500

זה יחייב את העירייה . אבל אתה לא חייב, פורמלית לסגור תיכון

זה יחייב את העירייה ליצור איזושהי , להשקיע יותר משאבים

כי למשרד החינוך משלם פר תלמיד , ספיגה כספית יותר גבוהה

תלמידים יורד זה אומר שעיריית כפר וכשמספר ה. ולא פר כיתה

   .אין ויכוח בעניין הזה,  כסףסבא מקבלת פחות

שעד , ניות"אבל כשעלו לאוויר כל מיני תיאוריות קונספירציה נדל  

שיש . אבל הן עלו לאוויר, כמה שאני יודע ראש העיר הכחיש אותן

כי הוא מנותק מקריית , כוונה לסגור אולי את תיכון רבין

ולהעביר . היו דיבורים כאלה, אני אומר אולי. קיימתהתיכונים ה
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ן את המתחם של "ולנדל, את תיכון אורט שפירא לרבין המפונה

אתה , יש הרבה יזמים שישמחו אם זה יקרה. תיכון אורט שפירא

 יכול להיות שחלק מהם אפילו גלגלו איתך את ?מסכים איתי

, לתתאני מאוד אשמח לשמוע שאתה לא מוכן . האפשרות הזאת

ר ארגון "אבל יו, אתה יכול לזלזל בספקולציות האלה, עכשיו

שהמורים של תיכון רבין כפר , המורים רן ארז פנה אליך ואמר לך

 ,הם שומעים שמועות על הסגירה האפשרית שלהם, סבא מודאגים

אני מאוד מקווה שראש 'הוא פנה אליך בכתב ואמר , הם פנו אליו

  . ן עיוני בכפר סבאעיריית כפר סבא לא יסגור תיכו

  , הוא לא, זה בגלל הבחירות שלו  :עמירם מילר

אני נוטה להאמין שלך יש גם מניעים מסוימים , תשמע עמירם  :גיא בן גל

  ? נכון, דבריםשאתה עושה 

  . איזו שאלה, בוודאי  :עמירם מילר

   .י אינטרסים כאלה ואחרים"אז כולנו מונעים ע. יפה  :גיא בן גל

  .י לא מאמין שאתה מונע מאינטרסיםאנ  :יהודה בן חמו

לגבי מצא לנכון נציג ארגון המורים הארצי לפנות לראש העיר   :גיא בן גל

אז זה כנראה לא ספקולציה כזאת . אפשרות של סגירת תיכון בעיר

אז זה הנתון . אם הוא מצא לנכון לפנות בעניין הזה, הזויה

הלת מה באמת מתכוונת הנ, ח"שלפחות אותי הכי מטריד בדו

, על איזה מבין שתי החלופות היא הולכת, עיריית כפר סבא לעשות

האם מורי תיכון רבין כפר סבא יכולים להיות רגועים במיוחד 

אחרי השבועיים הלא קלים שעברו עליהם עם פרשה אחרת שכולם 

ואני כן מקווה שהדיון יתקיים לא רק במעמד שלי . אולי מכירים

הנושא הוא מספיק חשוב . ורושל הנציג מטעם הקואליציה כאמ

  . כדי שתפתח אותו לדיון בקרב כל חברי המועצה

  . בבקשה, יאיר. תודה רבה  :יהודה בן חמו
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אז אני רוצה להעיר ,  ידוע ומקובלמכיוון שהריטואל הזה הוא די  :יאיר אברהם

, הדיון שהתקיים בוועדת החינוך פה. הערה בטרם אציע הצעה

הוא . ח"התייחסויות לדו, השגות, תנשמעו פה הערו, היה דיון טוב

 .של פרופסור אדלר, אתם צודקים, ח מאשר תכנית אב"יותר דו

ואני חושב שיש מקום לדון , ההערות באו מכל הכיוונים, אגב

ואכן ראש העיר בסיומו של הדיון שארך , אב הזאתהבתכנית 

כולל ועד , עם כל הגורמים המקצועיים, נדמה לי כמעט שעתיים

שירות , גורמים מקצועיים, לל מנהל אגף החינוךכו, הורים

, כל מי שצריך להיות בשיח בסוגיות האלה שעל הפרק, פסיכולוגי

כמו תיכון דתי או כמו האופציה , ובכלל זה הדברים שהזכרת

 או אבל האופציה, אני בכלל לא יודע אם זה על הפרק. שתיסגר

מציע את ראש העיר בסיומו של הדיון . הירידה במספר התלמידים

תוקם ועדת משנה : "ההצעה הבאה ואני רוצה להקריא אותה

שתכלול נציגים מוועדת החינוך , ליישום תכנית האב לחינוך

  ". העירונית

  . אני מבקש מהקהל  :יהודה בן חמו

  , נציגי הורים, כולל אתי גן אל כנציגת אופוזיציה  :יאיר אברהם

  . ועדת החינוך... נציגת  :אל- אתי גן

אני אשים . אל תדאגי, אני אתקן אותו. נציגת האופוזיציה, סליחה  :חמויהודה בן 

  . מרקר על הדברים שלו

נציגי , בכל אופן. אני עדיין בתקופת למידה, אני לא יודע הכל  :יאיר אברהם

השירות הפסיכולוגי , מנהלי בתי ספר, נציגי אגף החינוך, הורים

שההמלצות מצוין , ובסיפא של ההצעה הזאת גם כתוב. והנוער

ואני חושב שזה צוות ראוי ונכון כדי , האלה לכשידון בזה הצוות

יגיש את ההמלצות שלו לדיון , לדון במכלול של התכנית הזאת

 כי המקום לדון בפרטים של התכנית היא בוועדת .במועצת העיר
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  , ולכן אני מבקש, חינוך או בצוות מהסוג הזה

  ? תוך כמה זמן  :יש'ר בוקי צ"ד

  . אני אתייחס. הלאה  :חמויהודה בן 

אני רואה חשיבות . ראש העיר אני מציע שיתייחס לנושא הזה  :יאיר אברהם

גבוהה גם להיערך לשנת הלימודים הבאה ואולי גם בעניין הזה 

ההצעה הזאת מייתרת את זה אם , אבל בכל אופן, צריך להתייחס

  . ולכן אני מציע להתאחד סביב זה, במועצת העיר, כרגע

אני רוצה לומר מספר , בטרם נעבור להצבעה.  תודה יאיר.תודה  :ן חמויהודה ב

  , הרצית, שאלת, גיא. דברים בנושא הזה

  . בהחלט  :גיא בן גל

אני . אמרת שאתה צמא לדעת את דעתי, תן להגיד רק משפט אחד  :יהודה בן חמו

לכן אתה תתאזר . בדיוק ביקשתי שיביאו לך עוד קנקן, שמח מאוד

, כפי שאתה רואה? ציע שתתאזר בסבלנות ולמהאני מ, בסבלנות

אבל לא נוח לך להגיד את זה ברמה , ואתה בטח ובטח רואה

היה דיון אחד . גם הנושא הזה מתנהל צעד אחר צעד, הציבורית

. החלטנו לקיים דיון שני, לא הספיק לנו דיון אחד, בוועדת החינוך

היא ש,  גם לאור שיחתי עם אתי גן אלאמרתי בישיבה הקודמת

קיימנו עוד דיון מקיף , וגם לאור זה שלא הספקנו, ל"היתה בחו

כי בהחלט היה דיון . לא מדדתי זמן, מינוס- שהיה שעתיים פלוס

התבטאו ככל שעולה . שאנשים דיברו בלי הגבלות של זמן, מקצועי

אלא , לא לשם שינוי בוועדת החינוך, ולכן לשם שינוי, על רוחם

טוב ונכחו בו גם מספר חברי מועצה היה דיון , באווירה הכוללת

  . שהם לא חברי ועדת החינוך

, אתי. בדרך כלל אתם תואמים. מודה ומתוודה, אני קצת מופתע  

 היתה ?את ראש הסיעה שלך? לא מעדכנת את ראש האופוזיציה

  , החלטה בוועדת החינוך
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  . מעדכנת  :גיא בן גל

נה נכון או שלא הבנת אני נוטה להאמין שהיא לא עדכ, סליחה  :יהודה בן חמו

  . תן לי. אותה נכון

  . אתה לא הבנת אותי נכון, לא  :גיא בן גל

  . תרשה לי  :יהודה בן חמו

  , אמרתי שצריך לקיים פה דיון בלי קשר  :גיא בן גל

  . תרשה לי  :יהודה בן חמו

  . היא עדכנה אותי ועוד איך, הוא אומר דברים לא נכונים  :גיא בן גל

  , למה אנחנו לא יכולים לדבר, לרמר מי  : לויאהוד יובל

גם בזה , יש לה רק השגות שקטלגת אותה בתור נציגת האופוזיציה  :גיא בן גל

  . היא עדכנה אותי

  .גם לזה אני אתייחס  :יהודה בן חמו

  . אז אתה רואה שהיא עדכנה אותי  :גיא בן גל

שבת היא לא עדכנה אותך מספיק או שלא הק. גם לזה אני אתייחס  :יהודה בן חמו

ראשית , ולכן אני בא ואומר.  אז אני אסביר את עצמי.לה מספיק

. אני באתי והוספתי עליה, התקבלה החלטה בוועדת החינוך

שתהיה , לאחר שהוועדה שתקום מקרב ועדת החינוך' אמרתי א

י כלל הזרמים שיושבים בוועדת החינוך או הסקטורים "מיוצגת ע

כי את בתוקף היותך , לכולל אתי גן א, שיושבים בוועדת החינוך

ואני לא אומר את זה . חברת אופוזיציה כמומחית ועדת החינוך

כי את יושבת בוועדת החינוך כחברת , אני אומר. בציניות

  . זה אחד. את תהיי בוועדת היישום, אופוזיציה

  ? מי עוד בוועדה  :גיא בן גל

 מועצת עיר ,מנהלים, מורים, הורים; כל הנציגים של הסקטורים  :יהודה בן חמו

  . מועצת עיר אופוזיציה, קואליציה

  . דתיים :ד מנשה אליאס"עו
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  . אני  :יהודה בן חמו

  . חייב להיות נציג דתי :ד מנשה אליאס"עו

  ? מה אתה דואג, אני אשים כיפה  :יהודה בן חמו

  . אני מציע את יאיר אברהם :ד מנשה אליאס"עו

  , לכן אני בא ואומר  :יהודה בן חמו

, יהיה פתרון הולם, את האמת שאם אתה תשאיר לי את הפתרון  :יאיר אברהם

  . תאמין לי

גם פניתי לפרופסור , אני הוספתי על ההחלטה ואמרתי שלא רק זה  :יהודה בן חמו

שמעבר לדיון שהוא יבוא למועצת העיר ואני מציע שלפחות , אדלר

שמעתי היום , אז כל אלה שרוצים להטיל בו דופי, כשמגיע אורח

 הגבוה Level-  להגיב לעיתונות על מספר אנשי חינוך בונדרשתי

שאני מניח גם מחוץ לגבולות המדינה הגיעו כבר לתת את , ביותר

שמטילים דופי או ביקורת על יכולתו של פרופסור אדלר , דעתם

הדיון . תתאזרו בסבלנות, אז אני מציע. ועל התוצאות שהוא מביא

יקשתי אותו שנקיים גם בהזה יתקיים במועצת העיר ולאחר מכן 

שהוא יתקיים או באשכול פיס או בבית תרבות , דיון נוסף

יבואו וישמעו את . כששם יוזמנו ציבור לקהל הרחב, לצעירים

אף אחד לא התיימר . את הרעיון של תכנית האב, הנושא

באנו . מלכתחילה להביא תכנית אב שנרים עליה את הידיים ישר

. י כל אחד ואחד"דק וייבחן עואמרנו מלכתחילה שהנושא הזה ייב

  , ולכן אני מציע לאשר את הצעתו של יאיר גרול

  . יאיר גרול אני לא מאשר  :גיא בן גל

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

  , נורית, יאיר אברהם  :אבי בן חמו

  ? למה אתה לא מאפשר לדבר  :גיא בן גל

   ,ארנון, איציק, אורן, שמעון  :אבי בן חמו
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   ?לדבר... למה אתה לא מאפשר לנציגי, יהודה  :גיא בן גל

  , עמירם, יהודה, צביקה, אברהם, שלי  :אבי בן חמו

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

  . יש'בוקי צ  :אבי בן חמו

, גם ככה אתה עושה מה שאתה רוצה. לא צריך שתהיה הצבעה :ד מנשה אליאס"עו

  .באמת

  . ירים את ידו?  נמנעמי  :יהודה בן חמו

  ... אני לא משתתף בהצבעה  :גיא בן גל

  . סעיף הבא, תודה רבה  :יהודה בן חמו

  הצבעה

, בוזגלו- שלי עמרמי, ארנון לוי, איציק יואל, אורן כהן: בעד  

צביקה , יאיר אברהם, עמירם מילר, יהודה בן חמו, אברהם מולה

  .שמעון פרץ, לוי- נורית חסון, צרפתי

  .ש'יבוקי צ: נגד  

  

 הקמת ועדת משנה ליישות תוכנית האב לחינוך שתכלול נציגים מאשרים :218' החלטה מס

, מנהלי בתי ספר, נציגי אגף החינוך, נציגי הורים, מוועדת החינוך העירונית

   . נציגי האופוזיציה והקואליציה במועצת העיר, השירות הפסיכולוגי והנוער
  

רים לשנת "תב' לס'  העברות מס- 29/12/09 אישור החלטת ועדת כספים מיום  .3

2009.  

  

  . סעיף הבא  :אבי בן חמו

  ...מה היתה הבעיה לעשות, יהודה סליחה? למה אתה לא מוחה :ד מנשה אליאס"עו

  , אישור החלטת ועדת כספים: 3סעיף מספר   :אבי בן חמו

  ? למה אתה עושה את זה :ד מנשה אליאס"עו
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  , ת מסעיף לסעיףהעברו, 29.12מיום   :אבי בן חמו

  .חוכמה גדולה, באמת, תתעלם, אתה יודע מה :ד מנשה אליאס"עו

   ?למה הממונה לא הגיע להצבעה פה  :שמעון פרץ

  . תודה רבה  :יהודה בן חמו

  ) מדברים ביחד(

  ? אם יש שאלות על ההעברה מסעיף לסעיף  :אבי בן חמו

  , מותר לנו לבקש, יהודה סליחה :ד מנשה אליאס"עו

  , תוך שבוע יהיה לך  :לרעמירם מי

  ?מה? למה עכשיו שזה לא יהיה? מה תוך שבוע :ד מנשה אליאס"עו

  . כרגע יובל בזכות דיבור, סליחה  :יהודה בן חמו

  ) מדברים ביחד(

  .תן לו לדבר, גיא, גיא נודי   :אבי בן חמו

  .תעשה מה שאתה רוצה, שיתעלם מאיתנו :ד מנשה אליאס"עו

ימים ? אני צריך להגן עליו. בחייך, בזכות דיבוריובל , אמיר  :יהודה בן חמו

  .ימים טובים, טובים

  ...אני , אם אתה תגן עליי  : לויאהוד יובל

  , שם לא יקבלו אותך  :שמעון פרץ

  ?גמרנו, אם ראש העיר מחליט ?למה אתה לא מוחה על זה :ד מנשה אליאס"עו

  ? 3מי בעד לאשר את סעיף , אם אין שאלות  :יהודה בן חמו

  , עד השלב הזה אתה מוכן שהדיון יתקיים  :בן גלגיא 

  , יש לי זכות דיבור, אתה לא יכול, לא, לא, לא  : לויאהוד יובל

  .אני אביא את זה להצבעה, אתה לא תדבר, סליחה  :יהודה בן חמו

 אני רוצה להגיד את הנושא ,...אני אדבר על אפך ולא רוצה להגיד  : לויאהוד יובל

אין דבר כזה הרי , רות עם אישור בדיעבדשדיברנו עליו לאסור העב

אנחנו רואים פה . יש דבר כזה אישור מראש. אישור בדיעבד

, אנחנו רואים שהעירייה העבירה כספים. רים"בנושא של התב
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הנה נושא . ביטלה ריהוט למועדונים, הכניסה, הוציאה מבתי ספר

,  נדחועבודות ניקוז,  גשמים2-3שקצת היה אקטואלי השנה עם 

 שלא מאשרים אני חושב שההצדקה הכי טובה. ₪מיליון . ..

₪ אנשים ביקשו מיליון , אין דבר כזה. מופיעה בנייר הזה, בדיעבד

  , לא ביצעו להם עבודות ניקוז, לעבודות ניקוז

  . אבל לא היה צריך  :שמעון פרץ

  , אינשאללה שיבואו גשמים הרבה ויהיה צריך הרבה  : לויאהוד יובל

  . אני מאוד מבקש, מעוןש  :יהודה בן חמו

אל , אני אמצא מה להגיד.  דקות שלי מההתחלה5- אני סופר את ה  : לויאהוד יובל

  . תדאג

  . אני רק מבקש שתדייק  :אבי בן חמו

  . הלאה  :יהודה בן חמו

  . אני אדייק  : לויאהוד יובל

  , ₪אם אתה אומר מיליון   :אבי בן חמו

  ?מה אתה, ה שלותן לו להגיד את החוכמ, עזוב  :יהודה בן חמו

  , אתה תעליב אותי, יהודה  : לויאהוד יובל

הוא בזכות , בבקשה? אז מה? אז מה, תן לו להגיד את הדברים שלו  :יהודה בן חמו

  .זהו, לו רק זמןתיקח . דיבור עכשיו

 פרק 540סעיף ,  בעבודות ניקוז קרנותסעיף הנדסהרים "בדף התב  : לויאהוד יובל

בעבודות ניקוז קבלניות . ₪מיליון היתה קטנה של חצי , 42001

דחיית . ₪ היתה עוד הקטנה של חצי מיליון 42001, 750סעיף 

  . 2010עבודות לשנת 

  . הסעיף השני זה ההוצאות ולכן זה באפס, סעיף אחד זה הכנסות  :שגיא רוכל

אי , מספיק כבר. תודה רבה. אתה מוכן בבקשה לתן לו לדבר, שגיא  :יהודה בן חמו

  . תן לו, כה ברצףאפשר לדבר כ

 2תסביר לי איך . אני אקבל כל דבר שיגיד גזבר המועצה המלומד  : לויאהוד יובל
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₪  מיליון 2ועוד , ₪ מיליון 1.5 אלף נהיה 500פחות ₪ מיליון 

  , המשמעות שאני רואה פה? ₪ מיליון 1.5 נהיה 500פחות 

  . יובל, ₪ מיליון 2 :ד מנשה אליאס"עו

זה אומר שמישהו כאן ,  עכשיו.500פחות ₪ מיליון  2אמרתי   : לויאהוד יובל

 ידחו את זה 2010- ב. 2010מחליט לדחות את העבודות לשנת 

אני , הפורום הזה סליחה, שהשולחן הזה, ועובדה היא. 2200- ל

  .  שסגנו של ראש העיר יפסיק להפריע לימספיק עד

  . חס וחלילה  :יאיר אברהם

אני אומר יש פורום של . ת מההתחלה דקו5- אני מתחיל את ה  : לויאהוד יובל

נכון שהקואליציה יכולה תמיד , רים"שמאשר תבמועצת העיר 

 תסבירו 2010דחיית עבודות לשנת . לאשר הכל וגם בדיעבד

תסבירו לציבור למה שיניתם את , למי שיש לו הצפה, לציבור

לנו . עשיתם לכאן, העברתם מפה, בבתי ספר, הריהוט במועדונים

  .  לנו זה לא נוח.זה לא מתאים

  '?לנו'מי זה   :אורן כהן

. לנו זה תושבים או חברי האופוזיציה שבאים ולומדים בדיעבד  : לויאהוד יובל

נוחתים לדקה , באים, יכול להיות שלחברי הקואליציה זה בסדר

פחות טוב שהם שואלים שאלות ל, ממילואים לפני ישיבת מועצה

שואלים עד איזו  הסעיף הוא להאריך עד חמש אז, קונקרטיות

  . שעה להאריך

  ? אבל למה לפגוע, יובל  :יאיר אברהם

   .בשביל זה יש ועדת כספים אבל  :אורן כהן

  .מספיק כבר, סליחה, אורן  :יהודה בן חמו

  ? אתה כן. הוא לא חבר ועדת כספים אבל  :גיא בן גל

  , והוא עכשיו מעלה את כל דברי הסרק, חבר ושתק בוועדה  :אורן כהן

  , הוא לא מוקלט, פרוטוקול ועדת כספים הוא מצומצם, סליחה  : לוילאהוד יוב
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  . הוא התנגד לזה, הוא לא שתק, לא  :ר אמיר גבע"ד

אני הייתי מאוד שמח . התגובות שניתנות שם לא ניתנות כאן  : לויאהוד יובל

וגם כאן יסבירו לציבור למה מקבלים פה על , יתומלל, שיוקלט

צריכות להתקבל בסמכות של דעת עצמם אנשים החלטות שהם 

, כשנבוא להצביע על העברות, ל גם בחינוך" אותו דבר כנ.מועצה

  . אני לא אדבר ברעש

  . יש לך עוד דקה  :אבי בן חמו

  . 120עד   : לויאהוד יובל

  . מספיק, שקט בבקשה  :יהודה בן חמו

, אז אני מבקש כל הנושא הזה של אישור בדיעבד שיירד מהעולם  : לויאהוד יובל

תביאו אלינו החלטות , 2010לא יקרה לנו בשינוי סמנטי של שנת ש

רים עתידיים וכל מיני דברים "תב, תוקצבו, רים שכבר בוצעו"ותב

אל תביאו לנו ותגידו לנו , שראויים לעולם של אפרים קישון

אל תביאו לנו דברים שכבר . מאשרים על דברים שהולכים לקרות

.  קדימה דברים שכבר קרותגידו לנו אנחנו הולכים לאשר, קרו

  . תודה

  .  בבקשה?הערות נוספות. תודה רבה  :יהודה בן חמו

 1עמוד , דיברנו גם בפעם הקודמת לגבי השינויים בסיורים בעיר :ד מנשה אליאס"עו

  . 6מתוך 

  . בוועדת הכספים דיברנו על זה  :ר אמיר גבע"ד

, מה קורה בתוך חודש, טפשו, השינויים הם קיצוניים. דיברנו, כן :ד מנשה אליאס"עו

פעם . פעם זה יורד, פעם זה עולה, השינוי בסכומים לגבי סיורים

. 140אחרי זה זה קופץ בעוד , בהעברה קודמת₪ זה קפץ ממיליון 

מה קרה בפעם ? מה גורם לכל השינויים הללו? מה השינויים האלה

והשמירות קפצו בסך ₪ הקודמת שהסיורים בעיר קפצו ממיליון 

והיום פתאום הם , סיורים וגם השמירות במיליון וחציהכל גם ה
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  ?  חודשים3מה השינויים האלה בתוך חודש או חודשיים או . קטנו

  ? סיימת  :יהודה בן חמו

  . כן :ד מנשה אליאס"עו

  ? יש עוד שאלות  :יהודה בן חמו

, אולי זה היה קשור להגדלה של אגרת השמירה, רק השערה קטנה :ד מנשה אליאס"עו

  . זו הסיבהאולי 

  . אין מקום להשערות  :לוי- נורית חסון

  ? סיימת  :יהודה בן חמו

  . כן :ד מנשה אליאס"עו

  . לשאלה של מנשה? אתה יכול לענות או אבי, שגיא. תודה רבה  :יהודה בן חמו

  , אני רוצה להתחיל דווקא מהשאלה של  :שגיא רוכל

  . בשאלה של מנשה  :יהודה בן חמו

   .והוא רוצה לענות לי, אני שאלתי. הוא רוצה לענות לי, סליחה  : לויאהוד יובל

  . הוא עובד אצל ראש העיר לא אצלך  :ר אמיר גבע"ד

לא יודע אם זה נקלט , סליחה, תקלל פה... אבל סליחה, לא  : לויאהוד יובל

  . עם כל הכבוד, אתה לא תקלל פה אף אחד, בהקלטה

  ? מה אמרתי  :יהודה בן חמו

  .וזה לא יפה, אני שמעתי אותך. תמה שאמר  : לויאהוד יובל

  . תענה,  בבקשה שגיא.השמיעה שלך סלקטיבית לחלוטין  :יהודה בן חמו

  . אתה לא תקלל פה אף אחד  : לויאהוד יובל

  ,אנחנו במליאה, ההעברותראשית   :שגיא רוכל

  . פה'סתום ת  : לויאהוד יובל

נו את אנחנו באחת המליאות הקודמות פיצלנו ההעברות ועדכ  :שגיא רוכל

שניתנו לגבי השינויים הסדרים תקציב השמירה בהתאם ל

 .הסברנו גם לגבי המשימות שנוספו, התייקרויות שחלו, במכרזים

בגזברות עשו הערכה . במקרה הזה מדובר בסך הכל במיון פנימי
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וטעו במיון הפנימי בתוך , קרה, נכון, כוללת וחילקו את זה

אנחנו לא רושמים , לקיש הרבה מאוד סעיפים שזה מחו. הסעיפים

הרבה מאוד סעיפים להרבה מאוד . את זה בסעיף כללי אחד

במקרה הזה . וערכו טעות באומדן, משימות בתחום השמירה

בסעיף הסיורים דווקא רשמו באומדן הראשון הערכה גבוהה יותר 

 היום עושים את הרישום המפורט ומגיעים למצב שבו .בחלוקה

על מנת שניתן יהיה לשלם את , צריך לבצע את ההתאמה המדויקת

השינויים האלה לא משנים מהותית לא את . החשבונות בהתאמה

הם בסך הכל מאפשרים את . הגדלת התקציב ולא את הקטנתו

. הרישום התקין ואת היכולת לבצע את הפעולות בהתאמה נכונה

 אכהנ, הפעולות האלה לא משפיעות לרעה על תקציב העירייה

  . אוכהנ

  , כשכתוב בסוף ברובריקה האחרונה תקציב חנייה :ליאסד מנשה א"עו

צריך לומר שכל העברות . זה התקציב המעודכן אחרי העדכונים  :שגיא רוכל

הן העברות של התאמת תקציב לביצוע ,  שמופיעות פה4מספר 

גם אם לא הייתם , במובן שהסברתי את זה גם בוועדת הכספים

, אישור אותן העברותלא היינו כולם מחליטים פה על , מחליטים

מאחר ואלה . לא היתה נחסכת מקופת העירייה הוצאה כזו

י מכרזים קיימים וחוזים "ואנו מחויבים אליהם עפהוצאות 

הנוהל הרגיל מחייב הבאה . היינו מוציאים אותם בפועל, קיימים

היינו , אבל גם אם לא היינו עושים את זה. ואנחנו מביאים אותו

חות הכספיים " ולרשום אותה בדונאלצים לשלם את ההוצאה

הסברתי את זה גם באריכות בוועדת , כפי שהצגתי. שלנו במהותה

  . הכספים

, כלומר? האם הדברים האלה לא צפויים, השאלה שלי היא פשוטה :ד מנשה אליאס"עו

למה לא ,  אחוזיםX- יודעים שנניח הסכומים עומדים לעלות ב
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    ?לתכנן חצי שנה מראש

ו משתדלים לעשות את התכנונים ולערוך תקציב מדויק עד אנחנ  :שגיא רוכל

   ,  סעיפים תקציביים שונים1,500- יש לנו למעלה מ. כמה שניתן

  . שצמודים למדד  :איציק יואל

  , במקרה הזה למשל, ומפורטים  :שגיא רוכל

  ) מדברים ביחד(

אנחנו , דווקא בסכום הזה היו גם התייקרויות וגם העלאת מדד  :שגיא רוכל

את , רכנו את התקציב שנה שעברה לא לקחנו בחשבון למשלכשע

גם הערכות המדד שלנו היו . מ בשיעור מסוים"התייקרות המע

ואנחנו לא , יש דברים שהם באים תוך כדי תנועה. נמוכות יותר

אנחנו לא שינינו פה , לכן עושים את ההתאמות. עשינו את זה בעבר

לו היינו מביאים את דברים במהות שהיו נחסכים מקופת העירייה 

  .זה בצורה אחרת

  . ירים את ידו? 3מי בעד לאשר את סעיף . תודה רבה  :יהודה בן חמו

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

  . עמירם, יהודה

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

  .  יובל,איתן ,מנשה  :אבי בן חמו

  . ירים את ידו? מי נמנע. תודה  :ודה בן חמויה

   - גיא ו, בוקי, אתי, אמיר  :אבי בן חמו

  . תודה  :יהודה בן חמו

  הצבעה

, בוזגלו- שלי עמרמי, ארנון לוי, איציק יואל, אורן כהן: בעד  

צביקה , יאיר אברהם, עמירם מילר, יהודה בן חמו, אברהם מולה

  .שמעון פרץ, לוי- נורית חסון, צרפתי

  .יובל לוי, איתן צנעני, מנשה אליאס: נגד  
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  .ש וגיא בן גל'בוקי צי, אתי גן אל,  אמיר גבע:נמנע  

' לס'  העברות מס– 09/1229/החלטת ועדת כספים מיום מאשרים  :183 ' מסהחלטה

  . המצורף לפרוטוקול2009ם לשנת "תברי
  

  .28/01/10אישור החלטות ועדת כספים מיום   .4

  

  .בבקשה 4סעיף   :יהודה בן חמו

  .28/01/10 אישור החלטות ועדת כספים מיום 4סעיף   :אבי בן חמו

  ? התייחסויות  :יהודה בן חמו

  ? אפשר רק לדעת מה השם של התורם  :גיא בן גל

  . אמרו לנו את זה בוועדת הכספים  :ר אמיר גבע"ד

יש תרומה לבית . אני לא חבר בה. אני מודה, לא הייתי בוועדה  :גיא בן גל

  . אני פשוט סקרן לדעת מי התורם, ספר סורקיס

   .היה כתוב בנייר  :יאיר אברהם

  ?לא, אמרו לנו את זה בוועדה, שגיא  :ר אמיר גבע"ד

  . אין לנו את השם של התורם  :יהודה בן חמו

  ? השם שלו נאמר בוועדה  :גיא בן גל

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

   .פה אחד  :שמעון פרץ

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

  . אתי ונפתלי ובן גל, אמיר, בוקי, איתן, מנשה, עמירם, יהודה

  . ירים את ידו? מי נגד  :יהודה בן חמו

  .יובל לוי  :אבי בן חמו

  הצבעה

, בוזגלו- שלי עמרמי, ארנון לוי, איציק יואל, אורן כהן: בעד  

שמעון , יאיר אברהם, עמירם מילר, יהודה בן חמו, ם מולהאברה
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, מנשה אליאס, איתן צנעני, צביקה צרפתי, לוי- נורית חסון, פרץ

  .ש וגיא בן גל'בוקי צי, אתי גן אל, אמיר גבע, נפתלי גרוס

  .יובל לוי: נגד  

  

   . המצורף לפרוטוקול10/0128/ החלטות ועדת כספים מיום מאשרים :184 ' מסהחלטה
  

   .אם אפשר הערה אחת רק :ד מנשה אליאס"עו

  . 5סעיף   :אבי בן חמו

הייתי מציע , כשאדם תורם, אם אפשר הערה לפני הסעיף הבא :ד מנשה אליאס"עו

שנחליט שהתרומה לא תהיה מותנית נניח בזמן שאדם מבקש 

  , כשאדם נניח ביקש היתר, כלומר. היתר

  ? אתה מתייחס לאדם הזה  :יהודה בן חמו

אולי .  אני מדבר באופן כללי.חלילה, לא לאדם הזה, כל תרומות :מנשה אליאסד "עו

  . כדי שנייעל את הדברים וחלילה לא יהיה ריח של בעיות

  . יש נוהל שאישרנו אותו במועצת העיר  :יהודה בן חמו

  ? מתי :ד מנשה אליאס"עו

  ? מתי אושר הנוהל  :יהודה בן חמו

  .זה בגלל נוהל התרומות, פההסיבה שהתרומות מובאות ל  :אורן כהן

  ) מדברים ביחד(

  . תשלח את הנוהל  :יהודה בן חמו

  . על מנת לתת שקיפות  :אורן כהן

  . בסדר,  עדיין לא פורסם2008בשנת  :ד מנשה אליאס"עו

  .  ותוכל להעיר הערות, תקבל את נוהל התרומות  :יהודה בן חמו
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  .יש'ר בוקי צ"מ ראש הרשות ד"דילה מכהונת סגן ומח  .5

  

אמנם , 6-  ו5אני מבקש להעמיד להצבעה את .  בבקשה5סעיף   :יהודה בן חמו

על חדילת מכהונת סגן וממלא מקום ראש , נצביע כל סעיף בנפרד

  . ירים את ידו? מי בעד. יש'ר בוקי צ"דהעיר 

  . רגע  :גיא בן גל

  . גיא, בבקשה  :יהודה בן חמו

  . הוא הצביע לפניי  :גיא בן גל

כיוון שהדברים לא , אני הייתי מבקש לדחות את הדיון הזה :אסד מנשה אלי"עו

אז , יכולים לנקוט עמדה או להביע דעה מה באמת המצב הנכון

קצת ברמה האנושית לדחות את הדיון הזה , הייתי מציע בכל אופן

אם אכן יוכח שבוקי עבר את מה . עד שהדברים יתבהרו

. דון בעניין הזהאז כמובן שיהיה מקום ל, לא אתם, מייחסים לוש

וגם אם , והפצע עדיין טרי, אבל לפי דעתי עכשיו זה גם עדיין טרי

 חודשים הדברים יותר 3אני מניח שאם יעברו עוד , מוקדם

אז לכן , במיוחד כשהדברים תלויים גם בבית המשפט, יתבהרו

 לא תזיק קצת אנושיות. הייתי מציע בשלב זה לדחות את הדיון

  . במקרה הזה

  . בבקשה, אתי. תודה רבה  :חמויהודה בן 

שבאמת אתם רוצים שאנחנו , רק עוד מילהאני רוצה להוסיף   :אל- אתי גן

ח שהוצג לראש "ואנחנו אפילו לא ראינו מצדו של רו, ...נתמוך בזה

  . העיר במה הוא מואשם

  . בבקשה. תודה  :יהודה בן חמו

בראף תספר ' גבאני מבקש שהיועץ המשפטי או היועצת המשפטית   : לויאהוד יובל

הדחה או אחר של סגן ראש , מה ההשלכות של חדילה מכהונה, לנו

ל משרד הפנים שאומרים שבמקרים "במיוחד לאור חוזר מנכ, עיר
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 חודש אין מקום 26 או 24, כאלה בתקופה של הקפאה מסוימת

חברתי את גן אל , זאת אומרת. למנות אף אחד לתפקיד שלו

, ח ואני מצטרף לשאלה שלההעלתה את השאלה למה בכלל להדי

. אני רק רוצה להוסיף מה ההשלכות של הדחה או פיטורין שכאלה

מכיוון שהסמכות , אני רוצה תגובה בנוסף לנושא הסמכות להדיח

שלילת , למיטב ידיעתי. לתת לו סמכויות היתה של מועצת העיר

אז אני מבקש . הסמכויות היתה צריכה להיות גם כן במועצת העיר

ה של היועצת המשפטית לדברים האלה לפני שתהיה את התשוב

  , התקדמות

  . בבקשה גיא, הערות, שאלות נוספות. תודה  :יהודה בן חמו

אתה הרשית לעצמך במובן מסוים להטיף לי מוסר , תראה יהודה  :גיא בן גל

על שאילתא לגיטימית לדעתי שהגשתי על היקף המשרה של 

לא , ושרה שלואני לא הטלתי דופי לא בי. אדריכל העיר

. לא בעובדה שהוא עבר עבירה על החוק חלילה, במקצועיות שלו

סך הכל אמרתי שיכול להיווצר ניגוד עניינים עם העובדה שהוא 

  . עובד בכפר סבא ובמקומות נוספים

יש לך פררוגטיבה מלאה . עכשיו תרשה לי להטיף לך קצת מוסר  

הל מערכת אתה מנ. בתור ראש עיר לקבוע מי יהיו הסגנים שלך

 סגנים בשכר 2י חוק אפשרות למנות "החוק מקנה לך עפ, גדולה

 1בחרת מסיבות שלך למנות עד עכשיו סגן , וסגן אחד בתואר

 .היום אנחנו נדרשים לעשות חילופי גברי.  סגנים בתואר2- בשכר ו

בנסיבות רגילות זו סיטואציה מאוד לא נוחה אני חושב לרוב 

מה גם שלפחות לסיעת . פחותלמי , למי יותר. האנשים כאן

אין עניין להתערב בעניינים הפנימיים שקשורים , הירוקים לפחות

 את כל מי שיושב  מאפייןאחבל שזה דבר אגב של. לסיעת מעוף

שלא מתערבים בעניינים שקשורים , אולי סביב השולחן הזה
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אבל בעל כורחנו הנושא הזה כן מובא לאישורנו . לסיעות אחרות

בין אם אנחנו רוצים או לא רוצים להיכנס , מרתזאת או. היום

לעובי הקורה באשר לנסיבות שנבעו והובילו למהלך מבחינתך של 

 אנחנו נדרשים היום ,יש כסגן וממלא מקום שלך'הדחה של בוקי צ

לאשר את ההחלטה הזאת כי מועצת העיר היא זו שאישרה בעצם 

  .את מינויו של בוקי מלכתחילה

לי יש השגות , אבל אני מדבר רק בשמי, םאני בטוח שגם לאחרי  

ואני ניזון גם על . מאוד נוקבות לגבי האופן שבו המהלך הזה בוצע

וכמובן , וגם על סמך מה שבוקי אמר לי, סמך מה שאתה אמרת לי

 והכיסוי ,שעל סמך שיחות שקיימתי עם חברי מועצה אחרים

נל אני לא על תקן טריבו. התקשורתי הנרחב שהיה בסוגיה הזאת

כי אין לי את כל , ואני לא בית דין שדה ואני לא מתכוון לשפוט

הנתונים ואין לי את כל האינפורמציה לשפוט מי טעה כאן ומי 

שאין כאן בן אדם אחד שטעה , אבל הרושם שלי הוא. צדק כאן

והרושם שנוצר . 100%- ואין כאן גורם אחד שצדק ב, 100%- ב

י כוחנות " שמונע ע,מראשאצלי זה שיש פה ניסיון מגמתי מתוכנן 

בעיניי היא לא , שיש מי שיגיד שהיא לגיטימית, פוליטית

להטיל את כל הרפש ואת כל הרבב ואת כל חוסר , לגיטימית

  . ולהגיד הצד השני הוא נקי וזך כשלג, היושרה על אדם אחד

אולי , אולי הוא יבחר לדבר בנושא הזה, אני חושב שגם בוקי עצמו  

אבל הניסיון לטפול . ה שהוא שגה בעניין הזה גםהוד. זו זכותו, לא

העובדה שסיעה שלמה קיימה לגבי הנושא , עליו את כל האשמה

, הזה בירור לגבי הנסיבות שהובילו למה שהוא עשה או לא עשה

מנעה למעשה , ולא נתנה לו אפילו את האפשרות להידבר בפניה

סיעת אף אחד מחברי . כך הוא טוען. קיומו של דיון בנוכחותו

,  טרחה להוציא את הנושא הזה לתקשורת.מעוף לא הכחיש את זה
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בלי שהוא הביא בעצם את , עשתה לו למעשה משפט שדה פומבי

בלי , בלי שהוא יכול היה להוכיח את הטענות, גרסתו בפניהם

נאלץ להגן , הציג נתונים משל עצמו. שהוא יכול היה להפריך אותן

הגיש ,  זה למיטב ידיעתיבשבוע. ד"הטוב באמצעות עושל שמו 

שעשו יד אחת נגדו , אפילו תביעת דיבה נגד כל חברי הסיעה שלו

אני חייב . ואימצו באופן גורף וקטגורי את גרסתו של ראש העיר

, ח שלך"ח רו"לא קיבלתי את דו, להגיד כמו שאתי עמיתתי אמרה

יש הגיש את הנתונים 'בוקי צ. או זה שמינית לחקור את העניין

אני . אתה לא. ח מטעמו כן עשה את הבדיקות" שרוהכספיים

באמת לא סבור שיש לחברי המועצה את התשתית 

לקבל החלטה , כפי שאמר ידידי מנשה, האינפורמטיבית המלאה

אם . יש מתפקידו'האם קיימת הצדקה מלאה להדיח את בוקי צ

והנסיבות שהוא ביצע או שמיוחסות לו , אכן יתברר שהוא כשל

זה לא קשור שמבחינה . 100%אז , לך ההדחהמצדיקות את מה

. לראש העיר הפררוגטיבה לבחור מי יהיו סגניופוליטית שמורה 

עם חברי , ראשי ערים מסתכסכים חדשות לבקרים עם סגניהם

. זה קורה. חלק אפילו מסתכסכים עם התושבים שלהם, המועצות

אבל דיברת על חציית קווים . זו טיבה של התנהלות פוליטית

על שאילתא שאני הגשתי על היקף משרה , יהודה בן חמו, יםאדומ

יש זה 'ומה שאתה עשית לבוקי צ? של אדריכל זו חציית קו אדום

את דינו של אדם בלי שבכלל ניתנה לו לחרוץ ? לא חציית קו אדום

זה לא חציית קו , אפשרות להגן על עצמו ולהשמיע את טיעוניו

שהלך איתך , יטיתאדם שהיה בשר מבשרך מבחינה פול? אדום

נראה לי שאתה פסעת צעד , אז עם כל הכבוד. כברת דרך ארוכה

אני חושב . וחצית אותו מזמן, אחד יותר ממני בחציית קו אדום

, לתושבים, שאתה חייב עוד הרבה מאוד הסברים למועצת העיר
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על ,  תרומהלתקשורת על היקף הנסיבות הפרטני שנוגע לאותה

אתה אמרת .  על הנוגעים בדבר,על המעורבים, זהות התורם

אני ואני חושב , שתשמור את זה לזמן ולמקום שמתאימים

אני עוד פעם . שאחרים מחכים לאותו זמן שתשמיע את גרסתך

 2010אבל האיש הזה כרגע נכון לפברואר , אומר אני לא חורץ דין

  . חשף יותר אינפורמציה באשר לנסיבות של המקרה ממך

 10% ואתה,  אשם100%והוא , בות בענייןאז אם אין לך שום מעור  

אבל ההדחה , והמשפט שדה שעשיתם לו או לא עשיתם לו, צדיק

, אדרבא, בפועל שאתם מבקשים להביא הערב היא מוצדקת

ולכן אני ואני , אני לא השתכנעתי. תוכיחו לנו שהיא אכן מוצדקת

כי אין לנו את , מניח שמרבית חברי סיעתי ימנעו בהחלטה הזאת

  .תשתית האינפורמטיביתכל ה

  . בבקשה? מי עוד מהחברים. תודה רבה  :יהודה בן חמו

שחברי סיעת מעוף וזה חושב ואני לא , יש לי הרבה מה לומר  :יש'ר בוקי צ"ד

אני . שעומד בראשם ראויים לכך שאני אוציא עליכם את האנרגיה

אני . ההדים שאני מקבל מהשטח מדברים בעד עצמםחושב ש

  . תודה.  אני לא אשתתף בהצבעה הזאת.מודה לכם מאוד

בתיה בראף לשאלתו , בבקשה. בבקשה? עוד חברים להתייחסות  :יהודה בן חמו

  . הראשונה של יובל לוי

  . מה קרה, יש פה יועץ משפטי סטטוטורי  :נפתלי גרוס

  . הינו הךמבחינתי זה , בתיה או אלון, בקשהב  :יהודה בן חמו

ל שמדבר על הקפאה או " שלך לאיזשהו חוזר מנכההפניה, יובל  :ד אלון בן זקן"עו

ל או "אני לא מכיר כזה חוזר מנכ, תקופת צינון בין סגן לסגן אחר

. אשמח אם תפנה אותי לאותו חוזראני . איזושהי הוראה בדין

כאשר נוצר משבר , בקשר לאפשרות או ליכולת של ראש העיר

זאת הפסיקה הכירה באפשרות ה, אמון בינו לבין ממלא מקומו
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ליטול , והיא מאפשרת לראש העיר ברגע שנוצר כזה משבר אמון

, את אותן סמכויות שניתנו לסגן שהוא האציל לו באישור המועצה

  . ליטול אותן ללא צורך באישור מועצה וזה משהו שנקבע בפסיקה

 יכולאני , גיא, אני לא רוצה להיגרר, רק במשפט אחד. תודה רבה  :יהודה בן חמו

 אכן אמרת נכון ואני תמיד - דבר אחד .  דבריםנילך שלהגיד 

שיש לראש ארגון את הפררוגטיבה להחליט מי , אמרתי את זה

כל . ל ומי הסגן"מי הדובר ומי המנכ, מי המזכירה שלו, הנהג שלו

אז אולי רק מהטעם הזה . השאר זה כבר פררוגטיבות של האחרים

אני , ה שלי באשר לגרס- דבר שני . אני הייתי חושב על זה פעמיים

הפרשה העגומה הזו , יכול לומר לכם שכפי שאמרתי בדיון הקודם

היא פרשה , גם עליי, שהעיבה לא מעט על אנשים בנושא הזה

אבל אני יכול לומר . שבהחלט מתבהרת ותתבהר בעתיד יותר

יש בכדי 'ר בוקי צ"די אם אסתפק בגרסה של ד, במשפט אחד

ואני , ני אומר אותםהדברים שא. להיות שלם מאוד עם החלטתי

ובטח , אומר אותם בהחלט מתי שאני רוצה ואיפה שאני רוצה

ובטח אני לא צריך לתת דין וחשבון גם לא לחברי המועצה 

אני כן . כי זו פררוגטיבה נטו שלי, בהחלטות האישיות שלי

אני בהחלט יותר מאשר , שיתפתי חברים לדרך בהחלטה שלי

,  מאוד עם ההחלטה שלימבחינה מצפונית אתית ציבורית שלם

ואני לא חושב שמישהו אחר שיש לו מוסר ציבורי גבוה היה נוהג 

לא בענייני , ולכן אני מציע שמי שרוצה להטיף לי מוסר. אחרת

לא בטח ובטח כי אמא , ולא יושרה ציבורית בטח ובטח, יושרה

ואמא שלי תיבדל , שלי לימדה אותי וגם סבתא שלי עליה השלום

? 5מי בעד לאשר את סעיף .  תשלים- שחצי אמת  ,לחיים ארוכים

  . ירים את ידו

, יהודה, צביקה, אברהם, שלי, ארנון, איציק, אורן, נורית, יאיר  :אבי בן חמו
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  . עמירם

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

  . איתן, מנשה, נפתלי, יובל  :אבי בן חמו

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

  . גיא ואמיר גבע  :אבי בן חמו

  הצבעה

, בוזגלו- שלי עמרמי, ארנון לוי, איציק יואל, אורן כהן: בעד  

נורית , יאיר אברהם, עמירם מילר, יהודה בן חמו, אברהם מולה

  .צביקה צרפתי, לוי- חסון

  .איתן צנעני, מנשה אליאס, נפתלי גרוס, יובל לוי: נגד  

  . אמיר גבע,  גיא:נמנע  

  

  .ש'בוקי צי' מ ראש הרשות דר"מחליטים לאשר חדילה מכהונת סגן ומ :185 ' מסהחלטה
  

לחוק הרשויות  14לפי סעיף , בשכר, מ לראש הרשות"מינוי צביקה צרפתי כסגן ומ  .6

 והאצלת סמכויות ,1975-ה"תשל, )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(המקומיות 

 . ישור לרכב ליסינגלרבות א, איכות הסביבה והספורט: בנושאים הבאים

  

י דיני העיריות כי אנחנו "לא עפ, גם כן, אני מבקש שוב, 6סעיף   :יהודה בן חמו

זאת אומרת את האשרור של חברי , צריכים גם את שיקול הדעת

אני מביא להצבעה את מינויו של צביקה צרפתי כסגן . המועצה

 אני אקריא את זה כי אנחנו צריכים להצביע. וממלא מקום לרשות

בחירת ( לחוק הרשויות המקומיות 14לפי סעיף , בשכר, על זה

והאצלת סמכויות , 1975ה "תשל, )ראש הרשות וסגניו וכהונתם

לרבות אישור לרכב , איכות הסביבה והספורט: בנושאים הבאים

 .שישאל מה זה, מי שירצה לשאול, זו ההגדרה המשפטית. ליסיניג
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י מביא להצבעה את אני בהחלט חושב שבקונסטלציה שנוצרה אנ

ולאור זה שאני נותן לו , לאור הניסיון וההכרות שלי איתו, צביקה

אני . את כל אמוני ומאמין ביכולות שלו להצליח בתפקיד הזה

כמובן אעמוד לרשותו כשם שעמדתי לרשות קודמו בכל דבר ועניין 

 בתחומים שאנחנו נאציל לו ובמיוחד, בנושא של ניהול העיר

ם סמכויות נוספות שאאציל לו גם מתוקף סמכויות היום וג

שלי , בבקשה? מי רוצה להתייחס או שנעבור להצבעה. תפקידי

  . עמרמי

כשרצנו אני הכרתי את צביקה . אני רוצה לברך על הבחירה הזאת  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

הכרתי אדם מדהים עם רגישות , לבחירות לא ידעתי מי ומה

עם יכולת ביצוע , הקשבהעם , עם אכפתיות, עצומה לציבור

אני חושבת שאנחנו מתברכים בסגן מצוין שיכול לקדם . ועשייה

  . ואני מאחלת לצביקה את כל ההצלחה שאפשר, דברים קדימה

  . איציק? לא ביקשת. לאחר מכן איציק, אורן. תודה  :יהודה בן חמו

  , אני רוצה להתייחס לבחירה שתהיה לאחר מכן מפני שעוד לא  :איציק יואל

  , בהנחה שזה יעבור  :הודה בן חמוי

אני . אני רוצה להתייחס להמלצה יהודה. אני בטוח שזה יעבור  :איציק יואל

רוצה להתייחס במיוחד להמלצה של סיעת מעוף לבחירתו של 

אני רוצה בשולי הדברים לבקש לומר דבר נוסף שקשור . צביקה

, ל לומרכאן אז אני יכובוקי איננו . לדיון הקודם להדחתו של בוקי

מפני שאמרת ואני , לי כמו לאחרים כאן קשה ההדחה של בוקי

שבעצם לא רצינו ואנחנו לא רוצים עניין , מצטרף אליך גיא

בתנועה אחרת שמביאה סעיפים שזה רלוונטי מבחינתם להביא 

שראש העיר וסיעת מעוף המליצו בפני המועצה אבל כמו . אותם

ממלא מקום על כל הזאת לפני שכשנה למנות את בוקי לסגן ו

כך גם אני מאמין שסיעת מעוף נכון , התפקידים שהואצלו לו
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ובמקרה הזה אני לא , להיום יכולה להביא הצעה אחרת ושונה

כמו שלא עשיתי את זה , רוצה להתערב בהחלטתם או המלצתם

  .זה לעניין הקודם. בתחילת הקדנציה

ות רבת בהכראני , לעניין של צביקה אני רוצה לומר חד משמעית  

ואני חושב ,  שנה בעבודה משותפת25- כ, שנים של צביקה

למועצת , שהערכים המוספים שצביקה מביא כאן להנהלת העיר

גבוהים ברמה , העיר ולתושבי כפר סבא הם ערכים מוספים

הצורך , מוסר העבודה הגבוה. שאפילו בעיר הזאת לא מכירים

 באה היא, והיכולת ללמוד נושאים בזמן מהיר עד לעומקם

היא באה מהמקום של לעשות . לעשות, מהמקום של לתרום

  . ולטובת העניין שבעצם לשמו הוא נבחרלרווחת כולם

אני רוצה להגיד שהנהלת העיר יחד עם עובדי העירייה מתברכים   

גם ללמוד מהר את , כמו שאמרתי, באדם שיש לו את היכולת

ה בא וז, הדברים וגם ללוות אותם כגשר אל פתרונות מהירים

התחום העסקי . הוא מגיע מתחום עסקי פרטיממקום אחד ש

הוא בעצם נתן את הכיוונים הנכונים , הפרטי שהוא עושה מציבורי

, גורם ראשון זה מי שמשרתים אותו. להצלחה של כל הגורמים

גורם שני זה המטרות שלשמם אנחנו נועדנו גם לשמור על כיוונים 

  .מסוימים בניהול העיר

 שנה 25- שלאורך ה, גיד עוד פעם ברמה האישיתאני רוצה לה  

אני , מהמקום שבו הוא התחיל, האחרונות בהיכרותי את צביקה

אני רוצה .  את הכלמכיר, מכיר את סיפור ההצלחה של צביקה

היא אפילו מעוררת , היא טובה, לומר לכם שזאת בחירה נכונה

ומו בפוליטיקה כמו בפוליטיקה לפני שנה לא היה מק, נכון. כבוד

אבל תמיד ראיתי , חדש בתוך מועצת העיר, מפני שהוא היה צעיר

את היעדים ואת הכיוונים שהם אמורים להיות יעדים וכיוונים 
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וזה לא , ללא יוצא מן הכללאני בטוח שכולנו . נכונים וטובים

, חשוב כרגע בסיעות או בדרך של חשיבה פוליטית כזאת או אחרת

ביקה בעצם יהווה מבחינתנו אני מניח שכולנו נתברך בגשר שצ

כך גם לגבי תושבי , בעבודה השוטפת של כולנו כחברי מועצה

  , רוצה לאחל בהצלחה רבה. העיר

  . שנאשר, רגע  :יהודה בן חמו

וממליץ כמובן , בהצלחה רבה. מה אתה, אז עוד פעם אני מדבר  :איציק יואל

  . לפני ההצבעה להצביע ואפילו פה אחד בעד צביקה

  . יאיר בבקשה, תודה איציק. תודה רבה  :ויהודה בן חמ

 ואני מצטרף למה ,רק משפט אחד אני רוצה לומר, גיא ברשותך  :יאיר אברהם

אני , זו סיטואציה לא נוחה עבורי בעיקר, שאמר איציק מקודם

מניח גם לאנשים שלא היו שותפים בתוך סיעת מעוף לכל המהלך 

זמנת לנו החלטות והפוליטיקה אכן מ, זו סיטואציה לא נוחה. הזה

  .אבל אלו החיים, לא פשוטות

  ... אז בכלל, מה גם שאתה יורש אחד מהתיקים שלו  :גיא בן גל

  . זה לא קשור  :יאיר אברהם

  ?אבל למה? למה אתה צריך את זה  :איציק יואל

  . אני מניח, אי נעימות עוד אפילו רבה יותרזה מעמיד אותך ב, לא  :גיא בן גל

  ,  מביע את דעתי הציבוריתאני, בסדר  :יאיר אברהם

  . זה ממש לא קשור  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

  . זה ממש לעניין  :איציק יואל

  . נשמע מאוד אמיתי מה שאתה אומר  :גיא בן גל

   .רק אתה, כולם לא אמיתיים  :איציק יואל

  . זה לא פשע. אני חוטא בציניות מעת לעת  :גיא בן גל

  . דםלא כשמדובר בעניין של א  :יאיר אברהם

  .זה לא הפריע לך להצביע בעד הדחתו  :גיא בן גל



    10.02.2010  62  מועצה מן המניין 

תאמין , כשאתה תמנה את הסגן שלך אני אתמוך בו. נו, בבקשה  :יהודה בן חמו

  . ר ועד בית אפילו"גם סגן ליו. גיא, לי

  ? סליחה  :גיא בן גל

תהיה לך הפררוגטיבה להחליט מי יהיה הסגן , כשאתה תחליט  :יהודה בן חמו

  . ואני אתמוך ב, שלך

  ? גם בוועד הבית  :???

  . אפילו אם יגור בווילה ויהיה לו ועד בית  :יהודה בן חמו

  . אני יכול להגיד לך חגיגית שזה לא יהיה אתה  :גיא בן גל

  . אני אתנגד לזה  :יהודה בן חמו

  . כבר לא תהיה רלוונטי בשלב הזה  :גיא בן גל

יאיר , כן.  בוועד הגןהתכוונתי? אה בעירייה חשבת, לא בעירייה  :יהודה בן חמו

  . אתה בזכות דיבור

אתה כנראה מייעץ לעצמך . העיקר שכל אחד יודע את מקומו  :גיא בן גל

  . ר ועד הבית"סגן יו, ר"להיות יו

  . חוש הומור לא בעניין הזה  :יאיר אברהם

  . בבקשה, עמירם מילר? מי בעד. תודה רבה? סיימת  :יהודה בן חמו

  , אם יאיר סיים  :עמירם מילר

  . בבקשה, עמירם. יאיר סיים  :יהודה בן חמו

, אני קודם כל רוצה לברך את צביקה צרפתי בהצטרפו במרכאות  :עמירם מילר

  , למשפחת סגני ראשי הערים

  . משפחה מורחבת  :גיא בן גל

אבל ראה בו . לא קל. ולומר לך צביקה שאתה הולך לתפקיד לא קל  :עמירם מילר

  , בהחלט

  . ה לקודםתראה מה קר  :גיא בן גל

כמספר  ,בהחלט בתפקיד לך כממלא מקום ראש העירתראה   :עמירם מילר

תמלא את , תפקיד ציבורי חשוב מאוד, שתיים במועצת העירייה
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  . מראשותמיכתנו בך נתונה, שליחותך בהצלחה

  .ונאמר אמן  :לוי- נורית חסון

  . בבקשה. תודה רבה  :יהודה בן חמו

 אדוני היועץ המשפטי יקשיב לי ,עלה נשכחותאני ככה מ, קודם כל  : לויאהוד יובל

  . כי השאלה שלי תכף תופנה אליו

  . הוא לא יכול לעמוד בפני הפיתוי לדבר עם נורית. זה המבקר דיבר  :עמירם מילר

מתוך ידיעה שקואליציה בדרך כלל מצליחה , קודם כל, צביקה  : לויאהוד יובל

תך מראש אל תדאג אני גם אברך או, להעביר את ההחלטות שלה

כי כל בן אדם עם ניסיון ניהולי שמצטרף להנהלת . וגם אחרי

 בעל ניסיון ניהולי ולא איזה אחד שבא אתמול 100%זה , העיר

,  דבר שני.הלוואי ותצליח, תתרום, קודם כל. ולא יודע איך לנהל

אני רוצה להגיד לך שבנושא הליסינג לבוקי היה אישור מיוחד של 

  . צהשפיצר שהוטל באישור מוע

  ? מי זה שפיצר  :איציק יואל

  . זה החברים שלהם ממשרד הפנים  :יאיר אברהם

  . מנהל כוח אדם  :ד אלון בן זקן"עו

  . אחראי כוח אדם  : לויאהוד יובל

  . לא צריך ליסינג, צריך לקנות רכב, לא  :שמעון פרץ

. חבלזה יצטרכו לקנות הכל מההתחלה , אחרי שאבי יעזוב אותנו  : לויאהוד יובל

בל אתה תצטרך להבין שליסינג מאושר בתנאים חריגים אם א

מ " ק2,000ח נסיעות מעל "באמת אתה תיסע או תוכיח שיש לו דו

  . בחודש

  . אני אעשה את זה במקומו  :שמעון פרץ

  . כרטיס חופשי חודשי זה  :איציק יואל

אז תיסע באוטו , אז עכשיו כשאתה לא תיסע באוטובוס של אגד  : לויאהוד יובל

, אבל במקרה שבדקנו את זה בעבר רק לפני שנה. העירייהשל 
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צריך דיווח , צריך להציג תחשיב של כמות הנסיעות האמיתית שלך

כיוון שאתה מתחיל , חס וחלילה. 'צריך קילומטראז, כל נסיעה

ויגיד לנו המבקר המלומד , 1996לעבוד בעיריית כפר סבא אחרי 

 מהקילומטר  חייב בכרטיס1996שמי שמתחיל לעבוד אחרי 

ל שננזף "היה פה אפילו מנכ. חייב הצהרה על כל נסיעה, הראשון

  . 'ב' כל הדברים האלה הם א. קשות

צביקה , דווקא זה מה שאמרת? אני יכול להפריע לך בשנייה, יובל  :איציק יואל

 שנה הוא עושה מה שאתה עכשיו 20כי , יודע יותר טוב מכולם

  . אמרת

   .עזוב, עזוב  :יהודה בן חמו

  .  שנה אנחנו עושים פה20זה . כולל אני  :איציק יואל

   ?מה קרה, איציק. הלאה  :יהודה בן חמו

אז .  דקות להפרעה הזאת3אני מוסיף עכשיו ,  דקות נטו5תמדוד   : לויאהוד יובל

שאף אחד לא , אני מאחל לך צביקה קודם כל שתלך לפי הספר

 אישור כל שיהיהקודם . יטריד אותך אחרי זה בשאלות קשות

בעיר של פחות ממאה אלף תושבים אין רשות , דבר שני. לליסינג

  , להעמיד רכב

  . ספורט  :???

  , אני לא אדבר  : לויאהוד יובל

  . הוא מחזיק תיק ספורט, זה לא רכב ספורט  :יהודה בן חמו

  ? תיק ספורט זה הכל שחור או האוטו שחור  : לויאהוד יובל

  ? אתה רואה, לא בדקתי אפילו מה  :צביקה צרפתי

  . שחור זה לא טוב. תיזהר משחור  : לויאהוד יובל

   ?למה לא טוב  :אברהם מולה

  . הסתייגותך נרשמה, אברהם. צודק אברהם  :גיא בן גל

אברהם מולה , ה לרשום את ההתייחסות שלי לפרוטוקולאני רוצ  : לויאהוד יובל
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 קודם כל בנושא ליסינג .שחור זה יפה, העמיד אותי על טעותי

 אם תיסע .ואני כמובן אבדוק אותם, חות" תצטרך להגיש דואתה

  , מ אז אתה לא זכאי לרכב" ק2,000- פחות מ

  . אני אצא בלילה לעשות סיבוב, לא  :צביקה צרפתי

  , אנחנו נפנה בצו, אם אין איזה אישור של שפיצר  : לויאהוד יובל

  . יובל, יש לך דקה  :אבי בן חמו

דע לך ואני , דבר שני.  דקות כי מפריעים לי פה4וד יש לי ע, לא, לא  : לויאהוד יובל

מה ששאלתי את היועץ , שמה שאמרתי קודם, אומר לך בתור חבר

כי אני מבין שאתה הולך לעשות , המשפטי היה מכוון בעיקר אליך

אבל יש חוזר , זה טוב לתרום לעיר. שינוי רציני כדי לתרום לעיר

שאומר , 96- ה לי מנדמ, אני לא ראיתי את הביטול שלו, ל"מנכ

הודח או , שכר של סגן ראש עיר שפוטר, תנאים, שהקפאת תפקיד

 1 יש .אז תהיה מודע לזה כי זה יהיה נוגע לך אישית. התפטר

  .  בתואר2בשכר ויש 

  . תנו לו לדבר, חברים  :יהודה בן חמו

, תלך על מי מנוחות ככה, צביקה. גיא בן גל התייחס לנושא הזה  : לויאהוד יובל

הנושא . על מי מנוחות נושא של מפעל המים, דבר אחרון. חתנו

שעם המינוי המכובד שלך לתפקיד שיותר אחראי ויותר מוסיף 

נושא של מפעל המים צריך להיבדק אם אתה , תרומה ואחריות

ר או בכל "עדיין יכול לתפקד כעובד עיריית כפר סבא בתור יו

יועצים . של מפעל המים, חוץ מדירקטור כמובן, תפקיד שהוא

  . משפטיים יצטרכו להגיד את זה

  . יובל, נגמר הזמן  :אבי בן חמו

  . תתכנס בבקשה  :יהודה בן חמו

  . אני אשלים את זה  :גיא בן גל

והטעות היסודית שהיתה , חס וחלילה לחזור על טעויות, רבותיי   : לויאהוד יובל
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יש 'בהעמדת רכב ליסינג או בכוונה להעמיד רכב ליסינג לבוקי צ

הסגן לא זכאי לרכב , שעיר בת מאה אלף תושבים, תה בכךהי

הוא היה , האישור שניתן היה אישור ספציפי. 3אפילו מעל דרגה 

ואני מבקש שלא תחזור על , מבוסס על תחשיב שלא היה מדויק

  . תצליח, תנהג כמו שנהגת עד היום, ולסיום אני מציע לך. זה

  . בבקשה. תודה רבה  :יהודה בן חמו

, קודם כל.  אספקטים3- אני רוצה ברשותכם בקצרה להתייחס ל  :לגיא בן ג

והמעט ניסיון שהיה לי , צביקה אני מחשיב אותך כאדם רציני

ר "העבודה הפורמלית שלי איתך היה יותר כיו. בהיכרותי איתך

עניין אני מגלה . ועדת ביקורת בתפקידך כאחד מחברי הוועדה

חזיק תיק איכות מתוקף היותך מ, באחד התיקים שאתה מחזיק

אני מקווה שנעבוד , הסביבה החדש בוועדה שאני גם חבר בה

כי השקפת עולמי תואמת , לפחות באפיק הזה בשיתוף פעולה מלא

   .כמו שאתה יודע, לצבע חולצתך

  . יש גם לבן על החולצה  :יהודה בן חמו

שתי סוגיות , לעצם העניין. אני באמת מאחל לך הצלחה, דבר שני  :גיא בן גל

אני רק רוצה לפתח אותן , רקטיות שיובל התחיל לגעת בהןפ

, איציק יואל יספר לך. ולהקיש מהן איזשהן שאלות אופרטיביות

ר "ואני חושב שגם אתה מהניסיון של כמה חודשים שלך כיו

שתפקיד של הנהלת מפעל המים הוא , הנהלת מפעל המים יודע

 עד היום גם אם אתה ואיציק יואל עשיתם אותו. תפקיד תובעני

,  התעסקות לא מבוטלת של זמןהוא כן גבה מכם, ללא תמורה

שאדם , אני סבור, והוא תפקיד מספיק חשוב. משאבים ואנרגיה

אם לקחת על עצמך תפקיד של סגן . יעשה אותו במשרה מלאה

אולי תיקים , בשכר ובצידם שני תיקים חשובים מאוד גם כרגע

. ות הסביבה וספורטכרגע זה איכ, נוספים יתווספו לך בהמשך
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שגם הם ללא ספק הם תיקים תובעניים שדורשים עתודות זמן לא 

ואני סבור שיש לך , אני סבור שאדם מוכשר ככל שיהיה. מבוטלות

לא יכול לעשות בצורה טובה את כל התפקידים גם , את הכישורים

שאם הערב אכן נאשר את המינוי שלך , ולכן לכאורה מתבקש. יחד

 שמורה כמובן ,שכר ומחזיק שני התיקיםכסגן ראש עיר ב

אבל אני חושב שיהיה נכון אם אתה תודיע על , הפררוגטיבה לך

  .ר הנהלת מפעל המים"סיום תפקידך כיו

, יובל לוי העלה את הקושי כמובן שיכול להיווצר, מעבר לזה  

כתוצאה מזה שאתה כמקבל שכר בעירייה תמשיך לעמוד בראש 

והניגוד עניינים המובנה בין , עירוניתתאגיד שיתופי שיש לו זיקה 

חברותם של חברי מועצת עיריית כפר סבא שיושבים בכובע הכפול 

אבל ניגוד , כחברי תאגיד מפעל המים של כפר סבא הוא מובנה

ר הנהלת מפעל המים " אם יוהעניינים הזה מתעצם עוד יותר

שמולה הוא גם צריך למשל לנהל , מקבל את שכרו מאותה רשות

על , על עניינים פיננסיים, מתן על הסכמי העברה של מיםמשא ו

 בין עיריית שנוגעים למערכת היחסים והגומלין הפיננסית... יחסי 

אני לא רואה איך אתה תצליח להתגבר כמקבל שכר . כפר סבא

, ויום אחד תחבוש את הכובע שלך כסגן בשכר, מעיריית כפר סבא

יתית ואמינה וישרה בצורה אמ, ויום אחר תחבוש את הכובע שלך

שאמור לייצג את האינטרסים של , ר הנהלת מפעל המים"כיו

מי , ולא תמיד האינטרסים האלה הם בהלימה אחת. מפעל המים

ולכן אני חושב שתעשה טוב אם אתה תודיע על עזיבת . כמוך יודע

  , תפקידך

  . תודה  :יהודה בן חמו

מחזיר , ראש העיר בן חמו. סוגיית הסגנים, דבר נוסף. לא סיימתי  :גיא בן גל

 אנחנו הודענו ,אתכם לישיבת המועצה הראשונה של קדנציה זו
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  , יש'חגיגית שנתמוך במינוי של בוקי צ

  . 2008 לדצמבר 7- ב  :יהודה בן חמו

במידה ותהיה הצהרה דקלרטיבית של ראש העיר שהוא יהיה   :גיא בן גל

תחייב אז ראש העיר לא היה מוכן לה. הסגן היחיד בשכר שימונה

ונקפו הימים . אבל אמר שהוא בהחלט ישקול את העניין, לכך

 2וראש העיר לא ניצל פררוגטיבה נוספת שהיתה לו למנות , מאז

אף על פי שהחוק מתיר לו . אלא מינה רק סגן אחד, סגנים בשכר

ונחסכו כספים לקופה הציבורית בגין , ובירכנו על כך, לעשות כן

  . העניין הזה

ואני מסתמך על אותה ,  מבין את הוראות החוקהיום ככל שאני  

 אנחנו למעשה אם ,ל שיובל לוי דיבר עליה"פקודת חוזר מנכ

  , תאשרו הערב את הסגנות בשכר לצביקה צרפתי

  . אם נאשר  :יהודה בן חמו

  .כשנאשר  :עמירם מילר

במידה והיא , אם נאשר הערב את הכהונה של צביקה צרפתי  :גיא בן גל

שה משתמשים בתקן הסגן שלא אויש עד אנחנו למע, תאושר

יש ויאשר את דבריי 'מכיוון שאת תקן הסגנות של בוקי צ. עכשיו

י " חודשים עפ26לא ניתן לאייש במשך , או לא היועץ המשפטי

המינוי הוא חוקי כי משתמשים , כלומר. ל משרד הפנים"חוזר מנכ

אבל לא מדובר בתקן , בתקן נוסף שהעירייה לא עשתה בו שימוש

ואני אשמח אם ,  ומשכך.שבוקי זה אך נפרד ממנו בגין הדחתו

יוצא מצב שעיריית כפר סבא יש , בסופם, תאשר את דבריי או לא

יש לה , לה סגן בשכר שעכשיו מתמנה על התקן השני שלא אויש

יש לה את איתן צנעני בתור סגן , את עמירם מילר בתור סגן בתואר

  , והשאלה הנשאלת היא, בתואר

  . סגן לשעבר, גם בוקי  :פרץשמעון 
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אני רוצה אלון שתתייחס . משנה המועמד שלו לא מוגדר, לא. יפה  :גיא בן גל

מה הפררוגטיבה שיש לראש , כלומר. לסוגיה המשפטית היום

מבחינת חילופי , העיר מבחינת משחק הכיסאות המוזיקליים

, על איזה תקן בעצם צביקה יושב כרגע, התפקידים בין הסגנים

מה בעצם משחק ? האם זה התקן של בוקי, ה התקן הנוסףהאם ז

  ? הכיסאות המוזיקליים

  . בבקשה, עוד התייחסויות של החברים. תודה רבה  :יהודה בן חמו

מפעל המים , האם מעבר לסמכויות של איכות הסביבה והספורט :ד מנשה אליאס"עו

  ? האציל סמכויות נוספותיש כוונה ל, כמובן

  ?  זהו.תודה  :יהודה בן חמו

  . כן :ד מנשה אליאס"עו

 ראשית כל תנוח דעתך ,בהתייחס לדברים שנאמרו פה. תודה רבה  :יהודה בן חמו

גם מפעל , אתה יוצא מנקודת הנחה שהנושאים נבדקו, גיא בן גל

גם בעבר . לא צריך ללכת לזיכרונות רחוקים, להזכירכם. המים

 זה ראש גם בקדנציה הקודמת, ר מפעל המים"ראש עיר כיהן כיו

נפתלי לא יודע את . כשהיית בקדנציה הקודמת, ר"העיר כיהן כיו

  . זה

  ?מה אתה אומר? זה אומר שזה בסדר  :נפתלי גרוס

  ? מה אתה רוצה. לא רצית, שאלתי אם אתה רוצה לדבר  :יהודה בן חמו

  ? מה זה אומר  :נפתלי גרוס

. שיו מדבר אני עכ.אמרת לא, אבל שאלתי אם אתה רוצה לדבר  :יהודה בן חמו

י "עפ, י כמובן מינהל תקין"הדברים נעשים עפ. לכן תנוח דעתך

  , החוק

  ? יש חוות דעת משפטיות  :גיא בן גל

  . תהיה רגוע  :יהודה בן חמו

  ? יש חוות דעת משפטיות  :גיא בן גל
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אתה אמר את , שמא לא ניכשל', אני מניח שאתה מאיר בא  :יהודה בן חמו

  . הדברים האלה

  . רק מהטעם הזה. יודא  :גיא בן גל

  . רק מהטעם הזה  :יהודה בן חמו

  . בוודאי  :גיא בן גל

נושא של מינויו של מהדבר הנוסף שרציתי להתייחס זה היה   :יהודה בן חמו

, י החוק"י דיני העיריות ועפ"רובו ככולו נעשה עפ, צביקה צרפתי

גם פה . י הסמכויות שיש לי"י בקשתי ועפ"י בקשתי שכולו עפ"ועפ

דרך אגב זכותכם הלגיטימית , זכותכם, אה שאתם רוציםאני רו

להצהיר בציבור , להתערב בהחלטות סיעתיות כאלה ואחרות

,  לא מתיישב לי.שאנחנו לא מתערבים וליפול בהלכה למעשה כן

באשר להאצלת . אז חכו לישיבה הבאה. לפחות באותה ישיבה

  , הסמכויות

  ?איפה ראית התערבות  :גיא בן גל

באשר להאצלת הסמכויות כמובן שמה שעומד על סדר היום זה   :ויהודה בן חמ

, לכשיבואו נושאים נוספים. נושא של איכות הסביבה והספורט

ואם יהיה צורך אני אביא את זה לדיון , כמובן שאני אביא

 ואם לא יהיה צורך ויהיה לי את הסמכות לעשות את זה .במועצה

. ת מתייתרת ממילאולכן השאלה הזא. אני אעשה את זה לבד, לבד

שקודם כל אישור סגן , אני רוצה להעיר לפרוטוקול, לצורך העניין

הנושא , כמו כן. ראש העיר זה בכפוף לאישור משרד הפנים

כמובן שהנושא הזה , התקציבי של מימון משרת סגן ראש העיר

מי בעד לאשר את צביקה . 2010מתוקצב בספר התקציב של 

  ? - צרפתי

  , אתה לא יכול, לא, סליחה,  סליחה,לא  : לויאהוד יובל

  ,כסגן  :יהודה בן חמו
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  ) מדברים ביחד(

  , אמרת שאתה מדבר לפני היועצים המשפטיים, סליחה  : לויאהוד יובל

  ... גם יובל וגם אני ביקשנו , יהודה  :גיא בן גל

  , עם כל הכבוד, סליחה  : לויאהוד יובל

  . בבקשה, דין או לאי "האם זה נעשה עפ, היועץ המשפטי  :יהודה בן חמו

  . גם הליסינג  : לויאהוד יובל

  ) מדברים ביחד(

  . בבקשה, אלון  :יהודה בן חמו

  , המינוי, יובל  :ד אלון בן זקן"עו

  . כולם, לא יובל  :עמירם מילר

  .  חודש26- הסיפור של ה  :ר אמיר גבע"ד

  .  לחוק14יש נעשה לפי סעיף 'של בוקי צ  :ד אלון בן זקן"עו

  ? המינוי שלו  : לויאהוד יובל

 14י סעיף "יש כסגן וממלא מקום נעשה עפ' המינוי של בוקי צ  :ד אלון בן זקן"עו

יש 'כשבוקי צ, עכשיו. בדיוק אותו מינוי של צביקה צרפתי, לחוק

המינוי של צביקה , 14חדל מלשמש כסגן וממלא מקום לפי סעיף 

, ל"יש חוזר מנכ, באשר לליסינג.  לחוק14צרפתי נעשה לפי סעיף 

  . ל בדיוק"יפעלו לפי חוזר מנכ

    .תודה רבה  :יהודה בן חמו

  ) מדברים ביחד(

  . סליחה אדוני, זה לא כפוף  : לויאהוד יובל

  . זה כפוף לאישור משרד הפנים  :איציק יואל

  , לא  : לויאהוד יובל

  .תודה, איציק  :יהודה בן חמו

  , קודם תקבל את האישור ממשרד הפנים  : לויאהוד יובל

  ... יובל  :ואלאיציק י
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  .  החוק אומר שאסור,לא  : לויאהוד יובל

  ,כמובן ששכחתי. תודה, איציק  :יהודה בן חמו

עיר שפחות ממאה ,  עומד2007-  אושר ו2001ל "חוזר מנכ, סליחה  : לויאהוד יובל

  , קבללא תאלף תושבים 

חות של הליסינג צביקה " לציין שאת כל הדוכמובן ששכחתי, גיא  :יהודה בן חמו

  . פתי יגיש לאישורו של יובל לויצר

  , הוא לא יכול  : לויאהוד יובל

מי בעד לאשר את מינויו של צביקה צרפתי לפי סעיף . תודה רבה  :יהודה בן חמו

  . ירים את ידו ?6

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

  . איתן, מנשה, עמירם, יהודה, צביקה

  . ירים את ידו? מי נגד  : בן חמויהודה

  . יובל ונפתלי  :אבי בן חמו

  . ירים את ידו? מי נמנע  :יהודה בן חמו

  . גיא בן גל ואמיר גבע  :אבי בן חמו

  הצבעה

, בוזגלו- שלי עמרמי, ארנון לוי, איציק יואל, אורן כהן: בעד  

שמעון , יאיר אברהם, עמירם מילר, יהודה בן חמו, אברהם מולה

  .איתן צנעני, מנשה אליאס, צביקה צרפתי, לוי- ת חסוןנורי, פרץ

  .נפתלי גרוס, יובל לוי: נגד  

  .אמיר גבע,  גיא בן גל:נמנע  

  

לפי , בשכר, מ לראש הרשות"מינוי צביקה צרפתי כסגן וממאשרים  :186 ' מסהחלטה

) בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( לחוק הרשויות המקומיות 14סעיף 

, איכות הסביבה והספורט: לת סמכויות בנושאים הבאים והאצ1975ה "תשל

  .לרבות אישור לרכב ליסינג
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  . צביקה צרפתי בבקשה. תודה  :יהודה בן חמו

אני לא אאריך במילים כי , מאוד נרגש- אני מאוד, חברים תראו  :צביקה צרפתי

חסרים , האמת. הכדורגל, היכל התרבות, חלקכם ממהרים ללטינו

הם עשרות . ואי והם היו יכולים להיות פהוהלו,  אנשים2לי פה 

אני חושב . עשרות שנים, שנים כבר לא נמצאים איתי וזה הוריי

אני חושב שהייתי מקום , וכמו שאיציק ציין, שהדרך שעברתי

ואני חושב ואני מקווה . לגאווה בשבילם למקום שהגעתי אליו

 בזכות,  לראות לאן הגעתי ולמה שהגעתימאוד שהם היום יכולים

  .העבודה הקשה

אני בא ממקום פרטי אבל מתנהג כמו , אני יכול להרגיע אתכם  

  , אני יודע מה זה חוקים. יותר קשה מעיריית כפר סבא, ציבורי

  . מה שנקרא, עם הרבה חברים  :ר אמיר גבע"ד

אני הרגלתי את עצמי . אני יכול להרגיע אתכם, עם הרבה חברים  :צביקה צרפתי

אם הייתי , כשמעבירים שעון, בודהכשבאים למקום הע, תמיד

,  דקות אחרי שהייתי מגיע5שוכח תמיד הייתי רושם את השעה 

  , אני בדברים האלה, האמן לי, אז היה רגוע יובל. אם פספסתי

אתה , אני מאציל לך עוד סמכות, צביקה סליחה שאני מפריע  :יהודה בן חמו

  . תהיה אחראי על שעון הנוכחות של העובדים

  . ים של המועצה'והסנדביצ  :שמעון פרץ

, אני רוצה לומר לכם שאני נכנסתי עם מוטיבציות מאוד גבוהות  :צביקה צרפתי

יש אנשים , אני לא רוצה להגיד בזכות עצמי. אני איש שיודע לעבוד

ואני מעריך שייקח לי זמן של כמה . שמכירים אותי ואמרו כבר

 רחב שהוא תחום, ימים או חודש ללמוד את התחום העירוני

לא באתי , אני באתי לעבוד, ואני מבטיח לכם דבר אחד. מאוד

זאת . אני גם נותן כבוד לאנשים, וכמו שהכרתם אותי פה. לשחק
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, גם אם אתה נוגד את דעתי, תמיד אני יכול בשיחה, אומרת

אתם , אני תמיד אמרתי לאנשים. בשיחה רגועה אפשר לדבר

אני נותן . פי שליאני יש לי את האו. תקבעו איך מדברים איתי

ואני רוצה להודות גם . תמיד לאחרים להכתיב איך אני מתנהג

  . לאלה שלא תמכו

  . אני נמנענו כי החלטנו לא להתערב  :ר אמיר גבע"ד

  . אני מודה לכולכם  :צביקה צרפתי

  . היא בעצם תומכת, כשהאופוזיציה נמנעת  :גיא בן גל

  . בדיוק  :ר אמיר גבע"ד

ואני מאמין ואני מבטיח שהציבור הכפר סבאי ,  לכולכםאני מודה  :צביקה צרפתי

  . ירוויח

  .מינוי יאיר אברהם כמחזיק תיק התרבות  .7

  

מי . מינוי יאיר אברהם כמחזיק תיק התרבות. 7סעיף . תודה רבה  :יהודה בן חמו

  . ירים את ידו? בעד

  ) מדברים ביחד(

  . ירים את ידו? מי בעד  :יהודה בן חמו

  . דפה אח  :אבי בן חמו

  . רוצים לדבר, רגע, לא  :גיא בן גל

  , אני מסמפת את יאיר אברהם, באופן אישי כמובן :ד מנשה אליאס"עו

  ? אבל  :יהודה בן חמו

עם כל הכבוד הוא , זכויות של אחריםאבל אדם שלא יודע לכבד  :ד מנשה אליאס"עו

לכן הייתי פונה אליו לפני . יהיה מחזיק תיק תרבות סלקטיבי

וגם אם הוא , עים ואומר לו שקצת יתעלה על עצמושאנחנו מצבי

בכל אופן שיכבד את , לא יודע מה, חושב שדתיים זה פגע רע

שחרתה על , מפלגה שהוא מתיימר לייצג. הזכויות גם של האחרים
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לא יודע למה הוא צריך לצאת , דגלה שוויון זכויות בין כל הזרמים

פריע לאדון יאיר מה זה כל כך מ. בריש גלי ולדבר נגד תיכון דתי

  ? אברהם

אני חושב שקצת צניעות , אז אדם שהולך להחזיק תיק תרבות  

נגד ציבור דתי , לא לבוא ולהתלהם נגד תיכון דתי, וקצת דרך ארץ

אם אתה , עם כל הכבוד. לא פגע בך, שלא עשה לך שום עוול

. מתכוון להיות מחזיק תיק תרבות לכלל הציבור אני אברך על זה

אז כמובן שלא יודע מה הטעם , ך בדרכים הללואבל אם תמשי

. בכדי לפגוע בחלק מן הציבור לא צריך למנות אדם. למנות אותך

ולמנות עוד , אנחנו ממש מקופחים. גם ככה הזכויות שלנו פגועות

באופן . אני חושב שזה מיותר, נדה שלו לקפח אחרים'אחד שהאג

לא מוצאות חן אבל הדעות שלך הם מאוד , אישי אין לי כלום נגדך

  . בעיניי

  . עמירם, בבקשה. התייחסויות של החברים. תודה רבה  :יהודה בן חמו

שכני וחברי למכולת ,  ליאיר אברהםאני מאחל הצלחה מקרב לב  :עמירם מילר

 ואני ,יחה כמה וכמה חברי מועצת עיר כברמהמפורסמת שהצ

ואני רוצה לומר בעקבות הדברים של מנשה , מציע לכולכם לחשוב

הוא יודע , אין לי ספר שיאיר אברהם הוא איש פלורליסטי, ידידי

ותפקידו כמחזיק . בדיוק מה צרכיו של סקטור זה וסקטור אחר

תיק התרבות שדווקא עכשיו בתקופה של חילופי משמרות שם 

לתרבויות , לציבורים שונים... בוודאי ישכיל , בהנהלת האגף

 סבא כמעצמת  ויעשה כמיטב יכולתו לשמור את כפר,שונות

  . יאיר, בהצלחה. תרבות ומוזיקה כפי שהיתה עד כה

   . בבקשה  :יהודה בן חמו

  , דבר שני. שיהיה לך בהצלחה, קודם כל  : לויאהוד יובל

  . תמלא את הליסינג כמו שצריך  :יהודה בן חמו
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דבר . כי ראש העיר צודק תמיד, תמלא את הליסינג, דבר שני  : לויאהוד יובל

ור אירועים ברוסית ואני אסקור אירועים אני אסק, שלישי

אני אבוא , ואם אני לא אקבל הזמנה מראש שבוע לפני, בפרסית

, אני חושב שההזדמנות שדיבר עמירם. אליך באופן אישי

זו הזדמנות שאתה יכול להיכנס בכל , שמתחלפים שם אנשים

  . שיהיה לך בהצלחה. הכוח ולעשות שינויים שהעיר צריכה

, לומר כמה מילים לפני האישוראני רוצה , אם אין? התייחסויות  :יהודה בן חמו

אנחנו נמצאים בצומת . אכן עמירם נגע בנקודה חשובה

אני חושב . מאוד חשוב בנושא של אגף תרבות נוער וספורט- מאוד

שגם לזכותו של יאיר יאמר שמן הרגע הראשון שהוא נכנס 

ת מעוף יחד סיע, ומהרגע הראשון שהגענו להבנות, למועצת העיר

יאיר התנהל . ר ועדת התרבות"בכך שיאיר הוא יו, צ"עם סיעת מר

והוא היה , שנושא התרבות עניין אותולמעשה כאחד האנשים 

 שגם ,הייתי אומר אפילו בניגוד למספר חברי מועצה, מעורב ודאג

או , דאג אם זה להשתתף בישיבות עם שרי ממשלה יחד איתי

ים שאני מאמין שהרעיונות שלו לנסות ולחשוב על כל מיני דרכ

גם בנושא של הבאת כספים חיצוניים לטובת , יניבו פירות בעתיד

ללא ספק עם אנרגיות ועם היכולות שאני מזהה . התרבות בעיר

וכמובן שיאיר נכנס , מאוד מוצלחת- יכולה להיות פה עבודה מאוד

מאוד חשוב - אבל בצומת מאוד, כמו שאמרתי בתקופה לא קלה

, נדמה לי היום או מחר, אנחנו נמצאים באמת. פיעשיכול להש

שלושה הקרובים אנחנו - ובשבועיים, נושא המכרז של מנהל האגף

ואז נוכל לבשר , נידרש לסביבה של ראיונות עם המועמדים

ונוכל בכך להתחיל , ולהתבשר על המנהל או מנהלת הבאה

. חלילה, לא שלא צריך מנהל, יהיו רגועים כל החברים. להטמיע

עבודת העירייה . אבל עבודת העירייה לא תלויה באדם זה או אחר
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שבהחלט בסופו של , מאוד גדולים ושלמים- תלויה באורגנים מאוד

, הראייה המערכתית בסופו של יום מתבצעת, יום התהליכים

ולכן גם כשאנחנו נמצאים כרגע . העשייה היום יומית בטח ובטח

העבודה השוטפת לא , למרות שהוא זמין לחפיפה, בלי מנהל אגף

  .נפגעת ולא נתקעת

אני מבקש להעמיד להצבעה את מינויו של יאיר אברהם כמחזיק   

  . ירים את ידו? מי בעד. תיק התרבות

  . פה אחד של החברים  :אבי בן חמו

יאיר לא משתתף , לצורך ההצבעה. יאיר לא משתתף, סליחה, לא  :יהודה בן חמו

  . הצבעה

  . פה אחד  :אבי בן חמו

   . פה אחד את מינוי יאיר אברהם כמחזיק תיק התרבותמאשרים :187 ' מסטההחל
  

  . בבקשה, יאיר. תודה רבה  :יהודה בן חמו

אני חושב שזאת אחריות , חבריי חברי המועצה, טוב רבותיי  :יאיר אברהם

ולא , ללמוד אותו היטב' אני קיבלתי תפקיד שראוי א. עצומה

גם תעשה , פה בעיר לפנייפחות מזה להמשיך דרך ארוכה שנעשתה 

ומנשה , אני כן ארצה להטביע חותם ייחודי בעניין הזה. אחריי

העניין של פלורליזם גם בחינוך וגם , ויובל אני יכול להרגיע אתכם

. גם ברמת הביצוע, בתרבות הוא נר לרגליי לא רק ברמת החשיבה

ולחשוב שזרם ,  להיות פטרון של אף אחדאני לא בא ממקום שיכול

ולכן אני .  או אחר בתרבות ובחינוך הוא טוב יותר מאחריםכזה

וכפי , שאישרתם בהצבעתכם את המינוי שלי' בהחלט שמח א

גם להקשיב לכל ההצעות , שנהגתי עד היום כך אני אנהג בהמשך

, ויותר מזה. גם אם הן באות מחברי אופוזיציה, שמועלות

,  זהוכמובן שאעשה את, שבאים מהעירלהקשיב באמת לקולות 
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בשיתוף פעולה גם עם ראש העיר שבסופו של עניין , מיותר לציין

. ביחד עם כל הצוות הבכיר של העירייה, מופקד גם על הנושא הזה

תודה . ואני באמת מקווה שאנחנו נהיה שותפים לעשייה המבורכת

  . רבה

יש , שכחתי את מה שחשבתי, אני יכול להגיד לך רק במשפט אחד  :יהודה בן חמו

שהיא , זו מלכה גבע, רת ועדת תרבות שתוכל לעזור לך מאודלך חב

. בהחלט היתה לעזר גם בקדנציה הקודמת וגם בקדנציה הנוכחית

  .  תיעזר בה, אז כטיפ ראשון כמחזיק התיק

  . יש עוד אחד  :עמירם מילר

  , יש עוד הרבה אבל? מי  :יהודה בן חמו

  ) מדברים ביחד(

  

  .ל"ת כשירות והתאמה לתפקיד מנכמינוי חברי מועצה כחברים בוועד  .8

  

י דיני העיריות צריך למנה ועדת כשירות והתאמה להביא "עפ  :יהודה בן חמו

אנחנו , כפי שידוע לכם. לות העירייה"לאישור המועמד של מנכ

כמובן שאת הנושא של הפרידה . ל חדש" בימים אלה מנכמאתרים

  , את כל ההערכה, מאבי נעשה את זה בפלטפורמה אחרת

  . באחלה  :ציק יואלאי

  . אין לי בעיה. באחלה על חשבונך  :יהודה בן חמו

  ? מה אתה דואג, אבי ישלם. על חשבוני, בסדר  :איציק יואל

אנחנו צריכים למנות לצורך . ל פתח תקוה"אבי ישלם כשיהיה מנכ  :יהודה בן חמו

ר "אני מציע את ד. העניין הזה נציג אופוזיציה ונציג קואליציה

 והיה וייווצר שהוא יעדר מהדיונים ,ציג האופוזיציהאמיר גבע כנ

, וכמובן למנות את צביקה צרפתי, למנות כמחליפו את נפתלי גרוס

מי . כחבר בוועדה, צריך להתרגל, סגן וממלא מקום ראש העיר
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, פה אחד של החברים. ירים את ידו? בעד לאשר את שני החברים

  . תודה רבה

  .פה אחד  :אבי בן חמו

אמיר גבע וצביקה צרפתי כחברים '  פה אחד את מינויים של דרמאשרים :188 ' מסהחלטה

אמיר גבע ימלא '  בהעדרו של דר.ל"בועדת כשירות והתאמה לתפקיד מנכ

   .ד נפתלי גרוס"מקומו עו
  

שאנחנו מפרגנים לו , אבילאפשר רק בהזדמנות הזאת להגיד   :גיא בן גל

? לעבוד במחיצתנומתי הוא זוכה עד , כמובן על המינוי העתידי

  ? ל החדש"מתי הצפי לקליטת המנכ

וכל עוד , הסיכום שלי עם אבי שהוא יעבוד כל עוד שהוא ירצה  :יהודה בן חמו

  . שאנחנו נרצה

  . אבל המינוי שלו בעירייה אחרת כבר אושר, אנחנו רוצים  :גיא בן גל

העירייה כל עובדי . הרצון הזה צריך להיות הדדי. אבל הדדי, לא  :יהודה בן חמו

  . חוזה האישי כתוב את זהב, הסכםאותו הבכירים עובדים על 

  ? מה הצפי, ובכל זאת  :גיא בן גל

כל עוד גם אחרי שהוא יכנס באופן פורמלי לעיריית פתח , בכל זאת  :יהודה בן חמו

תקופת ההודעה המוקדמת . הוא יהיה פה, תקוה ונרצה אותו

  . תודה. החלה מלפני כחודש

  

  . חילופי גברי-ענייני ארנונה ועדת ערר ל  .9

  

  ? צריך להרחיב. חילופי גברי  :יהודה בן חמו

אנחנו . ד אמיר סגל הודיע שאין לו אפשרות להמשיך בתפקיד"עו  :אבי בן חמו

בגלל שזו ועדת ערר . ד אילן צדק"רוצים להחליף אותו עם עו

אבל , ד אילן צדק במקום אמיר סגל"אנחנו מאשרים גם את עו
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. כי זה מה שמפורסם ברשומות, כל ההרכב כהרכבמביאים את 

אני רק .  ומשה זילברשטייןהוםח אילן בר"רו, ד אילן צדק"לכן עו

  . אילן וזילברשטיין אושרו כבר כחברי ועדת ערר, אומר לכם

  . פה אחד  :???

  . אני רוצה לדבר. סליחה, לא, לא  : לויאהוד יובל

  .תנהל את הישיבה, ממלא מקוםאתה סגן , צביקה. בבקשה, דבר  :יהודה בן חמו

אני רוצה . צביקה יהיה מנהל קבוע של הישיבות אני אשמח ש  : לויאהוד יובל

  , להבין מה הקשר בין ועדת הארנונה

שכחתי להודות לאנשי אגד שבאו , רציתי להודות, סליחה רגע  :יהודה בן חמו

  . בכוחות מחודשים

מה הקשר בינה , ת ערר לארנונהאני רוצה לדעת מה הקשר בין ועד  : לויאהוד יובל

כל , איפה השימוע הציבורי, לבין ההשגות והצורך לקיים שימוע

 איפה הישיבות שלה ומי - דבר שני .  דבר ראשון- הדברים האלה 

  ? מוזמן אליהם

הסמכות שלה זה של בית , ועדת ערר לענייני ארנונה. אני אענה לך  :אבי בן חמו

ת היא ברגע שאדם משיג הסמכות החוקי, למעשה. משפט השלום

מנהל הארנונה מטעם הרשות המקומית שמאושר , השגה

בהנחה . דבורה הררי עונה לו על ההשגה' שזאת הגב, ברשומות

אם זה . הסמכות שלו להגיע לוועדת ערר, שהיא דוחה את ההשגה

היה בוועדת ערר שזו סמכות רק מקצועית ורק ברמה של בית 

  . ך רק לבית המשפט המחוזיהוא הול, משפט השלום דוחה אותו

   ?- רק ספציפי לאדם מסוים או לכל ה  : לויאהוד יובל

  .  בכל דבר שהוא. כל מי שמגיש השגה  :אבי בן חמו

  ... גם אם  : לויאהוד יובל

התשובה . לסיווג והכל, לצערי לגודל, אני עונה. התשובה היא כן  :אבי בן חמו

  . היא כן
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  . חלמדידת שט. לשטח  :אליעזר פיירשטיין

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

  . פה אחד  :אבי בן חמו

  . פה אחד  :יהודה בן חמו

  : פה אחד מינוי ועדת ערר כדלקמןמאשרים :189 ' מסהחלטה

  ד עמיר סגל"ר במקומו של עו"יו, ד אילן צדק"עו

   חברים, ח אילן ברהום ומשה זילברשטיין"רו
  

  .הישיבה נעולה. תודה רבה  :יהודה בן חמו

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 חמו- אבי בן
 ל העירייה "מנכ

 חמו- יהודה בן 
 ראש העיר 
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  2010/0210/ריכוז החלטות מועצה מיום 
    

מחליטים להסיר מסדר היום את הצעתו לסדר של יובל לוי ולקבל את  :180 ' מסהחלטה

א פיילוט "בוזגלו לקיים בשנת הלימודים תשע-הצעתה של שלי עמרמי

  .17:00א עד השעה "ארכת יום הלימודים בגני יוללה
  

הוד השרון ודרום , רעננה, סבא- הקמת צוות היגוי משותף לכפרמאשרים :181 ' מסהחלטה

נציג . ג"השרון לברור השינוי הצפוי בנתיבי נחיתת טיסות אזרחיות בנתב

   .ראש העיר/עמירם מילר ס, העירייה
  

ה ליישות תוכנית האב לחינוך שתכלול נציגים  הקמת ועדת משנמאשרים :182' החלטה מס

, מנהלי בתי ספר, נציגי אגף החינוך, נציגי הורים, מוועדת החינוך העירונית

   . נציגי האופוזיציה והקואליציה במועצת העיר, השירות הפסיכולוגי והנוער
    

' לס'  העברות מס– 09/1229/החלטת ועדת כספים מיום מאשרים  :183 ' מסהחלטה

  . המצורף לפרוטוקול2009ם לשנת "תברי
  

   . המצורף לפרוטוקול10/0128/ החלטות ועדת כספים מיום מאשרים :184 ' מסהחלטה
  

  .ש'בוקי צי' מ ראש הרשות דר"מחליטים לאשר חדילה מכהונת סגן ומ :185 ' מסהחלטה
  

לפי , בשכר, מ לראש הרשות"מינוי צביקה צרפתי כסגן וממאשרים  :186 ' מסהחלטה

) בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( לחוק הרשויות המקומיות 14יף סע

, איכות הסביבה והספורט:  והאצלת סמכויות בנושאים הבאים1975ה "תשל

  .לרבות אישור לרכב ליסינג
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   . פה אחד את מינוי יאיר אברהם כמחזיק תיק התרבותמאשרים :187 ' מסהחלטה

  
אמיר גבע וצביקה צרפתי כחברים ' יים של דר פה אחד את מינומאשרים :188 ' מסהחלטה

אמיר גבע ימלא ' בהעדרו של דר. ל"בועדת כשירות והתאמה לתפקיד מנכ

   .ד נפתלי גרוס"מקומו עו

  
  

  : פה אחד מינוי ועדת ערר כדלקמןמאשרים :189 ' מסהחלטה

  ד עמיר סגל"ר במקומו של עו"יו, ד אילן צדק"עו

   חברים ,ח אילן ברהום ומשה זילברשטיין"רו
  

  


