
    13.04.2011  1  מועצה מן המניין 

 עיריית כפר סבא
 49/16-11/11פרוטוקול מס' 

  )13/04/2011( א"עתשט' בניסן  ,רביעי מן המניין, מיום  מישיבת מועצה
  

  

   אש העירר   הודה בן חמו               י   שתתפים:מ

  סגן ומ"מ ראש העיר   צביקה צרפתי  

  ס/ראש העיר   עמירם מילר           

  משנה לראש העיר  איציק יואל  

  משנה לראש העיר   ן  אורן כה  

  חבר המועצה   יאיר אברהם  

   חברת המועצה  אל-אתי גן  

  חבר המועצה  אהוד לוי יובל  

  חבר המועצה  אמיר קולמן  

   ברת המועצהח  בוזגלו-עו"ד שלי עמרמי  

    חבר המועצה  "ר אמיר גבעד  

  חבר המועצה   יא בן גלג  

  חבר המועצה   עו"ד נפתלי גרוס   

  חבר המועצה  ון פרץשמע  

  חבר המועצה  ארנון לוי    

  חבר המועצה  אברהם שיינפיין (ממה)  

    חבר המועצה  ש"ד"ר בוקי צי  

  

   סגן ראש העיר   ו"ד איתן צנעניע     :                               חסרים

  חבר המועצה  יעקב אביטל  

  

  מנכ"ל העירייה   אשל ארמוני     :                               וכחיםנ

  יועץ משפטי  לון בן זקןו"ד אע  

  מבקר העירייה  רשטייןיאליעזר פי  

  

  

  



    13.04.2011  2  מועצה מן המניין 

  

  13.04.2011 -מן המניין  שיבת מועצהי

  

  דר היום :סעל 

 :שאילתות .1

מאולם הספורט במרכז ספיר האם  שאילתא בנושא מטרדי רעש  .א

    העירייה נוהגת איפה ואיפה?

 אכיפת האיסור בעישון במקומות ציבוריים.שאילתא בנושא   .ב

 

 :רהצעות לסד .2

הצעה לסדר בנושא צילום ישיבות מועצת העיר לאתר האינטרנט של   .א

 העירייה.

 הצעה לסדר בנושא הרכב המועצה הדתית.  .ב

בתיק ההשקעות של עיריית ₪  807,000הצעה לסדר בנושא הפסד של   .ג

 כפ"ס.

  

 .אישור הסכם תרומה אמות השקעות בע"מ .3

 פיין.מינוי יעקב אביטל כחבר בוועדת כספים במקומו של ממה שיינ .4

מינוי ממה שיינפיין כחבר בוועדת המשנה לתכנון ובנייה ומינוי יעקב  .5

 כמחליף חבר מסיעת מעוף בוועדת המשנה לתכנון ובנייה. אביטל

6. .  מינוי יעקב אביטל כחבר בוועדה לקידום מעמד הילד ובוועדת הביטחון

האצלת סמכויות ראש העיר עפ"י חוק רישוי עסקים ותקנות, לסגן ראש  .7

לחוק הרשויות,  17מלא מקומו, צביקה צרפתי, עפ"י סעיף העיר ומ

  .(מחוץ לסדר היום) 1975בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם, תשל"ה 
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  שאילתות.  .1

  

מטרדי רעש מאולם הספורט במרכז  בנושאדר' בוקי צ'יש שאילתא של   א.

   .20/02/10- , הוגשה בספיר האם העירייה נוהגת איפה ואיפה?

  

יעו אליי תלונות רבות מתושבי הקומות הג"לאחרונה   

  ברחוב דוד אלעזר בעיר. 8של בניין מספר  הנמוכות

מדובר בהפרעה הנובעת מהרעש המוגזם המגיע מאולם   

  מאוד לבית המדובר. הספורט של מרכז ספיר הנמצא בסמוך

בחודשים האחרונים מתקיימים בימים רבים בשבוע חוגי   

"זומבה", המביאים את מחול אירובי ולאחרונה גם מחול ה

לנגן מוסיקה ברמת דציבלים גבוהה מפעילי החוגים 

  במיוחד.

כי גם משתתפי החוג סובלים אני חייב לציין כי אין לי ספק   

גובה הדציבלים המושמע או יסבלו מבעיות שמיעה עקב 

בעיית  מתבחדר המחול. אך זו הערה שולית, ובמידה מסוי

  .המשתתפים עצמם

  מתגוררים בסמוך:תלונת התושבים ה  

"הרעש הוא בלתי נסבל ואנחנו חייבים לסגור את חלונות   

זו פגיעה לא סבירה באיכות  ביתנו כדי להתגונן בפניו. 

  .חיינו"

סגרה העירייה פעילות מוסיקאלית  מסתבר כי לא מזמן  

ריי" הנמצאת בשכנות, לאחר - בקפה מסעדה "קריסטה

  עש.המתגוררים בשכנות התלוננו על הר שהתושבים

הנגרמת ע"י  אבל כשמדובר בפגיעה באיכות חיי התושבים  

פעילות עירונית, העירייה מטרטרת את התושב, גוררת את 
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  התלונה ואינה מפסיקה את ההפרעה.

  שאלותיי לראש העירייה הן:  

מדוע לא תפעל העירייה להפסקת מטרד הרעש המפריע  - 

בבניין הסמוך לאולם מרכז  את מנוחת, חיי התושבים

  .ספיר

נהוגת איפה ואיפה ומפסיקה פעילות של מדוע העירייה  - 

יוזמה עסקית הפוגעת בתושבים אך לא בפעילותה עצמה 

 הגורמת לאותו מטרד?

האם רק המוסיקה בדציבלים בלתי נסבלים יכולה  - 

להלהיב רוקדים ולא ניתן להוריד את ווליום המוסיקה 

 "לרמה סבירה שאינה מטרידה?

  

  :תשובת ראש העיר  

המנוהלת ע"י  ספיר מתקיימת פעילות ספורטיבית "בבית  

יזם פרטי שקיבל רישיון כחוק. הפעילות מתקיימת עד 

. מבחינת הרעש, בסוף החודש הנוכחי תתקיים 22:00השעה 

שיורידו  התקנת מזגנים שיאפשרו פעילות בחלונות סגורים,

את עוצמת הרעש. עיריית כפר סבא ערה לצורך לאזן בין 

לבין שמירה על איכות  יים של הקהילההצרכים הספורטיב

  חייהם של תושבי השכונה". 

  ?- בסוף איזה חודש מדובר וכמה  :ד"ר בוקי צ'יש

מקווה שבסוף חודש זה. אני לא רוצה להתחייב אבל   :צביקה צרפתי

  עובדים כרגע. 

  כתוב אבל סוף החודש, אז אתה מתחייב או לא?  :ד"ר בוקי צ'יש

מורה להסתיים העבודה. יש חגים, יכול סוף חודש זה א  :צביקה צרפתי

? איזה שבועיים, אז למהפה איזה איחור בלהיות שיהיה 



    13.04.2011  5  מועצה מן המניין 

  יהיה. 

  סוף חודש מאי אפשר לסגור?  :ד"ר בוקי צ'יש

  יסגרו את החלונות ואז יהיה פחות רעש.  כן.  :צביקה צרפתי

  

אכיפת האיסור בעישון במקומות  בנושאדר' בוקי צ'יש שאילתא של   ב.

   .13/03/10- הוגשה ב ציבוריים,

  

  :הבעיה"  

(מר יונתן שוורץ)  הגיש תושב גינות שומרון 12/2/2011- ב  

בתלונה לעיריית כפר סבא על עישון מסיבי באולם השמחות 

  "פטאיה" הנמצא באזור התעשייה בעיר.

למרבה הפלא, למרות שהעיר כפר סבא מכריזה על עצמה,   

ה השומרת על או כך לפחות עושה ראש העירייה, כעיר ירוק

איכות האוויר בה, לא הטריחו עצמם מקבלי התלונה לענות 

  למגיש התלונה.

בצר לו החל המתלונן לפנות לחברי המועצה בניסיון לקבל   

  התייחסות לתלונתו.

מסתבר שהמתלונן פנה אל המעשנים בסביבתו וביקשם   

נענו לו והפסיקו . אך מעט מאוחר יותר להפסיק, והם אמנם 

סביב שולחנות אחרים רבים יושבים אנשים  התברר לו כי

כבר פנה המתלונן למנהלי האולם, אך למעשה ומעשנים. אז 

  הללו לא עשו דבר בנדון.

  על כן, כתב הנ"ל תלונה, אותה העביר לעיריית כפר סבא.  

  :שאלותיי לראש העיר הן  

יונתן שוורץ .1 מוכרת לראש העירייה או  האם תלונתו של 

  למי מעובדיו?
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 קיבל המתלונן התייחסות לתלונתו?מדוע לא  .2

מה היה היקף אכיפת החוק העוסק באיסור העישון  .3

 ?2010במקומות ציבוריים בעיר בשנת 

האם ערכה העירייה לאחרונה ומתי, ביקורת באולמי  .4

השמחות בהם, עפ"י ניסיוני האישי, מרבים אנשים 

 לעשן בזמן אירועים?

וסר אילו צעדים ננקטים בעיר כנגד מפירי החוק הא .5

ות בהם מתקיימים במקומות ציבור או במקומעישון 

  ?"אירועים רבי משתתפים כמו מסעדות ואולמי שמחות

  

  :תשובת ראש העיר  :צביקה צרפתי

פנייתו של מר יונתן שוורץ התקבלה בלשכת מבקר " .1

העירייה ונציב תלונות התושבים, מר אליעזר 

- פיירשטיין באמצעות דואר אלקטרוני ביום ה

17/02/2011 .  

ול בפנייתו של מר שוורץ אל מול בעלי עם סיום הטיפ .2

נענה הפונה ע"י מבקר  אולם השמחה "פטאיה",

 .14/03/11העירייה באמצעות דואר אלקטרוני מיום 

הוראת פועלת נמרצות לאכיפת ודגש ככלל, העירייה י .3

במקומות ציבוריים והחשיפה  החוק למניעת עישון

 .1983מ"ג לעישון תש

פרסמה העירייה באתר  14/11/2007- ה כמו כן, ביום .4

, 106האינטרנט העירוני את מספר המוקד העירוני 

ת בנושא שעות ביממה, כמוקד למסירת תלונו 24הפועל 

 כפי שנדרש בחוק. 
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הפיקוח העירוני פועל באופן שוטף סביר ויומיומי  .5

, זאת עפ"י מצבת ומגבלות כוח לאכיפת הוראת החוק

 האדם של הרשות.

דו"חות בגין החוק, ביניהם גם  32נרשמו  2010בשנת  .6

את דו"חות לבעלי מקומות ציבוריים, אשר לא מנעו 

נרשמו דו"חות ש 109העישון במתחמם, זאת לעומת 

עובדה המצביעה על אפקטיביות  ,2009בתחילת 

והגברת מודעות  ,הננקטת ע"י העירייה האכיפה

 התושבים בנוגע לאיסור הקבוע בחוק.

עשית עפ"י רוב על דרך הטלת החוק הינה נאכיפת  .7

 5,000למעשן, ₪  1,000בסכום מרתיע, קנסות מנהליים 

לבעל אולם או פאב. שלא מן הנמנע שלא מנע את ₪ 

במקרים קיצוניים נבחנת אפשרות הגשת כתב העישון. 

 אישום כנגד בעלי העסקים כאמור.

בנוסף, הרשות נוקטת מעת לעת במבצעי אכיפה  .8

בהם מופר החוק, כך גם  לאיתור מוקדים נקודתיים

באולמות אירועים. וזאת בהתאם לתכנית העבודה, 

עפ"י התלונות המתקבלות מעת לעת במוקד  ו/או

 העירוני. 

האגף לאיכות כחלק מפעילות מונעת המבוצעת ע"י  .9

לבעלי הסביבה, נשלחו לפני מספר שבועות מכתב רענון 

אי  ציון גובה הקנס בגין, ובמסגרתן האולמות בעיר

ככל  עת עישון באולם, וכן חובתם עפ"י חוק לפעולמני

  ."בתחום עיסוקם שיכולתם על מנת למנוע את העישון

ות האם יש לך את הנתון של כמה בעלי אולמ - שאלה מלווה   :ד"ר בוקי צ'יש
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בגין הפרת החוק, ביניהם גם דו"חות דו"חות  32- מתוך ה

כמה בעלי לבעלי מקומות ציבוריים, האם יש לנו ידיעה 

אולמות ציבוריים נענשו, והאם אולם "פטאיה" מופיע בין 

  אותם אלה שקיבלו דו"חות?

לא, אין לי את הנתון הזה. שבוע הבא, אחרי החג נפנה   :צביקה צרפתי

  למאיר אלקיים ונבקש ממנו.

    למי אני צריך לפנות כדי לקבל את הנתון?  :ד"ר בוקי צ'יש

  תפנה למנכ"ל.  :צביקה צרפתי

אחרי חול המועד או במשך חול אחרי החג, אדוני המנכ"ל?   :ד"ר בוקי צ'יש

  עובדים? לא עובדים? המועד?

  תן לו גם לנוח.   :צביקה צרפתי

  אתן לך לנוח. אחרי חול המועד.  :ד"ר בוקי צ'יש

  

  הצעות לסדר.   .2

  

הצעה לסדר בנושא צילום , בנושא דר' בוקי צ'ישהצעה לסדר של   א.

              , הוגשה טרנט של העירייהישיבות מועצת העיר לאתר האינ

   .09/03/10- ב

  

צילום ישיבות הצעה לסדר בנושא  הצעות לסדר. -  2סעיף   :צביקה צרפתי

  מועצת העיר לאתר האינטרנט של העירייה.

סביב ישיבות מועצת העיר "קרבות" נערכו  2008בשנת "  :ד"ר בוקי צ'יש

הישיבות ביר את צילום של אזרחים פרטיים אשר דרשו להע

דרך אתר האינטרנט של העירייה. אזרחים ניסו לצלם את 

, הוצאו מהאולם ע"י הסדרנים, הישיבות בחשאי ובגלוי

  וסביב הנושא קמה מהומה לא קטנה.
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ונבונה כדי    להשקיט את הגלים וכדי למצוא דרך נכונה 

יים, לנהוג בכניסת הצילום האינטרנטי לחיים הציבור

סגן וממלא מקום ראש העיר  מינתה המועצה ועדה בראשות

  מחברי הקואליציה וחבר אופוזיציה אחד.  5ובה היו חברים 

אל הוועדה הזאת צורפו שני בעלי ידע ומומחיות מעובדי   

העירייה: ראש אגף המחשוב ודובר העירייה דאז, והוועדה 

  נתבקשה להביא מסקנותיה, המלצותיה בפני מועצת העיר. 

הנושא ואת הנעשה למדה את  הוועדה קיימה מספר ישיבות,  

ת כמו תל אביב, ירושלים ועוד. והגיע בערים אחרו

למסקנות כמעט פה אחד. מתנגד אחד בלבד היה להצעת 

  מר עמירם מילר. - הוועדה 

 יו"ר הוועדה העביר את המלצות הוועדה למנכ"ל העירייה  

אך העירייה כהרגלה לא עשתה לפני שפוטר מתפקידו, 

  . "דבר

  עזב את תפקידו, לא פוטר.   :עמירם מילר

  בבקשה?   :ד"ר בוקי צ'יש

  עזב את תפקידו, לא פוטר.   :צביקה צרפתי

  לא פוטרת.   :עמירם מילר

 אה, לא פוטרתי?   :ד"ר בוקי צ'יש

  לא, מנכ"ל העירייה.   :צביקה צרפתי

.  :גיא בן גל   הוא התייחס ליו"ר הוועדה, אל עצמו

  לפני שפוטרתי, זה הכל. , אני העברתי את זה למנכ"ל  :ד"ר בוקי צ'יש

  :המצב בכפר סבא"  

הגשתי שאילתא למועצת העיר ובה נשאל  2010למרץ  14- ב  

  ראש העיר את השאלות הבאות:

  המלצות הוועדה?האם המנכ"ל העביר לידיעתך את  .1
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שמונתה האם אתה מתכוון להביא את המלצות הוועדה  .2

  על ידי המועצה לדיון במועצה?

רפד את התנהלות הישיבות האם חוסר תקציב עלול לט .3

 בשקיפות? 

ת ה החשיבות שאתה רואה בשמירת שקיפות פעולומ .4

  המועצה ובהעברת מידע לציבור התושבים?

, אינן ממש מעניינות ,מאותה ישיבה ,תשובות ראש העיר  

היות ודבר מדבריו כנראה לא עניין גם אותו ודבר לא נעשה 

  בנושא.

   :הבעיה  

אליציה ובמיוחד אלו שהיו הקוכנראה שראש העיר וחברי   

או דברים בוועדה וחתמו על מסקנותיה, מסתירים דבר או 

מפחדים מהתנגדותו של ראש העיר, ולכן נמשכת החשכת 

  מעין הציבור! המועצההמסכים והסתרת ישיבות 

 העיר כנראה שראש העיר בקדנציה השנייה שלו בראשות  

ע מפחד משקיפות, פוחד מתושבי העיר, ומסתיר את המיד

  המגיע מישיבות העירייה מעיני אזרחי העיר. 

הוועדה שהוא אחרת איך נסביר את התעלמותו מהחלטת   

המלצות הוועדה מינה, איך הוא יתרץ את העובדה שלמרות 

הוא ממשיך בכל כוחו", אולי לא בכל כוחו,  2009משנת 

אבל "הוא ממשיך למנוע צילום והעברת ישיבות דרך אתר 

וזאת למרות המלצות הוועדה ודרג  עיני כל,האינטרנט ל

  המומחים של העירייה.

כנראה שלראש העירייה יש מה להסתיר והשאלות הן למה   

  ?ומה

  :הצעה להחלטה  
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: שלי חברי קואליציה 5ובה היו חברים  היות ובוועדה �

עמרמי, יאיר אברהם, אורן כהן, עמירם מילר ודר' 

ייה, וכמו כן ראש אגף המחשוב ודובר העירבוקי צ'יש, 

עפ"י  2009- והמליצה בשעמלה ברצינות ובהתמדה 

לצלם את ישיבות המועצה ולהעלותן בקשת המועצה 

לאתר האינטרנט של העירייה כשעה לאחר סיום כל 

 "חודשים!! 6- ישיבה, לתקופה של כ

היתה כדי שלא ירימו אזרחים טלפון תוך הסיבה לדחייה 

שם. התחיל להשפיע על זה ופה ולכדי הישיבה, וינסו 

הוחלט ע"י הוועדה להעלות את הישיבות שעה אחרי 

חודשים של תקופת  6ולהעלות אותן לתקופה של הישיבה. 

 ניסיון. 

להעבירן באתר "אני מציע להתחיל בצילום הישיבות ו �

 האינטרנט כשעה לאחר הסיום, ומיד!.

או, לקבוע", פה התאריך שנתתי הוא כבר לא רלוונטי  �

מזמן. אתן לכם את את כי אני הצעתי את ההצעה הז

התאריך המדויק. אני הגשתי את ההצעה לסדר הזאת 

. לכן אני 13/04או  14- . היום אנחנו כבר ב09/03- ב

כתאריך יעד לתחילת מימוש  01/09- מציע לקבוע את ה

  זהו. הצעות הוועדה.

  אורן, בבקשה.   :צביקה צרפתי

 ולכולם. אין שום ספקתראה בוקי, ואני אומר לך   אורן כהן:

ם היא איננה שהתקשורת השתנתה, והבמה התקשורתית היו

. די אם אנחנו שהיתה אתמול ושלשוםהבמה התקשורתית 

במצרים  מסתכלים ככה מסביבנו לגבי שכנינו שיושבים

די אם אנחנו מסתכלים על שכנינו, אנחנו רואים  ואחרים,
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  באמצעות הפייסבוק.שמשטרים שלמים נפלו 

  שאתה לא חושש. אני מקווה   :ד"ר בוקי צ'יש

  אין לנו מחשב פה, אי אפשר לגלוש.  אל:- אתי גן

מאחר וכך, תמכתי אז ואני גם תומך היום, ולא רק תומך   אורן כהן:

שאני מדבר עליה, אלא גם הייתי שותף באותה ועדה שאתה 

חושב שהיום הציבור דורש ובצדק דורש וגם מקבל, את 

בור ראוי הציהמידע שהוא רוצה. זאת אומרת, אני חושב ש

בחלקת האל  למידע הזה, ולכן חשוב מאוד שגם נעלה אותו

וכמה שיותר מהר. אז זו  הקטנה שלנו לאתר העירייה

  הסיבה שאז תמכתי ואני עדיין תומך היום.

. אבל צריך להביא הצעה, בוקי, שהיא תהיה הצעה טובה  

דברים שבזמנו כתבת וגם אתה לצורך העניין, אתה ב

יברת על עיריית ירושלים שזה לא כפרומו לוועדה, אז ד

תי, ועיריית תל אביב שזה לא מספיק איכותי מספיק איכו

   וכך הלאה.

אנחנו לא שם. אנחנו רוצים להביא משהו שהוא משהו טוב,    

עיוות הצילום ואגב, בין השאר אני רואה שאתה רושם שגם 

 , תתקן בינונית ומטה, אגב עיוות כותבים לא עם 'איבות'

  עיוות הצילום כותבים אחרת.אלא  כך,את זה אחר 

   אני אדבר איתה. שהדפיסה את זה,אני אדבר עם המזכירה   :ד"ר בוקי צ'יש

  , והנה מצלמה, מצלמהאורן, הנה   :לוי אהוד יובל

  יובל, לא להפריע.  :צביקה צרפתי

  החדר הזה מלא מצלמות.   :לוי אהוד יובל

אני רעיון אחר. לכל אחד, עזוב, זה  GPSאחר כך נשים   אורן כהן:

את  רוצה לסיים. אז אני אומר שבהחלט יש מקום לעשות

  זה, 
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   מתי?  :גיא בן גל

  ומהר.   אורן כהן:

  מתי? ? 2017- ב  :גיא בן גל

  ראש העיר אמר אותו דבר לפני שנה וחודש.  :ד"ר בוקי צ'יש

  מספר הצעות. בחנו נעד כה אני יכול להגיד לך, ש תן לי.  אורן כהן:

  כתובה.החלטה לו יש   אל:- אתי גן

  הוא לא הקריא כתוב? את הערת לו שזה היה כתוב?למה,   אורן כהן:

   שקיבלת את זה כתוב. לא, אני אמרתי  אל:- אתי גן

  לא, אני שואל אם הערת לו, כי את מעירה לי שזה כתוב.  אורן כהן:

  לא, קיבלת את זה כתוב.  אל:- אתי גן

  יה, אני חושב שאת מזלזלת באינטליגנצ  :צביקה צרפתי

  אתי, מספיק, באמת.   אורן כהן:

לא  הערה לא במקום. אני מרשה לי להגיד לך ולהגן עליו.  :צביקה צרפתי

  .במקום

אני יכול לך שנבחנו גם  .מספר הצעותעד כה בוקי, נבחנו   אורן כהן:

וגם ברמה הכספית וגם בכל רמה הטכנולוגית ברמה 

  אפשרית, 

  גם ברמה המעשית, לא?   :גיא בן גל

  בכל רמה אפשרית לרבות ברמה, וגם   כהן: אורן

, בישיבת ועדה של התקציב זה העירייה הזמינה את הצילום  :גיא בן גל

  ? אורן

אבל אנחנו לא מדברים, זה משהו אחר. אנחנו מדברים על   אורן כהן:

  וידאו לאתר העירייה. 

לא, אבל באיזה נסיבות הישיבה ההיא צולמה? רק תסבר   :גיא בן גל

וזן. היינו בישיבת תקציב שהיה צילום וידאו של לנו את הא

  כל הישיבה. 
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  ישיבה חגיגית.   :צביקה צרפתי

  זה לא וידאו וזה לא עולה לאתר העירייה,   אורן כהן:

  לאיזה צורך זה היה?   :גיא בן גל

  אחר כך תשאל את השאלות. רק רגע,   אורן כהן:

  (מדברים ביחד) 

צלמות. למה לא תפתח את אורן, החדר הזה מלא מ  :לוי אהוד יובל

  המצלמות שמחוברות... 

  , ראוי לדון בהם. אתה בכלל יש לך רעיונות טובים  אורן כהן:

 יובל, תן לי להקשיב לאורן. לתשובה המלומדת של אורן  :ד"ר בוקי צ'יש

  ותן לשמוע איפה זה נמצא.

ני התחלתי להגיד לכם על ההצעות, תן לי לסיים. אז א  אורן כהן:

מספר הצעות, ואני יכול להגיד לכם שבצורה  אומר, נבחנו

שבה אנחנו רוצים לעלות זה היה יקר מדי. זה היה סדר 

עשרות אלפי שקלים, אני שקל.  100,000של אמרו לי גודל 

יכול להגיד לך זה בוודאי לא הסכומים שאנחנו רוצים 

  להשקיע.

מהלך, שאני מאוד מקווה שעד כרגע מוביל אשל איזשהו   

, כי בין כה וכה ביולי ובאוגוסט אין 1/9- השהתאריך 

  ת מועצה, ישיבו

  אבל יהיה אפשר לעבוד על זה.   :ד"ר בוקי צ'יש

אני מניח שהוא יסיים את העבודה  1/9- אני אומר לך שעד ה  אורן כהן:

להחלטה מולם, ואז אפשר יהיה לברך על המוגמר ולהביא 

באמת את צילום ישיבות הווידאו האלה, ולהעלות אותם 

  תר העירייה בתריך הזה.לא

   האם המנכ"ל הוא האדם שעובד על הנושא הזה?  :ד"ר בוקי צ'יש

כן. אמרתי שאשל מוביל את הנושא הזה, כן. ולכן אני חושב   אורן כהן:
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היא מיותרת, כי אתה בעצם מתפרץ לדלת שההצעה לסדר 

פתוחה. וכדי לאפשר לנו להשלים את המהלך הזה, אני 

  סדר. מבקש להסיר את ההצעה ל

  תודה.   :צביקה צרפתי

לסדר אני מציעה שאנחנו נעשה בדיקה של כל ההצעות   אל:- אתי גן

שאמרתם שאנחנו מתפרצים לדלת פתוחה, ניתן לכם 

  רשימה,

  - תודה. מי בעד הצעתו  :צביקה צרפתי

  (מדברים ביחד) 

  היינו שמחים מאוד לקבל את הניירות,   אל:- אתי גן

  ת. גיד שהישיבות לא שקופואתם לא יכולים לה  :צביקה צרפתי

  שעשיתם את המחקרים, את הבדיקות,   אל:- אתי גן

  זו הראייה המצומצמת שלך,   :גיא בן גל

  ... את העשרות אלפי שקלים האלה,   :צביקה צרפתי

  לא ידעת על כמה מדובר...אפילו   אל:- אתי גן

  (מדברים ביחד) 

  אנחנו נבדוק עם המנכ"ל.   :ד"ר בוקי צ'יש

.  :צביקה צרפתי . אז אני  עלינו על איזושהי טכנולוגיה שהיא קצת מתקדמת.

מבקש מי בעד הצעתו של אורן כהן להסיר את ההצעה 

  מסדר היום? 

אתם בעצם מבקשים לאמץ את ההחלטה של בוקי על ידי   :גיא בן גל

  אורן כהן. 

  השאלה מי בעד להסיר את ההצעה? מי בעד, בבקשה?  :צביקה צרפתי

של בוקי בשם אורן כהן? שירים את  עמדה.. את המי בעד ל.  :גיא בן גל

  ידו.

,   :צביקה צרפתי   ...יהודה, ממה, שלי, אורן
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  ?... מה אתה על  אל:- אתי גן

הרעיון שלך כזה טוב שאורן החליט  תראה את זה כמחמאה.  :גיא בן גל

..לעשות  .   לו 

  איתן, יאיר, ארנון, תודה.   :צביקה צרפתי

י  :גיא בן גל   עד. אפילו אותו תאריך 

  , גיא, יובל, תודה. מי נגד? בבקשה. בוקי, נפתלי, אתי  :צביקה צרפתי

מחליטים להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר בדבר  :358 מס' החלטה

  צילום ישיבות המועצה.

  

בנושא תלי גרוס פונאמיר גבע, אתי גן אל, , גיא בן גלהצעה לסדר של   ב.

  .10/04/10- דתית, הוגשה בהמועצה הרכב ה

  

מי ישיב בשם הנהלת העיר על ההצעה לסדר  אני מאוד סקרן  :בן גל גיא

אני מניח שחזרנו לשיטה הטובה והישנה שאנחנו הגשנו. 

זה מוסיף עניין  .שבכל פעם נציג קואליציה אחר משיב

לחיים, אני בעד. אני רק מציע לכם עצה ידידותית, רעיי 

לקואליציה, אם אתם כבר מתארגנים וקובעים ביניכם 

שהו סבב של תורנות, שלדעתי בשעתו איתן אפילו סרב איז

  אולי זה השתנה מאז, לקחת בו חלק, 

  השתנה, בטח שהשתנה.   אל:- אתי גן

מן לפחות אם אתם כבר מסירים הצעה של חבר מועצה אבל   :גיא בן גל

האופוזיציה, לפחות תדאגו לייצר איזשהו תוכן שהוא 

הציע  ה אורןמה שקרה כרגע, זה שלמעשחלופי במשהו. כי 

   את אותה הצעה.

  גיא, על חשבון הזמן שלך.   :צביקה צרפתי

אני לחלק זמנים יודע, בלי עין  דקות. 10- כן, זה במסגרת ה  :גיא בן גל
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אז אני רק מציע לכם עצה ידידותית. אם כל  הרע.

ת, לפחות אם אתם הטקטיקה שלכם היא להסיר הצעו

  היגיון, . אין שום פימסירים תדאגו לייצר תוכן חלו

  שלא נבזבז את הזמן,  אני הייתי מציע  :צביקה צרפתי

.  :גיא בן גל   אני מציע שלא תגיד לי איך לנהל את הזמן שלי

 לא נמחזראם אמרתי עכשיו לא ניהלתי את הזמן שלך, , אל  :צביקה צרפתי

  .אז לא נוריד אותם, הצעות

חנו תאפשר לי להציג את ההצעה שלשמה כן אנאני מציע ש  :גיא בן גל

דנים כרגע. תראו, המועצה הדתית זאת סאגה, שלצערי הרב 

ולצערי  שבה וחוזרת לשולחן הדיונים הזה מעת לעת.

יות זו שמהווה איזשהו גורם ממריץ, לההאופוזיציה נדרשת 

  העירייה.עבור  רקטליזאטואיזשהו 

כנראה שאם אנחנו נמתין לחסד של העירייה, שתעשה את   

חוק, כנראה שלעולם לא תקום מה שנדרש ממנה גם עפ"י ה

פה מועצה דתית בכפר סבא, או לפחות לא בקדנציה 

הנוכחית. אני לא רוצה להסגיר מי זה, אבל אחד מחברי 

שאישרנו את  17.11.2009- הקואליציה אמר לי בדיון שהיה ב

לראות עוד הרבה מאוד זמן את לא נזכה שההרכב, שכנראה 

  בפועל. ההרכב הזה מכהן 

הנבואה  13.4.2011- סגיר את נבואתו. נכון לאז אני לא א  

 - עד כדי כך שאנחנו נאלצנו, 'אנחנו'  הזאת אכן מתממשת.

זו סיעת הירוקים והתנועה ליהדות מתקדמת הידועה גם 

ת, נאלצנו לפנות לבית המשפט על מנת שזה כתנועה רפורמי

בדין ודברים שיש בעצם, שהוא מורכב קצת, יואיל להתערב 

תית היא משימה ת הרכבת המועצה הדכי מסתבר שמלאכ

  לא פשוטה. 
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ב ראש העיר, גם הרמעורבים בה גם חברי מועצת העיר, גם   

המקומי, הרבנות המקומית כמוסד, גם השר לענייני דתות, 

גם אישים ציבוריים בכירים כמו שמעון פרץ, שהוא היחיד 

גם חבר מועצת  בשולחן פה שגם היה יו"ר המועצה הדתית,

יו"ר המועצה הדתית. עתד כנראה עיר, גם מת להיות שוב 

תתפטר ממועצת העיר מהר לפני הפעם שמעון אבל תלמד, 

ונגיד שאתה בניגוד עניינים, כמו  שלא נלך לבית המשפט 

  שקרה בפעם שעברה.

.  :שמעון פרץ . .  

כן, אתה תמצה כנראה את הזמן שמגיע לך עפ"י חוק, כמו   :גיא בן גל

לא מקבלים במועצת העיר שאני מכיר אותך. רק תזכור, 

כסף, במועצה דתית כן. אז הפעם שווה לך יותר, כנראה. 

  לפחות סגנים מקבלים, אבל אתה לא סגן. 

מה שאני כן רוצה לסבר את אוזניכם ואת תשומת לבכם   

היא לעובדה, שאנחנו באמת יזמנו מהלך משפטי, הגשנו 

. עתירה, בית המשפט העליון אמור לדון בה בסוף החודש

ו"ד של התנועה ליהדות מתקדמת הסבה בצדק את וע

תשומת ליבנו, לתשובה התמוהה שהגיש השר לענייני דתות 

  ת לעתירה שהגשנו. באמצעות פרקליטו

בהרכב שמועצת העיר הוא למעשה לא מכיר אופן מלא   

, שההרכב הזה 2009אישרה כדין וכנדרש ממנה בנובמבר 

ף, את מנחם טרבלסי כנציג מעו להזכירכם כלל את: ששון

ליאור כנציג כפר סבא בתנופה, את גברת יהודית אדלמן 

גרין מטעם סיעת מר"צ כנציגת גם התנועה הקונסרבטיבית 

את הרב גרגורי קוטלר מטעמנו כנציג הוד והדר בכפר סבא, 

נציגי השר שהמועצה  4- וכסיעת הירוקים, והרפורמים 
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עם הציעה היתה: יעקב אביטל מטעם מעוף, נפתלי שאול מט

שלצערנו לא נציג ש"ס העבודה, יצחק וקשי מטעם הליכוד ו

נבחר. ובמקרה שמעון גם בשלב הזה לא נמצא פה, דווקא 

  כשמדברים על ש"ס.

שההרכב שהמועצה קבעה קבע בתשובתו לבית המשפט  השר  

שאמורות לשקף נאמנה את במשחקי הכוח בין הסיעות 

 ההרכב במועצה הדתית לא מקובל עליו. הוא החליט

לא מקובל עליי . הוא אמר 'תראו, קודם כל שמינייה משלו

עשתה איזשהו דיל עם הליכוד, שמעוף נותנת שמעוף בעצם 

הנציגים צריכים להיות  3לליכוד את אחד מהנציגים שלה. 

מטעם מעוף ומטעם מעוף בלבד'. כלומר, הליכוד יאבד 

לדידו של שר לענייני דת את מקומו במועצה למעשה עפ"י 

  הדתית.

'הירוקים לא מגיע להם נציג אחד', אומר השר לענייני   

נציגים כי הם הסיעה השנייה  2דתות, 'מגיעים להם 

. אנחנו, להזכירכם,  כאן. הנציגים  19מתוך  4בגודלה'

האחרים, העבודה, כפר סבא בתנופה וש"ס, יקבלו כל אחד 

נציג אחד, כשהוא מנמק את העובדה שלש"ס מגיע למעשה 

חיד יותר מלמר"צ, שלמעשה נגרעת מבחינת נציג כסיעת י

הזכות שלה לקבל ייצוג במועצה הדתית, כי זו סיעה דתית 

  ומר"צ אינה סיעה דתית.

אז קודם כל, ולא כאיזשהו גילוי סולידריות מלאכותי, אני   

חושב שטוב עשתה סיעת מר"צ, שבייצוג כן ניתן לה 

במועצה החליטה לתת את המקום שלה קודם כל לאישה, 

יתה הנציגה היחידה בהרכב המקורי וטוב שכך, כי החוק ה

וב'  ייצוג הולם לנשים.  לתנועה דתית  - מחייב 
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  קונסרבטיבית שחשוב שיהיה לה ייצוג. 

אני כן יכול אני לא יכול להתווכח עם השיקולים של השר,   

להלין שהשר הגדיל לעשות. הוא לא רק אמר שלירוקים 

לנו מי זה צריך להיות. מגיע עוד מישהו, הוא אפילו אמר 

הירוקים'. אני לא אמר 'אדם בשם מוטי אוחיון יהיה נציג 

יודע מי זה מוטי אוחיון, מעולם לא שמעתי על מוטי 

מעולם לא באתי בדברים עם מוטי אוחיון. יכול  יון,אוח

להיות שהוא יהודי יקר. אני מניח שהוא ירא שמיים ושומר 

ושג מי זה, יהודה, אין לי מ .ושומר על מה שצריך מצוות

  אבל השר החליט שהוא יהיה נציג הירוקים.

  אל תשכח, אל תזלזל, הוא נציגו של הקדוש ברוך הוא פה.   אורן כהן:

אז אותנו זה קצת  תיכם,תוכמו שזה מעלה חיוך על שפ  :גיא בן גל

פחות הצחיק. אני מודיע כאן בצורה החד משמעית, שאני 

זה במילים יפות, לא יודע איזה דילים, או נגיד את 

מכובסות יותר. לא דילים, איזה הבנות יש או יהיו בין ש"ס 

במועצת העיר שנציגם הוא שמעון פרץ, שייבדל לחיים 

ארוכים, שמדבר עכשיו עם ראש העיר ולא מקשיב למה 

שאני אומר, לבין השר מרגי מאותה מפלגה של שמעון פרץ. 

ציג אני למד למשל, ששמעון פרץ הולך להיות בכלל נ

  הרבנות לפי השר מרגי. 

  . לך אליו, הוא בחר בך, הוא לא בחר בי  :שמעון פרץ

רק אומר, זה לא הגיוני שהשר מצד אחד אין לי מושג. אני   :גיא בן גל

יגיד 'יש לכם עוד נציג הירוקים, ואני גם אכתיב לכם מי 

הוא יהיה', זה אבסורד. אין דבר כזה. ולכן אני מבקש 

כל הפחות, וזה גם מה שמצוין בהצעת לעשות שני דברים. ל

שלנו, שהערב אנחנו נגיד רשמית שהמועמדת ההחלטה 
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מטעמנו הוא לא מוטי אוחיון שאין לו קשר אלינו, אלא 

  גברת בשם ויויאן רייש. 

  אתה מפסיד בוחר.   :שמעון פרץ

גברת שהיא לצערי, תיאלץ לאייש את המקום הנפקד של   :גיא בן גל

לצערי השר קבע שלמר"צ לא מגיע יהודית אדלמן גרין, ש

. ולצערי, היא כנראה תהיה גם עדיין האישה היחידה ייצוג

במועצה הדתית. עשינו מאמצים מאוד גדולים לאתר 

מועמדת שלדעתנו היא גם ראויה וגם מתאימה, ולמי שלא 

   .מכיר, ואני אגב הכרתי אותה לראשונה רק לפני כשבוע

פעיל של הירוקים שחיבר אני חייב להודות פה למוני סלע, ו  

בינה לבינינו. היא לא מקושרת אלינו מבחינה פוליטית. 

היא גמלאית. קורות  שנים בכפר סבא. 11היא גרה מזה 

אישה דתייה למי החיים שלה צורפו לסדר היום. היא אגב, 

שמתעניין, מהזרם האורתודוכסי. היא לא קונסרבטיבית 

 ה ברחובולא רפורמית. מקיימת אורח חיים דתי. גר

כצנלסון, אישה נחמדה מאוד, אני מקווה שהיא גם תזכה 

  לכהן במועצה הדתית בהקדם. 

אנחנו מבקשים שמועצת העיר תיתן תוקף לעובדה  - לכן א'   

שהיא נציגתנו ולא אותו מוטי אוחיון, שאין לי שום מושג 

 מי הוא, ולא יעלה על הדעת שיכתיבו לי מי הנציג שלי

   .מטעם הסיעה

  לך תבקר אותו, תשאל אותו מי הוא,   :רץשמעון פ

לא מעניין אותי מי הוא, שמעון. שיהיה נציג ש"ס אם אתה   :גיא בן גל

  כל כך אוהב אותו.

  אני לא אוהב אותו.   :שמעון פרץ

מסיעת מעוף, אני לא יודע למה, הבנתי שנית, אני מבקש   :גיא בן גל
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לא מעוזר ראש העיר שאין כוונה לעשות את זה הערב, אני 

לא, אבל בנסיבות טראגיות נוצר מצב שאת  מבין למה

המועצה אברהם מולה זיכרונו לברכה, כבר מקומו של חבר 

הוא לא נמצא  .בישיבת המועצה האחרונה הושבע במקומו

  תזכירו לי את שמו.  איתנו כאן היום, לדעתי, נכון?

  יעקב אביטל.   אורן כהן:

איוש מולה. אביטל גם ביעקב אביטל הושבע במקומו של   :גיא בן גל

כנציג של סיעת מעוף וגם עפ"י השר עצמו, אמור  המקורי

קודם כל, מתוקף העובדה שהוא היה להיות חלק מההרכב. 

מכהן היום כחבר מועצת עיר, הוא לא יכול להיות חבר 

ניגוד עניינים מובנה. מי כמו שמעון פרץ  מועצה דתית, יש 

כל להחליף אותו,  אז יהיה צורך קודם מכיר את זה אישית.

או לחילופין אם הוא רוצה להתפטר ממועצת העיר, זו גם 

  זכותו.  

  אז צריך לתת לו את הזכות לבחור.   :שמעון פרץ

אני מניח שהוא ירצה  - חבל שהוא לא פה. ב'  - כן. א'   :גיא בן גל

ולא במועצה הדתית. שמעון, להמשיך לכהן במועצת העיר 

  . שמוב אנחנו ניתן לסיעה שלו להגיד

.. בצורה רצינית  :יאיר אברהם . .גיא, גיא,  נציג ש"ס, כמו שאמרת אולי  ..

   ...... חיוכים אבל

את אז אתה גם תתייחס אם תרצה, יאיר. עוד רגע,   :גיא בן גל

האינטרסים שלך אתה תייצג נאמנה, אני בטוח שתעשה את 

אני רק אומר, יש לנו הזדמנות הערב לעשות שני  זה מצוין.

לאפשר לסיעת הירוקים לקבוע מי הם נציגיה  - אחד דברים. 

לקבוע מחליף במקומו של  - באופן לגיטימי ופורמלי. שתיים 

מר אביטל, בהינתן ומתוך לקיחת ההנחה שהוא מעוניין 
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ולא לכהן במועצה הדתית על חשבון להיות חבר מועצת עיר 

  במועצת העיר. כהותנו 

, כי דברים עם השרצריך להגיע לאיזשהו דין ו - ודבר שלישי   

כרגע אין הלימה ואין חפיפה בין מה שמועצת העיר אמרה 

למה שהשר כנראה רוצה שיקרה. ובמובן הזה אני הייתי 

 מצפה מעיריית כפר סבא לא להיות בעמדה פסיבית שמחכה

יגיע או אני לא יודע  יגיע, או שהחמור שלו הלבן  שהמשיח 

את המהלך  להחישמה יגיע קודם. היא לא עושה כלום כדי 

אקטיבית בעניין הזה, - הזה. היא לא יוצרת שום עשייה פרו

וזה משאיר לנו רק את הספקולציה שכנראה המצב הזמני, 

ואני שם זמני במרכאות כפולות ומכופלות, נוח מאוד 

  לעירייה.

אמרנו, הזמני זה לפעמים הדבר הכי קבוע במחוזותינו, אז   

אינטרס שהוא  ממש לא זמני, ואין הממונה הזה הוא כבר

שממונה צריך  ימשיך לכהן. חוק שירותי הדת היהודי קובע

 להתמנות רק כברירת מחדל, ואחרי שקלו כל הקיצים

בניסיון לאייש הרכב של מועצה דתית, מועצת העיר אישרה 

  הרכב ראשוני, השר סבור שההרכב צריך להיות אחרת. 

מי  לכל הפחות, תעזרו לנו לתקן את העיוות שמכתיבים לנו  

יהיה הנציג שלנו במועצה הדתית. אומרים 'יש לכם שני 

 . נציגים אבל אנחנו נציג לכם מי יהיה נציג אחד מטעמכם'

וכאמור, בסוף החודש זה אבסורד. צריך לשנות את זה. 

יהיה דיון בבית המשפט העליון שגם ינסה להחיש את 

הקמת המועצה הדתית, כי למדנו שעל עיריית כפר סבא אי 

  מוך בעניין.אפשר לס

  אני אתייחס להצעה לסדר של גיא. אוקי, תודה.   :צביקה צרפתי
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  היא לא של גיא, היא של סיעת הירוקים.   :גיא בן גל

של סיעת הירוקים, סליחה. מועצת העיר כפר סבא דוחה על   :צביקה צרפתי

שינויים בהרכב המועצה  הסף את הצעת השר לעשות

. 17.01.2009מיום  בישיבה שהוצע על ידיה ואושר ,הדתית

  להתבצע הינם כדלקמן:  השינויים היחידים שמתוכננים

החלפת מועמדתו של מר יעקב אביטל במועמד אחר  .1

הואיל ומר אביטל החל לאחרונה  מטעם סיעת מעוף.

במקומו של חבר  כחבר מועצת העיר,את כהונתה 

מועצה אברהם מולה ז"ל. שם המועמד המוצע יובא 

 ישיבותיה הקרובות.לאישור המועצה באחת מ

לכפר סבא להציע ועצת העיר קוראת לרב הראשי מ .2

 מועמד מטעמו לכהונה במועצה הדתית.

לאור האמור לעיל, אנחנו מבקשים להסיר את ההצעה 

זו  מסדר היום ולהיות דבקים בהחלטה הראשונה שלנו, 

  הרשימה שאנחנו רוצים לראות אותה. 

לשאול שתי שאלות קצרות  אני רוצהשתי שאלות לי אליך.   :גיא בן גל

אם אתם  - אחד ביחס לתגובה שנאמרה ע"י מר צרפתי. 

מסכימים שבאמת הנסיבות מחייבות את החלפתו של מר 

   אביטל, למה לחכות עם זה לשנה הבאה?

הוא לא פה. לא הצלחנו לסכם את זה איתו. צריך לכבד   :צביקה צרפתי

  אותו. 

  שנציג הרבנות המקומית, השר עצמו אומר  - שאלה שנייה   :גיא בן גל

  אנחנו לא מסכימים עם השר מלכתחילה.   יהודה בן חמו:

שנייה. שנייה. אומר השר שנציג הרבנות המקומית הוא   :גיא בן גל

שיסבר את  שמעון פרץ. אני חושב שיש מקום לתת למר פרץ

אוזנינו האם הוא נציג הרבנות הרב המקומי, האם הוא נציג 
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וצה להיות במועצה הדתית. מה ש"ס, האם הוא בכלל לא ר

הדין ודברים שבינך לבין העירייה בעניין הזה? כי יש אי 

  בהירות מאוד גדולה סביב. 

  אני אענה לך.   :שמעון פרץ

.   :גיא בן גל ' העירייה אומרת 'ההרכב המקורי הוא מה שמעניין אותנו

יהודה, גם בהרכב המקורי אתם אמרתם בעצמכם, אמרנו 

  אז גם את העניין הזה,  קבע.פה שנציג ש"ס טרם נ

  אתה תסיים אני אתייחס.   יהודה בן חמו:

על פניו לכל הפחות אתם צריכים לאייש, גם אם אתם   :גיא בן גל

דבקים בעמדה המקורית שלכם, צריך לאייש לפחות את 

  הדבר הזה. 

חברים, לפני שעוברים להצבעה אני אומר חד משמעית פה,   יהודה בן חמו:

אני מתנגד להצעת ת לשתי פנים, תמעבצורה שאינה מש

"צ, או לא השר. זה שהוא בא וקובע שלא מגיעה נציגה למר

מגיעה נציגה לכזה או אחר, הניתוח שנעשה על ידינו הוא 

לדעתנו צריך להיות עפ"י דין. זה שהשר רוצה להכתיב אשר 

י. אני מקווה שלא פה בכפר סבא, לא מקובל עללנו מי יהיה 

  ל חברי מועצת העיר.מקובל פה אחד על כ

  אתה תעביר לי את התייחסותך?   :גיא בן גל

הרי מן הסתם זה גם מוקלט, וגם . הפרוטוקול יעבור אליו  יהודה בן חמו:

  יש מכתב שנשלח אליו. 

  כתוב בכתב? מבטא את העמדה הרשמית שלכם?   :גיא בן גל

תכף תשמע גם מה התוכן של המכתב. לכן אנחנו לא   יהודה בן חמו:

  ונים, מתכו

  אז יש גם מכתב, לא רק פרוטוקול.   :גיא בן גל

  גם מכתב לפני הישיבה.   יהודה בן חמו:
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  מצוין.   :גיא בן גל

ם את זה שמתערבים לנו. אני חושב לכן אנחנו לא מקבלי  יהודה בן חמו:

, אם שבדיון שאישרנו לראשונה את הרכב המועצה הדתית

י אפשר תיקח את ההרכב, הוא מייצג נאמנה, מרבית, א

במאת האחוזים. אומרים מייצג נאמנה את מרבית לייצג 

רב הרפורמי, נכון גיא? אני מדבר האוכלוסייה. התייחסנו ל

  אליך. הרב שלך הוא רפורמי, נכון? 

.  :גיא בן גל   הוא לא רב שלי, של הסיעה שלי, הוא רב רפורמי

  אתה לא יהיה לך רב אף פעם.   יהודה בן חמו:

ר  :גיא בן גל   בנים. לי אין 

.   יהודה בן חמו:   אבל זה שהצגת אותו

  הרב מטעם הירוקים הוא רב רפורמי.   :גיא בן גל

  קהילה הוד והדר, אז הוא רפורמי. והבאנו אישה מה  יהודה בן חמו:

  קונסרבטיבית.   :גיא בן גל

ייצוג לציונות דתית, והבאנו   יהודה בן חמו: והבאנו ייצוג לחרדים, והבאנו 

  כמה שרק אפשר. 

  אבל אנחנו עדיין בחסר של ייצוג.   :א בן גלגי

  אין שום חסר של ייצוג.   יהודה בן חמו:

ב  :גיא בן גל   . 8נציגים מתוך  7לנובמבר  17- יש. אתה אישרת 

  אני אסביר לך.   יהודה בן חמו:

  לא...אתה בעצמך  עו"ד איתן צנעני:

  אני לא אמרתי את זה.   :גיא בן גל

ג  יהודה בן חמו: שהפררוגטיבה של השר, ם למה. כי אמרנו אני אסביר לך 

  אנחנו לא יכולים לכפות על שר את מי הוא, 

  אז הוא החליט.   :גיא בן גל

  אני מתנגד אבל. רגע, שנייה.   יהודה בן חמו:
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הוא יהודה בן מויאל הוא מטעם סיעת ש"ס, הוא אומר.   :גיא בן גל

  אומר את זה. 

.   :שמעון פרץ   נכון

   ו.אז תאשר אות  :גיא בן גל

רגע שנייה, אני אאשרר אותו כשאני אשמע אותו, לא על   יהודה בן חמו:

  אחד, השני לא. 

 ,תשובה של בית המשפט אומר שר הדתות של מדינת ישראל  :גיא בן גל

הוא גם  שהנציג מטעם סיעת ש"ס יהיה יהודה בן מויאל.

  אומר שמעון,

  יש לנו את השם הזה?   יהודה בן חמו:

  כן.   :???

מהמפלגה שלך גם אומר שנציג הרבנות המקומית זה אתה.   :גיא בן גל

יודע מזה?   מישהו סיפר לך על זה?  אתה 

  אתה רוצה שאני אענה? אני אענה.   :שמעון פרץ

  אני אשמח אם תשלים את דברי ראש העיר.  :גיא בן גל

  אני מבקש מחזי.   יהודה בן חמו:

  מבולבלים? גם אנחנו.   :גיא בן גל

 6- המכתב שהגיע באז אני אעשה לך סדר. ור, בסדר גמ  :חזי ברזני

, פה לשכה המשפטית של השרמטעם הבמרץ, ס' באדר א' 

אתה מתייחס בהתאם להצעה לסדר שלך באה ואומרת 

אותו אוחיון ואותו בן  הנציגים כדלקמן.וקבעה את כל 

מויאל, ובאמת אנחנו גם לא מכירים, סיעת מעוף גם כן לא 

  הכירה את הנציג. 

  גם לכם הכתיבו.   :לגיא בן ג

, קודם כל כן, גם שלנו הכתיבו. עניתי בתשובה חד משמעית  :חזי ברזני

התייחסתי במה שאתה אמרת להתחלה, שאכן חשוב שתהיה 
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בתוך המועצה הדתית,  נציגות לאנשים שהם לא דתיים

מכיוון שאנשים דתיים צורכים שירותי דת לאו דווקא 

ציטטתי  ה לפנייהבמועצה הדתית, וזה כבר בפסקה הראשונ

  את זה לעו"ד חגי אברהמי.

על כן, אמרתי לו ככה, אני כותב לו ככה, שאנחנו אשר   

דוחים מכל וכל את ההצעה הזאת. שאנחנו דבקים בהחלטה 

. באשר לנציגות הרב 2009של המועצה הדתית מנובמבר 

כבודו מפאת , טרם קיבלנו פנייה מהרב הראשי - הראשי 

נתנגד, במידה והוא יבקש את  מחכים, ואנחנו לאאנחנו 

  שמעון פרץ או אדם כזה או אחר.

היה וכאשר אם הרב הראשי יבקש את שמעון פרץ, כמובן   

יה יותר נציגות בתוך הזה, ואתם שלסיעת ש"ס לא תה

  תצטרכו להתכנס ביניכם, 

  מה אתה אומר.   :שמעון פרץ

מי ואתם תצטרכו להתכנס ביניכם במועצת העיר ולהחליט   :חזי ברזני

  יהיה השמיני שיהיה מומלץ לשר. זהו.

  (מדברים ביחד) 

.   :גיא בן גל .   בהסתמך על מה שר הדתות אומר שאתה.

אבל תן לרב שישיב. אולי הרב לא ירצה אותי. תן לרב. אולי   :שמעון פרץ

יגיד שכן.   אני לא יודע.  הוא 

במידה, אתם הרי בכל אני כן רוצה להגיד עוד דבר אחד.   :גיא בן גל

ה אומרים שאתם תצטרכו לאייש אדם אחר במקום מקר

חבר המועצה אביטל. אני מתריע בפניכם, מצהיר בפניכם 

לפי מה שמאחר וכרגע ייתכן שההרכב הזה יהיה נטול נשים, 

או שההרכב המקורי  - שאתם אומרים. כי אחת משתיים 

  יאושר או שההרכב החדש שהשר מציע יאושר. 
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תכם ועמדתכם היא זו אני מציע, שאם אתם דבקים בעמד  

שאכן תקרה, שההרכב המקורי הוא זה שיאושר, אני מציע 

בודדה שלא רק תכהן לבדה הגברת אדלמן גרין כאישה 

בהרכב. יש לכם הזדמנות לאייש אישה נוספת. אתה הרי 

  שמינה, ראש עיר הראשון במדינת ישראל 

  באיזו רובריקה?   יהודה בן חמו:

לך במקום מר אביטל אפשרות לאייש ברובריקה שלך. יש   :גיא בן גל

ת, קיבלת על זה מועצה דתימישהו. אתה מינית אישה ליו"ר 

  ת. כותרות ארציו

  את הירוקים? לך מנהל אני   יהודה בן חמו:

 מפציר. להפציר אני יכול? אמרתיאני אני לא מנהל כלום.   :גיא בן גל

  אז אני מפציר בך. 

  המשפטים האלה זה קדם בד"ץ.  :שמעון פרץ

אבל שהייצוג ההולם לנשים אם הוא לא מס שפתיים   :גיא בן גל

מבחינתך, ואם לא מינית יו"ר אישה למועצה דתית לא רק 

כדי לקבל כותרת בעיתון, אלא זה חלק מתפיסת העולם 

   מועצה הדתית. לאז תמנה עוד אישה  שלך,

אבל אני לא יכול לדבר  אני יכול בהחלט להסכים איתך,  יהודה בן חמו:

  ע על זה כי יעקב אביטל איננו. כרג

  בסדר גמור, לגיטימי.   :גיא בן גל

אם אני חושב שתעשה נכון מועצת העיר  - יים זה אחד. שת  יהודה בן חמו:

בפה אחד על  השר תהיא תלך בחזית אחידה מול עמד

נדמה לי כי בהרכב הזה, הצבענו  ההרכב המקורי שאישרנו.

  .לי נדמה .אפילו פה אחד

  א. אני לא. ל  :שמעון פרץ

זה יהיה נכון וזה אבל במהות כן תמכנו. לכן אני בא ואומר   יהודה בן חמו:
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ול בנושא הזה, כי דעתכם היא לא יהיה נבון ללכת בפיצ

דעתנו, דעתנו היא צריכה להיות דעתכם. לדעתי, בהרכב 

  הזה, הוד והדר, רפורמי, זה. לא היה דבר כזה. 

בירו לנו את התשובה ששלחתם קודם כל, תתחילו בזה שתע  :גיא בן גל

אם יש לנו דעה נוכל לדעת לשר, ועל סמך התשובה 

   מוסכמת.

  אוקי, בינתיים אני אתן לצביקה, בבקשה.   יהודה בן חמו:

  אפשר להוריד את ההצעה ולהתכנס?   :צביקה צרפתי

לא, לא. אנחנו לא מתכנסים כי יש בינינו עדיין אי הבנות   :גיא בן גל

  הרכב הסופי. מהותיות לגבי מה ה

. אבל למה לא  יהודה בן חמו: ..?  

, אנחנו דבקים מכיוון שאתה לא נותן תשובות ברורות  :גיא בן גל

 ,   בעמדתנו

  גיא, ברשותך לאור העובדה,   :יאיר אברהם

אני לא יכול להעריך בשלב הזה אם עמדתו של שר הדתות   :גיא בן גל

  היא זו שתיקבע או העמדה שלך. 

  אנחנו רוצים שהעמדה שלנו. אבל   יהודה בן חמו:

אני בינתיים זה שיזם עתירה לבית המשפט. עתירה של בית   :גיא בן גל

אני רוצה שיהיה המשפט העליון היא זו שתקבע מה ההרכב. 

  שם כמה שיותר...

?  :שמעון פרץ   אז לא יהיה הקדנציה הזאת הרכב. מה אתה עושה...

  ה.מי אמר? אם זה תלוי בך באמת לא יהי  :גיא בן גל

  אני רוצה שיהיה.  :שמעון פרץ

ונכונים  :יאיר אברהם והם מקובלים,  הטיעונים שלך היו במקומם 

מערערים על זה אבל סביב השולחן יש אחידות דעים על 

לכך שנתלכד העניין הזה. יש חשיבות ציבורית מהותית 
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ץ, ועכשיו אני אומר מראש, לא סביב העניין הזה כלפי חו

תאם. יש לזה חשיבות. אתה מתואם, לא תיאמתי ולא א

  רוצה לחשוב על זה, בבקשה. יש לזה חשיבות, גיא.

ולמה. אנחנו יאיר, יש לזה חשיבות, אני מבין בדיוק למי   :גיא בן גל

  עמדתנו. ב דבקים

כהוא זה את עצם העובדה שאתה העלית את  זה לא ישנה  :יאיר אברהם

  ההצעה, בסדר. 

, Yואתם אומרים  Xר אומר שהש אנחנו דבקים בעמדתנו.  :גיא בן גל

. ובהתאם למה שכנראה בית המשפט Zיגיד ובית המשפט 

להחליט עפ"י איזה יכריע. היתה לכם היום פה הזדמנות 

מהלך אתם הולכים. או המקורי כפי שבחרתם או עפ"י 

  השר. 

  תודה.  :צביקה צרפתי

  אנחנו רוצים ייצוג נשי אופטימאלי.   :גיא בן גל

  להשלים את המשפט. תן לחזי  :צביקה צרפתי

.  :גיא בן גל   זה מה שמעניין אותנו

ב  :חזי ברזני למרץ, סעיף לפני האחרון, הסעיף  27- במכתב שהוצאתי 

וכתבתי  האחרון התייחס לשמעון פרץ ולמעמד הרבנות.

י, זה היה בהתייעצות עם כל הגורמים ככה, באופן חד משמע

 במכתבך מטעם תכל המועמדים עליהם כתב" :הרלוונטיים

אינם מקובלים, ואיננו מתכוונים לאשרם במועצה.  הסיעות

מן הראוי שסיעת מעוף והירוקים יביאו את המועמד שכן, 

מטעמם, אולי יבחרו אישה", כתבתי בנקודה ולא בסימן 

  קריאה, אבל זה כתבתי.

  (מדברים ביחד) 

להסיר את ההצעה ולהתכנס להצעה שהעליתי  תודה. מי בעד  :צביקה צרפתי
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מועצת העיר? ממה, בוק בהחלטה הראשונה של פה, ולד

, שלי, אורן, צביקה, יהודה, עמירם, איציק, אמיר, איתן

  יאיר, ארנון. מי נגד? 

  שמעון פרץ.   :שמעון פרץ

יובל. תודה. מי נמנע? בוקי, נפתלי  :צביקה צרפתי , אתי, גיא, שמעון, 

  תודה. 

דר בדבר הרכב מחליטים להסיר מסדר היום את ההצעה לס :359 מס' החלטה

  המועצה הדתית ומאשרים כדלקמן:

  כפר סבא דוחה על הסף את הצעת השר לעשות שינויים בהרכבמועצת העיר 

. השינויים 17.01.2009 המועצה הדתית, שהוצע על ידיה ואושר בישיבה מיום

  היחידים שמתוכננים להתבצע הינם כדלקמן:

טעם סיעת מעוף. מ החלפת מועמדתו של מר יעקב אביטל במועמד אחר. 1

את כהונתה כחבר מועצת העיר,  הואיל ומר אביטל החל לאחרונה

המועצה אברהם מולה ז"ל. שם המועמד המוצע  במקומו של חבר

  לאישור המועצה באחת מישיבותיה הקרובות. יובא

מועמד מטעמו לכהונה  מועצת העיר קוראת לרב הראשי לכפר סבא להציע. 2

  במועצה הדתית.

  

בתיק ₪  807,000הפסד של , בנושא אהוד יובל לויר של הצעה לסד  ג.

  [?? .23/02/10- , הוגשה בההשקעות של עיריית כפ"ס

  

  בסוף החודש. נהיה יותר חכמים בבית המשפט העליון  :גיא בן גל

  (מדברים ביחד) 

בתחילת הישיבה הצגתי בפניכם צאלה.  חברים, טעיתי שלא  יהודה בן חמו:

צאלה היא  יראו אותך.תעמדי בבקשה שכולם  ,צאלה

ולא  הדוברת החדשה. ראיתי גם שהיא שלחה לכולכם מייל
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זוכר מי ביקש גם לפגוש אותה, אז הנה, זו צאלה הדוברת 

עובדים עם החדשה. אנחנו שינינו את הקונספט ואנחנו 

התנתקנו דוברת פנים ארגונית ולא עם משרד חיצוני. 

  מהמשרד החיצוני.

י, יותר או פחות, וכל חבר צאלה כבר כשבוע וחצלמעשה   

פנות אליה וגם לסייע לה כמובן, מועצה שימצא לנכון ל

  אנחנו מאחלים לך בהצלחה רבה בשם כולם. 

  יובל, בבקשה. תודה.   :צביקה צרפתי

  (מדברים ביחד) 

רבותיי, לא ערב פורים היום, ערב פסח, אז בואו נעשה   :לוי אהוד יובל

מודה לאשל המנכ"ל, אני קודם כל ניקיון חמץ ברשותכם. 

שההצעה הזאת נכנסה לפה היום. באופן לא נעים, באופן 

שבתום לב, פעם שנייה נשמטת הצעה שלי לסדר, אולי היא 

קצת מביכה או לא נעימה. היא היתה צריכה גם לעלות יחד 

. משמע, אני בספק אם מישהו מחברי שאילתאעם 

, למעט העובדה הקואליציה יודע מהי ועדת השקעות

 תיקניהול ואליציה התאחדה להצביע להעביר את שהק

  לדר' אמיר גבע שאיננו איתנו ולחברו,  ההשקעות

  איננו בישיבה.  :עמירם מילר

הוא לא הוא נפקד, נוכח קבע.  איננו בישיבה, חלילה וחס.  :לוי אהוד יובל

  איתנו בישיבות, התרגלנו. 

אם אפשר  ביקש להגיד שהוא יאחר. הוא בא, הואלא, לא.   אל:- אתי גן

   אי אפשר, כמו הרבה דברים... .את זה יותר היה לדחות

'?   :אברהם שיינפיין   יובל, מי זה 'חברו

  לדרמן. אושר במועצת העיר כחבר ועדת השקעות. אלא מה,   :לוי אהוד יובל

  סליחה, לא אושר במועצת העיר.   אל:- אתי גן
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  אושר במועצת העיר.   :לוי אהוד יובל

  מועצת העיר. לא אושר ב  אל:- אתי גן

  אתי, בבקשה, תני ליובל לדבר. יובל בבקשה.   :צביקה צרפתי

  אתה לא אישרת שום דבר.  אל:- אתי גן

  אני לא אישרתי, אני מסכים.   :לוי אהוד יובל

  גם אני.   אל:- אתי גן

צריך שיהיה הרכב לוועדת  בא החוק ואומראלא מה,   :לוי אהוד יובל

לא דבר קטן. זו משרד הפנים,  השקעות. בא חוזר מנכ"ל

אלא היא נחשבת דין הוראה של פקיד שהוסמך. זו הוראה ש

 2008 -  4אומר בחוזר  אם כן יתקן אותי פה היועץ המשפטי,

מי יכול להיות חבר ועדת השקעות. יו"ר ועדת השקעות 

, ועובדי עירייה, יהיה הגזבר, שאני מאחל לו חופשה נעימה

  והרשימה סגורה.

חברי מועצה  כמה פעמים, איןאין חברי מועצה. נבדק   

לא כמשקיפים, לא כפריסקופ,  שיושבים בוועדת השקעות.

אין דבר כזה. אלא מה, שבכפר סבא יש דין אחר. הדין 

בכפר סבא הוא דין לכפר סבא. כפר סבא עושה מה שבראש 

  של הראש. 

אז עכשיו בואו תראו מה קורה. ישבנו בשקט ושמענו מדי   

מעל  9%,8%א תשואה של משי 2009בשנת  פעם שהתיק

אפילו ראינו את המאזנים של מים. , דברים מדהיהשוק

ולא ראינו רמז, לא רק בגלל שאני לא מבין העירייה 

לא ראינו רמז  ,, ויש מי שיכול להגיד את זה ודאיבמאזנים

לא שמענו על זה  להפסדים בתיק ההשקעות של העירייה.

  בוועדת כספים. פשוט לא היה ולא נברא.

יופי של מבקר הוא  במאזן שעורך אותו מבקר חיצוני,   ואיזה 
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איזה מזל שיש לנו מבקרים חיצוניים  חיצוני. ברשותכם,

, 8%,7%- שהם בלתי תלויים ואומר, עם כל הרווחים של ה

שקל.  807,000סגרה בהפסד של  2009שורה תחתונה שנת 

רשימת האפיקים הסולידיים שמותר לעירייה להשקיע, היא 

  מאוד סגורה, היא מאוד מצומצמת. רשימה

שמענו שכל כך תופסים אג"ח של ממשלת ישראל, גילונים ש  

, כך שמענו גם מחברנו דר' אמיר את התיק הזה, זה התיק

רגל, אדם  גבע. אלא מה, שכל עוד מדינת ישראל לא פשטה

שקל  807,000שהפסד של שואל את עצמו איך יכול להיות 

 1% לנו שווה? מילארד שקל?נוצר בכזה תיק? כמה התיק ש

  הלך לאיבוד?

. איך הגענו למינוס? 9% .8%,7%הרי רוב השנה אמרו לנו   

שאלתי את הגזבר  מתי נשחקה כל התשואה העצומה הזאת?

בדו"ח של מבקר חיצוני, תספר לנו. דנים 'בוועדת ביקורת, 

למה לא קראנו על זה קודם? אנחנו לא חברי קואליציה, 

אומר לי הגזבר 'אדוני, אני לא  .'תם שאלואנחנו שואלי

להגיד לך. לא חייב להגיד לך. אני לא  אגיד לך. לא רוצה

  אגיד לך כי זה מחר יהיה בעיתון'.

אמרתי לו 'אבל התפקיד שלי כנציג ציבור לשתף את   

הציבור. אני נציג ציבור, והציבור רוצה לדעת לאן הכסף 

שנה ביקשת באותה שנה או ב במקרהשלו הולך. כי אם 

תיק תוספת יוקר, ששווה להפסד שלך ב 2010- אחרי ב

משלם בכיס שלו תוספת ההשקעות, אז הציבור מבין שהוא 

  יוקר שהולכת לרולטת השקעות. 

ואני מקווה שאני לא מעליב אף אחד באופן אישי, כי אני   

לא יודע על מי אני מדבר, מי מנהל את תיק ההשקעות עד 
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תי וגיליעל חוזר המנכ"ל  עוד פעםהיום. אבל אז הסתכלתי 

אבל לא זכור  במכרז.שמנהל תיק ההשקעות צריך להיבחר 

לניהול תיקי לי מכרז כזה. בכפר סבא לא יצא מכרז 

'ריבונו של עולם, מה קורה פה?'. אמר  השקעות. אז אמרתי 

'אותו מנהל תיק הודח, פוטר, הושמט, נעלם, לנו הגזבר 

 .    נמחק'

ה ממציא את 'מה הגזבר אמר ומה זה'? לי מאיפה אתתגיד   אורן כהן:

מאיפה אתה ממציא את זה? לא, באמת. אני הייתי באותה 

ייתן לך תשובה? ישיבה. הוא  בהתחלה אמר לך שהוא לא 

  הוא אמר לך דבר כזה?

  ן, כן. כ  :לוי אהוד יובל

  ואחר כך הוא הושמט?   אורן כהן:

  הוא אמר שהוא לא רוצה לענות תשובה,   :לוי אהוד יובל

יודע מה, אני אתן לך   ורן כהן:א לא, אני שומע אותך ואני אומר, אתה 

  לדבר. אני הייתי הרי באותה ישיבה. 

  תודה. תודה. טוב ליבך מציף את האולם.   :לוי אהוד יובל

.   אורן כהן:   לא, אני הייתי באותה ישיבה, לא מיני ולא מקצתי

,   :לוי אהוד יובל   מר אורן כהן

  מקצתי. לא מיני ולא   אורן כהן:

.   בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי   נכון

,   :לוי אהוד יובל   תודה. תודה לכם גברת עמרמי

  הגזבר לא נמצא פה, אבל הכל מתומלל.   :צביקה צרפתי

  בתשובה הבאה יבוא הגזבר,אין בעיה. שאילתא,   :לוי אהוד יובל

הסביר לך את זה לפחות אני יכול להגיד לך איך הוא   אורן כהן:

  פעמיים, 

  לענות,  הוא אמר שהוא לא רוצה  :לוי יובל אהוד
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  ולא מה שאתה מצטט.   אורן כהן:

  אתה משקר.   :לוי אהוד יובל

  מה?   בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

והוא אמר שהוא לא רוצה לענות. וגם גברת עמרמי אומרת   :לוי אהוד יובל

  לא אמת. 

  לא נכון. הוא הסביר לך את זה.   בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

  הוא אמר שהוא לא רוצה לענות לי.   :לוי ובלאהוד י

  הוא הסביר לך את זה פעמיים.   אורן כהן:

  ועוד הפעם ועוד הפעם.  בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

סליחה, הוא לא הסביר. הוא אמר צביקה, אני מוסיף זמן.   :לוי אהוד יובל

שהוא לא יענה כי זה יהיה מחר בעיתון. הוא אמר שהוא לא 

  ב ולא ייתן לי תשובה. מעוניין, לא חיי

.   בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי . והתחלת להגיד לו כל מיני אותו, זה הוא אמר אחרי ש.

  דברים לא יפים. 

  ואני יכול להגיד לך שהוא חידד את ההסברים האלה,   אורן כהן:

  צביקה, ההפרעות האלה של הקואליציה,   :לוי אהוד יובל

אלת בוועדת כספים שוב ששהוא חידד את ההסברים האלה   אורן כהן:

  את אותה שאלה, 

  אתה משקר.   :לוי אהוד יובל

  הוא חידד את זה.   אורן כהן:

  אתה שקרן.   :לוי אהוד יובל

שמעתי אותך. ועכשיו, בפעם הרביעית שאתה שואל, אתה   אורן כהן:

   ... מצפה

   פסיק רגע?ואתה חוצפן. אתה יכול לה  :לוי אהוד יובל

הישיבה הזאת, להגיד שזאת מי שהיה יו"ר תרשו לי בתור   :גיא בן גל

שאני העברתי בקשה למנכ"ל לתמלל את בדיוק הסיבה 
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ישיבות הוועדה לענייני ביקורת. כי כל עוד ההרכב הפוליטי 

ונציגי קואליציה , הוא כזה שיש בו נציגי אופוזיציה 

והדיונים בו הם דיונים שעולים למתחים גבוהים לא אחת, 

  הבעיה הזאת חוץ מתמלול.  אין דרך אחרת לפתור את

  תודה.   :צביקה צרפתי

, ויובל לוי יגיד Xכי אתה תמשיך להגיד שהגזבר אמר   :גיא בן גל

.. אבל זה לא  ,Yשהוא אמר  . ואני כיו"ר ועדה אנסה להיות 

  יעזור לי.

  תודה. יובל, בבקשה.   :צביקה צרפתי

  ה, זהו. אני אומר שהדרך היחידה ליישב את הסכסוך הז  :גיא בן גל

  אז מה אתה אומר לגופו של עניין?   :עמירם מילר

  רגע, הדיון עוד לא נפתח, גיא.  :לוי אהוד יובל

אני אומר שהדרך היחידה ליישב את הסכסוך הזה, זה   :גיא בן גל

  לתמלל את הישיבות. 

  גיא, הדיון עוד לא נפתח.   :לוי אהוד יובל

  זה לא סכסוך.   :צביקה צרפתי

  כחים, סליחה, הדיון עוד לא נפתח.אתם שו  :לוי אהוד יובל

  באמירת ביניים, אני בכל זאת ניהלתי את הישיבה,   :גיא בן גל

שלכל אחד מחברי המועצה יש מה להגיד, גם חברי אני שמח   :לוי אהוד יובל

 הקואליציה יתכבדו ויגידו את דבריהם כשיפתח דיון.

למרות שלחברי הקואליציה מותר הערות ביניים, כי הם 

  מכולם. חכמים 

מנכ"ל משרד הפנים קובעת שלוועדת כשהוראת אלא מה,   

הכספים יינתנו דו"חות. אף פעם לא ראיתי דו"חות כאלה. 

, היה יושב. גם חברי בוקי צ'יש שיושב בוועדת כספים

אז אני אומר רבותיי מעולם לא ראיתי שם דו"חות כאלה. 
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,   תקשיבו

  .אז אבל הוא לא דרש  :צביקה צרפתי

יודע מה המשמעות  :ויל אהוד יובל   , שלך לדרש אבל אני לא 

   הוא טיפל בכספים אחרים שסיבכו אותו קצת.  :גיא בן גל

, דקות, חבר'ה 5אתם תמשיכו להפריע לי, אני אוסיף עוד   :לוי אהוד יובל

  יימאס לכם לשמוע אותי בסוף. 

  אתה מאיים עלינו, אנחנו ממש נקרעים.   בוזגלו:-עו"ד שלי עמרמי

, שעיריית כפר סבא תנהג ביקשתי בצורה הכי פשוטהאני    :לוי אהוד יובל

להסכים  לפי החוק. אני מקווה שלקואליציה לא תהיה בעיה

זו בקשה לא קשה. אני ביקשתי פעם אחת לנהוג לפי החוק. 

"ח רבעוני לפי מה שמתבקש עפ"י החוק, עפ"י הוראת שדו

 יינתן בוועדת כספים לחברי המועצה. אני ביקשתי מנכ"ל,

הסבר איך יכול להיות שיש כזה הפסד, הוא לא מגיע 

  למאזן. 

אנחנו מתהדרים ברווחים, בעודפים תקציביים אבל אנחנו   

לא שומעים על הפסדים. אני רוצה לדעת איך יכול להיות 

  שהתיק הזה מנוהל בשקט. איך זה שאנשים, 

.   :איציק יואל .   לא יכול להיות ש.

  הוא לא בדו"ח הרבעוני.יסלח לי כבודו,   :לוי אהוד יובל

  אין כזה דבר.   :איציק יואל

.   :לוי אהוד יובל . .   תמצא. אתה יודע, אתה ניהלת 

  אין מצב. , שהוא לא עזוב, לא יכול להיות  :איציק יואל

  הוא לא מופיע.מישהו בישל אותו בקייטרינג, עזוב.   :לוי אהוד יובל

  איך אפשר אבל? אי אפשר כזה דבר, עזוב.  :איציק יואל

שלך, היא מעידה כאלף  ההתפלאותמה לעשות. אני שמח על   :לוי אהוד יובל

שגם בעיני הקואליציה זה נראה מוזר. תגיד 'אני לא עדים 
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 , '   מבין

האחרון שאמרת, המשפט  ,יושב מהצדאומר לך, אני אני   :צביקה צרפתי

, אני מציע שתתנצל לא אליי ,העקיצה האחרונה שאמרת

  בפני מי שאמרת.

  אני מתנצל בפניך, איציק.   :לוי לאהוד יוב

עזוב, זה לא חשוב. אין מצב שאפשר להעלים מהדו"חות   :איציק יואל

  הכספים כספים. עזוב אותך מהשטות הזאת. 

  אמרתי שלא ראיתי,  אני לא אמרתי שמעלימים.  :לוי אהוד יובל

  . אחר כך ואם מעלימים זה מגיע לעיתון  :גיא בן גל

.  :איציק יואל   גם נכון

יוד  :לוי וד יובלאה   , דו"חות כספיים שנה לקרוא 25ע, למדתי רק לפני אתה 

  העיתון זו לא אסמכתא מספיק טובה.   :איציק יואל

  זה מגיע אבל.  :גיא בן גל

שנה למדתי לקרוא דו"חות כספיים, יכול  25מר יואל, לפני   :לוי אהוד יובל

להיות שמאז השתנו הרבה דברים. אבל לא למדתי לקרוא 

שבו אין אזכור להפסדים, ואחרי זה בדו"ח כספי דו"ח 

מבקר חיצוני זה בולט לעין. אז יסלח לי מר יואל, כספי של 

הוא צודק, יכול להיות שהסברים לא היו במקומם, יכול 

לא למדתי בהתכתבות להיות שההשכלה שלי לא טובה. 

  אבל, 

  דנים בוועדת השקעות, בוא.   :צביקה צרפתי

  

  אולם הישיבות ****** אמיר גבע נכנס ל

  

   אמרתי לכם שהוא יגיע.  אל:- אתי גן

  גיע.המדברים עליו והוא   :גיא בן גל
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שקל, אז אולי גם הם יגיעו חזרה. אז  807,000דיברנו על   :לוי אהוד יובל

אולי מנהל לנהוג לפי החוק. אולי עיריית כפר סבא תחליט 

יו"ר יו"ר, ועדת השקעות יהיה  , מי שהחוק קרא לו להיות 

שלה היו עובדי עירייה, הדו"חות גזבר. החברים ה

יינתנו ברבעונים בזמן סביר אחרי זה.   הרבעוניים שלה 

  תגיד, אם אמיר גבע,   :צביקה צרפתי

  אבל אתה מפריע לי,מפריע לי,  סליחה, אתה  :לוי אהוד יובל

וצלח מעובד עירייה, אז למה שהוא לא יהיה, הוא יותר מ  :צביקה צרפתי

לוועדת השקעות, אז למה שהוא יפות ות הוא מביא הצלחו

  לא יהיה?

  אני אגיד לך. אם כבר שאלת שאלה טובה אני אגיד לך.   :לוי אהוד יובל

.  :צביקה צרפתי . .   אני איתו בקואליציה.  ,ואני לא חשוד 

אל תגיד על עצמך שאתה חשוד. אני  אתה לא חשוד בכלל.  :לוי אהוד יובל

מרתי שאתה חשוד. מתנצל עוד פעם, אתה לא חשוד. לא א

יודע לקרוא החוק . האל תגיד על עצמך דבר כז נקבע, מבקר 

אותו. יש חוזר מנכ"ל. אתה רוצה לשנות את מה שנאמר 

אתה לא בחוזר מנכ"ל? אז לך תשנה את חוזר מנכ"ל. 

  מוסמך ואנחנו לא מוסמכים לשנות את מה שקבע החוק. 

ם הרבה פעמים יש לכם השגות על החוק, אז אתעכשיו,   

ומסתבר שהחוק לא מסכים  ,עושים דברים איך שבא לכם

אז תגידו 'אנחנו יודעים יותר טוב אבל החוק חרא, איתכם. 

. זה לא עובד ככה.  החוק אז אנחנו אבל נעשה לפי החוק'

  הוא חוק. 

  (נשמעות צעקות של שמעון פרץ בחוץ)

שמעון כועס. שמעון כועס, יובל. אתה שומע את וואי   :גיא בן גל

   קות.הצע
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עיריית כפר סבא  צריכה לנהוג לפי החוק.עיריית כפר סבא   :לוי אהוד יובל

צריכה על הפסדים בזמן. עיריית כפר סבא  צריכה לדווח

שמנהלי התיק ייקבעו במכרז, כמו שהרבה עיריות אחרות 

התיק מנוהל בכלל  ,מסתבר שכל הקדנציה הזאת עושות.

אבל  נו עליו.ולא שמעשהיה פה מכרז חשאי  ובלי מכרז. א

גם חברי נפתלי שיושב בוועדת מכרזים, אולי יאשר אם הוא 

שמע אי פעם על מכרז לניהול תיק השקעות של עיריית כפר 

  מסתבר שיש בנקים או גופים אחרים שמנהלים אותו. סבא.

. לא עניין לוועדת מכרזים.זה   :נפתלי גרוס .  

לכן  ההשקעות. מנהל תיקאת יש ועדת מכרזים שקובעת   :לוי אהוד יובל

, אני חוזר ואומר, ביקשתי אינפורמציה אני חוזר רבותיי

, איך נבעו ההשקעות, למה לגבי ניהול התיקים, ההפסדים

באג"ח מדינת ישראל עוד לא פשטה רגל אבל מי שהשקיע 

. ואני מבקש שלנו הפסיד כל כך הרבה, בטח הפסיד  ..

חבריי  שלשהקואליציה תקבע, תענה ואולי אפילו יהיה דיון 

  שלא יכלו להתאפק, ישתתפו בו.

  תודה. יהודה, בבקשה.   :צביקה צרפתי

. ייתכן שיש פה איזשהו חברים, אני רוצה להגיד כמה מילים  יהודה בן חמו:

איזה חוזר מנכ"ל שצריך לבוא ולא נתפסנו שבאג בתהליך, 

ראשית דבר, אני רוצה לומר  מי יהיה מה יהיה. ולומר

ני אף פעם לא נכנסתי לוועדה לחברי ועדת ההשקעות, א

  הזו. הוועדה הזו נבחרה על בסיס של יכולת לתרום לעיר. 

  והחוק?   :לוי אהוד יובל

, אני מסיר בפניו את הכובע, ורוצה וכל מי שנמצא בוועדה  יהודה בן חמו:

  בעצם העובדה שמדובר,  להודות לכולם בלי יוצא מהכלל

  ? גם על ההפסד אתה מודה להם  :לוי אהוד יובל
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.   :צביקה צרפתי   ראש העיר בזכות דיבור.סליחה בבקשה, תן לו

  כשהפריעו לי אתה לא התערבת.   :לוי אהוד יובל

  ראש העיר בזכות דיבור.   :צביקה צרפתי

 807,000אני רוצה להבין על מה הוא מודה, על הפסד של   :לוי אהוד יובל

  שקל או על התייקרות הארנונה שבאה בגללו? 

שעתיים התיש את  הסכים. ז ביקשנו לדחות והאיש לאא  :צביקה צרפתי

 מה לעשות. ,ההצעה לסדר, נושעומד על זה הוא  ,המנכ"ל

  לא יכולנו לשכנע אותו. 

  הוא לא שעתיים התיש את המנכ"ל, תחזור בך, אתה חוצפן.   :לוי אהוד יובל

  דקות.  5  :צביקה צרפתי

  החוק קובע שהצעה לסדר תעלה,   :לוי אהוד יובל

  לא נראה לי שהמנכ"ל,   :ן גלגיא ב

  יכול ...אתה לא   :לוי אהוד יובל

  אתה מזלזל בו.מותש בכזאת קלות.   :גיא בן גל

  לפנות אליי, אתה יכול   :לוי אהוד יובל

צביקה, אתה  כשאתה אומר דברים כאלה על המנכ"ל,  :גיא בן גל

  מזלזל בו. 

.   :לוי אהוד יובל   אף אחד לא פנה אליי

  י שיכולת ההתשה של המנכ"ל קצת גדולה יותר.נראה ל  :גיא בן גל

  טוב, ראש העיר בזכות דיבור.  :צביקה צרפתי

  לא נמצא פה. אני שאלתי למה הגזבר   אל:- אתי גן

   הוא בחופש, אמרתי.  :לוי אהוד יובל

יו"ר.  אל:- אתי גן   הוא גם 

יו"ר. אתי, הוא לא יו"ר.  :לוי אהוד יובל   הוא לא 

., אתה מסכים אמרו  אל:- אתי גן . .   שהגזבר 

יו"ר של הוועדה. על   :לוי אהוד יובל אמיר גבע הוא היו"ר. אבל יש פה את 
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  מה את מדברת?

   שגיא רוכל. האחראי על הכספים זה  אל:- אתי גן

  עפ"י חוק.   :לוי אהוד יובל

גזבר העיר. הוא צריך היה להיות פה. שאלתי, אמרו לי   אל:- אתי גן

. אפשר היה לדחות את זה.  ..   שהוא 

  יובל לא רצה לדחות.  אתי, תודה.  :ה צרפתיצביק

  תדחה לישיבה הבאה.   :עמירם מילר

..  זה לא רציני, זה לא  אל:- אתי גן .  

  אתי, תודה. בבקשה, ראש העיר.  :צביקה צרפתי

  (מדברים ביחד) 

  בישיבה הבאה תהיה שאילתא, תהיו חכמים גם אז,   :לוי אהוד יובל

  דיבור. סליחה, ראש העיר בזכות   :צביקה צרפתי

יש יועץ משפטי, תענו למה אין דו"חות. יש הרבה מה   :לוי אהוד יובל

  ות.נלע

לכן אני רוצה להשלים את דבריי ואני לא מתכוון להאריך.   יהודה בן חמו:

כל מי שבוועדה. לכן אני חושב שלפחות אני אסיר תודה ל

שבא אני בהחלט אציע אם נתפס פה איזשהו פגם בהליך, 

ואליציה ומציעה את אחד מהאופוזיציה ראש עיר, באה הק

כלבי כם שיו"ר הוועדה שהוא למעשה, ההפך, לשיטת

  להשתמש בהם.השמירה והמושגים שהאופוזיציה אוהבת 

לכן אנחנו סברנו שההרכב הזה הוא הרכב נכון והצענו   

מזכרים או את החוזרים של . אז מי שקורא את אותו

  רייה, המנכ"ל ורוצה לתקן, אני אבקש ממנכ"ל העי

  ?בךזה מסואתה לא קורא? למה,   :לוי אהוד יובל

לישיבה הבאה יביא בדיוק את כל הדברים, את הנושא של   יהודה בן חמו:

ועדת השקעות בצורה הכי מסודרת שיכולה להיות, מי צריך 
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החוק. אבל בואו לא נשכח, שגם אם הגזבר להיות עפ"י 

 ,ל אותהבוועדה. ואמיר מוביהוא נמצא  צריך להיות יו"ר,

ואף אחד לא יכול לעשות והוא אחראי על הכספים בפועל, 

  בוועדה משהו שלא יהיה מקובל על הגזבר.

  החוק אוסר על חברים, אבל יש הסבר שלילי בחוק. לא,   :לוי אהוד יובל

יהיה יו"ר  דר' אמיר גבעשאם יש פה מישהו שלא רוצה   יהודה בן חמו:

יה לנצל את הכוחות הוועדה, אני חושב שזו טעות. הרעיון ה

ים הטובים ביותר שיכולים להיות, שישקיעו את המקצועי

  הכסף. זה מה שהיה לי להגיד.

   תודה.   :צביקה צרפתי

  ? ועל ההפסד אתה לא רוצה להגיד כלום  :לוי אהוד יובל

  סליחה,   :צביקה צרפתי

  בואו נפתח את הדיון, תסבירו את הנושא.   :לוי אהוד יובל

  אנחנו נחליט.  - ה, דיון או לא סליח  :צביקה צרפתי

  יגיד היועץ המשפטי למה אין לנו דו"חות רבעוניים.   :לוי אהוד יובל

סליחה, אנחנו נכנסים להצבעה. אני רוצה להסיר את   :צביקה צרפתי

  ההצעה מסדר היום, 

  מה, לנהוג כחוק?    :לוי אהוד יובל

ק מחדש את ויבדולהסמיך את המנכ"ל לבדוק חוזר מנכ"ל,   :צביקה צרפתי

  , לנו כל הנושא ויביא

  . , סליחההוא לא צריך הסמכה לבדוק חוזר מנכ"ל  :לוי אהוד יובל

  סליחה שנייה, מי בעד הצעת ההחלטה שלי? תודה.  :צביקה צרפתי

  רגע, רגע, רגע, היועץ המשפטי זה החלטה לא חוקית.  :לוי אהוד יובל

  מי בעד?   :צביקה צרפתי

נותן לו  :לוי אהוד יובל   סמכות לא לפי החוק? אתה 

  מי בעד ההצעה?   :צביקה צרפתי
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הוא לא יכול לנהוג לפי רגע, אבל בלי ההחלטה הזאת   :לוי אהוד יובל

  החוק?

  (מדברים ביחד) 

מה, המנכ"ל צריך אישור כדי לפעול לפי  הצעה לא חוקית.ה  :לוי אהוד יובל

  החוק?

, ר המנכ"ללא לבדוק. אני מציע שהמנכ"ל יבדוק את חוז  :צביקה צרפתי

ואם הוועדה הנוכחית היא עפ"י הרכב שאפשר כן לעבוד 

איתה למרות חוזר מנכ"ל, הוא יבדוק את הנושא ויחזור 

  אלינו. 

.  :לוי אהוד יובל   יש לך יועץ משפטי

תודה. מי בעד הצעת ההחלטה ולהסיר את הצעתו של יובל?   :צביקה צרפתי

  תודה. ממה, שלי, 

אתה לא מסיר ואחרי זה את שניהם.  אתה לא יכול לעשות  :גיא בן גל

   אתה מציע הצעה משלך. גם אומר שעל הדרך

  לא, לא,   :צביקה צרפתי

מה, איזה מן נוהל דיון זה? זה מה שהוא אמר. 'מי בעד   :גיא בן גל

  ולהסיר את ההצעה'. 

  (מדברים ביחד) 

  מי בעד להסיר את ההצעה? ממה, שלי,   :צביקה צרפתי

ה שלך לקבל את החלק של להביא דו"חות מה הבעי  :לוי אהוד יובל

  רבעוניים לפי החוק? 

  אורן, יהודה, שמעון, עמירם, איציק,  :צביקה צרפתי

  למה לא תעבדו לפי החוק?   :לוי אהוד יובל

, , ארנון, יאיר. תודה. מי נגדאמיר, איתן  :צביקה צרפתי ? בוקי, נפתלי

  , יובל. מי נמנע? גיא ואמיר, תודה רבה. אתי
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מחליטים להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר בדבר  :360 'מס החלטה

  בתיק ההשקעות של עיריית כפ"ס.₪  807,000הפסד של 

  

  אישור הסכם תרומה אמות השקעות בע"מ.  .3

  

אמות, בבקשה הסכם נעבור לסעיף הבא בסדר היום, אישור   :צביקה צרפתי

  אתי.

. קיבלת רשות אני מאחל למנכ"ל הצלחה לפעול לפי החוק  :לוי אהוד יובל

אני רוצה דו"חות רבעוניים גם בלי לפעול לפי החוק. 

  אתה חייב לפעול לפי החוק.  החלטת מועצה.

ים עכשיו, נראה אני רוצה, אתם גיבור חברים, ברשותכם  :אשל ארמוני

אתכם בעוד שעתיים, שלוש. מי שהיה בוועדת הכספים 

בקשה  שמע, אבל אני אחזור על הדברים. מדובר על

אשר תרומה של חברת אמות שמפעילה את צה למהמוע

, שמנסה להשתדרג על מנת להתחרות עם קניון ערים

  קניונים אחרים. 

מציעה לקניון, החברה  במסגרת השדרוג ומתיחת הפנים  

 ות, כאשר העבודות האלה מתבצענקודות 4- ב לבצע עבודות

על שטחים, על שצ"פים ושל שב"צ, והתרומה היא כזו 

, בעוד שהשטח כל העבודות על חשבונה חברה תבצע אתשה

  יישאר ציבורי ולא מסחרי.

של שמאי, שלפיה אין אנחנו הבאנו בפניכם חוות דעת   

השביח ולהטיל על החברה היטל בעבודות האלה כדי ל

את דעתו של היועץ השבחה. בנוסף, אנחנו הצגנו גם 

, לפיו אין מדובר בהסכם נדל"ן ולכן לא צריך המשפטי שלנו

  . עת משפטית, כפי שאולי יעלה פה בהמשךחוות ד
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בהמשך לדברים שעלו בוועדת כספים חודדו מספר נקודות,   

 שהבהירו מעל לכל ספק שהן לגבי העובדה שמדובר בשטח

שיישאר בבעלות העירייה ולא יהיה בעל אוריינטציה 

 החברה. והן לגבי מערכת היחסים בינינו לבין מסחרית,

בצע את העבודות בטווח זמן אתרים הם התחייבו ל 3לגבי 

  שנה מקבלת האישור בוועדה. של 

תרומה טובה, חיובית, בסך הכל אנחנו סבורים שמדובר ב  

היא משרתת אותנו בכל הנושא של מתיחת הפנים במרכז 

, WIN-WIN Situationהעיר. ומהווה בסופו של דבר 

  לתרומה. תודה. ואנחנו מבקשים את אישור המועצה 

  דה. התייחסויות, בבקשה גיא. תו  :צביקה צרפתי

אני יש לי שאלה מאוד ספציפית. קראתי גם את   :גיא בן גל

ההתייחסות של היועץ המשפטי, של עו"ד בן זקן וגם את 

 28אני מפנה אתכם לסעיף  ההסכם עצמו על כלל סעיפיו.

בהסכם, זה סעיף שמדבר על המיקום ועל העתיד הצפוי של 

פורשת לעובדה, אני יש שם התייחסות מ גן המשחקים.

כי מיקומו של גן  אקרא פשוט, זה קצר: "ידוע לחברה

ש גן המשחקים הינו לתקופה קצובה בזמן. המשחקים במגר

פרק הזמן כאמור, ייקבע עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של 

. החברה מתחייבת כי במועד קבלת ההודעה העירייה

לפנות את גן המשחקים, מגרש גן  על רצונה מהעירייה

למגרש אחר, היא תעבירו על חשבונה למיקום  חקיםהמש

אחר במתחם קניון ערים, שייבחר ע"י החברה בתיאום עם 

  חודשים". 12העירייה, והכל תוך פרק זמן של 

, אז למה למקם אם ידוע שהעסק שם הוא גם ככה זמני - א'   

מה בדיוק מייעדת העירייה במתחם  - אותו שם מראש. ב' 
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המיקום לא היה זמני. זאת  המדובר, שהרי אם לא כן

בעצם הייעוד העתידי של המתחם המדובר  אומרת, מה

האם כבר נבחנה מה החלופה. כי אתם בעצמכם  - הזה? ג' 

'זה יהיה זמני' , המיקום ייקבע בהתאם להסכמה אומרים 

הדדית של החברה ושל העירייה. מה המיקום העתידי 

  שאלות. 3אז החלופי אם חשבת? 

לך בתשובה אחת, היא תמצה לך את כל השאלות  ני אענהא  יהודה בן חמו:

יכולים  שלך. מכיוון שמדובר בשטח חום ואנחנו לא

התחייב על שטח חום, אנחנו משאירים לנו את ל

האופוזיציה להחליט בבוא העת מה נעשה בשטח החום. גם 

מה  אם יש החלטה עכשיו וגם אם אין, ואין עדיין החלטה

ה אווילי לתת מעכשיו בלי עושים בשטח החום, זה יהי

שיבוא וייתן לנו את לתחום בזמן, ובלי לשים סעיף כזה, 

  האופציה. 

נגיד מחר, סתם דוגמא, עיריית כפר סבא תחליט שהמקום   

מרכז קהילתי, בית התנועה הירוקה, המוזיאון להזה יהיה 

  הירוק שדנים בזה. 

יו  :גיא בן גל   דעים. פעם דיברו על לעשות שם עירייה, זה כולנו 

גם או עירייה, לא משנה. אנחנו עדיין שומרים את   יהודה בן חמו:

ימו וזה יישאר לכל גיד להם 'תשאהאופוזיציה. אני לא 

. ולכן התשובה  החיים, אלא רק עם הבלאי אתם תחליפו'

  האחרות. הזו מייתרת את התשובות לשתי השאלות

ה. אם אתם אני לא יודע, אומרים סוף מעשה במחשבה תחיל  :גיא בן גל

יודעים מראש שהזמן קצוב, למה לייעד את המקום מראש? 

אתה אומר קצוב. אתה אומר זה יכול להיות שנה, זה יכול 

  , אבל אתה שומר לעצמך את האופוזיציה?שנים 10להיות 
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.  יהודה בן חמו:    נכון

    ?קרה שנים, מה 5יהיה לך גן משחקים   :???

.   :גיא בן גל שזה יהיה הכל על חשבונם,  מה גם שדאגתםבסדר, אוקי

  אז זה בסדר.  ,גם הפירוק

שאנחנו לא  יותר מזה, גם אם הם יחליטו או שאנחנו נחליט  יהודה בן חמו:

עושים את זה במקום הזה, אין להם מקום שיכול להכיל את 

   השטח הזה, וזה יהיה במקום ציבורי אחר.

  בסדר.  :גיא בן גל

ומסתובב הרבה סיטי הייטס אני גר בהבהרה לגילוי נאות,   :אברהם שיינפיין

כידוע, היום  - עניין הזה. אחד בכמה שאלות  בכיכר ויש לי

בכיכר העיר, שמוזס מאוד קשה עם - יש מטרד מאוד

תצא ארובה שהריחות איומים, איומים ולא יכול להיות ש

על הדשא, שזה דבר שבשום פנים ואופן אי אפשר להסתובב 

ם צריכים לסגור את שם. לא בקניון, לא בכיכר. אנשי

  החלונות. 

השאלה מה הולכים לעשות ברחוב ויצמן, שהולכים לעשות   

אנחנו צריכים לאשר את זה,  , מה הולך להיות שם?דקשם 

  אנחנו צריכים לדעת מה הולכים לעשות. 

  זה היה בדיון בוועדת המשנה לתכנון ובנייה.   :עמירם מילר

  היה, אז תגידו.   :אברהם שיינפיין

   הציגו את זה גם במועצת העיר.  :צרפתיצביקה 

גם אם אתה עומד על  מבחינת תכנונית לי,באופן כלחברים,   יהודה בן חמו:

ויצמן אתה לא בדיוק רואה את מה שזה. כשמאריכים את 

 מקרב את האנשים לבוא ולראותואם תרצה אתה  ,המרפסת

את כל מה שקורה על הכיכר. ברמה העקרונית, לא מתוכנן 

יכול להיות שבעתיד יהיו ספסלים. יכול להיות  שום דבר.
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שבעתיד יהיה ריהוט רחוב. יכול להיות שישימו גם מכירת 

גלידה ולא יודע מה. כרגע אין שום תכנית, אלא להביא עד 

  ת על הזה. הקצה את האנשים שיוכלו להיו

השאלה אם מאשרים את זה היום ומביאים תכנית היא   :אברהם שיינפיין

עסק  שהם לא יחליטו לעשות שם אישור שלנו?צריכה לעבור 

  זה אחד.  כלשהו,

  שימוש חורג.   :לוי אהוד יובל

   - הם לא יכולים לעשות שום דבר בלי  :צביקה צרפתי

יש התייחסות בהסכם שכל תוספת שתצריך רישוי, תגיע   :גיא בן גל

   לוועדה לתכנון ובנייה. 

יביאו  אתה רוצה?מה  אבל כל חבר יכול לערער במליאה.  :עמירם מילר

  למליאה.

עכשיו את גן שאלה נוספת, במקום הזה שהולכים לעשות   :אברהם שיינפיין

יודעים או לא,  הזדמנות לעשות שם זו המשחקים, אם אתם 

. הגישו התנגדות והגיעו לבית המשפט, אתה  לונה פארק וה..

  צריך לדעת את זה טוב מאוד, 

  זה היה בכיכר.  :גיא בן גל

  לא. שם.   :ןאברהם שיינפיי

  בכיכר.  לא שם, בכיכר.  :צביקה צרפתי

  גם שם.   :גיא בן גל

  שם. שם.   :אברהם שיינפיין

  הם לא יכולים להגיש כי זה שצ"פ.   :צביקה צרפתי

  שם. אני אומר לכם,   :אברהם שיינפיין

  זה היה בכיכר, זה לא שם.   :צביקה צרפתי

  בכיכר.  אל:- אתי גן

  לא בכיכר.   :אברהם שיינפיין
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,   :א בן גלגי   הלונה פארק היה ממוקם פיזית בכיכר, הם רצו לנייד אותו

  אבל הם לא יכולים,   :צביקה צרפתי

  בסדר, גם לא אישרו להם.   :גיא בן גל

  לא אפשרנו.   יהודה בן חמו:

זה היה חברת חבס עוד  נכון. אבל הוא צודק שהם ביקשו.  :גיא בן גל

  בכלל.

שלא יעשה. זה לא שהעירייה הורידה  בית המשפט גרם לזה  :אברהם שיינפיין

  את זה, בית המשפט גרם לזה. 

  כן, אבל זה לא לונה פארק הולך להיות שם.    :צביקה צרפתי

לא משנה. אני רק שואל אם לקחו את כל הנתונים האלה,   :אברהם שיינפיין

  , שמחר לא יהיה מצב

  הכל, הכל.   יהודה בן חמו:

ה העניין. צריך לחשוב על הרעיון . זיבואו יתנגדו שובש  :אברהם שיינפיין

  הזה. 

.   :צביקה צרפתי   בבקשה, אתי

..אני רוצה קודם כל להגיד תודה לעירייה ש  אל:- אתי גן אותה בוועדת  .

קום לפטור מארנונה, מה משניתן כי היה פה סעיף  ,הכספים

שנקרא עד קץ כל הימים. אז יפה שהגעתם למסקנה שזה 

דעת שלך, שאנחנו ביקשנו מיותר. ולכן חוות ה היה סעיף

משפטית, היא מיותרת לחלוטין כי לא התייחסנו, לא 

אם אני זוכרת  - ביקשנו. הייעוץ המשפטי ביקשנו. אז א' 

טוב וכתבת על ב', אבל זה לא משנה. העיקר שהסעיף הזה 

  בכל זאת שומעים אותנו קצת.  קודם כל ירד ויפה מאוד.

תסתכלו בסעיף מה שלי מפריע כן בכל הנושא הזה, שאם   

, שזה לא יהיה בבעלות כל העבודות, איפה שהם עושים 26

מצד שני, בעלות ולא חזקה. אבל  מעל השצ"פים, לא יהיה
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רשאית החברה עפ"י שיקול דעתה להוציא, להחליף, לשנות, 

להוסיף מתקנים, להוריד. זאת אומרת, לעירייה אין פה 

  . שום דבר. SAYפתאום שום 

  ישור בנייה. אלא אם נדרש א  :???

. אתה   אל:- אתי גן סליחה, אנחנו קיבלנו מצגת מאוד יפה, שרוצים א'

  , כמו יודע, לפתיחה לחתוך סרט בדיוק

בכל הפעולות החברה "שורות כתוב:  2סליחה, אבל עוד   :ארנון לוי

  בכל דרישות הרשויות".  תעמודנה

קן, אתה יודע, לכתוב, זה כמו באוויר. אז הם החליפו מת  אל:- אתי גן

  הביאו מתקן, 

  ארנון, תן לה. תן לה.   יהודה בן חמו:

ואחר כך הם החליטו שהם יוציאו. אז  500,000 שעולהזמני   אל:- אתי גן

  גזרו את הסרט, תקשיב, ארנון זה אחד.

  (מדברים ביחד) 

לחברה לעשות במה  אני חושבת שניתן פה חופש רב מדי  אל:- אתי גן

כשאני  ועכשיו, ירייה.ששייך לעשהיא רוצה על שטח ציבורי 

מתקשרת למה שאתה אמרת, מסתבר שמסעדת מוזס 

כי כל הסיפור של הארובה, של המסכנה בכלל לא אשמה. 

החברה, מתחום המתקנים של הפעלת מסעדת מוזס, הם 

  חברת אמות.

ופתאום תובעים את מוזס. כי חברת אמות יכולה לעשות כל   

דבר. חברת מיני דברים שמרשים, כמו פה. בדיוק אותו ה

מוזס לא עשתה את הארובה. חברת מוזס לא סגרה את 

  , הפתחים בחנייה התת קרקעית

  אני מצטער, את לא מכירה.את לא מכירה את העובדות.   :צביקה צרפתי

זה הכל הולך, נותנים פה יד וזה החברות על חשבונה.   אל:- אתי גן
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קצת מוגזם. נקודה , ואני חושבת שזה לחברת אמותחופשית 

  פת שהועלתה זה הסיפור של הדק. נוס

הראו לנו שם  אם אתם זוכרים, למי שהיה בוועדת הכספים  

. שאלנו, השאלה הראשונה היתה 'האם כסאות, שולחנות

יוקם שם או בית קפה, או יקשרו את זה למשהו. אולי אם 

. על במצגת היה  לא, אז אולי נוריד, אולי לא נשים, אולי כן'

  יוק לדברים האלה. טח שנראה מתאים בדהדק ש

   , האם באיזשהו היות ויש פה פטורים מארנונות וכל מיני

שברגע ששם נכנס איזשהו מקום בחוזה יש התייחסות 

זכיין, שוכר או משהו כזה, הזכיין או אם אמות תרצה 

לפי כסאות, כל לשלם במקומה, יחויב המקום בארנונה או 

  יהיה שם חיוב? הדברים האלה. האם 

  תודה. אמיר.   :צביקה צרפתי

אחרות קצת את החלק  אני מבקש לחזור ולהדגיש במילים  ד"ר אמיר גבע:

 הראשון של הדברים שאתי אמרה, כי זה לא מובן מאליו.

באנו לוועדת הכספים, ההסכם לי אישית נראה טוב, למעט 

סעיף אחד שמאוד מאוד הטריד אותי ומופיע פה לפניכם, 

ה דיבר באמת על זשבו החלק השני של הסעיף ה 27סעיף 

  שיפוי במקרה שהשתנו כללים כאלה ואחרים. 

נו, גם אתי וגם אני. גם בנקודה הזאת אנחנו התרעמ  

ט. אז ככלכלנים וגם כאנשי ציבור. אז בינינו, אנחנו מיעו

יכולתם לנפנף אותנו ויכולתם להגיד לנו לבוא למועצת 

 , גםולהעביר, והיה עובר פה ההסכם כנראה ברוב גדולהעיר 

  עם הסעיף הזה. אבל זה לא היה הגיוני הסעיף הזה. 

אני פה אומר את זה באמת, במילים אחרות ממה שאתי   

אשל, כי אני מתייחס אליך לשבח.  אמרה. אני אומר את זה
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אני יודע שאתה עסקת בהכנת ההסכם הזה. הסעיף הזה לא 

ולא היה נכון. אני מאוד מעריך את זה שאתם היה הגיוני 

שלא היה לו  הנושא, מחקתם את הסעיף הזההסדרתם את 

  מקום. אני חושב אני תומך בהסכם כפי שהוא עכשיו. 

  תודה. איתן, בבקשה.   :צביקה צרפתי

. קודם כל, אם המקום הוא פתוח או כמה שאלות כדי להבין עו"ד איתן צנעני:

גן פתוח?סגור?     כלומר, אם הגן מגודר או שהוא 

  פתוח.   :???

גן פתוח, אוקי. אין התייחסות בהסכם לנושא הזה שלא  :עו"ד איתן צנעני

כלומר, ישימו שם מחר דוכן  תהיה שם פעילות עסקית.

אסור  למכירת מזון, מותר או אסור מבחינת ההרשאה?

היתר זה דבר זה לא מופיע בהסכם.  - חינת ההרשאה מב

אחד, אישור עסקים זה דבר אחד, והרשאה שלנו זה דבר 

   אחר.

  ) (מדברים ביחד

"  :אשל ארמוני מתן היתר או אין בהסכם זה משום למען הסר ספק: 

  ,"השכרה מצידה

  איפה זה? איזה סעיף?   :גיא בן גל

. "של העירייה ו/או הוועדה המקומית לתכנון ובנייה כפר 2  :אשל ארמוני

  וש מסחרי בעבודות, לאחר ביצוען ו/או ב...". סבא לשימ

  וכנים זה לא עבודות.הצבת דזה עבודות.  עו"ד איתן צנעני:

  (מדברים ביחד) 

שוב, אני שואל. היועץ המשפטי, מבחינתך זה מכסה את  עו"ד איתן צנעני:

  מה אתה אומר? העניין הזה שלא ניתן לעשות שם שימוש?

  (מדברים ביחד) 

 אין בהסכם, שאלתי אם מותר או אסור להציב שם היום עו"ד איתן צנעני:
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  עפ"י ההסכם?

שימוש ברגיל על פניו לא מאפשר הייעוד שלו הוא שצ"פ, הוא   :עו"ד אלון בן זקן

היה וירצו להגיש בקשה לשימוש חורג, היא תידון לדוכנים. 

ולכל אחד מהחברים, גם  ,המקומית לתכנון ובנייהבוועדה 

   למליאה אם ירצו. אפשר להעלות את זה

אני עונה  ., לשאלה של אתיאני רוצה להשלים רק את אשל  

נאמר בהסכם  התייחסתי לזה בחוות הדעת שלי. לך, אני גם

שכל עוד השימוש בעבודות ובמקרקעי עבודות  27בסעיף 

יהיה ללא תשלום פתוח לכל הציבור, החברה לא תחויב 

בארנונה ולא באגרות והיטלים. משמע, בכל מקרה של 

  , מסחרי שימוש אחר, לרבות

   ורש?למה משמע? למה לא לכתוב את זה במפ עו"ד איתן צנעני:

  (מדברים ביחד) 

כל שימוש לא בעייתי בכלל ואני כותב את זה בחוות הדעת.   עו"ד אלון בן זקן:

  את האפשרות,  אחר יאפשר לעירייה לבחון

  מה שלא כתוב ניתן לפרשנות.  עו"ד איתן צנעני:

  לחייב בארנונה,  עו"ד אלון בן זקן:

  (מדברים ביחד)  

מקרקעין, בגלל זה גם חוות ב עשייה לא. זה לא הסכם של  עו"ד אלון בן זקן:

  בשביל להבהיר, לא נדרשת. היא נדרשת  הדעת שלי

בכלל.  הסכם מאושר פה בגלל נוהל התרומות של העירייה  :גיא בן גל

   אם לא היה נוהל תרומות, זה גם לא היה מגיע לפה.

.   עו"ד אלון בן זקן: .   צריך להגיע לוועדת.

  ולעירייה, ולמועצה.   :גיא בן גל

למועצה, כי מאשרים את  הלהגיע מכוח האינרצי  ו"ד אלון בן זקן:ע

  ..   הפרוטוקול של ועדת.
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.   :גיא בן גל   נכון

 םהדבר נוסף, לא ראיתי פה סעיף סנקציה. מה קורה אם  עו"ד איתן צנעני:

  מפירים את ההסכם הזה?

  איך הפרו?  עו"ד אלון בן זקן:

  , איך הפרו? יציבו שם מתקנים עו"ד איתן צנעני:

  שולח פיקוח,  אליעזר פירשטיין:

   (מדברים ביחד) 

  תן, לא שווה להם, אי  :צביקה צרפתי

  יכול להיות שלא שווה להם, אבל מה שלא כתוב לא קיים.  עו"ד איתן צנעני:

.  :צביקה צרפתי   זה יותר מקדם אותם מאשר אותנו

  (מדברים ביחד) 

  אני כרשות אין לי,   יהודה בן חמו:

  פה נתת להם בכל זאת,  :עו"ד איתן צנעני

  נתתי להם בהתאם להסכם.  יהודה בן חמו:

  תודה. יאיר, בבקשה. חברים,   :צביקה צרפתי

אני מבקש להסב את תשומת לבכם לזה שייתכן שהעובדה   :יאיר אברהם

שהקניון נמצא בסיטואציה, שבה הוא צריך להשקיע 

באזורים או בשטחים ציבוריים על מנת באמת לשפר אולי 

  . Gצב התחרותי שלו בהשוואה לקניון מאת ה

נו גם לחשוב יכול להיות שזו יכולה להוות הזדמנות עבור  

מחדש על שיתוף הפעולה אפשר לקרוא לזה, או על המרחב 

בכלל שנקרא כיכר העיר. משום שלדאבוננו, גם על סמך מה 

פה ממה ואחרים, שהזכירו את הבעיות שיש בסיטי שאמר 

לא מנוצל המרחב הזה בוננו ובכיכר העיר, לדא הייטס

כראוי. הן בכל מה שקשור לענייני תרבות, והן בכל מה 

  שימוש מושכל בשטח הענק הזה.שקשור ל
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צריך לנצל את ההזדמנות הזאת בשביל ואני חושב ש  

להרחיב את היריעה, ולחשוב מה לעשות עם כיכר העיר 

כולו. בין אם זה קונכייה, בין אם זה צמצום  כחלק מהמיזם

להיות חלק, לגלות יותר שטח כיכר העיר. זאת אומרת, של 

ולא לחכות  הליכי התכנון.אקטיביות אני אקרא לזה ככה, ב

את מה שהוא מציע אך ורק על שטחים שהקניון יציע 

  שמוזכרים פה בהסכם. 

אז השאלה היא, האם בהסכם אפשר להוסיף סעיף שמאפשר   

  ותף, , להיות שגם לעירייה לקחת חלק בהליכי התכנון

הקניון מבין במיוחד מה שכן, יאיר, אי אפשר להוסיף.   יהודה בן חמו:

לאור האירועים האחרונים, שיש להם אינטרס לחזור אלינו 

ולראייה, לא מעט מהאירועים שלא  שהאירועים יהיו שם.

  ת שכן יתקיימו. הם מנסים לפתומתקיימים שם 

  ברור.   :יאיר אברהם

כספי. אם הנוחות של התושבים שהאירוע  השיקול הוא לא  יהודה בן חמו:

בכיכר וזה משתלם, אז אנחנו מוציאים חסויות  יהיה

עירונית בכדאיות והשתתפות בכספים שלהם. אם האירוע 

הוא יהיה בפארק או במקומות אחרים, גם במחיר של ש

   .היו לנו לא מעט מקרים בעבר, חד משמעיתותשלום 

ות איך מתכננים חלק מהקונטקסט הבא זה גם לנסות לרא  

עושים גרוש וחצי והם גם כן, גם בהסכם איתם, שגם אנחנו 

את הכיכר, גם את הבמה וכן הלאה וכן הלאה. אבל אני לא 

  רואה, פה כבר אי אפשר. 

  ? - משום שמה, אתה לא רוצה לכפות את זה או משום ש  :יאיר אברהם

.  יהודה בן חמו:    אתה לא יכול, כי ניהלת משא ומתן

שיתוף הפעולה הוא מאוד רק עדכון קטן שתדע, יאיר,   :תיצביקה צרפ
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מה שפעם, לפני שנה או אקטיבי בתקופה האחרונה. לעומת 

היינו גם שמים גרוש וחצי על החסות או על  שנתיים

  השיתוף, היום אנחנו רק שמים את הסמל שלנו. 

. אני מדבר על שינוי מהותיאני לא מדבר באירועים, חבר'ה.   :יאיר אברהם

  ינוי אדריכלי בכיכר העיר. ש

רציתי רק להגיד שההשקעה, צריך להסתכל על זה, אנחנו   :אשל ארמוני

לא אולי בא לידי ביטוי פה מחדדים כל מיני דקויות. מה ש

הם לא מגישים את לדבריהם, ושפה מדובר על השקעה, 

, הם משלמים בעצמם. החשבוניות לא לי ולא למפעל המים

ליון לדבריהם, לפיתוח שטחים מי 25הולכים להשקיע הם 

  שלנו. 

מאוד משמעותית. - אז אפשר להסתכל על זה כתרומה מאוד  

מיליון, זו התרומה הכי משמעותית שהגיעה  10גם אם זה 

אנחנו מחפשים את הנקודות, לעירייה. ולכן אני אומר, 

שלהם יש פה רצון בואו נסתכל גם על התמונה הכוללת רגע. 

ם נמצאים, ולכן ההסכם הזה בגלל המצב הכלכלי שבו ה

  הוא טוב. 

  תודה, יובל, בבקשה.   :צביקה צרפתי

קצת הופתעתי בחודש שעבר לקרוא שמחזירים אותנו   :לוי אהוד יובל

אני קצת הופתעתי. ראיתי לוועדת כספים לקבל תרומה. 

אמרתי איזה יופי. באמת, , תרומה הסכםבוועדת כספים 

מאות משפחות  צריך שהקניון הזה יתחדש. יש שם כמה

  . ותסשמתפרנ

יש תושבים כמו ממה ואחרים שהיינו איתם בקשר הרבה   

 100- מאוד זמן, שהרעש הרעיד להם את הבית, הגיע ל

... את הבקשה . צחקו מהם, אחרי זה מדדו את זה, דציבלים
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ייצוגית. יש אנשים שחיים שם, זה הבריאות שלהם  לתביעה 

  וחבל. 

גיליתי להפתעתי, גם  27ף סעי 5פתאום בעמוד אלא מה, ש  

שיפוי, גם פטור מארנונות, מהיטלים. ואמרתי 'חבר'ה, 

סליחה, ארנונות והיטלים לא נותנים בוועדת כספים פטור. 

גם מועצה'. אם זה חייב בארנונות והיטלים, למשל היטל 

שיש בנייה של תוספת שטחים השבחה, אם מישהו חושב 

יש מהלך דרך מקורים למבנה מסוים יוצרת השבחה, אז 

ואם יש פה  בטח לא אנחנו נשב פה. משרד הפנים לפטור. 

ניתן פטור.    חובה בארנונה, בטח שאנחנו לא 

סתר בחוזה שהמהות שלו אז שאלתי אם לא מדובר פה בה  

גינה או  האמיתית, הנסתרת, היא עבודה ציבורית של בנייה 

סתירה את העובדה שאנחנו הולכים לתת פה פטור גן שמ

והיטלים, ואפילו גם אם יקבעו כאלה, אז אנחנו  תמארנונו

  נשפה אותם. אנחנו נעביר מכיס ימין לכיס שמאל. 

שאמרו לי מה פתאום. כשנותנים לנו מתנה אלא מה,   

, אתה קופץ? אמרתי 'חבר'ה, בואו, הרבה להשביח את העיר

שביחו את העיר, אבל החוק הוא מעל. החוק קובע דברים ה

ם חייבים בהיטל'. ואם הם לא יש דברים כאלה השאם 

חייבים בהיטל, אז אל תבטיחו פטור מהיטל. לא צריך פטור 

שיפוי במקום  מהיטל במקום שאין היטל. אתם מבטיחים

  שיכול להיות שיפוי. אז תחליטו מה אתם עושים.

באנשים שמתפרנסים  מתוך התחשבות ובאמת אני ביקשתי  

בל אתה במקום הזה, שיביאו את הדבר הזה למועצה, א

יביאו חוות דעת משפטית ח, "יודע, לפחות בשביל הכסת

שיהיה לנו למה להתגונן, ולהגיד היתה חוות דעת משפטית 
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. שאמרה שאין פה שום פגם. שיביאו חוות דעת של שמאי

.. שמאי ששמאי אומר שאין פה שום פגם.  המלצתי על .

  שיקול דעתו. 

 קשה םשום מקוממטר ש 2,200מדובר פה באיזה רק מה,   

מטר  2,200- בלקרוא את זה, אבל למיטב ידיעתי מדובר פה 

אני יודע שגברת אחרת עם פרגולה אחת  של שטחי קירוי.

 2,200מטר מרובע תשלם ים כסף, אבל פה דובר  2-3של 

חבר'ה, זו תוספת אדירה. מטר תוספת שטחים מקורים. 

זה לא ואם היטל השבחה ואם זה לא חייב בהיטל השבחה, 

יודע.  בסמכות   משרד הפנים לפתור, אני לא 

וגם לממה חברי, שני  אני מציע גם לחבריי מהאופוזיציה  

שם,  , מתפרנסמתוך התחשבות במי שעובד שם - דברים. א' 

בואו לא נשים להם כרגע את המקל בגלגלים, מתוך 

אני אמרתי שהקונכייה שהם מציעים התחשבות בדיירים. 

, כי היא הולכת לעשות נראית לי כמו איזה פיגוע אקוסטי

אבל יש סיכוי את הרעש לתוך הבתים.  יפויעממברנות ש שם

זה הרבה יותר שהיא תצליח, יש להם יוצאי אקוסטיקה. 

  טוב מאשר להשאיר את המצב כמו שהוא.

הוא  אתה תראה את התמונות של המבנה, הקירוי הזה  

משהו מדהים. עכשיו אני מציע, באמת, לחבריי 

ו לשם שינוי נתמוך בהצעה הזאת, וניגש בואמהאופוזיציה 

איתה אחרי זה למשרד הפנים. היה ובאמת למרות חוות 

דרך אגב, אמיר, אולי לא  2בסעיף  נטען פההדעת המלומדת 

, הורידו את השיפוי, 22- ל 27- כל כך שמת לב, העבירו לנו מ

  השאירו את הפטור מארנונה. אז בירכת מוקדם מדי.

סתמך על התחייבות העירייה כי יובהר שכל זה יבוצע בה  
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ארנונות, אגרות והיטלים. לא החברה לא תחויב בתשלום 

התחייבות, שזה נעשה תוך  צריך שיפוי. ברגע שנאמר פה

אין תרומה תוך התחייבות. אני נותן לך תרומה, קח, תעשה 

איתה מה שאתה רוצה. אבל מה הקשר בין הגינה שתיבנה, 

גינה, תתרום לבין הקירוי? אין קשר. אתה רוצ ה לתרום 

גינה. למה אני צריך להתחייב לך על פטור מהיטלים 

גינה. בואו נפריד.  ומארנונות בזמן שאתה הולך לבנות 

  הערבוב הזה הוא קצת מין שבאינו מינו.

.   עו"ד אלון בן זקן: .   כל עוד.

.   :צביקה צרפתי   עזוב, אלון

, אלא לקהל הרחבבוודאי שהקירוי של הקניון יהיה פתוח   :לוי אהוד יובל

  מה. 

  הקירוי השצ"פ.  אליעזר פירשטיין:

. הקירוי של הקניון הוא יהיה תוספת לשטחים המקורים  :לוי אהוד יובל

  שטחים מקורים בקניון. אלא מה, אם אנחנו נמצא, 

  ?או נגד בעדבסוף רגע, אבל אני לא מבינה יובל, אתה   אל:- אתי גן

  . אני אמרתי. אתי, אמרתי  :לוי אהוד יובל

  מאיפה אתה יודע איך אנחנו רוצים להצביע?   אל:- אתי גן

  אני אמרתי שאני מציע.   :לוי אהוד יובל

  אתה מציע לנו? מה   אל:- אתי גן

  אמרתי, אני אחזור. אני מציע להצטרף להצעה,   :לוי אהוד יובל

  אני אסביר לך רק,   אל:- אתי גן

  , שנייה, לפני שתסבירי לי  :לוי אהוד יובל

במצגת, לפי הציור, לפי מה שהציגו לנו לשם ההגינות,   אל:- אתי גן

  הקירוי הוא לאורך הפרוזדורים באוויר. 

  שצ"פים.   :איציק יואל
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באוויר. כאשר מחייבים ארנונה, ותתקן אותי דבורה אם   אל:- אתי גן

כאשר אתה מעמיד עוד עמודים בקצה הקירוי, אני טועה, 

גת הם אתה מחויב. פה לפי שאיך שהם הראו לנו במצ

הולכים להרחיב את הקירוי שישנו, הוא לא ייסגר, על 

  התשתית הקיימת באוויר. 

שההצעה שלי גם לחברי  בגלל זה אמרתי כל הכבוד לאתי.  :לוי אהוד יובל

האופוזיציה, הצעה אתי, אני לא אומר לכם מה לעשות. 

  אתי, אפשר? 

  (מדברים ביחד) 

  תודה. מי בעד?   :צביקה צרפתי

  סליחה, אני אגמור לדבר.   :ילו אהוד יובל

  תודה.   :צביקה צרפתי

אפשר לתלות קירוי, גברת גן אל, אפשר לתלות קירוי גם   :לוי אהוד יובל

עם תמיכה מלמעלה. לא צריך עמודים. מטר,  12ברוחב של 

  זה לא...אלא מה, 

  (מדברים ביחד) 

ה צריך אשל, אני חושב שהרעיון הוא פנטסטי, כי הקניון הז  :אברהם שיינפיין

  בהחלט זריקת עידוד, אין מה לדבר. 

  מתיחת פנים.   :גיא בן גל

ת, כי בהחלט זה חשוב, אני מדבר הוא חייב. הוא חייב לעשו  :אברהם שיינפיין

על הסוחרים שנמצאים שם. אבל אני באופן אישי לא יכול 

לא יודע, באמת אני להצביע בעד מסיבה אחת פשוטה, אני 

מה זה עושה לדיירים. גרים שם לא יודע מבחינה אקוסטית 

  מאות אנשים. 

  מה הקשר לאקוסטיקה?   יהודה בן חמו:

   לא יודע. לא יודע מה הולך להיות.  :אברהם שיינפיין
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  להפך, הוא מונע את הרעש,   :צביקה צרפתי

יודע, לא יודע. אני לא יודע, יכול להיות שזה הכי  טוב   :אברהם שיינפיין לא 

ואני צריך לדעת ולתת משפחות  שיש בעולם. גרים שם מאות

  גם תשובות, גם לאנשים שנמצאים שם, 

   אומרים לך פה אנשים. איזה אקוסטיקה יש בפרוזדורים?  יהודה בן חמו:

  לא יודע.   :אברהם שיינפיין

  . ההפך, יהיה פחות רעש ממה שיש היום  :צביקה צרפתי

יועץ אקוסטי, יעשה מ  :לוי אהוד יובל ודל ויבדוק ממה, אני ביקשתי שיבוא 

  את זה. 

  לא יודע מה הולכים לעשות שם.   :אברהם שיינפיין

  יועץ אקוסטי עושה מודל ובודק את זה.   :לוי אהוד יובל

  אני לא יכול, יש מאות אנשים שגרים שם.   :אברהם שיינפיין

איזה אקוסטיקה? על מה אתה מדבר? אין מוסיקה שם   יהודה בן חמו:

  יני מזון? בכלל. למה שלא יהיה יועץ לעני

מזון ושוק האוכל וקניון ערים זו נקודה כאובה דווקא,   :גיא בן גל

זו נקודה כאובה. אתה יודע.  דוכני המזון ביום שישי שם 

  הם שנים לא קיבלו אישור של משרד הבריאות. 

  (מדברים ביחד) 

  תודה. אני רוצה להעלות להצבעה.   :צביקה צרפתי

  קאי. צריך חתימה של האקוסטי  :עמירם מילר

  עושים מודל כדי לבדוק.   :לוי אהוד יובל

לא. מי בעד לאשר את ההסכם עם אפשר להתאחד פה אחד?   :צביקה צרפתי

אמיר, אתי, נפתלי, גיא, ממה, שלי, אורן, צביקה, אמות? 

ארנון, יובל. מי איתן, יאיר, יהודה, עמירם, איציק, אמיר, 

  נגד בבקשה? מי נמנע? בוקי, תודה. 
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מחליטים לאשר את הסכם התרומה עם חברת אמות בע"מ  :613 מס' החלטה

  המצורף לפרוטוקול.

  

4.  .   מינוי יעקב אביטל כחבר בוועדת כספים במקומו של ממה שיינפיין

  

יכים לעשות אנחנו עוברים לסעיפים האחרונים. אנחנו צר  :צביקה צרפתי

אני מבקש לאשר את  4כמה חילופים בוועדות. סעיף מספר 

 חבר המועצה החדש, כחבר ועדת כספים.  ,יעקב אביטל

מינוי יעקב אביטל כחבר בוועדת כספים במקום ממה 

  שיינפיין. זה אחד. תודה. 

  פה אחד.  :???

פה אחד את מינוי יעקב אביטל כחבר בוועדת  מאשרים :362 מס' החלטה

   הכספים במקומו של ממה שיינפיין.

  

נון ובנייה ומינוי יעקב מינוי ממה שיינפיין כחבר בוועדת המשנה לתכ  .5

ן ובנייה.   אביטל כמחליף חבר מסיעת מעוף בוועדת המשנה לתכנו

  

חבר ועדת משנה ומינוי יעקב  מי בעד מינוי ממה שיינפיין  :צביקה צרפתי

  אביטל כמחליף? 

  פה אחד.   :איציק יואל

  פה אחד, תודה.   :צביקה צרפתי

יין כחבר בוועדת פה אחד את מינוי ממה שיינפ מאשרים :363 מס' החלטה

המשנה לתכנון ובניה ומינוי יעקב אביטל כמחליף חבר מסיעת 

   מעוף בוועדת המשנה לתכנון ובניה.
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ובוועדת   .6 מינוי יעקב אביטל כחבר בוועדה לקידום מעמד הילד 

  הביטחון.

  

ועדה למעמד הילד ועדת בוכחבר  מינוי יעקב אביטל  :צביקה צרפתי

  ביטחון, פה אחד, תודה. 

מאשרים פה אחד את מינוי יעקב אביטל כחבר בוועדה  :364 מס' טההחל

  לקידום מעמד הילד וכחבר בוועדת הביטחון. 

  

  מה זה נקרא ועדה לקידום מעמד הילד בוועדת ביטחון?   :ד"ר בוקי צ'יש

.   :צביקה צרפתי   ובוועדת ביטחון

  שלא כונסה כבר חצי שנה.   :גיא בן גל

  וד ועדת ביטחון בקדנציה?צביקה, תהיה ע  :לוי אהוד יובל

  (מדברים ביחד) 

האצלת סמכויות ראש העיר עפ"י חוק רישוי עסקים ותקנות עפ"י חוק   .7

ותקנות, על פיו לסגן ראש העיר וממלא מקומו, צביקה  רישוי עסקים

לחוק הרשויות, בחירת ראש הרשות וסגניו  17צרפתי, עפ"י סעיף 

  (מחוץ לסדר היום). 1975וכהונתם, תשל"ה 

  

  חברים, יש סעיף שלא הכנסנו לסדר היום.   :צביקה צרפתי

  תקרא בבקשה לאנשים.   יהודה בן חמו:

  איזה?  :גיא בן גל

ראש העיר  אם אפשר להתאחד פה אחד, להאצלת סמכויות  :צביקה צרפתי

על פיו לסגן ראש העיר  ,עפ"י חוק רישוי עסקים ותקנות

ק לחו 17וממלא מקומו, צביקה צרפתי, עפ"י סעיף 

וסגניו וכהונתם, תשל"ה הרשויות, בחירת ראש הרשות 

  . אפשר להתאחד פה אחד? 1975
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  בכבוד.   :גיא בן גל

  לא.   :ד"ר בוקי צ'יש

למה לא? אני תמיד אמרתי שכל סמכות שראש העיר מוציא   :גיא בן גל

  למישהו אחר, יהא אשר יהא, אני בעד.  ממנו

,  :צביקה צרפתי צביקה, יהודה, אורן,  מי בעד? אמיר, גיא, ממה, שלי

איתן, יאיר, ארנון. מי נגד? מי נמנע? בוקי צ'יש. אמיר, 

  תודה. 

עפ"י חוק רישוי  האצלת סמכויות ראש העיר מאשרים :365 מס' החלטה

וממלא מקומו, צביקה  עסקים ותקנות, על פיו לסגן ראש העיר

הרשויות, בחירת ראש הרשות וסגניו  לחוק 17צרפתי, עפ"י סעיף 

  .1975נתם, תשל"ה וכהו

  

  

  דקות הפסקה. 7הישיבה נעולה.   :צביקה צרפתי

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 אשל ארמוני

 מנכ"ל העירייה 

 חמו- יהודה בן 

 ראש העיר 

  

  


