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מס  .1 כספים  ועדת  החלטת  ביום 75' אישור  מישיבתה  תכנית -  16/03/11   

שנתית  רב    ).2015 -  2011רים "תב(פיתוח 

  

צרפתי לפתוח, חברים  :צביקה  רוצה  את אני  המועצה   מן ישיבת  שלא 

תב, המניין לשנת "אישור  הדיון .2011רים  סדר  שגיא -    

יפתח הנתונים, הגזבר  כל  את  לנו  שצריך, ייתן  מה  , יעשה 

שאלות נשאל  שירצה. בסוף  דיבור, מי  זכות  , בבקשה. יקבל 

  .שגיא

רוכל טוב  :שגיא  מנכ, ברשותכם. ערב  לעשות  אמור  היה  הפתיח  ל "את 

יגיע. העירייה מוכנה. הוא  שלו  את . המצגת  ייתן  הוא 

בהמשך שלו  לא, הפתיח  לואני  אגנוב  תיאום.   אני אז , עשינו 

מכם אחסוך  שלו  החלק     .את 

יואל בתרחישים "המנכ  :איציק  העולם  אלוף  לא'ל  אם  קורה    .  'מה 

רוכל בפניכם  :שגיא  מביאים  שנתית  אנחנו  הרב  הפיתוח  תכנית   2011את 

עדכון, 2015 -  בעצם  רב . שהיא  פיתוח  תכניות  עושים  אנחנו 

משנת  החל  תכניות מועצת . 2007שנתיות  מאשרת  העיר 

מ פעם5 2007- פיתוח  כל  שנתיות  היא ,   שבה  הטכניקה  כאשר 

זה את  חדשה, עושה  שנה  ומוסיפה  שנה  גורעת  , היא 

הקיים המידע  לכל  בהתאם  שברצף  השנים  כל  את    . ומעדכנת 

אומרת   של , זאת  התוספת  רק  לא  היא  השנה  של  התוספת 

אחרונה  שיש, 2015שנה  מידע  לפי  עדכון  גם  חל   ,אלא 

הכנסות עלויות, אומדני  שהבשילו , אומדני  פרויקטים 

  . למימוש

מהשנים   אחת  בכל  ההוצאות  בצד  השנה , גם  בוודאי  כאשר 
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המרביים העדכונים  שבה  ביותר  ה, הרלוונטית  זה , שניםאו 

דווקא יותר  הקרובות  הרחוקה . השנים  נניח2015כשהשנה    ,

העניין נערכים, לצורך  עפבה  אומדנים  התכניות "  י 

בשנים אבל , וכותהאר כלל  בדרך  הוא   11, הקרובותהדגש 

הזה ו12, במקרה  החיים 13-   אורך  ה  שבהם  שנים  כבר  שזה   

נניח פרויקט  שנה. של  בתכנון  ביצוע, יוצאים  שנתיים  . עוד 

פרויקט של  החיים  אורך  זה  יותר  או  הוא , פחות  הדגש  לכן 

ה, בתכניות, בהתמקדות כלל  בדרך  השנים 3- הוא   

ארוךפרוי. הראשונות יותר  אורך  להם  שיש  כן , קטים  גם  אז 

בהמשך גם  ביטוי    .מקבלים 

עצמה   בהכנהתכנית  שמותנית  תכנית  היא  אומרת.ותס  זאת    ,

מאגרות  עצמיות  הכנסות  על  מושתתת  התכנית  עיקר 

מהיטלי , והיטלים העירייה  הכנסות  את  אומדים  ואנחנו 

בעיר , השבחה השונים  לפרויקטים  בהתאם  פיתוח  מאגרות 

אומדןועושי יהיו. ם  שהכנסות  ייתכן  לא , בהחלט  וזה  מאחר 

שוטף תקציב , תקציב  של  בצורה  מתבצע  לא  שלו  הניהול 

  . שוטף

תיכנס   ארנונה  יותר  או  פחות  כמה  יודעים  כמה , אנחנו 

החינוך ממשרד  על . הכנסות  שולטים  באמת  לא  אנחנו  פה 

הבנייה היתרי  הוצאת  מחוללי , קצב  של  הביצוע  קצבי  על 

הש ממשרדי , וניםההכנסה  חיצוניים  תקציבים  ואפילו 

לפרויקטים שמובטחים  שונה, ממשלה  הוא  שלהם  . הקצב 

הרגיל בתקציב  מאשר  שונה  היא  שלהם  הוודאות    .רמת 

בה    שיהיו  לכך  בנויה  שיותר  תכנית  היא  הזו  התכנית  ולכן 

אגודל. שינויים בצד  עקב  אותה  מנהלים  שאנחנו  , תכנית 

לעומת ההכנסות  מצב  את  יכולים בודקים  אנחנו  שבו  הקצב   
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הוצאות תנוהל , לשחרר  שהיא  מסגרת  מאשרים  ואנחנו 

בהכנסות מותנה     .כתכנית 

צ"ד בוקי  לסדר  :יש'ר  לנואם . שאלה  שאלותיש  אותן,   מכן לדחות     ?לאחר 

צרפתי דיון  :צביקה  נקיים    .בסוף 

רוכל שכן  :שגיא  חושב  קל, אני  יותר    . יהיה 

צרפתי את   :צביקה  ישבור  פשוט  ההסברהזה  של    . הרצף 

רוכל התכנית . כן  :שגיא  היקף  קוד- סך  כל  הגדולה , ם  בתכנית  מדובר 

שיא. ביותר באיזשהו  נמצאים  בגלל , אנחנו  הכנסות  של  שיא 

בשכונות  הפיתוח  בשל  העיר, 60/80- בבעיקר  מערב  . צפון 

שהעירייה ביותר  הגדולה  התכנית  המסגרת , היקף  תכנית 

ל ביותר5- הכוללת  הגדולה  שנים  מאשרת   שהעירייה  ככל  

לפחות יודע  על , בכלל, שאני  מיליון 792.7עומד   5- ל₪  

הבאות   . 2015 -  2011, השנים 

מובא   ולמעשה  שנגזר  מתוכה  הנתח  שנקרא , כאשר  מה 

השנתי"התב הוא 2011 ר  הוא 226  שגם  שקלים  מיליוני   

מ חלקים2- מורכב  בסך ,   הוצאות  שקלים 193.8שזה  מיליוני   

מיליו32.5ועוד  שנקרא  מה  שהם  שקלים  סכומים , ני 

שנמצאים . משוריינים פרויקטים  למעשה  זה  משוריין  סכום 

קודמת משנה  כבר  חתומים  בחוזים  עדיין , בביצוע  אבל 

הדו בשנת  בפועל  יצאו  לא  הקודמת"ההוצאות    .ח 

על    מושתתת  מרכזיים3התכנית  עקרונות  בעיר פיתוח :   חדש 

ומ תשתיות  ו, ניםבשל  תשתיות -  הקייםשיקום שדרוג   

העיר בכלל  ישנים  ומסחר, ומבנים  תעסוקה  אזורי   -  ופיתוח 

המנכ זה  כך"על  אחר  ירחיב    .ל 

הקודמו   השנים  של  הביצוע  של  הנתונים  את  לכם  , תיש 

על , 2009 עמד  הפיתוח  הוצאות  שקלים167היקף  מיליוני    ,
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אגפים לפי  בחתך  החלוקה  החתך . זו  זה  אגפים  לפי  חתך 

את  משייכים  אנחנו  היחידה . ההוצאהשבו  דווקא  לאו 

החברה . המבצעת להיות  יכולה  המבצעת  היחידה  לעיתים 

תשויך, הכלכלית שההוצאה  בצד , בעוד  יופיע  זה  בביצוע  פה 

אליוהחינוך  משויך  שהוא  גורם  ויש  מבצע  גורם  יש  . כי 

יהיה , למשל זה  אם  גם  יופיע  התקציב  אז  ספר  בית  יבנו  אם 

החברה של  בביצוע  הירוקות  הכלכליתבשכונות  התקציב ,  

החינוך בצד  אחרות. יופיע  בעבודות  גם    .כך 

על 2010   עמד  התקציב  שקלים184  מיליון  היה .    126הביצוע 

כ, 32ועוד  שקלים160- ביחד  מיליון  ל.   התקציב   2011- סכום 

פה המוצעת  לחלוקה  שקלים193.8, בהתאם  מיליון    .  

ביצענו   מה  על  ב, קצת  שבוצעו  פרויקטים  והגי2010- על  עו  

לראות. השלמהלידי  יכולים  עיניים, אתם  ממראה  טוב  . אין 

מקרוב האלה  הפרויקטים  את  מכירים  יודעים , מרביתכם 

אותם, טוב בהם, ראיתם  הילדים . הייתם  בנינו - גני  גני 6   

חדשים ועוד 2. ילדים  האוניברסיטה  בשכונת  מערב 4  בצפון   

ירוקים. העיר המרכז .גנים  של  הבנייה  את  רואים  אתם   

   ?קהילתיה

  

העיר***  חמו , ראש  בן  יהודה  למר    ***הישיבות אולם נכנס 

  

רוכל מ  :שגיא  למעלה  של  בהיקף  אוסישקין  יסודי  ספר  בית   4- שיפוץ 

שקלים ישן. מיליוני  ספר  בית  לוקחים  אנחנו  שנה  , כל 

יסודי שיפוץ  לו  השיפוצים, נותנים  כלל  ומביאים , בתוך 

מודרני ספר  בית  של  למצב  קו. אותו  היה שנה  זה  דמת 

גוריון, אוסישקין בן  ספר  בית  יהיה  בתכנית     .השנה 
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נוספים   המרכזי: פרויקטים  הכנסת  של , בית  פרויקטים 

החרצית רחוב  הרצל, תשתית  רחוב  של  ושדרוג  . שימור 

ספרייה התרבות  בהיכל  בקפלן. מעלית  סינטטי  דשא   .מגרש 

העלמין בית  של  של , תשתיות  והכניסה  החנייה  אזור  פיתוח 

העלמיןבית   . . . בלינסון  א, השלמה. רחוב  שלב  של ' למעשה 

גלר קהילתי  מרכז  של , שדרוג  בהיקף  מכשכלל   5- למעלה 

חושב אני  שקלים  פנים ,מיליון  ושיפוץ  חזיתות  המשך . כולל 

שכונה - הפיתוח  של  התשתיות  פיתוח  רואים , 60/80  אתם 

הגשר בעבודות, את  שנמצא  סנה  משה  רחוב  הגשר . את  זה 

מתח השכונותהתחתי  בין  למעבר    .ת 

  

העירייה"מנכ***  ארמוני , ל  לאשל    ***הישיבות אולם נכנס 

  

רוכל התכנית  :שגיא  הכל  המקורות ,סך  צד  של . זה  המקורות  צד 

לפניכם פה  שמובא  כפי  הפריסה , התכנית  את  רואים  אתם 

שנים ל. לפי  התכנית  מקורות  הכל  יכולים 2011- סך  אתם   

והיטלים , לראות מ110 - אגרות  שקל  משרדי . יםיליוני 

וחיצוניים  לנו. 26 - ממשלה  יש  הלוואות  יתרה . פירעון 

הפיתוח  שקלים103 - בקרנות  מיליוני  הזאת,   בשנה  . ינוצל 

יותר גבוהה  היא  הפיתוח  בקרנות  שהיתרה  רואים  , אתם 

השנה  לסוף  עומדת  שקלים186- בהיא  מיליון  התכנית .   כלל 

הזאת103. 186- ב בשנה   .  

התכנית   הכל  שקלים226 -  סך  מיליון  לביצוע .   תכנית 

ההכנסות לקצב  בהתאם  ההכנסות .במזומן  אומדן  זה  כאשר   

פני  שנים5על  גם , שוב.   בהתאם  זה  את  לנהל  צריכים  אנחנו 

שייכנסו ההכנסות  הכנסות, לקצב  מספיק  יהיו  ולא  , ובמידה 
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לצמצם יותר . נצטרך  של - יהיה  ביצוע  קצת  להקטין  נוכל   

  . עבודות

השר   אגפים, ימושיםיכוז  לפי  לחלוקה  עוברים  סך . ואנחנו 

אגפים2011התכנית  לפי  בחלוקה  אמרתי,   מיליון 32.5, שוב   

קודמת, שקל משנה  שעוברים  השריונים  רואים.זה  אתם    ?

למטה פה  שמופיע  הסכום  עצמה . זה  התכנית  , 193.8 - סך 

אגפים לפי  הסביבה . חלוקה  . 48 - הנדסה . 26 - איכות 

תכ. חינוך ואגףאנחנו  אגף  בכל  הפרויקטים  את  נפרוט  , ף 

מפורטת בצורה  אותם  כאןאני . תראו  אעבור    .לא 

מרכזיים    הסביבה פרויקטים  איכות  בנושא  פרויקט -    

במקור והפרדה  בתכנית היקף, מיחזור  שמופיע  הפרויקט   

א הפרדה והפיתוח  של  מפרויקט  שנגזרות  התשתיות  היקף   

כולו סך , במקור ש17 - הפרויקט  מיליון  פני   על   5קלים 

הסביבה. שנים הגנת  משרד  ההטמנה , קרן. השתתפות  היטל 

התכנית70% -  מעלות  כספי .   והיתרה  שלהם  החלק  זה 

  .עירייה

ממומן   הזה  שבחלק  התשתיותמה  זה  , ההסברה, ההדרכה,  

התפעול , חינוך לא  והוא  הזה  הפרויקט  את  שעוטף  מה  כל 

  . השוטף

לעיר    כניסות  גינון  מתו- שדרוג  השנה  לגינה   כניסה  כננת 

מכיוון, אחת בכניסה    , טיפול 

???:   . . .  

רוכל כ. לא  :שגיא  של  בהיקף  תטופל  לעיר  הכניסות  אלף 500- אחת   ₪ .

של  בהיקף  סולריים  גגות  של  מיליון 10פרויקט  פרויקט . ₪ 

השלמת  של  בשלבים  אלה  בימים  שנמצא  הכנסות  מניב 

הגגות. מכרזים של  מקיף  סקר  שנערך  היום ,אחרי   שלב 
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לקראת  נמצא  והוא  הושלם  לביצועהתכנון  הכנה  . שלב 

יאושר, כמובן שהתקציב    . בתנאי 

א   שלב  קפלן ' השלמת  יער  שיקום  עשינו - של  אלף550    ,

מיליון1.1התקציב  קודמת550עשינו .   שנה  השנה550עוד ,     .

רחובות פעילות  מערך  מנת -  שדרוג  על  רכש  מבצעים  אנחנו   

בעירלשפר  הטיאוט  עלתת, מערך  הניקיון  למערך  דחיפה  י " 

הסביבה. מיכון איכות  של  התקציב  את . זה  כמובן  לכם  יש 

אצלכם תב, הנתונים  של  הפירוט  על  אעבור  לא  - ר"אני 

במפורט, ר"תב אותו  לכם  יש  שאלות , תרצו. אבל  תשאלו 

  .ספציפיות

מרכזיים    הנדסה- פרויקטים  פיתוח .   של  נושא  יש  אמרנו 

תעשייה  חדשיםאזורי  מההדגשים ג, ומסחר  כחלק  ם 

והמסחר התעשייה  בתחום  לפיתוח  העירונית  האב  , בתכנית 

הכנסות  עוד  באזור שיניב  שלה  הפיתוח  את  ויאפשר  לעיר 

העיר50/כס במזרח  ל.   נכנסים  של אנחנו  מפורט  תכנון 

ו לביצועהתשתיות  בתחילת . יציאה  כבר  מקווים  אנחנו 

שנת  של  האחרון  פריצת .2011הרבעון  של  שלבים  לפחות   

  . כבישים

וכבישים    מדרכות  ושיפוץ  הזה- שדרוג  בתחום  גם  לפחות ,  

התקציב הוגדל  הזה  למשל. בנושא  המדרכות  הוגדל , תקציב 

בלבד  מדרכות  למשיקום  מיליון  שקלים2- מחצי  מיליון    .

נוספים, כבישים תחומים  עוד  מדלג. יש  , BRT. אני 

ציבוריים מקלטים  ושיקום  תחבורתיים    . פרויקטים 

הכלכלית פרויקטי   בחברה  מרכזיים  . 60/80 - ם 

בעבודות שנמצא  אלההסקייטפארק  בימים  התקציב ,   יתרת 

פה העיר . מופיעה  במועצת  גם  לכם  הצגנו  חיפה  פרויקט 
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התרומה היסודי. בנושא  הספר    , בית 

מקום  : לויאהוד יובל כבר    ? קיבלנו 

רוכל   ? למה  :שגיא 

.   : לויאהוד יובל . .  

רוכל חושב  :שגיא  יודעאני , אני  ב. לא  יסודי  ספר  יציאה , 60/כס- בית 

ב, לביצוע זה  המתוכנן  האכלוס  שנה 1- למעשה  לספטמבר   

חודש, 2012, הבאה תוך  לביצוע  משהו , חודשיים- יציאה 

המכרז. כזה את  השלמנו  כבר  אולם .אנחנו  של  וביצוע  תכנון   

ב תכנון, 60- ספורט  רק  קהילתי  ב. מרכז  יחל  . 2013- הביצוע 

י ספר  בית  בותכנון  הצפונית, 80/כס- סודי    . השכונה 

חמו בן  פה  :יהודה  מוזכר  לא  החטיבות  פרויקט    ? למה 

רוכל החטיבות  :שגיא  התכנוןפרויקט  של  בשלב  רק  מופיע  שיהיה .   ברגע 

העלויות עם  המדויקים  האומדנים  את  את , לנו  גם  שמנו  לא 

שלו ההכנסות  צד . צד  את  ולא  ההוצאות  צד  את  לא 

נתוני. ההכנסות לנו  הזהאין  שבשלב  ניכנס , ם  אנחנו 

לתכנון, לתכנון תקציב  תוצאות, יש  לנו  ויהיו  לתכנון  , ניכנס 

נ בתכניתואנחנו  ביטוי  לידי  גם  אותו  העברות כניס  בעדכון   

שצריך כמו  לסעיף    . מסעיף 

הזמנים   לוח  ניכנס , מבחינת  הזאתלא  לשנה  בפועל  . לביצוע 

קודם שהצגנו  המבנים  הדרומית , זה  בשכונה  בית . 60זה  זה 

הירוק, הספר הספר  הספורט, בית  אולם  של  מרכז , האזור 

שמתוכנן לאורך . קהילתי  האקוסטי  הקיר  להיראות  צפוי  כך 

בגין שלו, מנחם  ההדמיה    . זו 

בחינוך    מרכזיים  חזרה- פרויקטים  קצת  גם  תראו  יכול ,   אז 

מבוצע שחלק  נמצא, להיות  הספר  בית  .  למשל  . הוא . אבל 

בחינוך גם  קיץ שיפ. יופיע  כמעט - וצי  על  יעמוד  מיליון 12   
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השנה חינוךשקלים  במוסדות  שישופץ .  המרכזי  הספר  בית   

גוריון בן  ובדמוקרטי. יהיה  בשילה  ספורט  מגרשי  . קירוי 

נבנה  החדשות4אנחנו  בשכונות  ילדים  גני  כיתות 2עוד .    

הדמוקרטי הספר  בבית  בית , לימוד  לבניית  ניכנס  ואנחנו 

ב ב .60- הספר  של  הספרהדמיה    . ית 

מרכזיים   פרויקטים  וספורט  נוער    . תרבות 

בהזדמנות   :יאיר אברהם הספר  בית  הקמת  על  . הסבר  . .  

חמו בן  .   :יהודה  . החינוך. בוועדת  גם  חינוך. יתקבל  ועדת  יש    . מחר 

רוכל ארכיאולוגי   :שגיא  פה- גן  הצגנו  היכל .   שיפוץ  של  מפורט  תכנון 

ש- התרבות  מפורט  להליך  נכנסים  אנחנו  תכנון  תרצו, ל  , אם 

ירחיב"המנכ כךל  אחר  כבר .   יבוצע  ברמז  ספורט  אולם 

הזאת התכנון. השנה  את  נשלים  העברי  הזמר  ספורט  , אולם 

הבאה בשנה  הנראה  ככל  לביצוע  השלמת . ניכנס  גמר  המשך 

ספורט באולמות  מיזוג  לנוערפרויקט  מוסיקה  ומרכז  זו .   

ב הספורט  אולם  של  ל80- ההדמיה  הספורט  ומגרשי  זה . צידו 

הספר לבית  הקהילתי. בסמוך  המרכז  של  הדמיה  אנחנו . זו 

הפרויקטים  בשני  ראשוני  תכנון  של  בשלבים  נמצאים  כבר 

  . זהו. האלה

ברווחה   קשישים, פרויקטים  במועדוני  של . שיפוצים  פרויקט 

כיסופים למועדון  של . מעלית  הנושא  את  בודקים  אנחנו 

סירקין מועדון  המש. העתקת  ראשון  כבר , פחהמרכז  אנחנו 

ילדים הורים  מרכז  ותכנון  שדרוג . בביצוע  של  פרויקט 

המחשוב  אותו- מערכות  ממשיכים  עיר .   בפרויקט  מצלמות 

אלימות  הרכש- ללא  את  השנה  נבצע  אנחנו  שנתי 5פרויקט .    

החינוך במוסדות  וגילוי  אש  כיבוי  מערכות  שדרוג    .של 

שנקרא    פרויקט  נתחיל  בניין'אנחנו  פרוי- ' תיק  של   קט 



    27.04.2011  12  מועצה שלא מן המניין 

המידע  בבסיסי  המידע  ואיחוד  ההנדסי  המידע  הנגשת 

הנדסה זהו.הכנסות  החלטה.   הצעת  למעשה  המסגרת . זו 

השנתי "התב. 792.726המוצעת    . 226.433 -  2011ר 

פרץ אחד  :שמעון    . פה 

צרפתי בדיון"המנכ  :צביקה  נפתח  זה  ואחרי  שלו  הסקירה  את  ייתן    . ל 

ארמוני ל, חברים  :אשל  רוצה  לא  אמראני  ששגיא  הדברים  על  אני , חזור 

דגשים  מספר  לתת  רק  חשוביםרוצה  שהם  חושב  הם , שאני 

אליי שפנו  מהאנשים  חלק  עניינו  על , גם  אחזור  אני  אז 

ביותר הרלוונטיים  לי  שנראים  כל. המספרים  מדובר , קודם 

כפר  לרשות  פעם  אי  שעמד  ביותר  הגדול  הפיתוח  בתקציב 

של סבא בסך  שקל226  מיליון  עמד 2010מת לעו,   שבתכנון   

  .184על 

קובע  :יאיר אברהם   ? ל"המנכ, הגודל 

צ"ד בוקי  קובע. לא  :יש'ר    .הביצוע 

ארמוני שכן  :אשל  חושב  אני  שכן.בפיתוח  חושב  אני  בפיתוח  גם  אחד .   עוד 

קטן תקציב  לו  ה. שיש  את  מייצג  הפיתוח  יעדים תקציב 

עליהם דיבר  ששגיא  מניח  שאני  מהתקציב 40%. המרכזיים   

בעירמי חדש  לפיתוח  לשדרוג 25%. ועד  מיועד  מהתקציב   

העיר ברחבי  הפרופורציות. והתחדשות  התקציב . אלה  רוב 

בשכונו הוא  חדש  פיתוח  הירוקותשל  העניין, ת     .מטבע 

בסך   תוקצבו  החינוך  מוסדות  של  קיץ  להיות , שיפוצי  צריך 

שקל12.6 מיליון  ב8.8לעומת ,   בערך . 2010-   של  עלייה  זו 

ספורט , ץשיפו. 43% מתקני  של  והצלה  על  - קירוי  תוקצבו 

לעומת 6.9 ב3.2  מהכפלה, 2010-   יותר  הוא  . והשיעור 

שונים  דת  במבני  או  הדתי  במגזר  חינוך  במוסדות  השקעה 

מ למעלה  על  מיליון 6.7- עומד  בפרויקטים . ₪  השקעה 
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של  בהיקף  הרשומות  מיליון 14בשכונות   ₪.  

הם    השנה  בהם  ההשקעה  שרוב  צריך - בתכנון פרויקטים   

בפרויקט  שמדובר  להבין  שנתיכמובן  רב  . בתקציב 

בהם  נשקיע  שאנחנו  פרויקטים  הם  האלה  הפרויקטים 

ב, לתכנון התרבות2012- לביצוע  היכל  עירונית ,   תכנית 

אופניים ב, לשבילי  ספורט  ואולם  קהילתי  בית , 60- מרכז 

ב אדמה , 80- ספר  רעידות  כנגד  חינוך  מוסדות  למיגון  תכנית 

העירוניותכ השוק  לשיפוץ    .נית 

אש    וכיבוי  אש  גילוי  מערכות  לשדרוג  שנתית  רב  תכנית 

חינוך  השנה- במוסדות  כבר  לדרך  יוצאת  אזהרה .   והערת 

מבינים בתכנית, שכולם  על שמדובר  שמבוססת  פיתוח   

חיצוניים תקציבים  של  תחשיבים  ועל  הכנסות  , אומדני 

פרויקטים לחו. ועניינה  עלולים  שכמובן  שינויים ומכאן  ל 

ואחרים שינויים. כאלה  שיהיו  נגיע , ברגע  כמובן  אנחנו 

הנדרשים האישורים  את  לקבל  הזה  רבה. לשולחן    . תודה 

צרפתי העיר  :צביקה    . ראש 

חמו בן  חברים  :יהודה  בדבריםאני , טוב  אאריך  קודם , לא  לומר  רוצה  אבל 

דבריי  בפתיח  לכל  ותודה  הערכה  מילות  כמנכהרבה  , ל"אשל 

ה ההנדסה, אגפיםלמנהלי  הובילו , לאגף  שבהחלט 

לפני  שהתווינו  הדרך  אותה  את  למעשה  שנים5וממשיכים    ,

הזוהעצמה  בשנה  ויותר  לכם.יותר  זכור  כפי  הפעם ,   לא  זו 

תקציב  את  מאשרים  שאנחנו  שנתיהפיתוח הראשונה  , הרב 

הגזברות לאגף  גם  מיוחדת  תודה  שזו  כגזבר, כמובן  , לשגיא 

התב ש"למנהל  שלנו  דרכו בהחלט רים  את  . ממשיך  . אבל .

נפלאה עבודה  עושים    .בהחלט 

מיוחדת    לב  שימת  כולנו  שנשים  מבקש  שאני  הדברים  אחד 
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שנתי הרב  תקציב  של  תואם , לנושא  התקציב . תכניתשהוא 

אחד  בשקל  אפילו  נסטה  לא  ואנחנו  תכנית  תואם  הוא  הזה 

נאשרמה שאנחנו  ההכנסות. תכניות  יגדלו  שאם  , כמובן 

הז יגדלהתקציב  ההכנסות. ה  חלילה  לכאן,יקטנו  נביא    ,

העדיפויות סדרי  את  הזה  לשולחן    . נביא 

האגפים   בתוך  שאנחנו  המקצועיים  כמובן  המנהלים  במסגרת 

האגפים מנכ, של  עם  יחד  והגזבר"הם  העירייה  את ל  נותנים   

ל העדיפויות  והדחופים סדרי  הזמינים  הדברים  של  ביצוע 

שאת . יותר ואת כמובן  תכנית ההמטריה  ואת  מאקרו 

מאשרים אנחנו  צינית . המסגרת  הערה  באיזושהי  הערתי 

שפה אבן  של  עלות  איזה  נראה  הזה , שלא  השולחן  לא  זה  כי 

הנמוכו לרזולוציות  לרדת  בהחלט . תשצריך  התקציב אבל 

מאוד בשורה  בו  יש  מבחינתי  משמעותית- שהוא    . מאוד 

למצ   מבקשים  שאנחנו  העיר  לחזון  מתייחסים  אנחנו  ב ואם 

בשרון רק  לא  איכותית  כעיר  סבא  כפר  מיוחד, את  דגש  , עם 

שלנו אישית  מחויבות  מקיימתעם  לעיר  בכל ,  שמובילה  עיר   

ל יכולים  שכולכם  חושב  ואני  הקיימות  . נושא  . שאנחנו . בכך 

מקיימת כעיר  נשארים  העיר  לגבולות  בחיזוק , מעבר  גם 

הקהילה נושא , כמובן. התרבות, החברה, ערכי  לכולם  מעל 

  .חינוךה

רבה   בגאווה  לומר  יכול  שאני  הדברים  שאחד  חושב  גם , אני 

כתושב וגם  רשות  החדשים ש, כראש  שאנחנו המבנים 

היום לבנות  לבנות, הולכים  שהולכים  הציבור  היום מבני   

ברשויות  נראו  שטרם  מבנים  אלה  סבא  בכפר  ובעתיד 

שלהם. מקומיות המודרנה  את  להם  שיש     .מבנים 

החינ   מוסדות  בוניםבמיוחד  שאנחנו  תקציב , וך  פר  לא  זה 
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החינוך משרד  משרד . של  של  התקצוב  לפי  נבנה  אנחנו  אם 

מבנים  יאזהחינוך  מתקדמיםשנקבל  חדשים . לא  מבנים 

לא מתקדמיםאבל  שאנחנו ,   כפי  מתקדמת  טכנולוגיה  עם  לא 

אותם הפורמלי. מציבים  החינוך  מוסדות  לא    . וגם 

פורמלי   הבלתי  החינוך  שיוקם האוד, קרי, גם  החדש  יטוריום 

הירוקות הקהיל, בשכונות  שאני , תיהמרכז  הצעירים  מרכז 

שייבנה  מאוד  מקווה  ואני  שנים  מאוד  הרבה  עליו  חולם 

הביניים מחטיבות  גם  שייכנסו  חטיבות . מהכספים  שתי 

ברחוב  וגם  השפלה  ברחוב  גם  שייבנו    .גלרהביניים 

החינוך   מערכת  לכל  לא  מענה  יתנו  נ, בהחלט  חלק  כבד אבל 

החינוך  מאודממערכת  שדרוג  משמעותי- יקבל  , מאוד 

מ עצמיות  להכנסות  כמובן  אנחנו . 60/80- והודות  אבל 

לפי הקרוב  בעתיד  היותר תוח נכנסים  האזורים  אחד  של 

מבחינתנו את , אטרקטיביים  לנו  לתת  אמור  הזה  שהמתחם 

הנוסף מאודהעוגן  להכנסה  משמעותית-   מתכוון , מאוד  ואני 

הת, 1/50- ל לעיראזור  ממזרחית  החדש  השנה .עשייה  בסוף   

התכנון את  נסיים    . אנחנו 

הזו   השנה  סוף  לקראת  השם  שבעזרת  מקווה  גם , אני  אנחנו 

הראשונים הטרקטורים  עם  הפיתוח , נעלה  עבודות  עם 

האפסהראשונות  את  לתת  להתחיל  גם  שנוכל  מנת  אפס - על 

בנייה היתרי  על  לחתום  בכדי  גם ,בבנייה  יתחילו  ואנשים   

בלת רוצים  שהם  מבנים  אותם  את  באזור 600- כנן  שיש  דונם   

ה   .מזרחיהתעשייה 

לב   ששמתם  זה , כפי  את  אמרו  אשל  וגם  שגיא  , טלגרפיתגם 

ככולו רובו  לא  אם  הזה  התקציב  עיר רוב  של  לנושא  מנותב   

של .מקיימת להסתכלות  חדש  וממבנה  יכול   הזה  המבנה  איך 
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ביותר המתקדמים  הירוקים  בסטנדרטים  רק  ,לעמוד  לא 

לכךש מעבר  הרבה  אלא  בעיר  כאן    . לנו 

בצדק   אברהם  יאיר  בפני , אמר  רק  לא  זה  את  נציג  אנחנו 

החינוך העיראלא , ועדת  מועצת  חברי  בפני  זה  את  את , נציג 

החדש הספר  לי . בית  שאין  קונספט  עם  החדש  הספר  בית 

כולנו בלב  גאווה  שייצור  עם , ספק  לצאת  נוכל  ובהחלט 

ב רק  לא  כזו  העירבשורה  לכך, רחבי  מעבר  גם  ולכן . אלא 

העצמאות ימי  אחרי  מיד  נקיים  באחת , אשל, אנחנו  נעשה 

המועצה  המישיבות  את  פה  המצגת נקיים  ואת  סקירה 

החינוך שר  בפני  להציג  גם  מתכוונים  יהיה , שאנחנו  שהוא 

הבא בחודש  העיר  ביוני16 ,אורח  מתכוונים .   בהחלט  אנחנו 

החינ שר  בפני  זה  את  להציג  ובהחלט גם    .להתגאותוך 

הדברים   על  המרקר  את  לשים  בהחלט  שרציתי  לשים , מה  זה 

התכנית שכל  של , לב  בחשיבה  מראש  הם  המבנים  מבנים כל 

שממבנים, ירוקים האנרגיה  את  את , נצלים  מנצלים 

במים במים, השימוש  מושכל  הלאה באוויר, שימוש  וזו . וכן 

החדש המבנים  לכל  ההנדסה  לאגף  למעשה   יםההנחיה 

כנ. שייבנו כנ"אותו  ואותו  הקהילתי  למרכז  גם  גם "ל  ל 

להיות שמתוכנן  הספורט  נתחיל .אולם  אנחנו  השנה  , רמז 

או 2012- באבל  הירוקות2013  בשכונות  גם  נהיה  אנחנו  עם    

ספורט אולם    .עוד 

בחסר   לוקה  הספורט  נושא  שכל  ספק  מתקני . אין  נושא  כל 

אנחנו  האוכלוסייה  לגידול  ביחס  את לא הספורט  נתנו 

הספורטהמענים  מתקני  נושא  לעשות , לכל  נצטרך  ואנחנו 

הזה בנושא  מתקנת  ספורט, אפליה  באולמות  יותר  , להשקיע 

לכל  כולל  מענה  לתת  צריכה  התכנונית  מהראייה  כשחלק 
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קהילתי. האוכלוסייה מרכז  זה  קהילתי , אם  מרכז  עוד  לא 

לנוער או  לילדים  רק  מענה  ועד . שייתן  לידה  מגיל   .120אלא 

כנ באותם "אותו  אזוריות  שיהיו  הספורט  פעילויות  גם  ל 

  . אולמות

מנכ   ועם  התכנון  צוות  עם  כשישבתי  העירייה "בהחלט  ל 

הללו המבנים  את  לתכנן  שנבחרו  יצאתי , והאדריכלים 

מרוצה בביצוע. בהחלט  תלוי  יהיה  גם  שהכל  , כמובן 

מוצלח גם  יהיה    .שהביצוע 

דיון   פותחים  שאנחנו  לפני  רוצה  לחזור,אני  שוב  לא .   זה 

עיניי לנגד  פה  שמונחת  הזו  החוברת  כל  מאליו  ואתם , מובן 

ב אותה  במיילCD- קיבלתם  או  העבודה .   מאליו  מובן  לא 

בשם . שנעשתההרצינית , המקצועית גם  שאפשר  חושב  אני 

המועצה חברי  כל  ובשם  הזה  השולחן  להודות , כל  בהחלט 

העירייהל העירייה"מנכ, מנהלי  האגפי, ל  , הגזבר, םמנהלי 

ש הקצה  ויחידות  האגפים  מנהלי  וכל  בתוך מהנדס  למעשה 

אגפיתהאגפים  פנים  תכנית  הכנת  של  תהליך  תכנית , עברו 

התכניות צמחו  ומשום    . מחלקתית 

שלנו,כמובן   המנהלים  את  מכיר  שאני  כפי  לציין  שמיותר    ,

כאלה שהם  אולי , וטוב  צריכים  היינו  אז  בהם  תלוי  היה  אם 

ה את  ולרבע  האפשר, תקציבלשלש  במידת  בהחלט  , אבל 

קודם אמר  שאשל  כפי  תקציב  להעמיד  שלנו  היכולת  , במידת 

סבא כפר  בעיריית  הזה  לתקציב  ורע  אח  מדברים . אין  אנחנו 

אותו מגדילים  אנחנו  לשנה  שמשנה  תקציב     .על 

קודמו   בשנים  שותף  שהיה  מהות , תמי  את  אישרנו  למעשה 

בעבר אנחנ, התקציב  לשנה  משנה  את ואמרנו  נעשה  ו 

לצרכיםההתאמות בהתאם  שיהיו ,   לשינויים  בהתאם 
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השנה את  שביצענו  הנוספת  החמישית  לשנה  , ובהתאם 

צריכים קדימהואנחנו  שנה  להתקדם   .  

לאשל   והערכה  תודה  מילת  בהחלט  שמגיעה  חושב  אני  , לכן 

צרפתי, ארז, לשגיא פה, צביקה  נמצא  שלא  , לעמירם 

בוועדת שבהחלט  מקומי  את  שממלא  מאוד מי  ופעיל  המשנה 

תחבורהב בנושא  ההנדסה  יחד , אגף  שותף  גם  היה  בהחלט 

לתקציב  ל. הזהאיתי  גם  וכמובן  להודות  חברי , כםבהחלט 

שלו, המועצה במינון  מכם  אחד  כל  הייתם  לא , שלא  אבל 

ב שותפים  הנמוכותהייתם  ברזולוציות  התקציב  אבל , הכנת 

מועצה חבר  כל  ומח,בהחלט  בקואליציה  חברים  בטח  זיקי  

היו  התקציב  על  הכוללת  בהסתכלות    . מעודכניםתיקים 

שאמרתי   ש, כפי  חושב  לא  מועצה אני  חברי  או  דירקטוריון 

של  או  שפה  אבן  של  לרזולוציות  לרדת  מרכז צריכים 

תקציב, קהילתי של  ברמה  עומדים . אלא  שאנחנו  לבדוק 

שלנו, ביעדים במטרות  לצמוח, עומדים  נוכל  אני . ומכאן 

לכולם  הזהבהחלמאחל  בתקציב  להצליח  של , ט  ההצלחה  כי 

הזה  לפאזה - התקציב  עוברת  סבא  שכפר  היא  המשמעות   

מאוד בהם, גבוהה  היינו  שטרם    . למקומות 

המספרים   המספרים, רק  על  להוכיח , תסתכלו  שיכולים  הם 

הפיתוח קבוצת  את  שיש . ולהביא  היפים  הדברים  ואחד 

החדש , הזהבתקציב  הפיתוח  השגם  תחזוק  אם . ישןוגם 

התקציבים על  המבנים, נסתכל  של  עיר , התחזוק  כבר  אנחנו 

מאוד, ותיקה שלנו  הציבור  ולכן - מוסדות  ותיקים  מאוד 

של  הקייםהבהתמהיל  התחזוק  למול  החדש  עושה , ינוי  הוא 

של  הנוסף  השדרוג  של את  הפיתוח  השנים 5תקציב   

לכולם. הקרובות   .תודה 
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צרפתי   . בבקשה, יובל. תודה  :צביקה 

האגפ  : לויוד יובלאה של  המנהלים  כל  את  מברך  הרבה .יםאני  פה  שיש  ברור   

מופיע והרצון , רצון על .מספריםבבאמת  קצת  הסתכלתי   

כאןספריםהמ לנו  סיפק  ששגיא  התכניות ,  היו  מה   2010- ל 

הביצוע היה  ב. ומה  היו  שהתכניות  אומרים  מיליון 184- ואם   

כסף יהיה  שלא  אותנו  הזהיר  יעצרו, ושגיא  היה ,לא  הביצוע   

הנייר.126 על  טוב  דבר  זה  הבטחות  שמכינים   יפה  נראה  וגם   

ולזה לזה  במציאות . תכנית  תומך  לא  במספרים  הביצוע 

  .בהבטחות

נקו   כמה  לכם  לתת  רוצה  חברי אני  את  יעניין  זה  שאולי  דות 

אלה , הקואליציה לא  הם  הזה  בשלב  האופוזיציה  כי 

בישיבות, שמשפיעים שיושבים  אלה  לא  גם  הבנתי , הם  אני 

הקואליציה חברי  כל  לא  תראו. שגם  בואו  למשל , אבל  יש 

תכנון של  קרדינאלי  אב . נושא  תכנית  לתכנון  צריכה  עיר 

כללי, לתחבורה של . תתכנית  סעיף  לקחו  מיליון2.8לתכנון    ,

מיליון1.1ביצעו  יהודה .   בן  בציר  שחונק - מנהרה  פקק  זה   

העיר כל  לש. את    . 17,000לקחו , 185,000ים רצו 

אחר   לדבר  לעבור  רוצה  בחינוך. אני  קורה  בחינוך ?מה   

בערך  חינוך . פחות 20%קיבלו  ותכניות  תסתכלו במיחזור 

המספרים  זאת. בעצמכםעל  לעומת  ירוקה  תכננו , עיר 

קיבלו 700,000 פלוס1  מיליון  ירוקה. שווה.   רק . עיר 

זה מה  בקואליציה  לי  זה , תסבירו  מה  לאמהות  תסבירו  או 

בדרכיםבטיחות הבטיחו .   בדרכים  בטיחות  ונתנו 300כי   

על . 194 מחליטים  שאנחנו  הזאת  השנה  לגבי  אומר  זה  מה 

שלו? תקציב הביצוע  לגבי  אומר  זה  לגבי ? מה  אומר  זה  מה 

בדרכים זהירות  על  שמסתכלת   200,000הבטיחו , אמא 
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  . 83,000הוציאו 

אומרת   טוב, זאת  זה  טוב. שתכניות  בכלל  זה  גם . לתכנן 

תכנוןטמצ בתקציב  תכנון , מצמים  טובאבל  דבר  להגיד . זה 

כוונות  לנו  שיש  הנייר  טוב- על  זה  מעניין .   נורא  זה  בפועל 

הכסף הולך  שלקח . לאן  ספיר  בית  שדרוג  על  מיליון 3.4אבל   

בתכנית שהיה  ממה  אפס, יותר  מתוכנן  זה , 3.4לקח , היה 

מספרים. בעובדות פה  מצטט  רק  יתקן ,אני  הגזבר  ותכף   

נכוןותי א המספרים  את  לקרוא  יודע  לא    . שאני 

מכוון   אני  ממה ? למה  פחות  מקבלים  קשישים  מועדוני 

להם תקצבו .שמתקצבים  גלר  מועדון  אני . 4.6הוציאו , 2.6 

הזה העניין  את  מבין  שהוא . לא  הבנו  העובד  הנוער  מועדון 

שלו , נדחה התקציב  את  יקבל  הוא  באמת  השנה   1.8 - אולי 

  . מיליון

שלםאני    ציבור  של  בנפשם  שהם  הדברים  על  להסתכל  , רוצה 

כמעט - ברחובות מנורות שיפוץ . מבוגרים חלקי 409. חצי   

שהובטח870 בשצ.    12הוציאו , 5.6הבטיחו  -  פ"כבישים 

אומרת.מיליון זאת  במוסדות ,   מבנים  שינוי  על  תסתכלו  אם 

רצו , עירייה אבל  יפה  שקל1סעיף  מיליון   1.8הוציאו ,  

טוב. מיליון מכובד. זה  שהוא  דבר  זה  עירייה  אבל , מוסדות 

לקחת  רוצים  מדרכות  ששיפוץ  להיות  יכול  לא   500,000זה 

רק  ולוקחים  ומדרכות .70,000שקל  כבישים  עוד , שיפוץ 

נפרד, פעם ביניהם , סעיף  ההבחנה  איך  יודע  מיליון 1.1 - לא   

  . 800הוציאו , רצו

עיתונאים   פה  יושבים  גברת . אז  לנו  מרקותגיד  , אירית 

או  פעורה  היתה  שלא  בגלל  במדרכה  נפלה  כשהגברת 

שנים כמה  שכבר  בגלל  או  לקויה  היתה  בית , שהמדרכה  בגלל 
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מ .מהדור  2006- ספיר  . ודוחים , . התבשדוחים  ר "לכבוד 

וההוא הזה  ודוחים,הגרנדיוזי  ודוחים  דוחים  לא ,   אז 

מדרכות זה. עושים  את  עושים  זה. לא  את  לא . מתכננים 

זהעושים  גנים. את  מדרכות. לא  כבישים. לא    . לא 

נפלה   זקנה  עוד  זקנה. אז  לא  נעלבת , או  היא  אם  סליחה 

עליה  שקראנו  גברת  בעיתוןאותה  נפלה . היום  אחת  עוד  אז 

קרה, במדרכה זקנה31בת ? מה  מסוימים  במונחים  זה    ,

מסוימים  מאודבמובנים  את , צעירה  תסבול  היא  אבל 

בעצמו שברים  עם  שלה  לא  .תהחיים  האלה  השברים  כי 

שיחלימו מאוד, בטוח  נחוץ  היה  הכסף  מיני כי  לכל   

פרסומיים   .פרויקטים 

תראו   לפתוח, רבותיי  איפה  לדעת  לסגור, צריך  צריך . איפה 

דעת שיקול  באה . לדעת  שהיא  שלפני  העיר  מהנהלת  מצפים 

ציבור ויחסי  פרסום  של  פרויקטים  מיני  ירוקה, לכל  . עיר 

צריך אתה  ירוקה  עושה עיר  אתה  כל  שקודם  לחשוב   

שבת . מדרכות קיימא  בת  עם 30עיר  אישה  להיות  תהפוך  לא   

שבורות את .רגליים  לגרור  תצטרך  לא  לילדים  אמא   

שלה נפילה . הרגליים  בגלל  פגיעות  עם  מבוגרים  או 

  .במדרכות

מהעיר   ביציאה  יהודה  בבן  ונורא  איום  פקק  לנו  מה . יש  אז 

שאנחנו ה הגדול  לקורבן  האלהמקריבים  הדברים  כל  ? כבוד 

סולארי קיימא. גגות  בת  ירוקה, עיר  גגות עיר  עושה   

ב שקל10- סולאריים  מיליון  ספר  . מדרכות, בקאר.   , בתי 

לספוג צריך    ?החינוך 

הספר    בבתי  שם  חינוך  במוסדות  בתקציבלמה  ירידה  כי ? יש 

לקיים, הבטיחו הבטיחו  הדברים . לא  כל  את  אומר  אני 
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לקוא חברי  שמרוב  המועצה , ליציההאלה  חברנו שהםחברי   

בקואליציה לא  אני  כי  בקואליציה  חברי  לא  וחלילה ,הם  חס   

נכון לא  יבין  לא  אחד  להיות . שאף  מתגאה  הייתי  לא  אני  כי 

כזאת לכבוד .בקואליציה  שלי  ההערות  את  מפנה  אני  אבל   

  .ל"המנכ

המנכ   בת , ל"אדוני  היא 30כשאישה  כי  הרגל  את  שוברת   

במדרכות בת מ, הולכת  תגיד  בת ? 60ה  תגיד  לא ? 90מה 

במדרכות ללכת  תאורה. יכולה  לה  תאורה, אין  צריכה  . לא 

ירוקה עיר  על  מיליונים  מוציא  על 10. אתה  שקל  מיליון   

סולאריים נפלא, גגות    . זה 

עדיפויות, ה'חבר   סדרי  קטן. תעשו  אדם  בן  אדם . יש  הבן 

ירוקה כעיר  העיר  של  מהמיתוג  לו  אכפת  לא  לו אכפת. הקטן   

מדרכה ירוקה. שתהיה  שתהיה  לו  שברחוב ? אכפת  כשבגן 

השרון רחוב  בלילה , ליד  בערבהילדים  האמהות , מסתובבים 

לצאת רוצות  תאורה, שם  מדרכה. אין  שתהיה  לו  , אכפת 

ייפתר יהודה  בבן  אותו,שהפקק  שיתכננו  לפחות  שיבנו .  לא   

אותו, אותו   .שיתכננו 

זה   על  נסתכל  שנה, אנחנו  בעוד  פה  תכניותנשב  היו  ונגיד    ,

על  סבא  כפר  תקציבים50בטח  תדרוש  האלה ,   הדברים  כל 

היום  שבסוף  למצב  בחירויגיעו  לפני  למתכונת , תשנה  ניכנס 

דחוף ספיר  בית  פי דחוף- דחוף- דחוף- דחוף- דחוף- של  תשלמו   

כלום, 3 מזה  מקבל  לא  את . הציבור  הכתף  על  לכם  יהיה  אז 

הירוקה העיר  תג. סיירת  לכם  ובכומתת זכ, יהיה  בתג  יתם 

ירוקה יסבלו.עיר  אנשים  ברגליים    .  

לבריאות   לכם  מזה, שיהיה  מה , תיהנו  כל  את  נפרסם  אנחנו 

עושים בלוף. שאתם  שזה  יראה  ביצוע  מול  ושיק שהתכנון   
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ודאווין  ואוונטה  כיסוי  בדיבוריםבלי  יבוא , והכל  זה 

שתלכו מקום  בכל  אליכם  לבריאות . מהציבור  לכם  שיהיה 

זה   . עם 

צרפתיצ   . בבקשה, בוקי. תודה  :ביקה 

צ"ד בוקי  שאלות   :יש'ר  כמה  לי  יש  כל  הכללקודם  את  ויעניינו  אבל , שייתכן 

בהמשך התשובות  את  לקבל  מבקש  אני  בכללגם  אם  או ,  

בלי  שאלותיי  את  לשאול  אוכל  אני  שגם  כדי  אחר  ממישהו 

הגזבר. שיפריעו ההוצאות , אדוני  שאומדן  אומר  כשאתה 

על  על - ההכנסות היקף בנוי  משפיע  שזה  אומר  זה  האם   

השלישית השנה  על  משפיע  זה  או  הקרובה  המיידית  , השנה 

והחמישית מסוים ? הרביעית  כסף  סכום  עומד  האם  או 

התב שלך"בקופת  בשנה , ר  להפעיל  יכול  אתה  שאותו 

ו השלישית/הקיימת  לשנה  יעבור  וההשפעה , או  הרביעית 

קרובה מאשר  רחוקה  יותר    ? היא 

ב חמויהודה  זה  :ן  על  לך  ישיב  אביטל    . יעקב 

צ"ד בוקי  זה  :יש'ר    ? מי 

חמו בן  אביטל  :יהודה  פה. יעקב  וחצי  שבועיים  יודע, הוא  כבר    . הוא 

צ"ד בוקי    . יפה  :יש'ר 

גל בן  פה  :גיא  לא  שהוא    . הבעיה 

חמו בן  אותי  :יהודה  יודע. הבנת  והוא  היה  לא    . הוא 

גל בן  ישיב  :גיא  שמישהו  רוצה  אתה  כאןהו, אם  להיות  צריך    . א 

צ"ד בוקי  השאלה  :יש'ר  את  ששומע  זה  את  מרגיזות  קשות  שאלות  . תמיד 

סבלני סבלני. אדוני, תהיה    .תהיה 

גל בן  לבוקי  :גיא  יענה  כאן  נמצא  שלא  שמישהו  רוצה    ? אתה 

צ"ד בוקי  הזאת, לא  :יש'ר  השאלה  את  שואל  אני  למה  לך  אגיד  אני  . כי 

כך , אדוני אחר  בה  שיש  שאלה  נוספותזאת  שאלה . שאלות 
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באמת היא  רחב, נוספת  פיתוח  על  שומעים  אנחנו   ,איך 

נרחב ספר, פיתוח  וכו, בתי  נבחרים - ' אולמות  איך   

  ? בהכרות? בתחרות? במכרז? האדריכלים

אומרת   לדעת, זאת  מעוניין  לא , הייתי  ואנחנו  היות  כי 

בקואליציה האלה, יושבים  בוועדות  יושבים  חושב , לא  אני 

הקטנהשמזכותנו בוחרים  אתם  איך  לדעת  זה    .  

בקצרה   יובל  שאמר  דברים  על  חוזר  הוא . אני  התכניות  היקף 

שקובע גדול. לא  גדול, כן  קטן, יש  זה , אין  שקובע  מה 

את . היישום להפנות  רוצה  רק  לבכםאני  שבשנת ,תשומת   

היה 2009 הפיתוח  עבודות  ביצוע  סכום  מיליון167  שנה .  

מכן המתפתחת, לאחר  יותר, העיר  שמשקיעה  הוציאה , העיר 

פחות40 מיליון  של . 126 -  2010. 167 -  2009.    40ירידה 

עיר של  בפיתוח  שקל  הכנסות , מיליון  לה  גודל שיש  בסדרי 

ל מסוגלת  לא  מיליונים  מאות  הפיתוחשל  את  אלא , העצים 

בכ הקודמת25%- נופלת  השנה  של  מהפיתוח   .  

לנו    ואומרים  באים  ל'ועכשיו  יהיו  הבאה  כבר שנה   226נו 

התכנון . רגע. 'מיליון את  נבדוק  הביצועבואו  יותר . מול  או 

התכנון מול  הביצוע  את  מערכת. נכון  בודקים    . כך 

מאוד   שמח- אני  עצמי, מאוד  את  שואל  אני  פה . אבל  יושב 

החינוך אגף  לו , מנהל  מיליון25שתוכננו  לשנה   2010לשנת ,  

ש, כמובן המערכת  של  תכנון  על  הוציאו  שזועקת ובפועל  לו 

דברים מיני  פיתוח"בתב, בכל  להמון  רק , רים   20ומימשו 

מיליון25מתוך  מהשנה ? למה.   בתכנון  זה  איך  שואל  אני 

הבאה ארוך. לשנה  לטווח  מהתכנון  מדבר  לא  מדבר .אני  אני   

לשנה התכנון  ל. על  הוצאות  תקציב  סכום  חינוך 2010- תוכנן   

מיליון25 ההוצאות .   ביצוע  של  מיל20 - סכום  ואני . יון 
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מיני  מכל  וזועקת  הרבה  כך  לכל  שזקוקה  מערכת  למה  שואל 

ביצוע20% למה, כיוונים לידי  בא  לא  המתוכנן  מהתקציב   ?  

ל   עובר  עצמי 3עמוד אני  את  שואל  אני  הדרך  אורך  ולכל   

במדינה. למה מהטובות  המתקדמת  המערכת  לא , למה 

התכנון ברמות  לעמוד  . 20%, 10%, 5%- בולו , מסוגלת 

הכשאתה מול  הנתונים  את  לוקח  ל126, 184-   ביצוע    -70% 

שואללמה. ביצוע אני  השנה,   נמצאים  אנחנו  למה , אם 

שלנו בתכנון  יותר  מדויקים  להיות  יכולים  לא  ואני ? אנחנו 

הראשונים בסעיפים  אתכם  אלאה    , לא 

חמו בן  אתמול  :יהודה  של  העיתון  את  קורא    . אתה 

צ"ד בוקי  בעית  :יש'ר  אתכם  אלאה  לא  זה , וניםאני  להפריע  שנוהג  מי  אבל 

שיודע  נכוניםמי    . שהדברים 

חמו בן  אתמול  :יהודה  של  העיתון  את  קורא    . אתה 

צ"ד בוקי  רבה  :יש'ר  הגזבר. תודה  אדוני  לי  אז , תסביר  נקודות  הרבה  ויש 

אחד הסבר  רוצה  רק  שנה . אני  באמצע  שנכנס  זה  איך 

קודמ בשנה  מתוכנן  היה  שלא   4בעמוד , למשל? תפרויקט 

תיקח קפלן, אם  יער  תכנון, שיקום  הוצאות  תקציב     סכום 

  , 2010- ל

חמו בן  אותו  :יהודה  כשאישרנו  תיק  מחזיק  היית  לעשות , אתה  תפסיק 

מעצמך    .בדיחה 

צרפתי פעמיים  :צביקה  שקל  מיליון  אתה, אושר  הוזה? איפה     ,אתה 

חמו בן  בזמנו  :יהודה  תיק  מחזיק  היית  זה. אתה  מה    . תראה 

בוקי "ד הוזה  :יש'צר  לא  מסתכל. אני    , אני 

צרפתי סגן   :צביקה  העיר היית  מקום וראש  העירממלא  אחראי , ראש  אתה 

תיק  הסביבהעל    ,איכות 

צ"ד בוקי  כל  :יש'ר  קודם    ,2010, אני 
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צרפתי אישרת   :צביקה  קפלן1אתה  יער  לשיקום  שקל  מיליון   .   

צ"ד בוקי  הייתי2010- ב  :יש'ר  לא    ,  

צרפתי לי  :צביקה  . תאמין  . .  

צ"ד בוקי  ב  :יש'ר  סגן  הייתי    . 2010- לא 

צרפתי עצמך  :צביקה  את    . תכבד 

גל בן  יותר  :גיא  בו    . תצליף 

צ"ד בוקי  הייתי2010, לא  :יש'ר  לא    . ידידי,  

צרפתי   , בוקי  :צביקה 

צ"ד בוקי  ב  :יש'ר  הייתי    . 2010- לא 

צרפתי ממני  :צביקה  עצמך, טיפ  את  לי, תכבד    . תאמין 

צ"ד בוקי  בתכנוןז  :יש'ר  מופיע  לא  בתכנון. ה  מופיע  לא  המיליון . זה  איפה 

תוכנן? שתוכנן מופיע.לא  לא    .  

שוק, סליחה  : לויאהוד יובל אווירת  דיבר? למה  אדם  . בן  . .  

צ"ד בוקי  קפלן, תסתכל  :יש'ר  יער  אפס, שיקום  כתוב  הוצאו , בתכנון  בפועל 

שהוצאו. 450 יופי  לא. זה  שזה  אומר  לא  תוכנן. אני  . זה 

טכנית . נכון, הייתי. נכון, ישבתי, תיהיי איך  אבל  שואל  אני 

התב של  התקציב  לתוך  היה "מכניסים  שלא  נושא  רים 

  .מתוכנן

רוכל סופר  :שגיא  טעות  כנראה    . זו 

צ"ד בוקי  סופר. הנה  :יש'ר  קפצתם. טעות    ?מה 

צרפתי אתה  :צביקה  שזה  יודע  אתה    .אבל 

צ"ד בוקי  יודע. לא. לא. לא  :יש'ר  לא    , אני, אני 

צרפתי היה  :צביקה  שזה  יודע    , אתה 

צ"ד בוקי  פה  :יש'ר  שכתוב  למה  עכשיו  מתייחס  אותך.אני  עזוב  נמשיך .  

  . הלאה

ביחד(   ) מדברים 
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שמדבר  : לויאהוד יובל אדם  לבן  להפריע  חוזרים  אתם  קרה? למה    ?מה 

צ"ד בוקי  טועה. עזוב  :יש'ר  שאני  יודעים  הם    . כי 

. כולה   : לויאהוד יובל . בח. אתם . ודששעה  .למה  . .?  

צ"ד בוקי  הגזבר  :יש'ר    , אדוני 

צרפתי לעניין  :צביקה  לדבר  קצת  בהחלט    . אפשר 

צ"ד בוקי  שלי  :יש'ר  הזמן  את  לי  הזמן. תן  את  לי  אב . תחזיר  תכנית 

בעמוד  מופיעה  אותה. 6תחבורה  עורך  מי  שואל  אני , אני  כי 

יודע לאן. לא  אותי  המשך .תנחה  כשאלת  שואל  ואני  היכן -    

יכול א לספורטני  האב  תכנית  עלות  את  לא ? למצוא  היא 

בשוטף פה, מופיעה  מופיעה  לא  מצאתי. היא  יכול . לא 

הזה הגדול  בספר  שהיא  בספר . להיות  לא אבל  שלנו  הקטן 

מוצא. מופיע אני  איפה  אותי  תנחה  מופיע . אז  ואיפה  כמה 

אני . התקציב השוטףכי  התקציב  על  כשדובר  , בשוטף 

תבתכנית , הא'אמרתי  היא  מופיעה, ר"אב  לא  היא  . 'אבל 

היכן לדעת  מבקש  אני  הכל. אז    .זה 

זה    חדש'מה  לאופק  מבנים  ? התאמת  אופק ' של  תכנית  למה 

שרוצים אותה, חדש  פחות1מוציאים , שצריכים  מיליון    ?

משתגע הגזבר. אני  בעמוד , אדוני  לפארק  תוכננה 7מדוע   

של  מיליון5הוצאה  ל  מילי, 2010-   חצי  רק  מה ? וןוהוצא 

לו , תראה? קרה האלה  השאלות  את  שואל  הייתי  לא  אני 

התשובה את  מקבלים  תוכננו . היינו  מילי5למה  רק   ויצא  ון 

מיליון לענות? חצי  לא  יכול  שפה , אתה  פררוגטיבה  זו 

לעצמו נותן    . מישהו 

יובל   שאמר  מה  על  חוזר  בעיר , אני  הקשישים  מסכנים 

מסכנים. הזאת תכנון. ממש  שיש  פעם  פחות, כל  . מוציאים 

התב של  התכנון  כל  שבכלל  מסתכמת"הרווחה  שלהם  , רים 
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על  ומסכן  קטן  הוא  אבל  קובע  הגודל  כן  אז   , 350,000ופה 

הביצוע350,000- ב ברמת  מממשים  לא  אותם  גם  האלה    .

זאת. מסכנים העירייה, לעומת  מוסדות  וציוד     . ריהוט 

התרבות   של  לנושא  מגיע  אני  ז, עכשיו  וספורט  ה תרבות 

בו אתכם  אלאה  שאני  האחרון  על . הדבר  מחקרי  ספר  כתיבת 

למועצה הגיע  סבא  כפר  הזה. העיר  בנושא  דנה  איך . המועצה 

של  שמתקציב  ל20זה  עלה  זה  ש? 58-   להיות  היה יכול  זה 

המקורי שתוכננו . המיועד, התקציב  רואה  אני  . 20,000אבל 

בפועל  לבוא . 3פי , 58,000הוצאו  שצריך  דבר  זה  האם 

שלנושורלאי לא?   מחלקים? האם  ככה  זה    ?האם 

קפלן   למגרש  מקורה  מהתכנון. טריבונה  אני , שליש  כל  קודם 

למתכננים הכובע  את  טריבונה ,מוריד  לבנות  שהצליחו   

בית של  הכדורגל  המתוכנן"במגרש  מהסכום  בשליש  . ר 

ספירהלוואי  בית  באיזה  לנו  קורה  היה  וזה . וזה  הלוואי 

בעיר  מקום  בכל  קורה  משהו , הזאתהיה  מתכננים  שהיו 

מהעלו ברבע  ביצוע  לידי  זה  את  מביאים  דבר  של   .תובסופו 

זה את  לעשות  מצליחים  אתם  איך  יודע  אתם , לא  אבל 

  . מצליחים

החינוךבהמשך    של  בנושא  שאמרתי  לגבי , למה  אומר  אני 

הספורט העירייה. מוסדות  ראש  אחרים, אמר  גם  , אמרו 

מש הוא  הספורט  מוסדות  של  א- ווע שהנושא  לבנייה '  

המצב' ב, חדשה ולשיפור  זה. לשדרוג  איך  לי , אז  תסבירו 

היו  שבתכנון  זה  ל2.8איך  מיליון  רק 2010-   יצא  ובפועל   1.6 

ולשדרוג. מיליון לשיפוץ  משוועים  כך  כל  אנחנו   אם 

וכו ולניקיון  לא, 'וכו' ולשמירה  זה  סליחה  זה , ניקיון 

ל, לשוטף מצליחים  לא  אתם  שבפועל  זה  את איך  ממש 
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שלכם יותר?התכנית  שדחופים  דברים  יש  פחות,   דברים  . יש 

העיר ראש  כאן  הודה    , אבל 

צרפתי שניות30עוד   :צביקה    .  

צ"ד בוקי    . בסדר  :יש'ר 

צרפתי תקציב  :צביקה  שמותנה  גם  יודע  טוטויאתה  צריך ,  כנראה  אתה   

  . לדעת

צ"ד בוקי  ממך. יפה  :יש'ר  לשמוע  מצפה  שאני  מה  רו. כן, זה  שאני אתה  צה 

לך   . אנחש 

צרפתי יודע  :צביקה    . אתה 

צ"ד בוקי  לא   :יש'ר  אני  יודע. יודעהרי  לא  יודע. לא, אני  לא  אתה . אני 

עצמך על  מספיק , תחשוב  ראש  לך  יש  .אתה  . וחשוב. ו.  מי  

שאל איננו, שפה  של , יובל  מיליון 3.4התוספת  היה   לא 

בכלל בעמודה2010. תכנון  מסתכל  אני  שדרוג-  9עמוד ,     

קרי ספירימבנים  ספיר . ת  קריית  את  גמרנו  מזמן   48לא 

ל. מיליון בכלל  בתכנון  היה  בתכנון. 2010- לא  היה  , לא 

הוצאה היתה  כן  בביצוע  מופיע  של . ופתאום  הוצאה  היתה 

מיליון3.5   .  

אומרת   מעגל, זאת  איזה  פה  היה , לסגור  לא  היה . 48זה  זה 

מיליון51.408   .  

רוכל משנה. לא  :שגיא  קודמתהיתרה    .  

צ"ד בוקי  יודע  :יש'ר  תכתוב. לא  תסביר, אז    . אז 

צרפתי   . תסיים? סיימת, בוקי  :צביקה 

צ"ד בוקי  אומר. כן  :יש'ר  שאני  בזה  מסיים  שסיימתי, אני  איפה  מתחיל  . אני 

יפה, חברים דבר  זה  חשוב . תכנון  היותר  הדבר  זה אבל  לעיר 

כשלתם. הביצוע אתם    . ופה 

צרפתי בבקשה,גיא. תודה  :צביקה    .  
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גל בן  קודמיי  :גיא  דברי  על  לחזור  לא  אשתדל  את .אני  לחלק  רוצה  אני   

רמות לשתי  שלי  השאלות  ואת  ורמת . ההערות  המאקרו  רמת 

חיוב. המיקרו דבר  זה  טווח  ארוך  תכנון  שכל  בזה  י נתחיל 

ורצוי   . ומבורך 

צ"ד בוקי  טווח  :יש'ר  ארוך  לשנה? איזה    . מהשנה 

גל בן  יו  :גיא  לפחות  פה  מיש  פיתוח  תכנית  להציג  . 2015 -  2011- מרה 

הב יומיומימדדי  בסיס  על  ימדדו  באמת  נלמד , יצוע  ואנחנו 

שמתוכנן מה  בין  פערים  יהיו  וכאשר  שמבוצעאם  למה  אתה .  

אמרת הגינות  של  מסוימת  ברמה  יהודה  יהיה , לפחות  שאם 

ואם  נוסיף  כסף  גםיותר  כזאת  אפשרות  צופה  שאולי , אתה 

כסף פחות  יקרה גם. יהיה  מה  להתמודד  צריך  הזה  השולחן   

כסף פחות  יהיה    .אם 

מעניין   שאותי  שלי , מה  הראשונה  השאלה  את  מפנה  ואני 

לנו, לגזבר שהוצג  מה  בין  פער  יש  האם  שיש זה  חוברת  שזו   

אינפורמציה איזושהי  מלאה, בה  לא  העיר . היא  ראש 

צריך  הזה  שהשולחן  חושב  שהוא  הרזולוציה  לרמת  התייחס 

אלי לאלהיכנס  או  להציג , ה  נדרשים  בעצם  שאתם  מה  בין 

הפנים משרד    ? בפני 

הזה   למהלך  הכבוד  כל  עם  רק , הרי  אותו  עושים  לא  אתם 

רצון , הטובמרצונכם  ועם מתוך  התושבים  עם  להטיב 

התב של  הפיננסי  ניהול  ועם  שנתי"העירייה  הרב    . רים 

רוכל שלכם  :שגיא  המידע    ...רמת 

חמו בן  אתה  :יהודה  .למה  . . ?  

גלג בן  פער  :יא  יש  אם  שואל  מאשים, אני  לא    . אני 

חמו בן  הפער  :יהודה  הרשויות . לא  כל  שלא  מאוד  טוב  זה  את  יודע  אתה 

אחד שנתי  רב  תקציב  מאוד - שתיים . נותנות  טוב  יודע  אתה   
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כרשות   , שנבחרנו 

גל בן  שלי  :גיא  הדברים  את  לסיים  לי  נותן  לא  אתה  אבל    ? למה 

חמו בן  אתה  :יהודה  בונהכי   ,   

גל בן  דבר  :גיא  בשום  אותך  האשמתי  לא    . עוד 

חמו בן  את   :יהודה  בונה  שלך אתה  אותו. עקוםהתזה  איישר    .אני 

גל בן  השני  :גיא  את  אחד  ליישר  להמשיך  ננסה  כנראה  אולי , אנחנו 

ניפגש   . בסוף 

רוכל ש  :שגיא  פה  המידע  לכם רמת  מרמת מפורטת מוגשת  יותר  הרבה 

הפנים למשרד  ה. המידע  ברמהלמשרד  מאושר  המידע  , פנים 

בצורה  אותה  מאשר  הוא  אבל  הזאת  הרשימה  את  מקבל  הוא 

  .מרוכזת

גל בן  של   :גיא  טענה  שעלתה  להגיד  יכול  אני  שנבצר ,לסיעהעמיתתי אז   

היום  להגיע  הכספיםלממנה  כשהיא וועדת  כל , חולה  שלא 

צריכים "התב שהיו  סבורה  שהיא  הפירוט  ברמת  הוגשו  רים 

מוגשים העלתההט. להיות  שהיא  רוצה , ענה  הייתי 

אליה כאן, שיתייחסו  לא  שהיא  העלתה , למרות  היא  כי 

בפניי   .אותה 

חמו בן  .  :יהודה  . .    

גל בן  נמנע, יהודה  :גיא  .בוא  . .    

חמו בן  סבורה, לא  :יהודה    , היא 

גל בן  אלוהים   :גיא  דברי  זה  שלי  מהפה  שיוצא  מה  כל  מבחינתי  אני 

אובייקטיבי, חיים לא  ת. אני  אתה בוא  מה  את  בצד  שים 

אומר אני  מה  לגבי  רוצה , מרגיש  שאתה  למה  ותתייחס 

שלי. בסוף לדברים  כשתגיב  אותך  אקטע  לא  אתה . אני 

שלי לדברים  להגיב    .תרצה 

חמו בן    .ברור  :יהודה 
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גל בן  לדעת  :גיא  מעוניין  באמת  אני  הדיון , לכן  בתחילת  פה  חצי אמרנו 

קובע לא  שהגודל  הדעת  מסתכל א, בבדיחות  החוברת ני  על 

ה אותה כעבת  ומשווה  העיר  ראש  כרגע  עליה  שרושם  רס 

שלי שביד  החוברת  של  נכון , לעובי  ראש זה  שעל  שהחוברת 

כתוב  לשנת "העיר  סבא  כפר  עיריית  של  עבודה  תכנית 

שנתית, "2010 רב  פיתוח  תכנית  היא. ולא  תקן , הכותרת 

טועה אני  אם  שלך, אותי  החוברת  על  נכון  שרשום  מה  ? זה 

לשנת תכנית עבודה    . סליחה, 2011 ?2010 

להיות    או  אינפורמציה  אותה  את  לקבל  מצפה  לא  אני  אז 

אליה חשוף  העיר  שראש  אינפורמציה  לאותה  כן . חשוף  אני 

הזאת ההזדמנות  את  שדיברת , מנצל  הרזולוציה  רמת  למרות 

גדולה, עליה יותר  פירוט  ברמת  לקבל  לבקש  למרות , כן 

הערב מאשרים  ל, שאנחנו  כאיזושהי נידרש  הערב  אשר 

התב תכניות  כל  את  אחת  קולקטיבית    . רים"מקשה 

אורחים    בתור  הוזמנו  לא  פה  האגפים  שראשי  מניח  אני 

ה, סטטיים ההתייחסות  את  לתת  כדי  גם  אולי  פרטנית אלא 

פסיבי. שלהם קהל  בתור  פה  לא  מאמין, הם  הוזמנו ,אני  הם   

הספציפית  ההתייחסות  את  גם  לתת  כדי  אם . שלהםאולי 

המנכ שלי"מעדיף  הפרטניות  לשאלות  לענות  הגזבר  או  , ל 

בעיה לי  אם . אין  שבכל אבל  האגפים  שמנהלי  סבורים  הם 

העבודה את  לעשות  יכולים  כאן  נמצאים  טוב , זאת  אפילו 

שלהם האגפים  על  אמונים  הם  כי  מהם  אם , יותר  אשמח  אני 

יתייחסו   .הם 

המיקרו   אלק, ברמת  ממאיר  לשמוע  רוצה  הייתי  כן  , ייםאני 

לו ויתנו  במידה  הסביבה  איכות  אגף  ממה , מנהל  לדעת 

ירוקה עיר  של  התכנית  מורכבת  איזשהו . בדיוק  כרגע  זה  אם 



    27.04.2011  33  מועצה שלא מן המניין 

דברים מאוד  הרבה  מאגדים  שתחתיו    . משהו 

חמו בן  סמינר  :יהודה  צריך    .לא 

גל בן  סמינר  :גיא  רוצה  לא  מיומן . אני  מספיק  איש  שמאיר  מאמין  אני 

לתמ להיות  שיכול  לי  בשנראה  דקות2,3- צת  לו,   יתנו  , אם 

לעשות  כלליים  בקווים  העירייה  מתכוונת  תחת  2015עד מה 

ירוקה'הכותרת  , עיר  סולריים' גגות  רק  בעלי , ולא  עיקור 

האחרים והדברים    .חיים 

ויאפשרו    במידה  העיר  ממהנדס  לשמוע  רוצה  הייתי  כן  אני 

שלו, לו המקצועית  ההתייחסות  האבאת  תכניות  נושא  לכל    ,

בראייה שזה שלפחות  נושא  נושא   הוא  האופוזיציה  חברי  של 

קידר, כאוב מר  את  יותר  ולא  פחות  לא  לטפל ששכרו  כדי   

הזה מקצועי, בעניין  קידר. כיועץ  מר  אם  יודע  לא  אורי , אני 

בעירייה, קידר עובד  עבור , עדיין  עובד  שהוא  לי  ידוע 

הזה בנושא    . העירייה 

לתפקיד   נכנס  שהוא  מאז  שאשל  יודע  כמנכאני  מן , ל"ו 

בתכניות , סתם והטיפול  הליווי  לעניין  זמן  מעט  לא  מקדיש 

האב  .האב תכנית  לעניין  כספית  התייחסות  כאן  יש 

התייחס שבוקי  האסטרטגית, לתחבורה  האב  תכנית  , לעניין 

לאנטנות האב  תכנית  עליה לעניין  ברור , שדיברנו  שלא 

לגביהם. איפה העבודה  הסתיימה  האלה  מהתכניות  , חלק 

לתחבורהכמ האב  תכנית  דיון. ו  שום  לגביהם  התקיים  . לא 

לאשר נדרשים  פה  בסכומים אנחנו  עכשיו  אותם  לתקצב   

  . נוספים

אומרת   הכספים, זאת  את  מתקצבים  אנחנו  אבל , לכאורה 

לעשות אלמנטארי  דבר  שזה  והעדכון  הדיווח  לא , ברמת  זה 

אותה גם . קורה שעשה  לחינוך  האב  תכנית  כשהסתיימה 
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א לו, דלרפרופסור  שהגיע  הכסף  את  עליה  קיבל  אם , וגם 

היום לסדר  הנושא  את  מעלה  היתה  לא  שנה , האופוזיציה 

לדיון לפה  הובא  זה  אז  רק  העבודה  שהסתיימה    . אחרי 

סלול   מאנטנות  האב  מחברי  - ות יראתכנית  אחד  אף 

ולדעתי  מהציבורגםהאופוזיציה   ,    

צרפתי תשובה  :צביקה  אישי  באופן  ממני  קיבלת  כי  אתה  שבוע  איזה  לפני 

זה על    . דיברנו 

גל בן  בסדר  :גיא  אומר. אז  אני  מאשר , אז  אתה  היום  את , צביקהאם 

האב"התב תכניות  כל  עבור  שאמורה , רים  מהאסטרטגית 

הפרטניות  התכניות  ועד  עירוני  כלל  מכלול  איזשהו  להוות 

ואנטנות תחבורה  מבקש, של  כן  שזו , אני  חושב  אתה  אולי 

טובה הזדמנות  לקבל , לא  הזדמנויות  הרבה  לי  אין  אני 

האלה לתכניות  מהאופוזיציה  דירקטוריון  כחבר  . עדכון 

מהמנכהיי או  העיר  ממהנדס  או  מהגזבר  או  מבקש  או "תי  ל 

העיר שרוצה, מראש  האלה , מי  התכניות  איפה  לשמוע 

עומדות אב  תכניות    . מבחינת 

צ   בוקי  וגם  לוי  יובל  גם  סתם  מתייחסים 'לא  אני  וגם  יש 

יהודה"לתב בן  בציר  יהודה. ר  שלך  בחירות  הבטחת  , זאת 

עיר לרשות  הפליי. כמועמד  את  לך  אראה  את אני  שהבטחת  ר 

  . זה

חמו בן  לפני   :יהודה  היה  שנים7זה  לא ,   הזה  שהנושא  במועצה  גם  והודענו 

  ...כלכלי 

גל בן  הבטחת  :גיא  או בין, אתה  הזאת  בעובדה  להכיר  רוצה  אתה  אם   

השתנו. לא שהעובדות  להיות  שדברים , יכול  להיות  יכול 

משם רואים  לא  מכאן  שנכנסת . שרואים  שמרגע  להיות  יכול 

השתנתהלכסא  המציאות  העיר  עיר . ראש  לרשות  כמועמד 
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שלך הראשונה  מועצה , בקדנציה  חבר  שנים 10שהיית   

יהודה, באופוזיציה בן  מימון  נושא  את  שתקדם    . אמרת 

כמעט    מאז8עברו  שנים  סיבות .   שיש  להיות  יכול 

מקלות, אובייקטיביות סיבות  שיש  להיות  להיות , יכול  יכול 

מנהרה . טכניות אין  יהודהבפועל  קורא . בבן  אני  בפועל 

יהודה: "שורה בן  בציר  הוצאות , מנהרה  תקציב  של  סכום 

. וה". 17,000ביצוע , 185,000 -  201- ב . ל. עבר   2011- שהוא 

כלום-  12,13,14,15- וב, 298,000   .  

אומר   זה  מה  להבין  מצליח  לא  שגם . אני  אומר  שזה  לי  נראה 

יהודה8- ב בבן  מנהרה  תהיה  לא  הבאות  השנים  אשמח .   אני 

טועה אני  אם  אותי  תתקן    . אם 

צ"ד בוקי  יתכננו  :יש'ר    . אבל 

גל בן  התייחסות  :גיא  רוצה  הייתי  מאוד    .אני 

חמו בן  אתייחס  :יהודה    .אני 

גל בן  בוקר  :גיא  כל  הזאת  הצומת  את  שעובר  מי  בניגוד , בתור  אני  גם 

הזה בעניין  תהיה, עניינים  הזאת  שהמנהרה  אינטרס  לי    . יש 

יואל אופניים  :איציק  עם  עובר    , אתה 

גל בן  לצערי, לא  :גיא  באוטו  נוסע  לנסוע . לעבודתי, אני  יכול  הייתי  אם 

זה את  עושה  הייתי  בכפר . באופניים  מורה  להיות  לי  אסור 

מ, סבא משכורת  מקבלים  מורים  העירייהכי  אני , מועצת  אז 

סבא מכפר  חוץ  עיר  בכל  מורה  להיות  אני , יכול  עוד  כל 

העיר   . במועצת 

צ"ד בוקי    . תתפטר  :יש'ר 

גל בן  י  :גיא  פרץ  ששמעון    .פטרתקודם 

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  באמת  :גיא  רוצה  הייתי  רוצה , אז  הייתי  ההנדסה  לעניין 
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יהודה בן  ומנהור  האב  תכניות  לעניין    .התייחסות 

חמו בן  אתייחס  :יהודה    .אני 

גל בן  פה   :גיא  שנמצא  הכלכלית  החברה  המנכעניין  , ל"הסמנכ, ל"סגן 

שוב? נכון ש, שגם  חושב  אני  הזה  כאן במקרה  כבר  הוא  אם 

אותו לשמוע  יותר . עדיף  קצת  הפרטים  את  מכיר  בטח  הוא 

הכבודטוב  כל  העיר"למנכ, עם  ולראש  ולגזבר  הוא , ל  כי 

זה את  ומלווה  היומיומית  בעשייה    . עוסק 

במידת    פרטנית  התייחסות  רוצה  הייתי  נושאים  לשני 

החטיבות: האפשר בו לפרויקט  רמה  תרועה  בקול  שפצחו   

יותר ולא  פחות  לא  גדול, בידיעה  ארצי  היה .בעיתון  זה   

מעריב או  בלעדיות ?יהודה, ידיעות  נתנו     ?למי 

חמו בן    . לשניהם  :יהודה 

גל בן  ביחד. לא  :גיא  מפרסם  לא  ארצי  עיתון  מבין . אף  לא  אתה 

אומר אתה  אם    , בתקשורת 

חמו בן    .שניהם  :יהודה 

גל בן  לידיעות נתנו   :גיא  או  למעריב בלעדיות  הידיעהאו    .על 

חמו בן  מערוץ   :יהודה  התחיל    .2זה 

גל בן  ערוץ , אה  :גיא  זה2כבר  עם  עלית  ערוץ ?  רק 2  היית  לי  נראה   

ל ורק  הזה  לובהקשר  קוראים  איך  על  צעק  פרץ    , שמעון 

כהן התפרסם  :אורן  לא  זה  הירוקים  של  בביטאון     . רק 

גל בן  הירוקיב, לא  :גיא  עליכםטאון  קטן  אופן. ים  רציני, בכל  , באמת 

מבחינת ה שבאמת  את חטיבות  מוריד  אני  הציבור  יחסי 

הכובע, הכובע את  מסיר  שאפו , אני  להגיד  מוכן   40אני 

הפרויקט , פעם על  יודע  כבר  בעיר  בערך  פה  שני  צעיר  זוג  כל 

הציבור יחסי  בגלל  שוב.הזה  אבל  אני , כשמסתכלים,  

אגב  בשאלת  באמת  פה  הציגאשאלתי  כשהוא  הגזבר  למה , ת 
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מתוקצב בשנת זה  רק  אני . 2011  הטוב  במקרה  התכנון  אז 

כך, מבין כדי  עד  טרומי  בשלב  לאמוד ,הוא  ניתן  לא  שאפילו   

עד  תקציבית  לייעד  שצריך  ההשקעה  רמת    . 2015מה 

חטיבות   פרויקט  השגה  בר  דיור  של  השורה  על  אז , תסתכלו 

היום מאוד  רחוק  כנראה  שאנחנו  למד  אבן מזה  מחנוכת   

שייבנו, הפינה החדשות  החטיבות  של  ובטח , גם  ובטח 

זה מה בעקבות  שיפונה  החטיבות  של  במתחם  שייבנו  דירות 

יקודם   .שהפרויקט  

אחרון   הכלכליתדבר  החברה  בעניין  מבקש  שאני  התייחסות ,  

ב שלבים  הפארק' ג- ו' לעניינים  העיר .של  ראש  הצליח   

חניכת  של  מרשים  בהחלט  ביעד  הרבה לעמוד  אחרי  הפארק 

שנים כיהן, מאוד  שהוא  תכניות, לפני  ברמת  היו  , שהדברים 

א שלב  את  בונווכול' וחנך  מתברכים  שהשנה .   והבנתי 

  , לראשונה

???:   . .   .'ב.

גל בן  ב  :גיא  , שלב  גם' ג. צודק, צודק. סליחה, בסדר  על  מדבר  '     אני 

. 'ד- ו . . לא, לאעוד ? חנכתכבר .    .עוד 

חמו בן  אותךאנ  :יהודה  אזמין    . י 

גל בן  חכה  :גיא  בטרם . אז  המוגמר  על  מברכים    . אומרים, עתלא 

חמו בן  בפארק  :יהודה    .בעצמאות 

גל בן  ראשונה  :גיא  שפעם  בפארק? נכון, הבנתי  שם  זאת . יהיה  בכל 

ב שלבים  של  התקצוב  על  מסתכל  רואה , 'ג- ו' כשאני  אני 

של  ברובריקות  ו2012לצערי  רג, 2013-   עוד  לי  שגיא ותגיד  ע 

לא או  סופר  טעות  גם  זה  כן , אם  אבל  מתוקצבים  לא  שהם 

  . 2015, 2014- ב

רוכל , ד- ו' ג  :שגיא  חוזר' אני  פעם    . שוב 
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חמו בן    . עזוב  :יהודה 

גל בן  אומראני   :גיא  ג, שוב  להיות  אמור  , זה  ב' ד' ב. 'ג' ולא  כבר ' אם 

ב שלב  את  חונכים  לא  אנחנו  הסתם  מן  אז    . בתקצוב' נגמר 

בוק"ד צר  עוד ? למה  :יש'י  השקיעו  כן  מיליון3בספיר  לא.     ? למה 

גל בן  ב  :גיא  רק  היא  הטעות  , ג- אז  שם' ד' החסרות  ברובריקות   ?ולא 

סיימתי את . צביקה  כאמור  מבקש  שאני  הדברים 

יוכלו - ההתייחסות  האגפים  מנהלי  אם  דעתכם  שיקול   

אותם. להתייחס לשמוע  אשמח  מאוד  כאמור  , ושוב. אני 

החב הכלכלית לעניין  הרה  בפארקעל  ההנדסה,דיווח  לעניין    

של -  עניין  המנהור  של  והנושא  למיניהן  האב  . תכניות 

לשמוע  שמח  מאוד  הייתי  הסביבה  איכות  אגף  ולעניין 

ירוקה עיר  לעניין  פרטנית  יותר  קצת    . התייחסות 

צרפתי   . אורן. תודה  :צביקה 

גל בן  יודע  :גיא  לרזולוציו, לא  לרדת  אוהב  לא  הרי  אני , תאתה  אז 

קצת לרדת  תוכל  הזה  שבעניין    .לרזולוציות מקווה 

כהן שכבר   :אורן  הטרדה  על  ולא  הערכה  על  לא  לחזור  לא  רוצה  לא  אני 

המקצוע לאנשי  לפניי  המקצוע, לשגיא, נאמר  אנשי  . ליתר 

ל כזה  תקציב  שמגישים  מאליו  מובן  לא  שזה  חושב   5- אני 

שיטתיות, שנים וגם  השקעה  גם  בו  ב, ניכרת  התאם הכל 

העיר טובה. לחזון  מילה  כך  על  להגיד  צריך    .בהחלט 

לומר   לעצמי  רשמתי  זאת  שבכל  נקודות  השכונות , כמה  לגבי 

ש-  נאמר  כבר  שקלים14-   מיליון  לפחות ,   שזה  חושב  אני 

ראוי שהוא  תקציב  זה  אומר .מבחינתי  הייתי  אגב  כהערת   

מתקנת אפליה  איזושהי  פה  שתהיה  ראוי  תקומה  , ששכונת 

מ הנוכחיהעדפה  בתקציב  גם  מספיק , תקנת  יש  לעירייה 

כך אחר  ולא  תנועה  כדי  תוך  זה  את  לעשות  גם    .כלים 
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הספורט    וגם , צביקהבעניין  בעצם  השוטף  בתקציב  גם 

התב חותמך, רים"בתקציב  את  שהטבעת  שניכר  חושב  . אני 

שדרוג יש  קדימה. בהחלט  צועד  הדברים , הספורט  בהחלט 

החד. ניכרים המבנה  שאת  הספורט , שהצעתי  אולם  את 

אותו  להתאים  הכדורעףהחדש  יהיה . לעניין  שזה  גם  הצעתי 

בית היום  להם  שיש  אף  על  הכדורעף  של  חושב .בית  אני   

בעיר החדש , שהכדורעף  הכדורעף  אולם  על  מדבר  אני 

הירוקות בשכונות    . שייבנה 

חמו בן  שניים  :יהודה  להיבנות    . הולכים 

כהן שיתאפ- ' א  :אורן  אותו  להתאים  כדורעף  למשחקי  אם - ' וב, שר   

הזה לאולם  הבית  את  ולהעתיק  אותם  לשדרג  אני , אפשר 

יפה יהיה  שזה  הכדורעף . חושב  את  רוצים  אנחנו  אם 

קדימה   .להצעיד 

בית- ר "בית   אז  צעדים"  כמה  האחרונות  בשנתיים  עשתה  . ר 

בית תנועת  בעבר  פה  היתה  לא  תנועת .ר"קודם  על  מדבר  אני   

בית חינוכית  בעבר, ר"נוער  היתה  התמיכה . לא  בזכות  הרבה 

ממך אומר, שקיבלנו  אני  בית, קיבלנו  נוער  קיבלה "תנועת  ר 

העיר ראש  משמעותיים , ממך  צעדים  כמה  עשתה  היא  אז 

הזה העת. בהקשר  בית, הגיעה  שבית  הבשיל  יוקם"הזמן  . ר 

בבית חדרים  משני  פועל  הוא  שהיום  אף  קפלן"על  ובית , ר 

הק"בית העיר  מועצת  החלטת  יודער  לא  מלפני   10, ודמת 

בערך בית, שנים  בית  מסוים"שיוקם  במקום  יבשיל, ר  , שזה 

תנועות "ובית של  הקדמית  בחזית  מעמדה  את  לקבל  ראויה  ר 

  . רנועה

גל בן  . , יהודה  :גיא  .     .ר"בית.

כהן גיא  :אורן  יגיע  זה  תדאג, גם    . אל 
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גל בן  בהקשר . בסדר, לא  :גיא  אוחיון  קובי  של  דרכו  ממשיך     . הזהאתה 

כהן תודה  :אורן  להגיד? להגיד  צריך  אני    ? מה 

גל בן  תודה  :גיא  תגיד  הזה  יפה, בהקשר    . עבודה 

כהן תודה  :אורן  מה . אז  ידעתי  מתכווןלא  להגיד , אתה  צריך  אני  אם 

  . תודה

יואל תודה  :איציק  תגיד  כן, תמיד  גם  חשוב, אתה  זה    ? מה 

כהן אמרתי. תודה  :אורן  תחבורה.אז  בנושא  שבתבאני,   חושב  רים " 

התחבורה בתחום  השקעה  שיש  ניכר  מקווה . בתכנית  אני 

שלו את  נותן  התחבורה  משרד  שגם  כמה . ומאמין  יש 

הזהפרויקטים  בהקשר  צריך , משמעותיים  בהחלט  גם אז 

טובה מילה  זה  על  בעצם.להגיד  וזהו  דבריי.   את    . אמרתי 

צרפתי   . איציק. תודה  :צביקה 

יואל את   :איציק  מייחס  כאן אני  בשנה דבריי  פעמיים  לפחות  כמו  הפעם 

ה במהלך  עושה  האחרונות7,8- שאני  שנים  מודיע .   אני 

שוטף תקציב  תב, כשמאשרים  יש , חברים, רים"שמאשרים 

שות להיות  הזכות  בצמיחהלנו  בעיר  אמרתי . נקודה. פים 

זה הפרוטוקולים, את  את  לראות  זה , אפשר  את  אומר  אני 

היום   . גם 

מונח, תראו   להסתכל באיזה  רוצים  אנחנו  הדבריםים  ? על 

אח עיר  זו  סבא  כפר  קודמות העיר  לשנים  שבהשוואה  ת 

וצומחת או . הולכת  שלנו  ההכנסות  ביכולת  צומחת 

שלה באות כמובן , המקורות  זה  עם  של יחד  והיתרון  תכניות 

מעצמו5תכנית  בא  לא  זה  הרי  שנתית  שנקראת .   עיר  זה 

נקרא, עצמאית זה    ? איך 

גל בן  איתנהר  :גיא    . שות 

יואל איתנה  :איציק  אומרת. רשות  אני , זאת  ואומר  בא  המחוקק  גם 
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לסכום  יודעים  שאתם  בכם  העתידיותמאמין  ההכנסות  , את 

בפניי  להגיש  לכם  נותן  ואני  מכוונים  שאתם  הדרך  את 

סגורה, תתכני לא  היא  פעם  אף  נעולה, שאגב  לא  כי ,היא   

התנועה עם  יחד  משתנה  ע. היא  יחד  משתנה  התנועה היא  ם 

לעיר שיש  מיידיים  צרכים  בגלל  הכנסות , גם  בכלל  גם 

התכניותשעלול בסיס  על  להשתבש  מקום  באיזשהו  . ות 

דבר  של  מדיניות5בסיכומו  מייצגות  השנים   .  

לכולנו   אומר  אני  באופוזיציה, עכשיו  לחבריי , לחבריי 

מעצבים, בקואליציה אנחנו  המדיניות  שומע. את  אותנו אני   

מדברי לעת  המדיניותמעת  ברמת  גם , ם  למועצה  חבריי 

באופוזיציה בקואליציה, כשהם  כשהם  כלפי , גם  טוענים 

העיר  הנהלת  וכלפי  העיר  על 'ראש  לדבר  רוצים  אנחנו 

אותנו. מדיניות למיקרו, עזוב  אותנו  מוריד  נדבר . אתה  בוא 

מדיניות למדיניות, על  שותפים    .'אנחנו 

הנה   מדיניות, אז  על  היום  מדברים  יוצאת .אנחנו  מדיניות   

התב ודרך  הפועל  החלטות , רים"אל  פה  יש  שבעצם 

שכונה לבנות  תשתיות, משמעותיות  לעשות , להקים, לבנות 

הרב. ולשנות חבריי, ולצערי  וגם  לקואליציה  חבריי   גם 

למיקרו חוזרים  בישיבה  כאן  לחזור .לאופוזיציה  למה   

  ?למיקרו

לכולכם   להזכיר  רוצה  שנה, אני  שנהמדי  וכל  חודשים  12,  

המיקרו רמת  הצעות  להציע  פתוחים  אנחנו  להציע . בשנה  גם 

דברים לשנות  ואפשר  דברים  לסדר, לשנות  הצעה  של  , בדרך 

העיר ראש  עם  פגישה  של  ובדרך  שאילתא  של  זה .בדרך   

הדרך, אפשרי את  שימצא  אחד  לא. כל  ל, ואם  אותו  .תפנו  . . ,

בשנה שפעם  נכון  לא  זה  דבר  של  בסיכומו    , אבל 
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בן  הפתיחות  :גלגיא  ברמת  הבדלים  כנראה    . יש 

יואל בשנה  :איציק  שפעם  נכון  לא    ,זה 

חמוי בן  כאן  :הודה  דווקא    . אתה 

יואל לי, גיא  :איציק  מפריע  אתה    , עכשיו 

גל בן  פתוחה  :גיא  דלת  למדיניות  שיש  ידעתי    . לא 

יואל לך  :איציק  לך. יש  אומר  זה, אני  את    . תבדוק 

גל בן  הובהר  :גיא  לא  זה  מספיקכנראה  לי    .  

יואל חושב   :איציק  אופן  בכל  הדברים ואני  בכל  לטפל  אחד  כל  לנו  שמותר 

לעצמו ייצב  את , שהוא  שמוביל  האיש  בתור  עצמו  את  מיצב 

האלה השנה, הדברים  במשך  זה  את  היום , ולעשות  נדון  וכן 

יוצא, ברמה כפועל  והמדיניות  המאקרו  שנקרא    . מה 

ל   כאן  שנאמר  במה  כל  קודם  משתתף  אגפיםאני  מנהלי  , גבי 

בסיס  על  התכניות  את  בעצם  שבנו  במלאכה  העוסקים  כל 

העיר של  מימוש, הצרכים  לידי  אותם  אגב.והביאו  אני ,  

לכם הברכות  ואת  התודות  את  נתתי  אומר , עכשיו  אני  אבל 

אתם כזאתאשרי  מקומית  ברשות  עובדים  שאתם  בעירייה ,  

כזאת, כזאת את , במועצה  לתת  לכם  מאפשרת  שבעצם 

העתידהמ פני  על  ולהסתכל  הנכונה    .חשבה 

דבר   של  אגב,בסיכומו  דרך  עסקיים  במונחים  פה  יש  של ,   לא 

מקומי עיתון  של  ולא  שקלים , עירייה  של  הר  בעצם  פה  יש 

לדעת  הבאותשצריך  השנים  במשך  נכון  אותו  את .לנתב  הרי   

אחד, התוצאה דבר  ברור  לנו  התוצאה, יהיה  התשואה , בסוף 

שלנו ההחלטות  המאקרובגין  ובגין  מאקרו ,   ביצועי 

למיקרו כך  אחר    .גוזריםכולנו , שיורדים 

את    ומוכיח  לציבור  מגיע  שהוא  כך  בידי  זה  את  שגוזר  מי 

להיו המנדט  את  מקבל  והוא  עשה  הוא  מה  ראש עובדתית  ת 
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ב הבאות5- עיר  השנים  המועצה,   חברי  גם  השותפים , וכך 

שלו, שלו שותפים  מהציבור, לא  המנדט  את  להגיד מקבלים   

בכם מאמינים  הזאת, אנחנו  בעיר  לגור  לגור , נעים  נעים  לא 

הזאת הנוסף, בעיר  המנדט  את  מקבלים    .ואתם 

אומרת   ו, זאת  למיקרו  ולרדת  היום  רצון ללהגיע  שביעות  אי 

לגיטימי מאשרים , זה  שבו  בערב  לא  שקל 236אבל  מיליון   

נוסף. 2012לשנת  דבר  להגיד  רוצה  אני  הרבה . ופה  פה  היו 

התמימות, אגב, נותטע ברמת  צודקות  שהן  להיות  אין . יכול 

הזה השולחן  סביב  תמימים  כל . פה  את  ניצלנו  לא  זה  איך 

קודמת שנה  שאישרנו    . התקציב 

המקורות , ה'חבר   את  ולהביא  לתכנית  כסף  להקציב  בין 

פערים, לזה יש  בפועל  הביצוע  מדינת . לבין  תושבי  אתם 

למה,ישראל מבינים  לא  אתם  מה   ?   

כיסוי  : לויוד יובלאה בלי    . שיק 

יואל איתך  :איציק  מסכים  לי, לא  תפריע  איתך. אל  מסכים  לי , לא  תן 

שלי התזה  את  להגיד  אופן, לגמור  תשמעו.בכל  מדינת ,  

סובלתישראל  עכשיו, הרי  סבא  כפר  לא  ישראל  , מדינת 

ממשלה  וראש  טוענים  וכולנו  הזאת  מהנקודה  בדיוק  סובלת 

אקספר בתור  זה  את  דיורמציג  יודע, כאלהועדות , ס  , לא 

כאלה ישראל. שמות  מדינת  של  הבעיה  אומרת. זה  יש , זאת 

תקציבים, כסף תכניות, יש  של  ביצוע  תכנון . אין  אין 

ל ביחס  שישנםמתאים  מהרשויות . כספים  גם  יורד  וזה 

קוסמים, מה. המקומיות איזה  להיות  הולכים    ? אנחנו 

נ   אחת  מסוימת  הנדסה  שחברת  לי  ברור  את אז  ותנת 

עכשיו כל , התשובה  ועם  הבירוקרטיות  כל  עם  הנדסה  וחברת 

שנה הדיונים בסוף  זה  את  נותנת  מעבירים , שבדרך  וככה 



    27.04.2011  44  מועצה שלא מן המניין 

לשנה משנה  מבחינתנו. כסף  חשוב  פעם, הכי  ברמת , עוד 

המדיניות וברמת  ה, המאקרו  שנים5- שבסוף  אחרי ,   בשנה 

והשביעית השישית  לשנה  כבר  הולכים  שהם  הדברים , זה 

שהולכת. עויתבצ העיר  לטובת  גדלה , נבנית, יתבצעו 

מאשרים. וצומחת שאנחנו  הדבר  בעצם    . זה 

ככה   ואומר  בא  אני  שהשאלות, לכן  לי  במקומןברור  היו    ,

הזאת, חלקן לרזולוציה  גם. כשנכנסים  אמרתי  ואני , אבל 

פה יגיבו  אגפים  שמנהלי  נכון  לא  שזה  גם  פה , חושב  יציגו 

שלהם הפעילות  את  שנקרא  להציע. מה  ורוצה  חושב  , אני 

המועצה  חברי  כזאתשאם  לרזולוציה  לרדת  רוצים  , באמת 

ההוראה את  ייתן  העיר  לשבת , ראש  שאפשר  ההנחיה  את 

דברים של  לעומקם  ולבחון  האגפים  מנהלי  לא . מול  זה  אבל 

היום לטפל . נכון  צריך  מאקרוהיום  ובהחלטת  . במדיניות 

הזה התקציב  בעד  אני    . ולכן 

צרפתי   . בבקשה, איתן. תודה  :צביקה 

צנעני"עו איתן  כאן :ד  שנאמרו  דברים  על  אחזור  לא  דווקא . אני  רוצה  אני 

לליבנו  ושקרובים  ביותר  לנו  שחשובים  בנושאים  להתמקד 

לציבור . מאוד בשורה  הוא  הזה  פיתוח  שהתקציב  חושב  אני 

והחרדי הדתי, הדתי  לחינוך  הדת, בשורה  למבנה  . בשורה 

ה בתקציב  הדתי  השנההחינוך  של  קיבלזה  רוצה ,   לא  אני 

למספרים כמו , להיכנס  לרזולציות  להיכנס  רוצה  לא  אני 

כאן בצורה , שנאמר  חלקו  את  השנה  קיבל  הדתי  החינוך  אבל 

ומכובדת אגב, ראויה  לו  שמגיע    .בדין, מה 

הרבנות    הנוכחי- מבנה  במצבו  המבנה  ראוי  לא  מכובד,   , לא 

שיושב הרבנות  יושבי  את  מכבד  שםלא  את , ים  מכבד  לא 

שירותים שם  לקבל  שמגיע  אותנו , הציבור  מכבד  לא 
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לנו. כרשות, כעירייה שייך  הזאת . המבנה  וההחלטה 

התבלהקציב במסגרת  תקציב  לשפץ"  מנת  על  לומר , ר  אפשר 

המבנה את  שם  לבנות  החלטה , אפילו  מאודזאת  זה . נכונה 

על  חדר  או  משרד  או  מקום  לו  יהיה  לא  שכונה  שרב  ראוי  לא 

ל הציבורמנת  את  פעמים . קבל  הרבה  למצוא  צריך  הוא 

כמו, פתרונות פתרונות  מיני  כל  או לאלתר  בבית  להיפגש   

אחר או  כזה  כנסת  וגם ולכן . בבית  נכונה  הזאת  ההחלטה 

ומכובד ראוי  פה    . התקציב 

המקוואו   בשורה  -  תנושא  פשוט  זו  עלייה  בשיכון  מקווה 

עלייה שיכון  מקווה . לתושבי  שם  לבנות  , לנשיםהולכים 

משודרגמקוו ביותר, ה  גבוהה  ברמה  המקווה , מקווה  כאשר 

לגברים מקווה  להיות  יהפוך  הנוכחי    . לנשים 

גוריון    בן  מאוד- מקווה  נושא  זה  כאוב-   הזה . מאוד  המקווה 

אדם לטבילת  ראוי  רבותלא  שנים  במשך  כבר  כבוד .   לא  זה 

כעירייה שלנו,כרשות, לנו  המרכזי  המקווה  שזה  המקווה .  

חודשיםהזה  מספר  לפני  חודשים4כמדומני , נסגר  מנת ,   על 

רציני שיפוץ  אותו  בהחלט. יסודי, לשפץ  מברך - ואני  בהחלט 

יסודי  שיפוץ  אותו  לשפץ  שהולכים  גדולה  ברכה  בזה  ורואה 

העירייה מטעם  משמעותי  בתקציב    . ומשמעותי 

המנכ   אדוני  אליך  פונה  המקווה  ,אשל, ל"אני  של  הסגירה 

ל4לפני  חודשים  טעות  היתה  תקציב יכלו . צערי  לאשר 

התקציב אישור  אותו , ולאחר  לסגור  תכניות  שיש  לאחר 

לעבוד מיד    . ולהתחיל 

גל בן  דתית, איתן  :גיא  מועצה  מקווה, אין  שיאשרו  רוצה    ? אתה 

חמו בן  רוצה  :יהודה  אתה  מה    . נו 

צנעני"עו איתן  מכספי :ד  בא    , התקציב 
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גל בן  פה  :גיא  דתית  מועצה  אפילו    .אין 

חמו בן  תטבול  :יהודה  אתה    ? ואיפה 

גל בן  אטבול  :גיא  אני  שלי? איפה  התחת  את  אטבול  יום אני  כל   . . .  

צנעני"עו איתן  מבקש, גיא :ד    . אני 

גל בן  ביום   :גיא  אני לפעמים פעמיים    . טובלאפילו 

צ"ד בוקי  .   :יש'ר  .   ?  נשים.

גל בן  לא. לא  :גיא  אגיד  לא  אני  מצטרפת  אישה  לא, אם    . אבל 

צנעני"עו איתן  . לזכות , גיא :ד  . אומר . דתית'היה  מועצה  דתית , כן  מועצה  לא 

רלוונטי-  לא  זה  החליטה. '  החלטה, העירייה    , קיבלה 

גל בן  בעיר אתה  :גיא  פעילה  דתית  מועצה  היתה  שאם  מאמין  לא   

אחרת, הזאת נראים  היו  הדת  שירותי    ?אולי 

צנעני"עו איתן  את  :ד  מברך  שאתה  חשבתי  שהוא ראש אני  זה  על  הקצה העיר 

הענייןתקציב  דתית, לצורך  מועצה  על  הסתמך    . ולא 

גל בן  לי  :גיא  עוזרהאמן  לא  שזה  עוד .   תקציבלפעמים  מספיק  , לא 

.צריך . שיקדם.  .  

צנעני"עו איתן  אופן, אושרהתקציב  :ד  המנכ, בכל  מסתכל , ל"אדוני  לא  אני 

ההווה על  מסתכל  אני  העבר  לטבו. על  שרוצה  תושב  ל היום 

השרון להוד  או  לקפלן  ללכת  צריך  שנעשה . במקווה  מה  זה 

ניחא. בפועל עוד  חול  ברכב, ביום  פה בשבת . נוסעים  יש 

לקפלן  או  ברגל  ללכת  שצריכים  אנשים  של  פשוטה  לא  בעיה 

השרון  להוד  העיראו  לקיץ. ממרכז  עכשיו  נכנסים  , אנחנו 

אימים ללכת , חום  העיר  לתושב  נורמלי  לא  סבל  פשוט  זה 

האלהבקיץ למקוואות  בחום  זה .   על  מדבר  לא  כבר  אני 

נגלושאולי ש וחלילה     ,חס 

חמו בן  גברים  :יהודה  מקווה  על  מדבר  שאתה    . תדגיש 

צנעני"עו איתן  גברים :ד  מקווה  על  מדבר  על . בוודאי, אני  מדבר  לא  כבר  אני 
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הנוראים הימים  לכניסת  נגלוש  וחלילה  חס  שאולי  , זה 

גדול  ציבור  דתייםכאשר  טובלים מאוד  ומסורתיים   

שלי. במקווה והבקשה  שלי  הפנייה  מאשרים שאנחנו , ולכן 

באופן  המקווה  לשיפוץ  התקציב  את  הערב  השם  בעזרת 

בשיפוץ, אינטנסיבי להתחיל  בצורה . מיידי  זה  את  לעשות 

מהר, אינטנסיבית, מהירה שיותר  כמה  לסיים    . לנסות 

בתקציב   מסוים  מחסור  יהיה  מיד, אם  אותו  י אנ. לאשר 

שמיש  להיות  יחזור  המקווה  הקיץ  בחודשי  שכבר  מקווה 

השם , ופעיל יהיה גם ושבעזרת  כזאת הוא  את בצורה  שיכבד 

  . העיר

צרפתי יאיר.תודה  :צביקה    . בבקשה,  

ברשותכם  :יאיר אברהם רמות  בשתי  להתייחס  רוצה  בקצרה,אני    .

וב במאקרו  בנושא  הכל  בסך  דנים  ולתעדף מדיניותכשאנחנו   

ו נושאיםפרויקטים  אני , לתעדף  בוועדת הבעתיאז  דעתי  את   

כאןהכספים דעתי  על  חוזר  ואני  שנקרא .   היכל 'הפרויקט 

העירוני' התרבות העדיפויות  בסדר  קדימות  לקבל  צריך   הוא 

כזה גודל  בסדר  פרויקט  כל  פני    . על 

אומרת   בשלבים , זאת  הפארק  על  נניח  מסתכל  כשאני 

שלו לעכ, המתקדמים  נכון  מוקצה  מיליון 25שיו כשהוא   

מוקצה, שקלים אופן, וזה  מביע , העירייהעל  בכל  אני  אז 

כמובן  דעתי  ענייניבתחום את  ובתחום  שלי  אני . האחריות 

ל ככה  יסודיתרוצה  מאוד  עבודה  בוצעה  הזה  שבעניין    . ציין 

האגף   מנהל  את  אישי  באופן  לשבח  רוצה  יאיר , אני  פה  נוכח 

ת. משיח יסודית  עבודה  פה  זהנעשתה  שכשאנחנו וך   

עדיפויות סדרי  אחד ,מגדירים  בכל  לראות  יכול  אני  אז   

פה שמופיעים  התרבותמהסעיפים  בתחום  של ,   מהנושא  החל 
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התרבות, תכנון היכל  דרך , שיפוץ  מוסיקה עבור  ציוד 

גבוהים כאלה  סכומים  הוקצו  לא  בפרסום  ,שמעולם  וכלה 

ארוכהחוצות תקופה  שהוזנח  נושא  כן  גם   . ,  

גל   של  עירוניתובשדרוג  כן ריה  מאוד , גם  ציבור  על  מדובר 

הזה בעניין  עניין  שהביע  סבא  בכפר  תעדפנו, רחב  זה , ואנחנו 

עפ ועפ"בהגדרה  התושבים  של  הבקשות  העדיפויות י "י  סדרי 

הגדרנו   . שאנחנו 

רוצה   שאני  אחד  לעניין , דבר  התייחסות  איזושהי  כן  גם 

נכים, הזה נגישות  של  נושא  תקציב2010- ב. זה  היה  יחסית    

הנגישותגדול לנושא  בריכוז.   בעיה  שעקב  יודע  אני , אני 

לזה כיו, אתייחס  שבגלל "בגלל  לציין  רוצה  אני  ועדה  ר 

הזה במקרה  פרסונאלית  בעיה  בקלות שיכול, שהיתה  ה 

. לשבש  . תכניות.   , של 

גל בן  נובע  :גיא  זה    ? ממה 

הוועדה   :יאיר אברהם את  שמרכז  מי  של  הוע, הזאתבעיה  הזה  בר הנושא 

ל לאחרונה  החדשסגן רק  להיכנס , המהנדס  שאמור  זה  והוא 

אותו ולבצע  הזה  התהליך  כדוגמא . לתוך  זה  את  אומר  אני 

תשובו נקבל  שאנחנו  לפני  יותר , תעוד  הרבה  אומר  הייתי 

מהמנכ גם  העיר"רחבות  מראש  וגם  של , ל  ביצוע  אי  לגבי 

נושאיםסעיפים  לתכניות .ושל  שותף  שהיה  ומי  שיודע  מי   

יודעאסטר גדולטגיות  הביצוע  לבין  התכנון  בין  שהפער    .

קרובות  של ולעיתים  הזה  מהסוג  מבעיות  נובע  אפילו  זה 

שחסרה מפיל . אדמיניסטרציה  לפעמים  כשלעצמו  זה 

  .תכניות

פעם   שעוד  כמי  זה  את  אומר  אני  מסתכל , אבל  לא  אני 

בעלמאבמאקרו  שמתוקף , ובדיבורים  נושאים  על  מדבר  אני 
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אנ שלי  אליהםהתפקיד  מתייחס  זה, י  על  מצר  גם . ואני  אני 

שלא זה  על  אחריות  לוקח  מסוימת  פתרון במידה  מצאנו   

הזה רבה. לעניין    . תודה 

צרפתי   . בבקשה, שלי. תודה  :צביקה 

התחיל  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו בעניין הדיון    . . אנשי , ידיעות. של  נהדרות  תכניות 

ב פה  והביצוע  את , עירהעשייה  להוריד  חבריי ניסו  זה 

. לאופוזיציה  . הצליחשפה . בוצעשם , לא  שלא  ביצוע  , איזה 

להם הצליח  כך  כל  לא  זה  למה .אבל  כלל  בדרך  שותפה  אני   

מדברים , שקורה פה  הדברים  איך  מחדש  פעם  כל  מופתעת 

תכנוני בשולחן  או  בשולחן  קוריםו, בהם  פשוט  זה .הדברים   

העיניים מול  קורים  הדברים  את  לראות  שמחה ואני, מדהים   

האלה לדברים  שותפה    . שאני 

ולא    זז  שלא  משהו  יש  שאם  יודעים  לשולחן  מסביב  פה  כולם 

כלל, מבוצע בדרך  העירייהזה  בגלל  לא  צוואר ,   בגלל  אלא 

הממשלתיים במשרדים  שיש  המקומיות , בקבוק  שהרשויות 

להם וכפופות  בהם  תלויות  להיות . לצערנו  שמחה  אני 

ה לשנים  החשובות  לתכניות  בטוחה , קרובותשותפה  ואני 

. ש . ב. להיפגש  בישמח  החדש  הספר  החדשה בית  שכונה 

חגיגית מועצה     .בישיבת 

צרפתי העיר  :צביקה    . בבקשה, ראש 

ברקע( מדבר  לוי  יובל    )אהוד 

חמו בן  רבה  :יהודה    . תודה 

.   : לויאהוד יובל . מ.   ...  10%- פחות 

צרפתי   .תודה, יובל. בבקשה, סליחה, ה'חבר  :צביקה 

לנו  : לויבלאהוד יו הקואליציה ש, תסבירי  של  בשולחן  לא  רק אנחנו  למה 

מ    ...10%- פחות 
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צרפתי לך, יובל  :צביקה  יסביר  העיר    . ראש 

כהן לך  :אורן  נסביר  יעזור, ואם    ?זה 

אותנו  : לויאהוד יובל עצר  ממשלתי  משרד     ?איזה 

חמו בן  לכולם  :יהודה  ברשותכם. תודה  להתייחס  רוצה  אני . אני  הסתם  מן 

אמראתי שגיא  לדברים  יותר  נגעת , יחס  שגיא  חושב  אני  כי 

נכונות נקודות  הכנות. בכמה  במלוא  זה  את  אומר  לא , אני 

כלפיך, חלילה ציניות  קצת  לי  יש  זה א, לפעמים  את  אומר  ני 

הכנות   , במלוא 

גל בן    . לעיתים  :גיא 

חמו בן  קצתלעיתים  :יהודה  לי  יש   .   

יואל בחודש  :איציק    . נו, פעם 

בן  מכך   :חמויהודה  אתחיל  בהחלט  לפני ואני  היית  שנים 7.5שאתה   

הזה לפני . בשולחן  החשוב  בצומת  היית  שנים7.5אתה    ,

מלהיות  כפסע  מרחק  כשהיינו  כרשות  פה  חדלי כשהיינו 

היי.פירעון במשרד .נו  נקרא  היה  המקצועי  המושג  איך   

שכבר ? הפנים מרוב  אותו  שכחתי  אפילו  כבר  שכחנו אני 

והיינו.להתייחס פירעון  חדלי  מלהיות  פסע  של  במרחק   .  

לבד, ולשמחתי   לא  לכם, אני  יש , אמרתי  בעיר  שקורה  מה  כל 

אליו נגיעה  מאחר. לי  כשהאמבולנס  אחת  לא  ראש , אמרתי 

אשם נקודת .העיר  לאיזושהי  מהר  מגיעה  לא  כשהמשטרה   

העיר, מפגע לראש  הקוצים . מתקשרים  את  גם  מקבל  אני 

הפרחים את    .וגם 

לכםאנ, לשמחתי   אומר  מאשר , י  פרחים  יותר  מקבל  אני 

אליי, קוצים ישירות  לא  העירייה. וזה  עובדי  כל  בגלל  , זה 

העירייה  של  הקצה  יחידות  כל  בגלל  הסמך זה  יחידות  וגם 

לעירייה, העירייהשל  בכלל  קשורים  חלק . שלא  רק  נתתי 
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כמעט. דוגמאות פירעון  חדלת  עיר  של  ממצב  אנחנו , ולכן 

עצמנו  את  איתנהלהיותמובילים  עיר  מכינה .   עיר  כל  ולא 

שנתי רב    .תתכנית 

צ"ד בוקי  לא  :יש'ר  זה  פירעון  .חדלת  . השופטת. הרשות    ?  

חמו בן  לך  :יהודה  הפרעתי  ולא  איתך  הסכמתי  לא    . אני 

צ"ד בוקי  לי  :יש'ר  הפרעת  כן    . אתה 

חמו בן  שנתית  :יהודה  רב  תכנית  להכין  הפריבילגיה  את  לה  יש  עיר  כל  , לא 

ע כל  פיתוחלא  תכנית  בכלל  מכינה  ולא . יר  רשויות  כאלה  יש 

הללוגזרנו והישובים  ברמת אלא, ה  מכיר  שאתה  ישובים   

פיתוח תקציב  להם  מכין  הפנים  שמשרד  אני . עיר  לצערי 

זה את  לאיד, אומר  כשמחה  זה  את  אומר  לא    . אני 

גל בן  כ  :גיא  בכלל  שעובדות  רשויות  .יש  . .  

חמו בן  נשכח.נכון  :יהודה  ואל  שהעיר את,   לפרוזדור  כן  גם  אותי  מכניס  ה 

עבדה  שנים 3הזו  חלקי 1  לכך. 12  המשמעויות  לא ? מה  אני 

התשלומים מוסרי  על  שוטף מדבר  של  הזו  בעיר  שהיו    +80 

זה  זה 160ואחרי  ואחרי  הזה.240  בסרט  היינו  ולכן .  

בו שהיינו  מהמצב  אותו  שעברנו  הכלכלי, התהליך  , המצב 

ס- אט עבודה  תכניות  עם  וראה . ורותדאט  בא  הפנים  משרד 

שע ההזדמנות ,ברנובתהליכים  את  עיר   להיות  לנו  לתת 

הפיתוח תקציבי  את  ולהביא    .איתנה 

אחת, גיא   פעם  עוד  זה  את  אגיד  סעיף , דברזה ואולי , אני 

שנה כל  אותו  מצפה. שזוכרים  בהחלט  מחברי אני  לדעת   

מתנהלים פיתוח  תקציבי  איך  ותיקים  אין , מועצה  אבל 

מתבצעתקציב שלא  פיתוח  הפנים,   משרד  עם  בתיאום   .נבנה 

הפרה את  עושה  תמיד  את , רולינג- אתה  בודק  תמיד  אתה 

המשרד מול     .עצמך 
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לשמחת   שלנו  המקצועיים  במשרד הגורמים  מקובלים  מאוד  י 

מהירה, הפנים יותר  בצורה  מתבצעים  הדברים  גם  . ולכן 

המחוזית הוועדה  עם  מהר  כך  כל  לא  התכניות  אבל,לצערי    

המקצועיים הגורמים  הפנים, עם  במשרד  שלנו  , הרפרנטים 

כעיר סבא  בכפר  רואים  בהחלט  על הם  להתבסס  שאפשר   

פה שקורים  מודלים  הפיתוח. הרבה  בתחום  רק  לא   .זה 

החינוך הנוער, תחום  מאוד , תחום  והרבה  התרבות  תחום 

הלאה, נושאים וכן  ירוקה    .ועיר 

לעשות   לך, מה  שמוצג  מה  בין  פער  שום  לבין אין  פה   

בסוף שיהיו  פער. התכניות  שום  ואומרים . אין  באים  אנחנו 

תכנית , בכנות שינוייםכל  של  בסיס  על  בנויה  אני . היא 

אחד דבר  ולומר , למדתי  ולבוא  בהצהרות  זה , הנה'שלצאת 

שלי"התנ , ך  תנ' כאל  לזה  מתייחס  לא  מתייחס . ך"אני  לא 

הכבוד. לזה כל  תפילה, עם  לא  תפ. זו  סידור  לא  ילה זה 

דתי   . לאדם 

ספר    לי זה  ויגיד  רקוביץ  דב  יבוא  מחר  יהודה'שאם  , תשמע 

בדמוקרטי כיתות  שתי  עוד תכננו  לנו  יש  ופתאום   3 

מיוחד לחינוך  כיתה  עוד  צריך  לו . 'תלמידים  אגיד  אני  אז 

כתוב . 'לא' את .2כי  לבנות  הדרך  את  נמצא  אנחנו  אז   

הזו הדרך , הכיתה  את  ימצא  הספרייוהוא  את  ה אולי 

נבון  הבאהבאופירה  שנה  סדרי . לבנות  את  יעשה  והוא 

מנכ מול  גזבר, ל"העדיפויות  מהנדס, מול    .מול 

ל   האגפים  למנהלי  הפעולה  חופש  את  מול יש  ולשבת  בוא 

הזו, גזבר, ל"מנכ השנה  לי  עדיף  מה  ולהגיד  למרות , לבוא 

החיובית, שהכרזתם ברמה  לך לכן . אתם  ואומר  בא  . אני  ..

האגף מנהל    . את 
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ברקע( מדבר  לוי  יובל    )אהוד 

צרפתי   , סליחה, סליחה  :צביקה 

לא , לא  : לויאהוד יובל . אני  . ביטל.   ?מי 

חמו בן  להערתךלכן  :יהודה  פער ,  שום  אין  לבין  פה  שמוצג  מה  שבין   . . זה , .

אומר  שנהלא  חצי  שנה, שבעוד  לא , בעוד  שנתיים  בעוד 

אחר משהו  לתעדף  אחר, נרצה  משהו  אנח. לעכב  נו לפעמים 

למצ הממשלה'מחכים  משרדי  של  צביקה נגע . ינג  פה 

הפיס'במצ של  לא -  ינג  מהפיס   כסף  קיבלנו  לא  שנים  מעט 

למה גם  יודעים  מעכבים. ואתם  מהדברים  חלק  אנחנו    . ולכן 

חי   תל  תקציב  על  קודם  דיבר, דיברת  פה  אתה, מישהו  , לא 

חי. סליחה תל  לקבל , תקציב  צריכים  שקל 2.5אנחנו  מיליון   

התחבורהממש שנמצמץ, רד  רוצים  לכם . והם  אזכיר  אני 

הזכירו כמה החיים   פרדס  העלמין  לבית  בדרך  שלי  אמא  את 

נכונה את, ומנוחה  היה  השלא   . דרך , .. נוסעים  שהיינו 

שנמצמץ .לטיוספ חיכה  התחבורה  משרד    .כי 

ממצמצים   היינו  של , ואם  בעלות  שם  שעשו   8,9הצומת 

. היו , ₪מיליון  . הפיתו. סבאתקציב  כפר  עיריית  של  ופה . ח 

המערכת כראש  אני  של , הייתי  בחזקה  אפילו  מוגדר  הייתי 

ממצמץ הייתי  אם  האלה. רשלן  בלחצים  עמדתי  , ואני. ואני 

לבוא  קל  הכי  היה  תשנו'חבר'ולהגיד לי  תושבים , מספיק, ה 

אליי באים.'באים  לא  וזה  טוב  נשמע  שלא  קונצרט  על  זה ,  

העלמין בית  האחרונ, על  שלהםהדרך  הנפטר  את  ללוות    .ה 

כנ   אותו  כנ"ולכן  ואותו  חי  תל  לגבי  גם  מעט "ל  לא  לגבי  ל 

לטעמי, פרויקטים בצדק  בצד , שאנחנו  נמצא  שאני  עוד  כל 

אני . הזה התחבורהאם  במשרד  גם , אהיה  אעשה  אני  אולי 

המקומיות הרשויות  עם  האלה  התרגילים  אנחנו . את  אבל 
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אגורה  כל  להביא  להתעקש  צריכים  כל . מבחוץבצד  כי 

מבחוץ שנביא  האגפים, אגורה  למנהלי  לבוא  לבוא , נוכל 

'ל"למנכ תכניות,  בעוד  בזה  עושים. 'תשתמשו  אנחנו    .וככה 

במלואם    לפועל  יוצאים  לא  מהדברים  חלק  חלק . לכן 

נרשמו שלא  אפילו  יוצאים  דברים ,מהדברים  מתפנים   ,כי 

הזה התקציב  מתנהל  דבר.וככה  שום  מגלה  לא  ואני   כי,  

שנה כל  זה  את  אומרים  שהיו , אנחנו  אנשים  ובטח  ובטח 

תיקים וזה מחזיקי  לדעת, צריכים, וסגנים  כן    .אמורים 

אב    כן - תכניות  גם  היא  שתיכתב  תכנית  שכל  לך  להגיד   

וקדש ראה  של  על ? למה, תכנית  נבנות  הן  אב  תכניות  גם 

הערות של  הזה, בסיס  השולחן  של  רק  קבוצות אין , מה. לא 

שקוריםאי? מיקוד לתהליכים  ששותפים  תושבים  בכל ? ן 

האב אתכם, תכניות  מפתיע  לא  אב, אני  תכנית  בכל    , הרי 

גל בן  אותה  :גיא  שתציג  מחכה    . אני 

חמו בן  אותה  :יהודה  מציג    , אני 

גל בן  שבאלמנטארי  :גיא  האלמנטארי  למהות .זה  נכנס  כבר  צריך , אתה 

  . ליישם

חמו בן  מאוד, גיא  :יהודה  טוב  יודע  מתנהלאתה  שזה  איך  מוצגת ,   והיא 

גורמים מעט  לא  העירבפני  בתוך  שקורים .   התהליכים  רוב 

הציבור בשיתוף  זה  התהליכים. פה  אשתף . רוב  לא  אני  ולכן 

ב נמצאים  עדיין  שהם  תהליכים . מחשבהתהליכים  ישנם 

מאוד טוב  יודע  זה , שאתה  את  לך  והסברתי  הצעת  בזמנו  אז 

זה את  להציע  אני , והפסקת  זהחושכי  את  שהבנת  בוא . ב 

יהודה בן  צפון  על  פתוח  דיון  הנדל, נקיים  כרישי  ן "שכל 

לכך בהתאם  שלהם  המהלכים  את  לנתב  וידעו    .יבואו 

של    נציג  שהוא  זה  על  מצהיר  שתמיד  מועצה  חבר  פה  יש 
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הנדל לא.ן"כרישי  אני  לא.   של . אני  התכנון  של  נציג  אני 

הזו לתכנן. העיר  לע, רוצה  הכנסות  להביא  אבל , ירייהרוצה 

מחיר בכל    . לא 

גל בן  בנושא   :גיא  פתוח  דיון  הצעתי  לא  פעם  אף  יהודהאני    .בן 

חמו בן  אלייאתה   :יהודה  פנית  בזמנו    , אז 

גל בן  לכנס  :גיא  בטובך  שתואיל  ביקשתי  מחייב , אני  שהחוק  כפי 

בדברים , אותך לדון  כדי  ובנייה  לתכנון  הוועדה  מליאת  את 

זה את  עשית  ולא    . האלה 

חמויהוד בן  נכון, לא  :ה  לא    .זה 

גל בן  הזה  :גיא  בנושא  רשמיות  מועצה  החלטות  שלאיש    . . . יודע ,   אתה 

זה   .את 

חמו בן  יהודה - ' א  :יהודה  בן  מנהור  לנושא  לך. התייחסת  לומר  רוצה  , אני 

מהדברים שלפני , חלק  בעלויות  יהודה  בן  שנים7מנהור    ,47 

ל. ₪מיליון  צריך  לא  הזה  שהכסף  לך  מובן  מעיריית זה  צאת 

סבא   ? כפר 

גל בן  כולו  :גיא    .לא 

חמו בן    , המסה  :יהודה 

גל בן  התמהיל  :גיא  מה  יודעים  לעירייהאנחנו  התחבורה  שר  בין   .  

חמו בן  אותך, לא  :יהודה  אפתיע  לא , אני  אנחנו  מהתמהילים  חלק  כי 

הקבוע התמהיל  על  העבודה .עובדים  בגלל  זה  מהעניין  חלק   

בעיריי פה  שעושים  ה.ההרצינית    -70%,30%,  

גל בן  המעכב  :גיא  הגורם    ? מה 

חמו בן  רגע  :יהודה  לי    .תן 

גל בן  הזה8אתה   :גיא  הסיפור  עם  שנים   .  

חמו בן  רשמתי  :יהודה  שאמרת  מה  טשרניחובסקי. כל  של  בן - המנהור 

לפני  של  בעלות  שנים 7יהודה  מיליון 47 -   כשעלות , ₪ 
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של  גודל  בסדר  זה  המנהרה  של  מיליו1בין התחזוקה  ל   1.7- ן 

אז, ₪מיליון  של  הוכפלו. מספרים  הם  אם  תופתע  לא . אל 

התחזוקה, 47- ה   . אלא 

ל   להיכנס  לבוא  אפילו  מוכנים  היינו  הסתם  ומן  חשיבה באנו 

מצ של 'של  מכסימאלי  התחבורה70%ינג  משרד    ,30% 

מוכנים. העירייה מה. היינו  גודל , אלא  בסדר  שפרויקטים 

בנייר, בצדק, שכזה כלכלימסמך, מלווים  האוצר .   משרד 

מטעם מקצועיים  שגורמים  המשרדמתעקש  האוצר ,   משרד 

התחבורה מה יכינו, ומשרד  ויגידו  שיבואו  כלכלי  נייר   

הז הצומת  של  את . ההמשמעות  או  הצומת  את  נגמור  שלא 

ויאמרו , סליחה, המנהור יבוא  חכמים , רגע'ואז  הואילו  מה 

  ,?'בתקנתם

גל בן  כמו   :גיא  נגמור    .531שלא 

חמויה בן  טוב531  :ודה  ייגמר  הרבה,   פרויקטים  על  מדבר  אני  הרבה - אבל 

גדולים לגשר, יותר  מתחת  חולים  בית  גם  נבנה  ולכן .שלא   

ואומר בא  כלכל, אני  מסמך  ומציג  האוצר  משרד  שבכל בא  י 

זהנהורהמ של  לא,  הוא  של    במושגים  כבר ,2010מדבר  הוא   

של  במונחים    . 2040, 2030מדבר 

לדברי 2040, 2030- ב   למנהור  תועלת  שום  יהיה  לא  .שרי   . . ,

נלחם עמירם  הזה, עדיין  במנהור  מאמין  שמנו ולכן, הוא   

שומע שאתה  למספרים  ביחס  האגורות  את  רואה , שם  שאתה 

משרד , כבדיקה מול  קטנה  אש  על  זה  את  לשמור  להמשיך 

האוצרהתחבורה ומשרד  יהיה ,   זה  שאם  כלכלי בהנחה 

בתמונה נהיה  אנחנו  אלפי . וישים  את  עדיין  שם  לך  יש  ולכן 

בדיקת  של    .הפרויקט, המנהורהשקלים 

מיקרו   של  חבר- מאקרו , נושא  לכם'  אומר  אני  נדון ,ה  בוא   
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תמרורים נשים  איפה  המדרכותבאיזה , פה  את  נצבע  , צבע 

לרזולוציה לרדת  צריך  שדירקטוריון  חושב  לא  בגלל . אני  לא 

מעודכןש יותר  בע. אני  לי  באין  פה  שיהיה  או יה  אחד  וקר 

אחד מנכ, תבואו, ערב  עם   מנהלי, מהנדס, גזבר, ל"תשבו 

אצטרף, אגפים אני  זמן  לי  יהיה  את , אם  תשמעו  תבואו 

של  ברמה  תחזוקההתכנית  למחלקת  פתוח  מפתח  אם .קניית   

אתכם  מעניין  תפדלו- זה  מעניין.   לא  זה    .אותי 

לכם   אומר  שלי, אני  העבודה  פה , בשיטת  אשל   5הנה 

יכ לכםחודשים  להגיד  של , ול  לרזולוציות  יורד  לא  אני 

המתכנן או  הזה  מנגנון, המתכנן  שיודע יש  בעירייה  טוב  די   

האנשיםלסנן  ב. את  מצליח  זה  תמיד  תמיד .100%- לא  לא   

ב מצליח  מנגנון . 80%- זה  איזשהו  לבנות  פה  יודעים  אבל 

מתכנניםש פה  יועצים, יבחר  פה    . שיבחר 

אחרי    הסתם  מן  שנים7זה  ש8,   לדעת   צריך  פה  שיושבים  נים 

במכרז לא  זה  התכנון, שמתכננים  אגף  של  פררוגטיבה  , זה 

ההנ אגף  זה. סהדשל  ויש  טרחה  שכר  את . יש  לדעת  צריכים 

כבר בת . זה  שלי  שהילדה  מושגים  חצי 5זה  שומעת  כבר   

אותםשיחה לומר  יודעת  והיא  מהקו  חברי .   מחדש  פעם  וכל 

מעלי ולא  זה  את  מעלים  ותיקים  של מועצה  ברמה  זה  את  ם 

שאלה. שאלה סימן  לפחות  יאללה, שים  אומר  לא , הייתי 

פעם, קלט עוד  עם . נסביר  קריאה3ממש  סימני  כאילו .  

בפני  איש10,000נאום  וכולם ,   אליהו  יד  של  התרבות  היכל 

אותו לעצמו. שומעים  מאמין  שגם . והוא  מאמין  והוא 

מאמינים10,000 איש  בסדר.   שלו, אז  והדרך  אחד    .כל 

לכם   אומר  לא,אני  הזה  שהשולחן  היה , אמור   לא  פעם  אף 

באופוזיציה  כשהייתי  למיקרוגם  לרדת  דרשתי  כזהלא  לא .  
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הזמן את  לי  היה  לא  אז  גם  כי  בזהדרשתי  להתעסק    .

קהילתיים בנושאים  מאשר , התעסקתי  חשוב  יותר  הרבה 

מתכנן איזה  סבא, לדעת  מכפר  לא  או  סבא  מכפר  הוא  . אם 

מנכ צ, ל"יש  בודק, וותיש  הזה  כנ. הצוות  לגבי "אותו  גם  ל 

תרבות כנ, היכל  קהילתי"אותו  מרכז  לגבי    . ל 

התהליך   בסוף  נכנס  עיר  כראש  אתכם. אני  אפתיע  אני ?אני   

שלא מאוד  התהליך.מקווה  בסוף  נכנס  אני  מאוד .   חשוב 

מנת שהמנגנון  על  הנכונה  המסננת  את  לעשות  יידע 

לכם . שייבחרו לחתום  מוכן  לא  לא ואני  הזה  שהמנגנון  פה 

טעויות. יטעה על  אותם  נגבה  לטפוח ,ואנחנו  גם  נדע  אבל   

הצלחות על  הכתף  על    .לכם 

הדת   מוסדות  בינוי  של  ש-  נושא  אומר  משמעית  חד  אני  אני  

של  נושא  לגבי  כאן  שהוצגו  המספרים  על  שמח  מאוד 

הדת להיות .מוסדות  צריך  הדתי  שהציבור  חושב  לא  אני   

חריג או  דתיואני, מוקצה  אדם  לא  מסורתי,   אדם  . אני 

פעם אף  הייתי  לא  בכלל  אני  האלה  מהמוסדות  אני . בחלק 

במקווה שלי  בחיים  הייתי  לא  פעם  מקווה. אף  ליד  אף , גרתי 

פנימה נכנסתי  לא  אחת . פעם  הטיח פעם  לי  כשאמרו  הצצתי 

האנשים על    .נופל 

צנעני"עו איתן  הזמן :ד    . הגיע 

חמו בן  ידידי  :יהודה  איתן  ר,גם  שבכלל   אמר  לא  אפילו ק  הדתיים 

לא אפילו    , והמחמירים 

גל בן  בסין, יהודה  :גיא  היה  לא  פעם  אף  עוד  איתן  גם  אז . לדעתי 

בסיןיהודה . תתחלפו במקווה, היה  היה    . איתן 

חמו בן  בסין  :יהודה  במקווה    . הייתי 

גל בן  שנחאי  :גיא    . קהילת 
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חמו בן  במקווה  :יהודה  פה  הייתי  לא  אמרתי  הייתיבסי. אני  לא . ן  איתן  גם 

גברים במקווה  בכלל  שמדובר  את . הדגיש  כל תשאלו 

לכם , הרבנים ואבוי 'יגידו  דתואוי  בנושא  במקווה תשקיע   

את  שגמרת  לפני  גברים  בעירשל  הדת  בעיות  גם . 'כל 

הגדולים   . הרבנים 

צנעני"עו איתן  חובה :ד  לא  מנהג, זה  זה    .אבל 

חמו בן  הא  :יהודה  את  שיש  גאה  אני  איתןלכן  מקווה ,ופציה  נבנה  שהיום   

בקפלן ול, חדש  לבוא  האופציה  את  מנת ויש  על  מקווה  נעול 

אותו השירות, לשפץ  את  לשדרג  מנת  שגם . על  חושב  אני  אז 

משמעית חד  האלה  משמעותית, האמירות  דרך  כברת  , עשינו 

הדת במוסדות  שגם  לכם  אומר  דתיים , אני  הלא  האנשים  גם 

ולהתג לבוא  בהחלט  יכולים  פה פה  שהצגנו  בנתונים  אות 

הסתם, היום שמן  נתונים  לא    , וזה 

יהודה  : לויאהוד יובל סליחה  ה, אבל  את  רואה  . אתה  . מקבלים.   , שהם 

זה  :יאיר אברהם על  מברך  אני  לא, אפילו  להם,למה  מגיע   .  

חמו בן  של   :יהודה  בנושא  רוצה  אני  מסייםפארקהלכן  אני  ובזה  זה , תראו,  

סוד לכם. לא  אומר  את , אני  שמכיר  ומי  בראשו  שעיניו  מי 

הזו העיר, העיר  את  מכירים  שאתם  חושב  יותר, אני  מי , מי 

ש.פחות חושב  אני  הפארק   של  החשיבות  את  רואה  שלא  אדם 

התמורות  ואת  להעירוני  מקבל  של שהציבור  תרבות בילוי 

בפארק יותר, בפנאי  זה  את  רואה  גם  אני  את . היום  ראיתי 

שהיי תקופות  היו  כי  תמיד  יוםזה  העבודה  יום  את  פותח  - תי 

בפארק הבנייה, יום  בשלבי  דווקא  בשלבי . ולאו  ובטח  בטח 

  .הבנייה

גל בן  בעיות  :גיא  לך  פותר  אפילו    . זה 

חמו בן  בעיות  :יהודה    ? איזה 
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גל בן  לשם  :גיא  הסקייטבורדים  את  לנייד    . כמו 

חמו בן  שנייה  :יהודה  מדרגה, רגע  עוד  איתך  אעלה  בא . אני  אני  ולכן 

עשרות , מרואו את  רואה  שלא  שבועאלפהמי  כל  נכון , ים 

לי  ויגידו  שיבואו  מגיעים'הוא  דודנו  , בני  שיבואו ' ונכון 

לי  אוטובוסים'ויגידו  עם  הגיעו  כולם  החרדים  המועד  , חול  '

נכון לרוחם. זה  לא  זה  סבא  בכפר  מתושבי  נכון, חלק    . זה 

לצערי   החלטה ייפ, אבל  החליטו  ישראל  בכנסת  הנפש   ואני 

החור  דרך  רק  תשלום  גביית  של  ההחלטה  על  פה  מסתכל  לא 

הגרוש לא . של  ולעיריות  רשויות  לראשי  גרמו  פשוט  הם 

פארקיםלפתח  לכם. ברשותם  אומר  שהייתי , אני  בטוח  שלא 

הפארקמתחיל היום  את  היתהלפתח  הזו  ההחלטה  אם    ,

הפארק את  לבנות  שלנו  ההחלטה    . טרם 

שא   לעשות  לי  זול  יותר  השרון, לרעננהלים טהיה  , להוד 

פעמיים'שהחבר שלנו  אותם - ה  נסיע  ביום  שלוש 

חינם זה, באוטובוסים  כל  את  לתחזק  של . מאשר  החלטה  זו 

הכנסת של  הפנים  החוק , ועדת  את  אישרה  הכנסת  זה  אחרי 

כניסההזה יגבו  שלא  רשויות.   לראשי  גרמה  מעט היא  ולא   

פה לבקר  באים  כשהם  זה  את  לי  אמרו  רשויות  , ראשי 

לנוא' כדאי  לא  לי . 'נחנו  אומר  הוא  הצטערתי 'בכרמיאל 

פארק הדודים . שבניתי  בני  לכל  זה  את  בניתי  , שמסביבאני 

וזה באים  הם    . 'ועוד 

ואומר   בא  אני  קיים, לכן  הזה  הפארק  זאת  עם  הפארק . יחד 

הזו לעיר  רגילה  בלתי  בצורה  תועלות  מביא  שני . הזה 

שנבנו שכל, השלבים  בשום  שא, נבנו  זהסליחה  את  אומר  , ני 

פרטים מאוד  הרבה  על  לכם. הקפדתי  לומר  רוצה  וכל , אני 

הזה הפארק  את  שתכנן  למי  אותם , הכבוד  עם  אנחנו 
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הפארק של  התכנית  מרבית  את  שינינו  לא . מתכננים  וזה 

חכמים יותר  שאנחנו  שלו, בגלל  את  עשה  שהזמן    . בגלל 

שלך   התכניות  את  לשנות  חייב  אתה  זמן  של  . ובפרספקטיבה 

לפני  שדמה  להיום20מה  דומה  לא  שנה  פארק .   הוא  אם 

ו הקדמה  בזכות  הרבה  זה  שלנואינטרנטי  ואם . הפתיחות 

האלה הפסלים  כל  עם  מעוצב  שהוא  פארק  בגלל , הוא  זה 

עירייה עובדי  של  במקום . יוזמות  אקולוגית  בריכה  יש  ואם 

שושנים של  חכמים, גן  שאנחנו  בגלל  לא  בגלל , זה  אלא 

זה את  השושנים, בדקנו, שהציעו  גן  של  שהתכנית  , וראינו 

היופ וגם  התחזוקה  מאשר גם  פחותה  האפקטיביות  וגם  י 

אקולוגית ו.בריכה  דרך ימשיכו   בכל  ואעבור  הנגישים  בגן 

  .אחרת

הזה   הפתעות, והפארק  לכם  יהיו  אף אנ, שלא  אמרתי  לא  י 

שלו הפיתוח  את  עוצר  שאני  על . פעם  יקום  קום  הזה  הפארק 

שלביו ארבעת  לכךכל  ומעבר  בשבילי.   זה  את  בונה  לא  . אני 

מכך שייהנו  העיר  תושבי  למען  זה  את  בונה  מציע . אני  ואני 

בפארק יותר  לסייר  האמהות , לכם  את  יותר  לשמוע 

הילדים עם  שבאים  הצעירים  האבות  ואת  לראות . הצעירות 

למתקנים  שמגיעים  המיוחדים  הצרכים  עם  הילדים  את 

החיוך , הנגישים את  לימשל ולראות  תסמונת "ילדי  עם  ן 

לשם שמגיעים  אותם ,דאון  לראות  לחודש  אחת  מגיע  ואני   

עצמי את  לטעון  מנת  של , על  חשיבותו  מהו  להבין  בשביל 

הזה   .הפארק 

הזה   ג, והפארק  ד' שלב  אותי . ייבנה' ושלב  שואל  אתה 

שלבים, עכשיו שני  לי  שיש  אולם , אחרי  היום  לתעדף  האם 

ג שלב  או  ספורט'? ספורט  של , אולם  במחסור  אנחנו  כי 
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ספורט ולתת . אולמות  לבוא  לנושא תקציביםקצת האם   

האחרונות בשנים  נתנו  שלא  כן? הדת  אומר  לעצור , אני 

וזה השלבים  את    . טיפה 

מכיכר , במקביל   הסקייטפארק  נושא  את  מניידים  אנחנו 

לתושבים אחד  מטרד  שזה  השיש ,העיר  לאריחי  נזקים   

בשנה שקלים  אלפי  את ואנח. במאות  עושים  נו 

בפארק החי . הסקייטפארק  את  תרומה  באמצעות  אנחנו 

נוספות, פארק יוזמות  יהיו  יוזמות, ואם  אומר , ויהיו  אני 

יוזמות. לכם גם  להציע  מוזמנים  מוזמנים. ואתם  גם אתם   

תורמים חוץ. לגייס  מקורות  לגייס  מוזמנים  אחד . אתם  אף 

אחד אף  את  מגביל  שנפתח . לא  ככל  הזה  הפארק  , אותוולכן 

פעילויות של  חלופות  למצוא    . נוכל 

קורה   מה  בסיור, תראו  היה  אשל  עם , היום  הסיור  על  סיפר 

בפארק המקצועיים  קורה. הגורמים  יכולים ? מה  לא  אנחנו 

העיר בכיכר  טעמים  משני  העצמאות  יום  את  הטעם . לעשות 

שה זה  הוא  כמות האחד  על  לחתום  מוכן  לא  קונסטרוקטור 

שמגיעה נתבלבל, ה'חבר. האנשים  לא  נשכח. בואו  לא  , בוא 

הזו93,000אנחנו  בעיר  איש  מ.   אב30,000- יותר  בתי    .  

ב   האחרונים  העצמאות  . ימי  . נספרו. ימי  מטר  בשלושת 

האחרונים בכיכר45,000, העצמאות  פלוס  קונסטרוקטור .  

על  בדיעבד, 20,000חתם  זה  לכם  אומר  העצמאות . אני  בימי 

טוב ישנתי  הכ. לא  שהעל  יודעים יכר  שאתם  כמו  בנויה  יא 

נקרא זה  איך  האלה, קל- פל, עם  הדברים  כל  קל    . שמל 

פל, לא  :???   . קל- לא 

חמו בן  כאלה  :יהודה  ריבועים  בנויה, מן  היא  איך  יודע  ובא . לא 

ואומר  השנה  מצטער, יהודה'קונסטרוקטור  גם . אני 
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בשבילי וגם  אחתום. בשבילך  לא  אזולאי . 'אני  שי  ובא 

התחנה  כמות , יהודה'ומר ואמפקד  לאבטח  יודע  לא  אני 

קטן כזה  שטח  על  גדולה  אחריות. כזאת  אקח  לא  אתה . אני 

בכיכר לעשות  עיר? רוצה  ראש  אחתום , תחליט, אתה  אני 

בכיכר20,000 .'לך איש  ל.   תגיד  איש 30,000- לך  תישארו ' 

אלעזר, בויצמן בדוד  לבמה, תישארו  מחוץ  אני , מי. תישארו 

כולנו? לבד ציבוראתם. זה  אנשי  לכולנו.     . יבואו 

מענה   לתת  יודעים  שאנחנו  החלופה  את  לנו  שיש  טוב  , ולכן 

לכם אומר  גבינה, ואני  הזזת  וואחד  זה . וזה  את  אמרתי  אני 

המנהלים גבינה, בישיבת  הזזת  לא  תנובה, זו  הזזת  לבוא . זו 

סבא כפר  העיר  לתושבי  גלר, להגיד  טובה  לאשל  אמרה  , איך 

ארוכי לחיים  לו , םשתיבדל  תהיה 'אמרה  העיר  אבל 

מענה, 'במסיבה יש  האלה  לאנשים  גם    . כי 

הפארק   של  גודלו  סגנונו, בגלל  בציבור , בגלל  שירה  יהיה 

לשיר שרוצים  הרקדה. לאנשים  במגרש , יהיה  עם  ריקודי 

וכל .ההוקי גוב  גידי  את  שאוהב  למי  נוער  במת  יהיה   

יהיה. ה'החבר כן  גם  מזרחית  שירה  שאוהב  יהיה . מי 

הגלי מרחוב  בכניסה  חנייה. למתנפחים  מקומות  יהיו . יהיה 

שתיים עד  בערב  משבע  סטופ  נון  בוקר, הסעות  לפנות    . שלוש 

גל בן  שאטלים  :גיא    . יהיו 

חמו בן  הערב  :יהודה  כל  שאטלים    . יהיו 

גל בן  המרכזית  :גיא  הנקודה  רגלית . וזו  נגיש  זה  הנוכחי  במיקום 

מהעיר70%לבערך  נגיש,   זה  אולי ובפארק    .20%- ל 

חמו בן  סטופ, לא  :יהודה  נון  שאטלים  אוטובוסים יהיו . יהיו  מאוד  הרבה 

אוטובוסים שני  דוחק. ולא  יהיה  שנון . לא  אוטובוסים  יהיו 

ייסעו שע, סטופ  מנת  העירעל  קצות  ומכל  האנשים  אחרון  , ד 
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מוויצמן רק  מהעלייה. לא  טשרניחובסקי, זה  את  , יעבור 

עדיעבור  ויעבור  ויצמן  לפארקאת  שיגיע    .  

ואומר   בא  אני  מהדברים , לכן  אחד  הוא  הזה  - הכיהפארק 

סגנונו בגלל  בעיר  היום  לנו  שיש  אטרקטיביים  בגלל , הכי 

פעילויות . אופיו מאוד  הרבה  לעשות  היכולת  את  לנו  יש 

הנקודה.מגוונות את  להזכיר  לא  אפשר  ואי  תמיד .   אני 

זה את  לאנשים , מזכיר  מבחוץבמיוחד  ב. שבאים  , ץ"גיש 

במשך  השתמשת  לא  בקרקע20שאם  שנים  מופקעת    ,

אותו לדרוש  יכולים  סתם. הבעלים  אותו  לצרכי , לקחת  לא 

  .ציבור

לתפקיד   נכנסתי  החיים , וקיבלתי, ואני  כל  אשכח  לא  אני 

איתן רפאל  את  הגמלאים, שלי  שר  שהיה  בזכות . מי  היה  זה 

לי ואומר  אליי  התקשר  שהוא  'זה  גזלנים  גזלתם , אתם 

בפארק. 'ניםמהזק קרקעות  בעלי  שהיו  זקנים  כמה  , היו 

הקרקע' את  שק. 'תחזירו  היו  לא  שהם  היה . טיםוהמזל  זה 

לפני  שנה  שנה20חצי  ה,   שפקעו  שנה20- לפני    .

שם שיעבוד  עירוני  טרקטור  שלחנו  בשביל , ובאינטואיציה 

המשפט  לבית  צילומים  איזה  עם  בראף  בתיה  את  לשלוח 

העבודו את  שהתחלנו  את , תלהראות  שהציל  מה  וזה 

  .הפארק

ואומר   בא  אני  פיתו, לכן  ישיבת  כל  הזה  עם 'ח הפארק  מה 

הפארק, הפארק עם  הנכסים , מה. 'מה  את  שם  מפתח  אני 

ואומר? שלי בא  אני  מענה, לכן  ייתן  הוא  תכנית . הפארק 

לכם, הפיתוח אומר  ותלכו ש, אני  באופוזיציה  כשהייתי  גם 

תק, לפרוטוקולים הוא  פיתוח  שבא תקציב  עיר  של  ציב 

העיר, ה'חבר'ואומר  את  לי  , תפתחו  אומרים' , התושבים 
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חבר אומרים  אנחנו  של 'בזה  החלום  את  מגשימים  אנחנו  ה 

העיר בפיתוח    . התושבים 

פה   שנעשתה  שהעבודה  חושב  אני  טיפה, ולכן  , והארכתי 

לרזולוציות יותר  קצת  אפילו  דברים , ירדתי  גם  אבל 

מנת  על  קודמות  בשנים  שנה שאמרתי  של  בדיון  שאולי 

ההערו, הבאה על  כועס  לא  אבוא . ההפך, תואני  ואני  הלוואי 

ל גם  נוכל  שאנחנו  הערות    . שדרגואקבל 

תרצו   המועצה, אם  מחברי  מי  תגידו  או , רק  קואליציה 

בערב או  בבוקר  פה  לשבת  לבוא  שירצו  את , אופוזיציה  נפנה 

לכם, הזמן ויגידו  המקצועיים  הגורמים  פה  כמה ויישבו   

הזה הספורט  באולם  יהיה  אריחי , דשא  וכמה  עצים  כמה 

שיש, שיש סוג  זה, איזה  האמת, אני. ואיזה  על , את  סומך 

לדעת רוצה  ולא  המקצועיים  במהלך אני . הגורמים  שואל 

אשתתף שאני  סקירה , דיון  כדי  תוך  הדברים  את  אשמע  אני 

מזה יותר    . ולא 

המועצה   חברי  מכל  מבקש  אני  להעמ, לכן  מבקש  יד ואני 

ההחלטה, בבקשה. להצבעה הצעת  את    .תעמיד 

צרפתי פה  :צביקה  כתובה  החלטה  אותה, הצעת  נקריא  . , אנחנו  . פיתוח .

סך 2015 -  2011 שנים על  שקלים792.726  מיליון  בהתאם ,  

התב וכן  המוצעת  השנתית  לשנת "לפריסה  בסך 2011ר   

התב. ₪מיליון  226.433 את  לאשר  בעד  , ממה, גיא? ר"מי 

  , יהודה, צביקה, ארנון, ןאור, שלי

חמו בן  היד, מנשה  :יהודה  את  הרים    . מנשה 

צרפתי   , אמיר, יאיר, איציק  :צביקה 

גל בן  הרגל  :גיא  של    . כוחו 

צרפתי נגד. איתן  :צביקה    . תודה. יובל? מי 
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 אשל ארמוני
 ל העירייה "מנכ

 חמו- יהודה בן 
 ראש העיר 
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