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ערב טוב  .אני פותח את הישיבה של חודש  6/2011ישיבה מן
המניין  .אני מעביר את רשות הדיבור לראש העיר תחילה ,
בבקשה .

יהודה בן חמו :

ערב טוב לכולם  .אני בהחלט שמח שיום ישיבת המועצה נפל
על יום ירושלים ו בהחלט שמחתי גם שעמירם ביקש לפתוח
את ישיבת המועצה  ,ולשאת מספר דברים על יום ירושלים .
בהחלט לפני שאעביר את זכות הדיבור לעמירם  ,אני יכול
לציין בעיר  ,היום הזה צוין ע " י מגזר רחב של תושבים  .גם
ציבוריים דתיים וגם ציבוריים לא דתיים .
וראיתי בכמה מפגשים שהייתי החל מאתמול עד היום ,
קהלים רבים ומעורבים  ,מה שבאופן אישי חימם את ליבי .
כי באחרונה היתה איזושהי דעה רווחת שכבי כול ירושלים
או הסמלים של מדינת ישראל משתייכים לזרם כזה או
אחר .
אבל ב החלט היום צוין בהרחבה ראשי הרשויות  ,לצערי אני
לא יכולתי להגיע  ,כי היה אתמול מפגש עם מקבלי הפרס של
גלר  ,היה אתמול סיור של ראשי הרשויות בירושלים
כאורחים של ניר ברקת  ,ו ביקשתי מניר ברקת שיקב ל לסיור
מודרך בירושלים את חברי הנהלת העיר  ,ואנחנו בקרוב
נכנס את הנהלת העיר בסיור יחד עם ראש עיריית ירושלים .
אני מבקש מעמירם איזה סיפור אישי  ,גם להרחיב יותר ,
בבקשה .

עמירם מילר :

תודה רבה  .קודם כל  ,אני רוצה לומר שאנ י חושב שמן הדין
או מן הראוי שמועצת העירייה תיתן מדי פעם את דעתה גם
על נושאים ציבוריים  ,והיום באמת יום ירושלים  ,אבל גם
יום הזיכרון לעולי אתיופיה  ,או לאלה שנספו בדרכם
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מישובים אתיופיים  ,בדרכם לשדה התעופה לכיוון ישראל .
אני מאוד שמחתי כאשר בטכס הרמת הכוסית המסורתי ,
ערב פסח שהיה כאן בחצר העירייה  ,מנכ " ל העירייה אשל ,
מעבר לדברים שקשורים לחיים המוניציפאליים שלנו  ,סיפר
גם בהרחבה על פעילותו למען עולי אתיופיה  .זה היה
בהחלט מרגש ומחבר אותנו לעם ישראל כ ולו  ,לא רק בצורה
של החיים היומיומיים שלנו  ,אלא גם בדברים שיש להם
ערך היסטורי כזה או אחר .
אני הייתי כמובן  ,כמו כולכם  ,אני חושב עשרות ומאות
פעמים בירושלים  .אני רוצה לספר רק על שלושה מקרים
ש בהם ירושלים יצקה בי גם איזשהן חוויות בעיניי יוצאות
דופן .
בשנת  59הייתי חייל בשירות סדיר  ,עליתי לחודש להר
הצופ ים כאשר הר הצופים היתה אז מובלעת ישראלית בתוך
שטח ירדן  .עלינו במשור יינים בחסות הלגיון הערבי  .הייתי
מחופש לאזרח עובד האוניברסיטה העברית כי היה שם
איזה מכסה של שוטרים ואזרחים וכו '  .אני מאוד התרשמתי
מהשהות שלי בת החודש בהר הצופים .
היתה אז תקופה של חורף  ,חורף קשה אפילו  .בעמדת
התצפית שבה הייתי רוב החודש הזה  ,בשעות הבוקר היית י
רואה את מסגד אל אקצה  ,שהירדנים באותו זמן ציפו אותו
בזהב  ,והיה מנצנץ הזהב בשעות הבוקר בקרני השמש .
בשעות הערב כאשר השמש שוקעת ממערב  ,היינו רואים את
מעלה אדומים  ,שבאמת היה צבוע באדום עז .
בשעות היום היינו מתרפקים על העיר העתיקה  ,מחפשים
את כיכר השוק  ,מחפשים את המקורות שלנו  .וכל מה שקרה
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שם  ,ריח האורנים  ,צלצול פעמוני הכנסיות  ,תפילת המואזין
מהכפר הסמוך עיסוויה  ,יצרו הרגשה כל כך טובה .
וגם באופן אישי סבא שלי שנפטר לפני שנולדתי  ,קבור בהר
הזיתים  .וכל השנים אמא שלי אמרה ' אני לא יכולה להגיע
לשם '  .היא היתה עולה לירו שלים ביום הפטירה שלו ו הייתי
כל כך סמוך להר הזיתים  ,והרגשתי כאילו קשר מיוחד
לעניין הזה .
הסיפור הזה של הר הצופים  ,באמת השרה עליי הרגשה
שלמרות הניתוק ולמרות הבדידות  ,קרבה גדולה מאוד
ל ארץ אבותינו  ,ובירושלים שהיתה ותהיה בירת הנצח של
עם ישראל .
במלחמת ששת הימ ים אני שירתתי בגדוד  65של הצנחנים ,
שהיה עתודה מטכ " לית  .הביאו אותנו מהיום הראשון של
המלחמה שהיינו  ...בסיני  .למחרת בבוקר כבר היינו על
אוטובוסים והיינו בדרכנו לירושלים  .הגענו לירושלים ,
ממש בכניסה לירושלים הודיעו לנו שכבר לא צריך אותנו
שם והחזירו אותנו חזרה ל כיוון רמת הגולן  .ואחרי יומיים
עלינו לרמת הגולן .
ברמת הגולן הגדוד קבע שני מוצבים  ,אחד דרבשיה  ,אחד
ג ' לבינה ובתום הקרבות פתחנו את הציר מבית שאן לכיוון
ים המלח  ,דרך בקעת הירדן  ,שהיום נוסעים בו חופשי
ועלינו לירושלים דרך יריחו  .הגעתי ליריחו פעם ראשונה
בחיי  ,העי ר כולה אד ומה בפריחת הצאלונים  ,עצי הצאלון ,
ונחלי מים  ,תעלות המים זורמים בתוך העיר  .ישבנו ונחנו
בצל אחד הצאלונים ואז בא המ " פ וסיפר על אלה שנהרגו
מהגדוד שלנו  ,קרא בשמותיהם  .וזה ממש היה מרגש לשבת
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בתוך האדום הזה ולחוות את החוויה הזאת של הזיכרון של
הנופלים .
אח רי שהיינו ביריחו  ,עלינו לירושלים דרך מעלה אדומים ,
מכיוון מזרח  ,והגענו לכותל כאשר הכותל היה עוד במסגרת
העבודות שעשו שם  ,טדי קולק התרוצץ  ,טרקטורים  ,פירקו
את הבתים  ,נתנו אפשרות של רחבה  .וכידוע לכם  ,אני לא בן
אדם דתי  ,אבל הכותל משך את כולנו כאילו איזה מגנט .
בא נו אליו  ,התרפקנו עליו  ,התפללנו לידו והוא ממש החזיר
לנו אהבה ונתן לנו הרגשה של ביטחון .
זו היתה חוויה של התעלות והתחברות להיסטוריה  ,לאבות
אבותינו  ,לדת שלנו  ,לתנ " ך שלנו  ,וגם לבירת הנצח שלנו .
עשינו שם גם מסדר מאולתר והצדענו לחברנו שנפלו בקרב .
הפעם השלישית מ זה עשרות שנים  ,שאני עולה ביום
הזיכרון לחללי צה " ל ערב יום העצמאות בירושלים עם
המשפחות השכולות  ,שיקיריהם קבורים בהר הרצל  .זהו
מפעל עירוני ש ל עיריית כפר סבא בשיתוף עם יד לבנים ,
שנערך אמנם בצנעה אך מבטא את הקשר העמוק שבין
העירייה לבין משפחות הנופלים .
במשך השנ ים השתנה הרכב המשפחות והרכב הנוסעים .
בעבר נסעו ההורים של אלה שטמונים בהר הרצל  .היום
נוסעים האחים והנכדים  .אני מניח את זר עיריית כפר סבא
באנדרטה המרכזית  ,משוטט בין אלפי המצבות  ,ונזכר שוב
באותן המלחמות  .וזוהי שוב ירושלים אחרת  ,כואבת
ודואבת ופותחת את עצמה לרב בות האנשים שבאים לפקוד
את קברי יקיריהם ולהתאחד איתם .
את הפרחים האדומים אנחנו מייחדים לנופלים  .ביום
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הזיכרון עונדים על דש הבגד את הפרח דם המכבים .
אדריכל הנוף נתן יהונתן  ,שהוא אב שכול  ,כתב בשירו :
" הראית איזה אודם שצועק למרחקים  ,שדה דמים היה שם
קודם ועכשיו שד ה פרגים " .וחיים גורי כתב  " :יום אביב
יבוא ורקפות תפרחנה  ,אודם כלנית בהר ובמורד  ,זה אשר
ילך בדרך שהלכנו  ,לא ישכח אותנו  ,אותנו באב אל ו ואד ".
ואני מתחבר גם לאותם פרחים  ,וגם לאותם פרחים וגם
לאותם עצי הצאלון נודפי האדום של יריחו  ,שם נודע לי על
מותם של שניים מט ובי רעיי  .תודה רבה .
צביקה צרפתי :

תודה .

יהודה בן חמו :

על זה נאמר חזק וברוך .

יאיר אברהם :

אני ביקשתי את רשות הדיבור כדי לומר כמה מילים .

יהודה בן חמו :

אולי נסכם בזה את הישיבה  ,תאמינו לי  .כן  ,בבקשה .

גיא בן גל :

תשמע  ,עמירם עושה חשק לדברים יפים .

יאיר אברהם :

אני חייב להודות לעמירם על הפתיחה המרשימה הזאת  .זה
היה מרתק לשמוע את הניסיון האישי שלך  .אני מודה שזה
יום חג  ,ומי שמכיר אותי גם יודע שאני יהודי יותר מכל
אחד אחר שחושב לעצמו שיש לו אהבה לציון  ,לירושלים ,

אורן כהן :

י ישר כוח .

יאיר אברהם :

ל ארץ ישראל פחות ממישהו אחר  .ואני חושב שאני גם
מוכיח את זה במעשה  .ובכל זאת העניין הזה של יום
ירושלים גם מפריע לי כאיש חינוך  .כי אנחנו חוטאים יום-
יום בכך שמקום שהוא קונצנזוס ויש בו הסכמה כללית ,
הופך להיות מקום של מחלוקת .
ואתם יודעים  ,אני מסתכל פה על איזושהי כתבה של מירון
בנבניש תי שהוא מומחה בתחום של

ירושלים ,

אומר
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שהפתרון  ...לירושלים כאילו לא קיים  .מבחינתנו  ,היא עיר
שבלתי ניתנת לחלוקה בכלל  ,ואנחנו מדברים על בן אדם
שהוא שמאלן  ,כן  ,ומוצהר  .מהבחינה הזאת  ,העימות הזה
שאנחנו נמצאים בו  ,כאשר ירושלים הוא לב לבו  ,אולי
העצם הרגישה ביו תר ב סכסוך בינינו לבין הפלסטינים ,
בינינו ובין העולם הערבי  ,לא משנה  ,אני הייתי מצפה שהוא
יהיה מקום של דוגמא לדו קיום ודוגמא לשלום שהוא לא
צריך הסדרים פורמליים של ממשלות ושל מקבלי החלטות .
ושוב  ,אני אומר את זה ממקום שבו שאנחנו פועלים בזירה
שאולי היא לא צריכה להת מודד עם דילמות מהסוג הזה .
אבל אנחנו מתבוננים למעלה ע ל ירושלים שהיא עיר הבירה
של כולנו  ,אז אנחנו רואים שמשם לא יוצאת התורה .
זאת אומרת  ,הנוסחא הזאת של למצוא גשר ולמצוא ערכים
משותפים גם בין דתות וגם בין לאומיים וגם בין תושבים ,
במקום זה היא הופכת להיות מוקד של תבערה  .ואני לא
יודע  ,אני מעלה את זה פה בין היתר כי להגיד את מה שאני
מרגיש  ,וגם כדי להגיד שאנחנו כנבחרי ציבור צריכים לומר
את זה ללא קשר בכלל לדעתנו הפוליטיות .
התחושה שלי ביום כזה שאנחנו הולכים תמיד יותר אחורה
מאשר קדימה  .למרות שאני אומר שוב  ,אני חושב שי ש
הסכמה כללית לגבי החשיבות של ירושלים לכולנו  .ובכל
זאת  ,זה לא נדון  .זאת אומרת  ,לא מדברים על זה  ,על
התפקיד של ירושלים בזהות היהודית שלנו  ,בעתיד שלנו ,
באיזשהו פתרון של מחלוקות  .כלום  .זה בסדר  .זה יום
נחמד שאנחנו מעבירים אותו  ,מציינים אותו  ,זוכים בו
להוקרה  .וא ני לא חושב שככה אגב  ,משיגים פיתוח של
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תודעה ושל אמת .
אני אומר לכם את זה  ,מתוך זה שכשאני מדבר עם
תלמידים על ירושלים  ,הם יהיו התלמידים הכי נקרא לזה
פטריוטים ,
ד " ר אמיר גבע :

רוצה לפתוח דיון על זה ?

יאיר אברהם :

לא  ,לא  .אני בזה מסיים את דבריי .

איציק יואל :

הוא מגיש אותנו לבגרות .

יאיר אברהם :

תודה רבה .

צביקה צרפתי :

תודה  .לעבור לסדר היום .

עמירם מילר :

אני רוצ ה להגיד לך שאני הרבה פחות ימני היום ממה
שהייתי אז .

יאיר אברהם :

קל וחומר  .בגלל זה אני אומר את מה שאתה אומר  ,רק שלא
יהיו אי הבנות .

צביקה צרפתי :

אנחנו עוברים לסדר היום  .שאילתא של בוקי צ ' יש בנושא ,

יהודה בן חמו :

הוא לא פה .

גיא בן גל :

בוקי צ ' יש הודיע שהוא יאחר ככל הנראה  ,וביקש במידת
האפשר לקרוא את השאילתא שלו אחרונה  ,אם אפשר .

יהודה בן חמו :

אם הוא לא פה אני לא מעלה אותה  .למה שתעלה ? הוא לא
פה  .תחכה לו  ,ואם לא  ,אז אתה מבטל אותה .

גיא בן גל :

הוא אמר שהוא יגיע  .בדרך כלל מה שאנחנו נוהגים
להזכירך  ,זה שאם חבר מועצה הגיש שאילתא ונמנע ממנו
להגיע  ,אנחנו מכניסים אותה אוטומטית לפרוטוקול  ,אנחנו
לא קוראים אותה  .ככה גם בכנסת  .ח " כ מגיש שאילתא ולא
מגיע  ,לא קוראים אותה אבל נכנס לפר וטוקול עם תשובה .
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.1

שאילתות .

ג.

שאילתא של אהוד יובל לוי בנושא איך וכיצד הוצאו רבבות שקלים
שהוצאו בניגוד לדין ולא לצורכי העירייה כקופה קטנה לפי דוח
המבקר  2009ולמה לכאורה לא הוחזרו  ,הוגשה ב. 17/05 -

" בדו " ח המבקר  2009מתוארים החזרי הוצאות קופה
קטנה

אסורי ם

שולמו בניגוד

שנדרשו

לדין

ולא

ע"י

" לשכת

למטרות

ראש

העיר " ,

המותרות

בפעולת

העירייה .
ר אש העיר דחה את התשובה לשאילתה דומה שהצגתי ,
בטענה שיענה לאחר הדיון בדו " ח המבקר במועצה .
ע כשיו שהדיון בדו " ח עבר ולא נענו שאלות אלה אודה
לפרוט כדין .
כ " כ אודה לפרוט הצעדים שננקט ו  ,אם ובמידה וננקטו ,
לברור ותיקון ליקוי זה .
ה אם יש פרוט המקבלים ?
כ מה בפועל קיבלו בסך הכל ? כ " א ? האם ראש העיר בינם ?
ה אם ננקטו צעדים לדרישת ההחזרים ?
א ם לא מדוע ?
כ מה כסף הוחזר לקופת הציבור ?
א ם לא למה ?
ה אם גם היום נוהג עדיין החזר קופה קטנה להוצאות
שאינן מותר ות ? שאינן למטרות העירייה ?
א ודה לקבלת פרוט ההחזרים לקופה קטנה שנדרשו ע " י
לשכת ראש העיר בשנתיים האחרונות " .
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תשובת ראש העיר :
 " . 1הנושא נידון בישיבת מועצת העיר שלא מן המניין
שהתקיימה ביום  , 13.4.2011במסגרת הדיון בדו " ח
מבקר העירייה לשנת  , 2009ובהמלצות הועדה לענ ייני
ביקורת .
 . 2בישיבה זו הוחלט  ,פה אחד  ,לאשר את ממצאי דו " ח
המבקר לשנת  , 2009כפוף לתשובות ראש העיר ,
ולממצאי הועדה לענייני ביקורת  ,ולפיכך  ,המלצות
מבקר העירייה  ,המפורטות בסעיף  4.5לדו " ח  ,על סעיפי
המשנה שבו  ,תיושמנה במלואן " .
אהוד יובל לוי :

שאלת המשך  .לצערי אני מ בין שאתם החלטתם לא לענות ,
אז אני רוצה לחדד פעם נוספת את השאלה  .אם ראש העיר
בין המקבלים או הדורשים  ,ואם אתם מתכוונים להחזיר
את הכסף  .כי הכסף ככל שאני מבין לא הוחזר .

צביקה צרפתי :

התשובה שלנו לא משתנה  .היא בדיוק כמו התשובה שניתנה
בשאילתא  .תודה .

ב.

שאילתא של אהוד יובל לוי בנושא לאן הלכו מיליון שקלים בתב " ר
" עיר ירוקה " ? פרסום ? יח " צ ? של מי ? הוגשה ב. 17/05 -

" בתוכנית התב " ר  2011שהוצגה למועצה ראינו את את
ביצוע התב " ר בפועל בשנת . 2010
בשנת  2010בוצע תב " ר " עיר ירוקה " במיליון ש " ח ,
בשלמותו ולכאורה גם מעבר למה שהוק צב מלכתחילה .
לעומתו

תב " ר " יוזמות חינוכיות " בוטל ופחות מעשרה
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אחוז ממנו בוצעו בפועל .
גם תב " ר לשדרוג מדרכות ותאורה בוטל .
בשם הציבור ששובר רגליים במדרכות " לא משודרגות " ,
בשם אלה שנכשלו בשנה שעברה ואיבדו זכאות לבגרויות ,
אני

מבקשים לדעת כיצד מורכבים סידר י העדיפויות של

הקואליציה הנוכחית בניהול העיריה .
למה הועדף תגבור " עיר ירוקה " על יוזמות חינוך ושדרוג
מדרכות שבורות ?
מהו תב " ר " עיר ירוקה "

וכיצד הוצא הכסף ? לאיזה תת

סעיפים ?
מי ניהל תב " ר זה ? מי החליט על חלוקת הכסף ?
דרך איזה ספקים הוצא הכסף ?
מהם התוצר ים של הפעילות הנ " ל ? כיצד ניבחנו ?
עפ " י סעיף  140א ' אודה לקבלת העתקים ממסמכי התב " ר ,
הזמנות  ,חשבוניות  ,הנח " ש ודוגמאות לפרסומים " .

צביקה צרפתי :

שאילתא של יובל לוי  ,לאן הלכו מיליו ן שקלים בתב " ר " עיר
ירוקה " ? פרסום ? יח " צ " ? של מי ? ,הוגשה ב . 17.5 -מצורפת
לכם טבלת התב " ר של העיר הירוקה  ,ההוצאות מפורטות ,
זה התשובות שלנו  .לפי ההוצאות אתם יכולים לראות  .היה
מיליון שקל  ,אתם רואים איך חולק עם ההוצאות .

ד.

שאילתא של גיא בן גל בנושא כופר חנייה  ,הוגשה ב. 22/05 -

" כופר חניה הינו מ נגנון שנועד להתגבר על קושי ש מ תעורר
במקרים בהם ל א ניתן ליישם את תקני חניה קבועים
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לייעודים השונים ) מגורים  ,משרדים ומסחר ( על פי המנגנון ,
הוועדה המקומית לתכנון ובניה רשאית לפטור את מבקש
ההיתר מתקנ ן החניה בפועל ובתמורה לחייבו להשתתף
במימון קרן חניה שתפקידה להקים חניונים ציבוריים
בסביבת הנכס .
לאור האמור לע יל רצוני לשאול :
 . 1כמה הסדרי כופר חניה חתמה עיריית כפר סבא בחמש
השנים האחרונות ? ) ( 2007-2011
 . 2מיהם הגורמים שעימם חתמה העירייה הסכמי כופר
חניה בחמש השנים האחרונות ?
 . 3מה היקף החניות הכולל שעליו ויתרה העירייה במסגרת
הסכמי כופר החניה שנחתמו בחמש השנים האחרונות ?
 . 4מה הי קף ההכנסות שהסכמי כופר החניה הכניסו לקרן
החניה בחמש השנים האחרונות ?
 . 5מה נעשה בסכומי הכסף שהצטברו בקרן החניה בחמש
השנים האחרונות ? "

תשובת ראש העיר :
.1

" עיריית כפר סבא חתמה על  3הסדרי כופר חנייה בין
השנים . 2011 – 2007

.2

הגורמים עימם סיכמה עיריית כפר -סבא הסדרי כו פר
חנייה הם :
אי  .טי  .אס אינטרנשינאל בע " מ – מבנה תעשייה  ,עתיר
ידע . 5
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י  .א בר -עוז חברה לבניין בע " מ – מבנה מסחר
ומשרדים  ,וייצמן . 64
המוסד לביטוח לאומי – מבנה ציבורי  ,וייצמן . 39
.3

היקף החניות המצטבר בשנים אלה הינו  :כ 74 -
חניות  ,מתוכ ם .
היקף של  50חניות בהסדר מול המוסד לביטוח לאומי .

.4

הנתונים הקיימים באגף הנדסה  ,היקף ההכנסות
כתוצא ה מהסדרי כפר החנייה בשנים הנ " ל הינו :
 , ₪ 1,177,548מתוך סכום מצטבר זה העביר המוסד
לביטוח לאומי סך של  . ₪ 1,050,000יתרת הכספים
בסך  ₪ 127,540שמשו לסלילת חניות ברחבי העיר .

.5

באשר ליתרת הכספים שבקרן  ,נערכים למציאת
פתרונות חלופיים  .על פי החוק ניתן להשלים הפיתוח
בתוך תקופה של  10שנים " .

גיא בן גל :

שאלת ההמשך שלי היא כזו  ,למרות שלא כל כך הבנתי למה
הכוונה במציאת פתרונות חלופיים  ,אם תרצה להתייחס .
אבל השאלה שלי נוגעת למוס ד לביטוח לאומי  .בימים אלה
המקום הרי הוא מורחב  ,הבנייה שם ממש נעשית היום .
למיטב ידיעתי  ,ההרחבה שם היא בהיקף של כ 2,000 -מטר ,
קרוב ל 2,000 -מטר הרחבה .
עד כמה שהצלחתי להבין מבחינת תקן החנייה  ,אתה מצביע
פה על  50חניות בתשובה  ,אתם  ,גם אחרי הרחבה לא
תתווסף שם אפי לו חנייה אחת  .אז בסדר  ,אני מבין שכל
המהות של הסכם כופר חניי ה  ,זה שבמקום בנייה החנייה
משלמים כסף  .אבל איך יכול להיות שגוף שנותן שירות
ציבורי  ,בין היתר גם לאנשים נכים  ,לאנשים מוגבלים
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בתנועתם שצריכים פתרון של חניות נכים למשל  ,איך יכול
להיות שהעירייה לא מצאה א ת הפתרון ההנדסי  ,מעבר לזה
שבסדר  ,אפשר למדוד כל דבר בכסף  ,אבל איך יכול להיות
שגוף שאמון על לתת שירות לאנשים נכים  ,למוגבלים ושאר
הציבור  ,לא תתווסף שם אפילו חנייה אחת כשהמצוקה עוד
לפני השיפוץ  ,המבנה בתצורה הישנה שלו גם היה צר
מלהכיל את כמות האנשים שרצו להגיע לשם .
כשאומרים אנשים באים ברגל  ,שזה טיעון ששמעתי  ,זה לא
רלוונטי לאדם נכה שחייב להתנייד בכסא גלגלים והוא חייב
את הרכב שלו כדי להגיע לשם  .השאלה מה  ,איך נוצר מצב
שאין חנייה אחת שמתווספת למבנה הזה ?
יהודה בן חמו :

אני אענה לך בשניים  .קודם כל  ,עפ " י החוק כופר חנ ייה יש
מספיק זמן עפ " י החוק לפתח מקומות חנייה באזור
המגורים  .אבל גיא  ,סלח לי שאני עונה לך קצת בצורה
צינית  ,הרי השתתפת בוועדת המשנה  ,השאלות האלה יכלו
לעלות בוועדת המשנה ולא להצביע פה אחד  .ולא אומר את
זה חלילה שהצבעת לא נכון  ,כי אני חושב שזו היתה טעות
לשחרר א ת ביטוח לאומי  ,כי זו היתה ההתניה  .או שהם
עוברים להרצליה ומקבלים מבנה שם  ,או שאנחנו מקפידים
להשאיר פה את הביטוח הלאומי  ,בגלל אותם אנשים
שהקושי להגיע להרצליה יהיה שבעתיים .
אבל בוועדת המשנה קיבלתם גם מפי אנשי התכנון איפה
מתוכננים לפתח חניות  .מה גם שאתם מקפי דים על החוק ,
אז אני מדגיש  ,עפ " י החוק כמה זמן יש ?  10שנים  ,אנחנו
נעשה את זה פחות  .אבל באופן עקרוני  ,המאבק היה ,

אתי גן -אל :

הבעיה זה ,
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יהודה בן חמו :

אבל אני עונה לגיא אני לא עונה לך  .אני עונה לגיא  ,תודה .

גיא בן גל :

לא בטוח שהנכים יהיו שמחים .

יהודה בן חמו :

חשוב לי שאתה תהיה מרוצה .

ה.

שאילתא של גיא בן גל בנושא מפגעי רעש הנגרמים ממתקני חברת yes
שאילתת מ ע קב  ,הוגשה ב. 22/05 -

" בתאריך  28.4.2010נדונה שאילתה בנושא הנדון שהוגשה
ע " י הח " מ  .בישיבת המועצה השיבו גורמי העירייה במענה
לשאילתה כי יחודשו הבדיקות של מפגע י הרעש על ידי
האגף לאיכות הסביבה וכי יתקיים שימוע לפני הגשת כתב
אישום כנגד חברת  , YESבמידה ולא יוסדרו המפגעים על
ידי החברה  .בפועל ואף כי חלפה למעלה משנה  ,מפגעי הרעש
ממשיכים  ,כתב אישום טרם הוגש והתושבים המבקשים
לעיין בממצאי בדיקות הרעש נתקלים בסירוב מצד גור מי
העירייה .
לאור האמור לעיל רצוני לשאול :
 . 1מדוע העירייה מסרבת לחשוף את ממצאי בדיקות
הרעש העדכניים בניגוד לתקנות חופש המידע הסביבתי
המחייב פרסום לאחר  3חודשים ?
 . 2האם ממצאי הבדיקות מעלים כי יש חריגה ברורה מן
התקן המותר ?
 . 3מדוע העירייה מתמהמהת בהגשת כתב אישום כנגד
חברת  YESבגין מטרדי הרעש החורגים מהנקבע בחוק ?
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 . 4מה היקף מיסי הארנונה השנתיים אותם משלמת חברת
 YESמדי שנה לעיריית כפר סבא ? "

תשובת ראש העיר :
.1

" ב דיקות הרעש מהוות חומר חקירה המצוי על
שולחנה של התביעה העירונית  .גילוי הממצאים עלול
לשבש את הליכי החקירה ולפגוע בזכותה של YES
למשפט הוגן  ,טרם קיום שימוע  .לפיכך ובהתאם
להוראת סעיף  7לחוק חופש המידע  ,תשנ " ח1988 -
ותקנה  ) 3ג ( לתקנות חופש המידע ) העמדת מידע על
איכות

הסביבה

לעיון

הציבור ( ,

תשס " ט, 2009 -

הבדיקות הנ " ל לא פורסמו .
.2

ממצאי הבדיקות שנערכו מצביעים  ,לכאורה  ,על
קיומו של רעש בלתי סביר כמשמעותו בחוק למניעת
מפגעים  .עם זאת חל שיפור משמעותי בהקטנת הרעש .

.3

עיריית כפר -סבא מצויה מזה זמן רב בדין ודברים מול
גורמים בכירים בחברת  YESובעלי הבניין אשר פעלו
להתקנת מתקנים שנועדו להקטנת הרעש הנפלט
ממתקני קירור המצויים על גג המבנה  .ל מרבה הצער ,
חרף פעולות רבות שננקטו  ,לא מוגר הרעש  ,ועל כן ,
נוכח הימשכות המפגע ותלונות השכנים  ,מועברים
חומרי החקירה לעיונה של  , YESומתואם עמם מועד
לקיום שימוע .

.4

היקף מיסי הארנונה השנתי כ –  . ₪ 300,000יצוין כי
היקף הארנונה אינו מהווה שיקול כלשהו לעניין
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נקי טת או אי נקיטת הליכים כנגד חברת . YES
ח ומרי החקירה שגובשו הצריכו השלמה לצורך גיבוש
כתב אישום אשר הושלם באחרונה " .
גיא בן גל :

אני רוצה לנצל את שאלת ההמשך שלי להבהיר את הנקודה
הבאה  .אני לא סתם שאלתי בשאילתא  ,שאגב הוגשה לפני
שנה פחות או יותר גם  ,וזאת שאילתת מע קב  ,כמה כסף
 YESמממנת את עיריית כפר סבא במונחים של מיסי
ארנונה  ,ועניתם לי . ₪ 300,000
כי אתם מדברים מצד אחד על פגיעה בזכות של חברת YES
להליך הוגן  ,ושאם ימסרו חס וחלילה את מה  ,לא את
הסודות המסחריים של החברה הזאת  ,את הממצאים של
בדיקת רעש אקוסטי זה יפגע בזכו ת שלהם להליך הוגן  ,כן .
אם זה יימסר  .מה עם הזכות של התושבים לאיכות החיים
שלהם ?
כלומר  ,איפה אתם עושים בהתנגשות הזאת בין שתי
הזכויות את השקלול ואת האיזון  ,בין מצד אחד הזכות של
החברה  ,שאני מבין שעליה אתם מגנים מצוין  ,ועל הזכות
שלה להליך הוגן ו שנתיים אתם נותנ ים לה הזדמנות אחר
הזדמנות אחר הזדמנות לתקן את הליקויים .
אני מגיש את השאילתא הזאת בפעם השנייה בהפרש של
שנה  .התושבים שם  ,הרעשים שגרים בקו ראשון בשכונת
הדרים סובלים מהמפגע הזה  .אתם מודים שיש שם מפגעי
רעש  ,אתם אומרים שנעשו התאמות  .עובדה שאתם גם
מודים שממצאי הרעש הם בעייתיים ולא באו על פתרונם .
למה לוקח לעיריית כפר סבא יותר משנתיים למצות הליכי
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אכיפת חוק כנגד מעוול  ,וכנראה שהעובדה שהוא מממן
ב 300,000 -שקל את העירייה יש לזה כנראה קשר  .כי על
אנשים הרבה פחות חזקים מ YES -העירייה יודעת להיות
מאוד דורסנית באכיפה ש לה  .על בן אדם שלא עושה מרפסת
בלי אישור ,
יהודה בן חמו :

זו שאלת המשך  ,זה לא-

גיא בן גל :

שאלת ההמשך  ,למה לוקח לכם שנתיים ,

יהודה בן חמו :

לא  ,זו לא הרצאת המשך .

גיא בן גל :

שאלת ההמשך מר בן חמו היא  ,למה לוקח לך יותר
משנתיים למצות הליכי אכיפה אלמנטאריים מול חבר ת
 ? YESלמה זה לוקח שנתיים  .זה עוד לא בא לפתרון גם .

יהודה בן חמו :

די  .שאלת  .לעצם העניין  ,ראוי שתדע ש YES -משלמים
ארנונה נמוכה לצערי  ,מה שאני התנגדתי בעבר  .יש אפילו
סעיף בארנונה של כפר סבא  ,בצו הארנונה שמוגדר על
 . YESבטח ובטח אם תפתח את הפרוטוקולים של אז  ,אני
התנגדתי לכך כי זה יצר תקדים  ,ואני אז בפירוש התבטאתי
שראוי יהיה לתת תעדוף של  3שנים  ,בהדרגה לאט -לאט
להוריד את זה  .לצערי זה גם הקיש ללא מעט מפעלים
וחברות שהגיעו מעל  7,000מטר  .זה אחד .
שתיים  -למה ? תאמין לי  ,אני שואל את השאלה הזאת
לפעמים גם יותר ממך  .ההליכי ם המשפטיים  ,השימועים
שאתה צריך להשמיע  .לפעמים גם אני  ,ונדרשתי לא אחת ,
להגיע גם לבית המשפט לראות את ההליכים בתוך בית
המשפט  ,ואני רק לא דומה ל , YES -אבל אם הייתי בבית
המשפט פע ם אחת והבנתי את התהליכים  ,למשל שעשינו
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מבצע לאכיפת צואה של כלבים  ,איסוף צואה של כלבים ,
אני הגעתי לשם שאדם בא והביא לבית המשפט ושופט
הצדיק אותו  ,אמר שלכלב שלו היה שלשולים והוא עשה
באותו יום כמה  .והשופט הצדיק אותו  .והוא גיחך ,
ד " ר אמיר גבע :

הוא הביא דגימות .

יהודה בן חמו :

ול כן אני בא ואומר לך  ,ההליכים המשפטיים הם בטח לא
לשביעות רצונך וגם לא לשביעות רצוני  ,אבל זה ,

גיא בן גל :

עזוב את רצוננו  .הדיירים .

יהודה בן חמו :

לצערי הרב .

צביקה צרפתי :

ו.

תודה .

שאילתא של אתי גן א ל בנושא גדרות יוטה  ,הוגשה ב. 24/05 -

" בישיבת מועצת העיר כ " ס בתאריך  , 10.3.2010הוגשה
הצעה לסדר ע " י חברי סיעת " הירוקים " ההצעה דנה
בהתקנת חוק עזר עירוני בנוגע לגדרות יוטה בחצרות בתים
ברחבי העיר  ) .מצ " ב ( בין השאר דובר שם על הגשת הצעת
חוק עזר תוך  90יום כולל עריכת מיפוי של מצב הגדרות
בעיר .
בתשובת העירייה להצעה לסדר נאמר מפורשות :
" הפלא ופלא יש פה התפרצות לדלת פתוחה  .אגף איכות
הסביבה כבר עובד מזה כמה חודשים על חוק עזר עירוני ,
ואני אתן לכם כמה נקודות כדי שתבינו שקלעתם אולי
לדעת גדולים  ,אבל זה קיים " .
ההצעה של המיפוי  ,יש חוק עזר עירוני שהוא כבר למעשה
מוכן  .יש איזו בעיה טכנית שעדיין מונעת להביא אותו
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לאישור בדיוק בנושא הזה .
עד לרגע זה ה 24 –05 –2011 -שנה וחודשיים מיום הדיון
במועצת העיר  ,לא הגיעה לשולחן מועצת כול הצעת חוק עזר
עירוני לעניין גדרות יוטה .
שאלותי :
.1

מדוע לא הוגשה עד היום הצעת חוק עזר עירוני לעניין
גדרות יוטה ?

.2

כמה זמן עורך להכין הצעת חוק עזר עירוני  ,אשר
כולם מסכימים בנחיצותו  ,כך לפח ות לפי דברי נציגי
העירייה " קלעתם לדעת גדולים ? "..

.3

מה פרוש " בעיה טכנית " בהצעה של המיפוי ?

.4

לכמה זמן העירייה זקוקה לפתרון בעיה טכנית ?

.5

מה בדעת העירייה לעשות היום בנידון  ,פרט להפצת
סיסמאות באויר ? "

תשובת ראש העיר :
.1

" חוק העזר לכפר סבא ) שמירה על איכות הסביבה
ומניעת מפגעים (  ,התשס " ח –  , 2008נכנס לתוקף לפני
כחצי שנה בלבד .

.2

במסגרת חוק העזר אושר  ,בין היתר  ,נוסחו הסופי של
סעיף  , 21הנושא כותרת " איסור תלייה והנחה של
כבסים וחפצים  ,ושמירת חזיתות ".

.3

הואיל ומטבע הדברים  ,סעיף  21הנ " ל קובע איסור
כללי של פגיעה בחזיתו של נכס  ,להבדיל מקיומו של
איסור ספציפי לעניין גדרות יוטה דווקא  ,החלה
הרשות בניסוח קריטריונים לצורך אכיפת הוראות
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הגדרת

החומרים

ו  /או

הצבעים

המותרים לשמש כגדרות  ,גיבוש ההגדרה לעניין מה
ייחשב כפגיעה בחזיתו של נכס  ,וכיו " ב .
.4

גיבוש הקריטריונים צפוי להסתיים בתוך שלושה
חודשים  ,ואלו יפורסמו טרם ביצוע אכיפה .

.5

ראוי לציין כי הקמת גדרות במסגרת בנייה חדשה ,
נעשית על פי חומרים מאושרים על ידי אדריכל העיר ,
ומהו ו ים חלק מתנאי היתר הבניה " .

אתי גן -אל :

זו התשובה ?

צביקה צרפתי :

כן .

אתי גן -אל :

טוב  .אני לא מבינה  .אם אתם מסתכלים  ,עברה בא מת מעל
לשנה גם כן  ,שאז התנפלתם עליי ואמרתם ' את מתפרצת
לדלת פתוחה '  .האם אותם הקריטריונים  ,ואז אמרתם
שמנסחים חוק עזר  .אז אני כבר לא יודעת ,

צביקה צרפתי :

החוק אושר לפני חצי שנה .

אתי גן -אל :

זה חוק שלא כתוב  ,כתוב שמירת חזיתות  ,אני לא יודעת מה
זה שמירת חזיתות  .אבל עכשיו עוד פעם הקריטריונים ?

צביקה צרפתי :

שאלת המשך או להטיף לנו ?

אתי גן -אל :

קודם כל זה גם להטיף  ,כן .

צביקה צרפתי :

לא  .בשאילתא שואלים שאלת המשך .

אתי גן -אל :

כי אז אמרתם משהו אחר והיום אתם אומרים משהו אחר ,
ואני לא יודעת כבר למה להאמין  ,עם כל הכבוד  .העו בדה
היא  ,שהעיר נראית עם שכונותיה מצחיקה  .תגידו לי מה זה
חזיתות במבנים חדשים שמקפידים  ,שאתם כותבים ? בית
ספיר שופץ עכשיו .

צביקה צרפתי :

תודה .
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אתי גן -אל :

האם הגדר של גני הילדים  ,אני אגיד לך בדיוק ,

גיא בן גל :

הופה  ... ,נביא גם פעם הבאה .

צביקה צרפתי :

אתי ,

א תי גן -אל :

צביקה  ,אתה לא תשתיק אותי  .השאלה שלי ,

גיא בן גל :

יש לו מיקרופון יותר חזק .

01.06.2011

עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו :בוא נשמע מה השאלה .
צביקה צרפתי :

אפשר להתנהל לפי ...

גיא בן גל :

כמו משה בהר סיני .

אתי גן -אל :

אין בעיה  .השאלה שלי ,

גיא בן גל :

אתי  ,אל תתעלמי מהמיקר ופון  .יש פה ניסיון אמיתי
להדגים של מי גדול יותר  .אה  ,חזק יותר  ,סליחה .

יאיר אברהם :

זה נכנס לפרוטוקול ?

ד " ר אמיר גבע :

הכל מוקלט .

גיא בן גל :

אנחנו נביא מגפון פעם הבאה .

) רעשי רקע (
אתי גן -אל :

בית ספיר שופץ עכשיו  .נגמר בשעה טובה עכשיו  .יש שם
בצד המערבי גני יל דים  .שם זה לא חדש  ,שם היוטה זה
בסדר ? זה לא נקרא ?

צביקה צרפתי :

תודה רבה  ,אתי .

אתי גן -אל :

אז מה זה ההגדרה של מבנה חדש ?

צביקה צרפתי :

הצעה לסדר ,

אתי גן -אל :

לא  ,אין לכם תשובה ? תגידו אין לנו תשובה .

צביקה צרפתי :

הצעה לסדר ,

גיא בן גל :

מה התשובה אבל ?

ד " ר אמי ר גבע :

מה התשובה לשאלת ההמשך ?

צביקה צרפתי :

הצעה לסדר  ,תודה .

מועצה מן המניין
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התשובה היא ' תודה '  .אתה יכול להגיד תודה במיקרופון
שנשמע אותך ?

צביקה צרפתי :

אתם רוצים ישיבה לעניין או לעשות? -

גיא בן גל :

לא  ,אני פשוט מתרשם מה עזרים הטכניים שלך  .אפשר
לארגן זיקוקין גם ? סליחה  ,אפשר לארגן תקציב לזיקוקין
כדי שכשצביקה צרפתי ידבר ייצאו זיקוקין מהכיסא
מאחוריו  .יש מצב כזה ? לא  ,אני מתרשם .

) מדברים ביחד (
גיא בן גל :

לא ידעתי שאתה צריך מיקרופון .

יהודה בן חמו :

אותי זה לא מצחיק .

גיא בן גל :

שמה ? שמנהל ישיבות המועצה צריך מיקרופון ע ם רמקול
כדי לדבר ?

צביקה צרפתי :

אתם הבאתם אותנו למצב הזה .

גיא בן גל :

מה הצעד הבא ?

צביקה צרפתי :

עצוב שהבאתם אותנו ,

גיא בן גל :

תביא מסקנטייפ זה יותר זול  ,אגב  ,שים על הפה של אתי גן
אל בתחילת הישיבה  ,שים על הפה של גיא בן גל  ,שים על
הפה של יובל לוי .

) מדברים ביחד (
גיא בן גל :

והוא לא צריך מיקרופון .

יהודה בן חמו :

שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה .

נפתלי גרוס :

אמרתי את מה שיש לי ,

צביקה צרפתי :

אנחנו רוצים לשמוע ,

יהודה בן חמו :

תגיד  .אני מחכה שיהיה לך יותר ממשפט ב פרוטוקול ים .

נפתלי גרוס :

 ...כולם שומעים .

יהודה בן חמו :

תצדיק פה את הישיבה שלך .
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גיא בן גל :

הוא לא מצדיק את הישיבה שלו פה לדעתך ?

יהודה בן חמו :

לא .

גיא בן גל :

למה ?

נפתלי גרוס :

יש לכם על מה לדבר .

גיא בן גל :

לא ? ואברהם מולה שאמר לך  5מילים זיכרונו לברכה  ,בכל
הקדנציה הקודמת  ,הצדיק את הישיבה שלו ?  5מיל ים .
אמר  .אמר  .אמר  .הצדיק את הישיבה שלו ? אתה מודד את
איכות חבר המועצה עפ " י כמות הדיבורים שהוא מדבר או
עפ " י האיכות שלו ?

צביקה צרפתי :

גיא  ,אתה משווה בין אברהם מולה ל ? ...

גיא בן גל :

לא .

צביקה צרפתי :

 ...ארץ ישראל .

גיא בן גל :

לא .

צביקה צרפתי :

אברהם מולה שה עברית בקושי שגורה ,

גיא בן גל :

מה זה קשור ?

צביקה צרפתי :

זיכרונו לברכה ,

גיא בן גל :

אני מנסה להמחיש את מה שראש העיר אמר  ,שלא נמדוד
פה אנשים עפ " י כמות הדברים שהם אומרים כאן .

צביקה צרפתי :

לא הייתי משווה אפילו .

גיא בן גל :

אולי עפ " י האיכות שהם אומרים .

צביקה צרפתי :

 ...בישראל לא הייתי משווה .

גיא בן גל :

אולי עפ " י האיכות של הדברים שלהם .
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.2

הצעות לסדר .

א.

הצעה לסדר של אהוד יובל לוי  ,בנושא יום דרישת האמהות להצללה
בפארק העירוני  -להפוך פיל לבן ל " ירוק "  ,הוגשה ב. 17/05/11 -

צביקה צרפתי :

הצעה לסדר יום דרישת ה אמהו ת להצללה בפארק העירוני -
להפוך פיל לבן ל " ירוק " .בבקשה  ,יובל לוי .

גיא בן גל :

אנחנו גם נביא עזרים  ,דרך אגב טכניים פעם הבאה  ,אם
צריך  .נטבל את הישיבה גם בפירוטכניקה .

אתי גן -אל :

השאלה אם מותר את זה בכלל .

גיא בן גל :

בטח שמותר  .מותר להם הכל .

צביקה צרפתי :

תשלחי מכתב .

אתי גן -אל :

אני אשלח .

גיא בן גל :

מה  ,זה מפריע לך שצביקה צריך מיקרופון כדי ? ...

אתי גן -אל :

כן  .כן  .תגיד לי  ,היועץ המשפטי  ,לא כולנו שווים בפני
החוק ?

איציק יואל :

אתי  ,זה מפריע ליובל עכשיו .

אתי גן -אל :

זה מפריע ?

צביקה צרפתי :

את לא בזכות שאלה  .בבקשה  ,י ובל .

גיא בן גל :

הוא יפעיל את המיקרופון  ,תיזהרי .

אתי גן -אל :

שיפעיל את של כולם .

אהוד יובל לוי :

אני רוצה להודות על זכות הדיבור  .אני רוצה להגיד שקודם
כל אני מניח שיש פה איזו יד נ עלמה שהתחילה להפעיל
דברים בעיריית כפר סבא וצריך לברך את הרוח  ,את היד
הנעלמה  .כ י ששולחים הצעה לסדר ויש בה ביטוי של קולות
של ציבור  ,פתאום היא מתקבלת  .גם כשהיא יוצאת מחבר
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אופוזיציה  ,וגם כשהיא לא צריכה לעבור קודם דרך חבר
קואליציה שמביא הצעת נגד .
אני חייב להגיד שזה שינוי  .צריך לברך על השינוי הזה .
צריך לברך את הגורמים לשינוי הזה  .הרבה אמה ות  ,ואני
אומר בכוונה אמהות ואולי הרבה כועסים שא ני לא אומר
אבות  ,ואני לא אומר סבים סבתות ,
אתי גן -אל :

זה חשוב מאוד .

אהוד יובל לוי :

אבל הרבה ביקשו ולפני שנפתח את השלבים הבאים ונמשיך
להוציא עוד מיליונים  ,אז נעשה משהו קטן  ,היקף של
מיליונים בודדים  .כיוון שדיבר נו על זה כבר בשנה שעברה ,
וסגן ראש העיר צביקה צרפתי אמר שמדובר בסכומים של
מאות שקלים למטר  ,אני מבין שמדובר פה בקורבן גדול .
מכיוון שהדוברת כבר הודיעה שהנהלת העיר החליטה לבצע
הגדלה  ,וגם שלא כמו שביקשתי  3,000מטר אלא 1,300
מטר  ,קודם כל צריך לברך  .אני מברך .

גי א בן גל :

זה יצא בהודעה רשמית ?

אתי גן -אל :

רגע  ,מאיפה אתה מקריא את זה ?

ד " ר אמיר גבע :

מאיפה המידע הזה ?

אליעזר פירשטיין  :מאיפה המקורות ?
אתי גן -אל :

מה  ,היא שולחת לך אישית ?

אהוד יובל לוי :

צירפתי איזושהי  ...אבל אני רוצה לברך  ,אפשר גם פעם
אחת בקדנציה לברך את ראש העיר  ,אבל היום זה יקרה לי
פעמיים אז אני אברך אותו ואני לא אגיד פעם אחת  ,אני
מברך אותו גם הערב כי צריך הרבה כוח רצון  .אני מאוד
אשמח אם ההצעה שיש פה תעבור גם עם השינויים מ3,000 -
ל 1,300 -מטר  ,ושהחלטת המועצה תיתן גיבוי תקציבי כ ל
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שנ ד רש .
אני חוזר  ,אני מברך את מי שעשה  ,את מי שגרם להחלטה
הז את  .הפארק יהיה יותר נוח  ,יותר נגיש  ,יותר ניתן לניצול
ע " י תושבי כפר סבא  ,לאו דווקא ע " י אחרים  .תודה רבה .
עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו :אתה אומר שבעצם אין צורך בהצעה כי ממילא עושים את
זה .
אהוד יובל לוי :

לא  ,לא  ,אני לא מסיר את ההצע ה .

איציק יואל :

צביקה  ,אני רוצה .

צביקה צרפתי :

איציק  ,בבקשה .

איציק יואל :

ראשית ,

אני

רוצה

לתת

לך

קומפ ל ימנט

כמו

שנתת

קומפלימנט  .ההצעה במקומה  .זאת אומרת  ,גם אנחנו
שומעים  ,גם אנחנו רוצים שיהיה צל למבקרי הפארק  .אני
גם חושב שהפארק מיישם בעצם את כל הצרכים ואת כל
הרצונות שלנו וגם של תושבי נוספים באזור וכולנו נהנים .
דבר אחד כדאי שתדע  ,כולנו נדע בכל אופן  ,שלאחר גמר
החורף חלק מה רשתות או רוב הרשתות יורדות לתחזוקה
שוטפת  ,לניקיון והכל  ,ורק לקראת הקיץ הם הולכים
ומחזירים אותם .
אני אומר את הדברים האלה לא מהעיתון ולא מה דוברת  ,כי
מה לעשות  ,אני קצת קרוב להנהלת העיר ולכן אני נותן את
התשובה הזאת  .ואני יודע גם שהנהלת העיר כבר החליטה ,
זה לא דבר שהדוברת היתה צריכה לאשר  ,זו האגודה
השוטפת של התקנת כ 1,600 -ולא  1,300מטרים מרובעים
נוספים בחלק הצפוני  ,שיש כוונה ובימים הקרובים הולכים
ומתגבשות התכניות כולל התקציבים לשדרוג גם החלק
הדרומי  ,בחלק של ויצמן  ,איפה שהמשחקייה .
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בסיכומו של דבר  ,אולי בשלב הראשון לא יגיעו לאחוזים
שאתה מבקש בהצעה לסדר  ,אלא בסיכומו של דבר בתהליך
רגיל ושוטף שמדי שנה תוספת של הצללה  ,של טיפול
בהצללה הקיימת  ,ועפ " י התכני ות המשך והעצים שגדלים ,
נגיע לתוצאה שאתה רוצה  .וא ני חושב ש זו תוצאה טובה  ,זה
יהיה במהלך השנים הקרובות .
אבל כבר בקיץ הזה אני יכול להגיד לך  ,האמהות עם
העגלות והשכנים מהסביבה יוכלו ליהנות תחת יריעות
הצללה  .לכן אני מציע שתסיר את הצעתך  .אם לא תסיר את
הצעתך  ,אני מבקש לא לקבל את הצעתך לדיון .
גיא בן גל :

אף על פי שהיא טובה .

אהוד יובל לוי :

אין לי שום בעיה צביקה  ,להסיר את ההצעה  ,אני אמרתי
אני מברך את ראש העיר שקיבל את ההחלטה ובלבד
שתיושם  ,שזה לא יורד כדי לרדת ואחרי זה ,

איציק יואל :

לא  ,זה יורד כדי להגיד לך שיחד איתך רוצים ,

צביקה צרפתי :

אשל  ,בבקשה .

אשל ארמוני :

א '  -אני רוצה להגיד שאתם אישרתם את התקציב שבתוכו
היתה התכנית של ההצללה  ,לא של  3,000אלא של 3,200
מטר מרובע  .ההצללה היא מורכבת מ 3 -חלקים  .החלק
באזור ויצמן שהוא הורד  ,בעיקר בגלל הרוחות שיצר שם
בעיה ש ל בטיחו ת  ,הם יותקנו מחדש  4 .צאלונים כל אחד של
 400מטר מרובע ששמים אותם בקיץ ושהיו מאוד מוצלחים ,
אני הבנתי  ,בקיץ הקודם  .ועוד הצללה קבועה שתהיה באזור
בית הקפה כדי להגן על המשחקייה שהיתה מתחממת מאוד
בשמש .
בנוסף לזה  ,כמו שאמר איציק  ,תוספות בתחום הגינון  ,כל
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זה כדי להגביר את ההצללה  .כל זה היה מתוכנן מראש ,
ולכן גם הידיעה לעיתונות היא לא ידיעה כנגד ההצעה  ,אלא
היא פשוט ידיעה ש הבנו כתוצאה מההצעה לסדר שזה
מעניין את הציבור  ,ופשוט העברנו לציבור את המידע  .אגב ,
ב פעם הבאה אפשר גם לברר אצלי .
יהודה בן חמו :

יותר מזה אני לא רוצה להתייחס להצעה ולמגיש  ,אני רוצה
להתייחס באופן כללי לחברי המועצה  .ראוי שתדעו שיש
הצעות שבכלל הן לא במנדט המועצה  .זאת אומרת  ,גם אם
מתקבלת החלטה כן להצליל או לא להצליל  ,זה בכלל לא
מנדט של המועצה  .זה מנדט של המקצוענים  ,שבסופו של
תהליך הם  -הם שקובעים .
אני מדבר באופן כללי להצעות שאתם מגישים  ,שאני יוצא
מנקודת הנחה שאתם כבר צריכים לדעת בהחלט מה מנדט
המועצה ומה לא  .תודה .

צביקה צרפתי :

תודה  .מי בעד לקבל את עמדתו כפי שהציג אותה איציק
ולהסיר את ההצעה מסדר היום ?

אהוד יובל לוי :

אני הסרתי .

עמירם מילר :

הוא הסיר אותה .

צביקה צ רפתי :

מה  ,הסרת ?

עמירם מילר :

הוא הסיר  ,חזק וברוך .

צביקה צרפתי :

תודה .
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הצעה לסדר של גיא בן גל  ,אמיר גבע  ,אתי גן אל ונפתלי גרוס  ,בנושא
סקר טבע עירוני  ,הוגשה ב. 22/05/11 -

גיא בן גל :

שניהם הוגשו באותו יום ובאותה שעה  ,אז אנחנו יכולים
להחליט עם איזו הצ עה להתחיל  ,אבל אני רוצה לנצל את
ה 30 -שניות הראשונות  ,בישיבת המועצה הקודמת אנחנו
דיברנו על נושא מוזס  .ואתה צביקה הצהרת שאתה תעדכן
את המועצה  ,זה כתוב בפרוטוקול לגבי הדבר הזה .
אני רוצה לחלק לכם רק לצורך העניין שתדעו  ,עדכון שהגיע
מכיבוי אש היום  ,אתי גן אל זאת שהביאה אותו .

צביקה צרפתי :

ראינו אותו .

גיא בן גל :

בסדר  .אתה ראית אותו .

צביקה צרפתי :

היתה לנו גם ישיבה בנושא .

גיא בן גל :

צביקה  ,אתה ראית אותו  .חברי המועצה כולם לא ראו
אותו  ,ואתה התחייבת בישיבת המועצה הקודמת שאתה
תעדכן בישיבת המועצה הבאה  ,איך עלתה הפג ישה  ,איפה
עומדים פני הדברים  .נכון להיום כיבוי אש אומרים ,

צביקה צרפתי :

אני אעדכן בסוף הישיבה .

גיא בן גל :

אז אני חושב שיש מקום שתעדכן את זה לא בסוף הישיבה ,
במיוחד כי אתה התחייבת ותודה לאתי שדאגה לארגן את
העותקים לעניין הזה  .לעצם ההצעה לסדר  ,תקראו  ,הדברים
מ דברים בעד עצמם  " .מיכל זה מהווה סיכון לנפש ורכוש " ,
הכוונה למיכל השמן  " ,שריפה של מיכל כזה יכול להגיע
לטמפרטורות
הספינקלרים " ,

צביקה צרפתי :

גיא  ,גיא ,

גבוהות ,

תגרום

לקריסה

של

מערכת

מועצה מן המניין

גיא בן גל :

32

01.06.2011

התפשטות השריפה תעשה נזק  .אני מבקש שתעדכן כמו
שהתחייבת .

צביקה צרפתי :

בסוף הישיבה .

גיא בן גל :

בסוף הישיבה אני לא יודע אם מישהו יישאר לשמוע אותך .

צביקה צרפתי :

אם זה מעניין אותם  ,יישארו .

גיא בן גל :

אתה מתחייב לעדכן ? נשמח לקבל את העדכון שלך כפי
שהתחייבת בישיבת המועצה הקודמת  .לעצם ההצעה שלנו ,
אני כן רוצה להתחיל באמת בהצעה שק שורה ל סקר טבע
עירוני דווקא  ,ולא להשכרת האופניים  .אני מקווה שרובכם
הספקתם לעיין בהצעה שקשורה לסקר טבע עירוני .
אני רוצה לשתף אתכם בראשי פרקים מאוד קצרים  ,אני לא
חושב שאני אצטרך את כל ה 10 -דקות לצורך זה  ,למה
בעצם סיעת הירוקים הביאה את ההצעה פה למועצת העיר .
ק ודם כל  ,אנחנו כבר התרגלנו כפי שגם יובל לוי ידידי הרגע
ראה במו עיניו  ,שאחת משתי האפשרויות יש כשהאופוזיציה
מגישה הצעה לסדר .
או שאומרים שאנחנו עושים את זה כבר  ,כפי שקרה  ,הנה
ראינו הרגע  .יובל לוי בעיתוי מדהים ומקרי כנראה לגמרי ,
הגיש הצעה ובמקרה העירייה עושה ב דיוק את מה שהוא
התכוון  ,המשורר  .וזה יפה מאוד  .במקרה .

יהודה בן חמו :

או במקרה מישהו ידע שעושים ,

גיא בן גל :

או המקריות היא הפוכה ,

יהודה בן חמו :

לא  ,לא ,

גיא בן גל :

לא  ,אבל אני אומר יהודה  ,בוא תסתור את מה שאני אומר .
או שאתם אומרים שאתם כבר עושים ,

איציק יואל :

גיא ,
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או שאתם או מרים  ,אל תקטע אותי באמצע דבריי איציק ,
או שאתם אומרים שזה לא ישים  .שזה חרוז יפה .

יהודה בן חמו :

זה ש אתה לא מחייך ואתה אומר את זה  ,זה מפתיע אותי .

גיא בן גל :

או עושים או לא ישים  .עכשיו ראש העיר גם מוסיף או
שאתם מציעים הצעה שהיא ב כלל לא פררוגטיבה של מועצת
העיר  .שזה חדש יהודה  ,לא שמעתי אותך עוד אומר  .זאת
אומרת  ,הוספת עוד תירוץ ללמה להגיד אפשר להגיד לא
להצעות שלנו .
אנחנו עושים שיעורי בית על ההצעות לסדר שלנו  ,סיעת
הירוקים  ,אנחנו בודקים את הנושאים לפני  .אפשר להאשים
אותנו בהרבה דברים  ,בחובבנות לא  .סקר טבע עירוני לא
בא מאיתנו  .הדרישה הזאת באה מארגון התנדבותי שנקרא
' מועצה לפיתוח מקיים ' ,זו קבוצה איכותית מאוד של
אנשים  ,שהנושא של שימור טבע בכלל ואיכות סביבה בפרט
הוא נר לרגליהם  .עומד בראשם פינחס כהנא שהוא תושב
עיר שעושה את תפקידו בהתנדבות .
ביום -יום הוא בכלל מחזיק בתפקיד בכיר בקק " ל  ,בקרן
קיימת לישראל  .הוא ראש היחידה התכנונית שלהם ,
הארצית  .והוא מקדיש את זמנו ומרצו כדי לנסות לשפר
אפיקים של איכות סביבה בעיר כפר סבא .
כבר לפני  ,כפי שציינתי בהצעה  ,כבר בנובמבר  2006לפני
למעלה מ 4 -שנים  ,הוא פנה כ ראש המועצה לפיתוח מקיים
לעיריית כפר סבא ולגורמים הרלוונטיים ואמר ' בואו נהיה
עיר ירוקה אמיתית פורצת דרך ' ,כבר אז כפר סבא התחילה
להתהדר בנוצות ירוקות  ' ,בוא נעשה סקר טבע עירוני  .זה
אומר שנעשה מיפוי מסודר '  .טבע זה לא רק נשיונל
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ג ' יאוגרפיק ' וטבע זה לא רק שמורות טבע  .טבע גם יש בעיר ,
וטבע עירוני יש לו נדבכים רבים  ,וציינתי אותם בהצעה  .מי
שהתעניין וקרא  ,אני לא אחזור על כל הפרמטרים .
טבע זה שטחים ציבוריים פתוחים  ,טבע זה חורשת קפל ן ,
ואפילו ציינתי  ,היינו מספיק הגונים אנחנו לציין ששני
אפיקים של שימור טבע עירוני עיריית כפ ר סבא החלה
לפתח  .אחד באמת בחורשת קפלן שציינו בשיתוף פעולה
יוצא מן הכלל עם בית הספר הדמוקרטי על שם חזן  .ובאמת
יישר כוח על היוזמה  ,כולל השקעה של תקציבים .
וסחטיין לאגף איכות הסביבה בראשות מאיר אלקיים
שהוביל את הפרויקט הזה מהיום הראשון בליווי אישי
צמוד  .אני יודע  ,הייתי גם במקום  .קיבלתי פידבקים
מהורים ותלמידים בבית הספר והם באמת מלאי שבחים ,
ו המקום נראה הרבה יותר טוב היום מבעבר  ,וזו דוגמא
מצוינת לאיך אפשר לעשות .
וצביקה צרפתי גם אותו אפשר לשבח  ,אני בטוח ששם הוא
דיבר עם התושבים בלי מיקרופון גם  ,ושמעו אותו מצוין .
ואני אומר  ,זה דוגמא נקודתית לאיך אפשר לעשות את
הדברים נכון  .אנחנו מדברים ברמה היותר קולקטיבית ,
במאקרו  .יש מקום ויש ערים שעשו את זה  .עיריית ירושלים
עשתה את זה  .לעשות סקר עירוני כולל .
מה ביקש פינח ס כהנא ב ? 2006 -תקציבו לעניין הזה 50,000
 . ₪הוא פנה עוד פעם בשנת  , 2007והוא הביא לפה את מר
אמיר בלבן  ,שהוא נציג החברה להגנת הטבע ירושלים ,
שעשה את סקר הטבע של עיריית ירושלים  ,שנתן פה הרצאה
מרתקת על איך עושים את זה  .והוא אפילו דאג לייצר הצעת

מועצה מן המניין

01.06.2011

35

מחיר של חברה שיכולה לספק את השירות הזה של מיפוי
סקר טבע  .עם לוחות זמנים מסוד רים  ,עם מיפוי  ,עם אפילו
התייחסות למה היתרונות שגלומים בסקר טבע עירוני ,
שאני רוצה רק להגיד באמת במשורה כמה מהם .
זה מסייע לשיפור איכות החיים העירונית  ,זה יוצר מפגש
בין האדם לטבע בעיר  ,זה מצמצם השפעות שליליות  ,זה
יוצר מבלעה לפחמן דו חמצני כי ככל שיש יותר עצ ים וירוק
הם סופחים את הפחמן הדו חמצני  .זה משפר איכות חיים ,
זה ממתן איי חום .
יש

סקרים

שמראים

שנ וכחות

של

עצים

מורידים

טמפרטורות  .למשל  ,שדרת העצים של הרצל  .לכן גם
כשגוזמים אותם צריך לעשות את זה בזהירות .
זה מסייע בשיפור של חלחול מים ומניעת ש י טפו נות  .אחד
המ אבקים של המועצה לפיתוח מקיים היה  ,שכשסללו את
החנייה במגרש החנייה שצמוד לפארק ולאצטדיון שיהיה
בזה חלחול למים  .לא הקשיבו לעצה שלהם לצערי  ,בהקשר
הזה  .זה עוזר לצמצם רעשים  ,זה יוצר הנאה של טבע  ,זה
מעלה מדדים חברתיים וכלכליים של עיר  .כל הדברים שלא
אני אומר  ,זה מ וכח בסקרים .
זה מונע בריחה של אוכלוסיות חזקות לפריפריה  ,כי כל בן
אדם  ,חלק ממפרט איכות החיים העירוני שלו זה שיש לו
ריאות ירוקות בעיר  .זה מגביר תחושת שייכות  ,זה מטפח
ומעודד פעילות ספורטיבית  .עלויות האחזקה של זה אם
מנהלים את זה נכון הן לא גבוהות  ,וזה מקור לת וכן
ופעילות .
אני מאוד סקרן לשמוע מה העירייה תגיד  .מה היא תגיד ?
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עשינו ? לא  .כי  4שנים מזכירים לה חודש אחרי חודש  ,שנה
אחרי שנה  ,בואו תשקיעו  ,עירייה עם תקציב של למעלה
מחצי מיליארד שקל  ,בואו תקציבו לעניין  50,000שקל .
יובל לוי קיבל תשובה על מה מורכב תב " ר עיר י רוקה  .יש
שם התייחסות לעניין של חורשת קפלן  .למה לא מוצאים
לנכון לתקצב סקר עירוני ? יכול להיות שיגידו לנו לא עשינו ,
אורן כהן :

אגב  ,אני סקרן מה אתה תגיד כשתראה שבתקציב כן מופיע
סקר ,

גיא בן גל :

לא סקר טבע .

עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו :כתוב סקר טבע .
גיא בן גל :

לא .

אורן כהן :

מה לא ?

גיא בן גל :

לא  .לא בוצע  .מ 2006 -לא בוצע .

עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו. 2010 :
גיא בן גל :

תוקצבו הרבה דברים  .אתה גם יודע כמוני שיש תב " רים
שמאשרים אותם והתקציבים שלהם לא ממומשים  ,ואז
משרד הפנים אפילו אומר אתם צריכים לסגור אותם .

אורן כהן :

אתה מ דבר על תקצוב  ,הוא מופיע .

גיא בן גל :

אני מדבר על המנטרה שלכם  ,ואתה במנטרה הזאת גם
אורן  ,כי אתה לא אחת מתבקש ע " י ראש העיר לענות בשם
הקואליציה  .והמנטרה שלכם זה או אנחנו כבר עושים או
אתם לא יודעים על מה אתם מדברים  ,או הוסיף היום ראש
העיר ' אין לנו פררוגטיבה לכך ' ,או שאתם תגידו אנחנו
מתכוונים לעשות  .פעם אחת תהיו קצת גדולים  ,שימו את
האגו שלכם בצד  .ויש לקואליציה אגו ויש לאופוזיציה אגו .
במקרים נדירים אולי שני הצדדים מסוגלים לשים אותו
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בצד .
לי לא מעניין לי מגיע קרדיט על הדבר הזה  .אני יודע
עובדתית שיש פה גוף שהוא לא פוליטי בכלל  ,שנקרא
המועצה לפיתוח מקיים  ,שהוא מנסה לקדם את העניין הזה
וכל פעם אומרים לו ' כן -כן  ,לא -לא ' ,וזה לא קורה  .אם
אתם אומרים שאתם כבר עושים או מתכ וונים לעשות ,
ואתם רוצים להגיד בסוף דבריי שיש כוונה ליישם וזה כבר
מתוקצב וזה יהיה עוד ב , 2011 -מעולה  .אחלה  .השאלה למה
צריכה להגיע לפה הצעה לסדר כדי שזה יקרה .
אגב  ,זה רק מדרבן את יובל לוי ואת הירוקים ואת בוקי ,
שלא נמצא פה כרגע  ,להגיש הצעות לסדר  .כי זו ההוכחה
האולטימטיבית שזה הקטליזאטור הטוב ביותר  .יודע את
זה מנשה אליאס ידידי  ,שכ י הן פה עד לאחרונה  .שעד היום
במקו ם מושבו החדש כאזרח תושב כפר סבאי ממשיך לעקוב
אחרי הצעות לסדר שהוא מגיש  .שאושרו  .כמו ההצעה שלו
בנושא השאלת ספרי לימוד  ,שהוא מנסה להבין איך הצעה
שאושרה עדיין לא מיושמת .
אז חבר ' ה  ,אתם לא כל כך חזקים תמיד ביישום גם של
ההחלטות שלכם  .זה בא לידי ביטוי גם בדו " ח ה מעקב על
החלטות המועצה  .יש פה הרבה החלט ות שהשולחן הזה
קיבל שאם לא מיישמים אותם עדיין  .ולכן אני מאוד סקרן
לשמוע איפה הנושא של היישום של זה עומד  ,כי מבחינת
ביצוע  ,כאמור מ 2006 -בהקשר של מיפוי כללי של סקר טבע
עירוני הדברים לא מבוצעים .
לסיום  ,מה ביקשנו בהצעה ש לנו ? משהו מאוד קונקרטי .
שהעירייה תפעל להכנת ביצוע הסקר  ,שהסקר הזה יתוקצב ,
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שהתקצוב ימומן במסגרת אפילו  . 2012אם אתם מציינים
שהתב " ר שהמפרט שלו קיבלנו אותו היום בשאילתא ,
הכוונה היא בדיוק לסקר הזה ממש  ,נהדר  .כתוב פה ביצוע
ב . 2011 -זאת אומרת  ,שאתם כנראה מתכוונים ליישם את
זה עוד השנה .
המחלוקת היחידה בינינו זה כנראה שתקצבתם את זה
משום מה ב 40,000 -ולא ב 50,000 -שקל  ,אבל על זה אני לא
חושב שאנחנו יכולים להתווכח  .הדבר היחיד שאני כן חושב
צביקה  ,בתור מחזיק תיק איכות הסביבה ויו " ר הוועדה
לאיכות הסביבה  ,אם פינחס כהנא  4שנים מנסה לדרבן את
העירייה לעשות את זה  ,והביא את זה גם לדיון בוועדת
איכות הסביבה  ,כי הוא נציג הגופים הירוקים בה  ,אז שים
לב לסעיף  4בהצעת ההחלטה שלנו .
צביקה צרפתי :

שמתי לב .

גיא בן גל :

שהסקר הזה יבוצע בהיוועצות גם עם ועדת איכות הסביבה
וגם עם גורמים מומחים לנוש א  .אני מאוד אשמח לשמוע
את התייחסותכם להצעה  .עושים  ,עשינו  ,מתכוונים לעשות .

צביקה צרפתי :

תודה .

ד " ר אמיר גבע :

קלעת לדעת גדולים .

גיא בן גל :

או אולי זה לא חלק מהאג ' נדה שלנו  ,יהודה .

אהוד יובל לוי :

כיוונת לדעת גדולים .

אורן כהן :

האמת הוא כיוון לדעת מה שכתוב .

גיא בן גל :

הבנתי .

צביקה צרפתי :

טוב גיא  ,ככה  .בוא  ,אני אתחיל מ האמצע שהכנסת  ,שלא
יהיה כתוב הצעה לסדר  .פינחס כהנא איש נהדר  ,אני מדבר
איתו  ,אני מכיר אותו  .פינחס כהנא אני חושב שזוכה
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לשיתוף פעולה מאוד -מאוד גדול  .אתה אומר גוף אפוליטי .
אז גוף אפוליטי לא צריך לעב ור דרך הצעות לסדר  ,הוא
יודע לדבר עם מאיר  ,הוא נפגש עם מאיר .
גיא בן גל :

ניסה  4שנים .

צביקה צרפתי :

שנייה  .הוא דיבר עם מאיר  ,הוא נפגש גם עם מנכ " ל
העירייה  .משתפים איתו פעולה אז אני לא רואה איפה
הבעיה  .אבל לעצם העניין .

גיא בן גל :

הבעיה ש 4 -שנים שהוא מציע משה ו שאתם לא מיישמים .

צביקה צרפתי :

תשמע  ,אבל לא תמיד כשמישהו מציע משהו אפשר לעשות
את זה אד -הוק  .הוא לא יושב פה ומכתיב מה עושים .

גיא בן גל :

הוא המתין לא חודשיים  ,הוא המתין רק  4שנים עד שהוא
פנה אלינו .

צביקה צרפתי :

בוא  ,עיריית כפר סבא לא חיכתה להצעה הזאת  .הר י זה
תוקצב כבר ב 2010 -והיתה כוונה לעשות את זה  .לפעמים יש
סדרי עדיפויות ולא תמיד התכנית מיושמת במלואה  ,כי יש
דברים קצת מקדימים  .שלא יהיה לך ספק  ,סקר הטבע
העירוני כבר תוקצב  ,הוא משוריין ל . 2011 -מאיר כבר יודע
בדיוק מה צריך לעשות .
גם בעניין של סקר טבע עירוני אתה יודע שמשקיעים פה  ,יש
פה סקר מגוון שהרשת ירוקה עשתה  .לא ישנים בעניין הזה .

גיא בן גל :

לא אמרתי את זה .

צביקה צרפתי :

אז סקר טבע עירוני יובא ב , 2011 -התקציב הועבר מ2010 -
ל 2011 -וזה יישומם  .בימים האלה אני אגיד לך עוד דבר ,
שיוצא פה סקר עצים גדול שלא היה אף פ עם  ,גם זה דבר
שהוא מקודם  .סקר פיקוסים שעשו עם אורן כהן .

גיא בן גל :

מצוין בהצעה גם  ,אגב .

מועצה מן המניין

צביקה צרפתי :

40

01.06.2011

לעצם העניין של ועדת איכות הסביבה אז אני אומר גם כן ,
ואתה יודע שהוועדה לאיכות הסביבה בראשו תי  ,אני מביא
 ...אם זה שבילי אופניים  ,כל הדברים האלה אנחנו מציגי ם ,
אנחנו שקופים אנחנו שומעים  .אז אתה לא יכול להגיד
שהוועדה לא יודעת .

גיא בן גל :

הוועדה מתכנסת  4פעמים בשנה .

צביקה צרפתי :

אז היא מתכנסת  , 3כי לפעמים גם בן אדם חולה וקורה לו
כל מיני מקרים .

גיא בן גל :

אין בעיה  .אתה יודע שאתה אמור לכנס אותה ,

צביקה צרפתי :

אב ל  3היא מתכנסת .

גיא בן גל :

אתה אמור לכנס אותה  4פעמים בשנה .

צביקה צרפתי :

בסדר .

גיא בן גל :

בסדר  .מה לעשות  ,עם עובדות קשה להתווכח .

צביקה צרפתי :

נו בסדר  ,אני אמרתי לא בסדר ? אמרתי בסדר .

גיא בן גל :

אנחנו קודם כל עיר ירוקה  ,אחרי זה אנחנו מקום אחרון
ב ...

צב יקה צרפתי :

לאור מה שפרסתי פה  ,אני מבקש להוריד את ההצעה מסדר
היום  .הנושא הזה יקוים  ,זה יובא כמו שאנחנו חושבים
שהוא צריך לבוא  .מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום ?

איציק יואל :

רגע  ,אולי גיא מסיר .

גיא בן גל :

אין לי מה להסיר הצעה שסגן ראש העיר מציע ליישם באופן
מ לא  .אתם למעשה  ,מממשים את ההצעה ,

נפתלי גרוס :

למעשה תקבלו אותה  ,למה להסיר ?

גיא בן גל :

ודוחים אותה באותו זמן  ,שזה בסדר .

) מדברים ביחד (
צביקה צרפתי :

בעד  :שלי עמרמי -בוזגלו  ,ארנון לוי  ,אורן כהן  ,צביקה
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צרפתי  ,יהודה בן חמו  ,עמירם מילר  ,איציק יואל  ,שמעון
פרץ  ,אמי ר קולמן  ,יעקב אביטל  ,יאיר אברהם  ,ממה
שיינפיין .
נגד  :נפתלי גרוס  ,אמיר גבע  ,גיא בן גל  ,יובל לוי  ,אתי גן
אל .
תודה  .ההצעה לסדר הבאה .
רגע גיא  ,בישיבה באה תעשה הצעה לסדר שבוע איכות

אורן כהן :

הסביבה עם תקציב של  100,000שקל .
החלטה מס '  : 371מחליטים להסיר מסדר ה יום את ההצעה לסדר בדבר
עריכת סקר טבע עירוני .
גיא בן גל :

סמנו  , Vאורן  ,אני חייב להגיד לך  ,חוש ההומור שלך הולך
ומשתבח ,

אורן כהן :

לדעתי חוש ההומור הוא שלך .

גיא בן גל :

כמו יין .

אורן כהן :

אני חושב שחוש ההומור הוא בעיקר שלך .

גיא בן גל :

כמו יין  ,משתבח עם השנ ים .

אורן כהן :

בעיקר שלך  .זה היה יותר מאשר מביך .

גיא בן גל :

כמו יין  .אני לא יודע  ,אם אתה במבוכה  ,אז קח את
המבוכה ותעשה איתה מה שאתה ,

אורן כהן :

לא  ,למה ? הצעתי לך מה לעשות בעוד הצעה לסדר .

גיא בן גל :

אורן  ,כשאני אבקש ממך עצה  ,תשיא לי עצות .

אורן כהן :

למה ?

גיא בן גל :

כי לא ביקשתי ממך ,

איציק יואל :

אורן  ,אין ויכוחים  .די  .רציתי מקודם משהו  ,בדיחה  ,היא
לא בדיחה ,
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גיא בן גל :

בדיחה זה טוב  .תעלה בהומור מאורן  ,כי הרמה לא ,

איציק יואל :

לא  ,עזוב אותי  ,אני לא מתחרה עם אף אחד .

צביקה צרפתי :

איתך קשה להתחרות היום .

איציק יואל :

עובדה אחת  ,כי פה מישהו אמר לך ונעלבת מזה  ,שיש כאלה
שישבו על יד ההצעות  ,ראו מה קורה בעירייה ושלחו
שאילתו ת  .זאת עובדה  .היה פה איש מרכזי בעירייה הזאת ,
חבר מועצה בעוד תפקידים ,

גיא בן גל :

ציין אותו בשמו .

איציק יואל :

שהבין בדיוק איזה פעילות עושים במועצה  ,ושלח כל הזמן
הצעות לסדר .

גיא בן גל :

מי זה ? תגיד  .לא  ,בוא נקרא לילד בשמו  .על מי אתה מדבר ?
זה יפה לדבר על מישהו מאחורי הגב אם הוא לא פה  ,נגיד ?

איציק יואל :

הוא היה סגן ראש עירייה .

גיא בן גל :

קוראים לו בוקי צ ' יש ?

אורן כהן :

לא .

גיא בן גל :

תגיד  .תגיד  .תגיד מי זה .

איציק יואל :

לפני .

גיא בן גל :

מי זה ?

איציק יואל :

הוא כבר לא גר בכפר סבא .

גיא בן גל :

מי זה ?

איציק יואל :

עזוב .

גיא בן גל :

תגיד מי זה  ,אתה מדבר בחידות  .זה לא ,

צביקה צרפתי :

תודה  .תודה .

גיא בן גל :

רק המפ " יניקים מבינים רמזים  .אני רגיל שמדברים אליי ,
איפה הבדיחה אבל ? הבטחת בדיחה  ,איפה הבדיחה ?

יאיר אברהם :

האמת היא  ,שלראות אותו זו בדיחה .
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גיא בן גל :

מי זה ?

איציק יואל :

הוא גם היה רומני .

???:

מיקי  ,מיקי .

גיא בן גל :

אתה רואה  ,עכשיו  ...אותנו .

איציק יואל :

נתתי לך את כל ,

גיא בן גל :

רגע  ,תזכיר לנו מה ה יה החיסרון שלו ? שנבין  ,עכשיו
כשאנחנו יודעים מי האיש  .היינו עסוקים כל כך בלדעת מי
זה  ,לא הקשבנו מה אמרת עליו .

צביקה צרפתי :

תודה  ,חבר ' ה .

גיא בן גל :

רגע לא  ,איציק בזכות דיבור  .אז מה הגירעון שלו
לתפיסתך ?

איציק יואל :

הוא היה מסתובב בעירייה  ,מבין שכרגע הולכים להשקיע
מיליון שקל בפארק להצללה ,

גיא בן גל :

ואז הגיש על זה הצעה לסדר .

איציק יואל :

מגיש מיד .

צביקה צרפתי :

חבר ' ה  ,תודה רבה  .גיא  ,בבקשה .

גיא בן גל :

אז א '  -אני לא רומני  ,ולא שזו בעיה אבל איציק  ,אין לי
בעיה עם רומנים  ,יעיד אליעזר  ,אין לי בעיה עם העדה שלו .
ב '  -אני לא סגן ראש העיר  .ג '  -אני לא מסתובב הרבה
בעירייה  .אז כנראה שאין קשר .

אורן כהן :

בשבילך אני מקווה שאתה גם לא מפ " יניק .

אהוד יובל לוי :

הוא התכוון שאני מסתובב הרבה בעירייה ,

איציק יואל :

תקשיב  ,יובל  ,כנראה יש לו מקורות עכשיו בעירייה .

גיא בן גל :

הבנתי  ,אז התכוונת ליובל לוי  ,הבנתי  ,אוקי .
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הצעה לסדר של גיא בן גל  ,אמיר גבע  ,אתי גן אל ונפתלי גרוס  ,בנושא
השכרת אופניים במרחב העירוני  ,הוגשה ב. 22/05/11 -

גיא בן גל :

אני שמח שהאווירה קצת יותר מבודחת  ,אפשר לדבר על
נושא נחמד והוא אופניים .

יהודה בן חמו :

גם א ת זה הגישו .

גיא בן גל :

אני לא יודע כמה מכאן רוכבים על אופניים או נשאל את זה
אחרת  ,כמה פה רכבו בפעם האחרונה על אופניים ? אני
מדווש  .מדווש בעיקר לא ככלי תחבורה  ,ככלי ספורטיבי .
ולצערי  ,האופניים היום הם לא כלי תחבורה מובהק  .לא
באופן כללי בישראל ולא באופן פרטני בעירנו היפה
והירקרקה כפר סבא .
הסיבה שאני שואל פה כמה כאן רוכבים על אופניים  ,כי
כנראה עד שדברים לא רלוונטיים גם לאנשים ברמה
האישית  ,הרצון והצורך לדרבן אותם הוא לא גדול  .אני
מציע שתביטו בעיר ואם בישראל  -תל אביב  ,מה היא
התחילה לעשות כבר לפני כמה שנים  ,ולפ ני חודש השיקה
בקול פאר והדר את פרויקט השכרת האופניים .

ד " ר אמיר גבע :

בצבע ירוק .

גיא בן גל :

בתל אביב  .המודל הזה למי שמבקר קצת בבירות אירופיות ,
הדבר הזה קיים היום בפאריז  ,הדבר הזה קיים היום
בברצלונה  ,הדבר הזה קיים בערים נוספות .

עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו :היא ע דיין לא בירה .
גיא בן גל :

פאריז זה בירה .

עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו :כפר סבא זה לא בירה .
גיא בן גל :

בסדר  ,גם תל אביב לא  .אבל כפר סבא עיר ירוקה  ,לפחות

45

מועצה מן המניין

01.06.2011

מוצהרת כעיר ירוקה  .והייתי שוב מצפה בפעם המי יודע
כמה  ,מעיר שעל כל לוגו שלה  ,נייר מכתבים שלה כתוב עיר
ירוקה  ,ש תהיה קצת יותר פעילה בנושא הזה .
יש כאן סיפור קלאסי  ,למי שקרא את ההצעה היא מאוד
פשוטה  ,בין ביצה ותרנגולת  .אני משוכנע בצדק  ,שהדובר
שידבר אחריי  ,אני מניח שזה יהיה צביקה כי זה נושא
שקשור לתיק שעליו הוא אמון והוא גם עשה עבודה בנושא
הזה  ,אין לי רק דברים רעים לה גיד על העירייה בהקשר
הזה  .יגיד שעד שאין מערכת מסודרת של שבילי אופניים ,
ועדיין אין בכפר סבא ,
יהודה בן חמו :

לא את זה הוא יגיד .

גיא בן גל :

אז נחכה .

יהודה בן חמו :

הוא יקריא מהפרוטוקול את מה שאתה אמרת .

גיא בן גל :

תן לי להניח אז מה הוא יגיד  ,בסדר ?

יהודה בן חמו :

הוא יקריא מהפרוטוקול את מה שאתה אמרת .

גיא בן גל :

יהודה  ,אני לפעמים מודה שיש לי גם הנחות מוטעות  ,אני
לא מושלם כמוך  .אבל תן לי להניח מה הוא יגיד  .הוא עשוי
להגיד שעד שאין שבילי אופניים  ,כפי שאגב יש  100ק " מ של
שבילי אופניים בעיר תל אביב -יפו  ,לא ניתן לקדם באופן
אופרטיבי מערך אפקטיבי  ,בטיחותי  ,יעיל של השכרת
אופניים .
ו לכן אני מציע  ,אנחנו  ,סיעת הירוקים שחתומה על ההצעה
הזאת  ,כל ה , 4 -מציעים משהו הרבה פחות גרנדיוזי ממה
שקורה בעיר תל אביב -יפו  .ששם יש כבר  1,500זוגות
אופניים בלמעלה מ 200 -מיקומים שונים בעיר  ,שפז ורים על
פני תשתית אופניים של  100ק " מ .
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אנחנו מציעים מאחר ואין לנו עדיין מערכת תשתית שבילי
אופניים בנויה  ,עד כמה שאני יודע  ,וצביקה ציין מקודם
שהוא גם דיווח לוועדה לאיכות הסביבה העירונית על עניין
התכנון  ,והוא אמון על הפרויקט הזה והוא מתקדם  ,לא
בקצב שאנחנו ה יינו רוצים  ,אולי גם לא בקצב שצביקה היה
רוצה  .אבל יש פה תלות בגורמים תכנוניים  ,הנדסיים  ,זה
לא פשוט .
היה פה ניסיון של העירייה לקבל גם תקציבים מהעניין הזה
ממשרד התחבורה שהקציב לפני כשנה  100מיליון שקל
ברמה הארצית לרשויות שעוסקות בזה  .אבל אני אומר  ,אם
נחכה ע ד ששלב תכנון השבילים  , ...ועד ששלב ביצוע
האופניים יהיה מוגמר  ,ועד שנוכל להגיד וואלה  ,יש לנו
איקס ק " מ של שבילי אופניים אפשר עכשיו להתחיל לבחון
את מערך השכרת האופניים  ,אז אולי כשהנינים של אמיר
גבע והנכדים שלי יהיו בגיל שהם יכולים לרכב על אופניים ,
אולי אז נוכ ל לצאת נשכרים מהעניין הזה .
יאיר אברהם :

בתל אביב זה היה התהליך  .קודם תשתית .

גיא בן גל :

כן  .אבל אני רוצה להזכיר לך יאיר ,

ד " ר אמיר גבע :

זה היה תכנון ,

גיא בן גל :

ולכן שאלתי מי פה רכב בפעם האחרונה על אופניים .

צביקה צרפתי :

לא  ,גיא  ...את נקודות ההשכרה או ק ודם? -

גיא בן גל :

על אופניים  ,רבותיי  ,שאלתי מי רוכב לא בכדי  ,כי גם ללא
קשר למערכת שבילים מסועפת ובנויה ויפה  ,מבחינת
תעבורתית עפ " י חוקי דיני תעבורה של מדינת ישראל מותר
לרכב על אופניים בלי קשר לשבילים  .זה נכון שהם נתפסים
כגורם זר גם על הכביש וגם על המדרכה  ,כ י נהג הרכב לא
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אוהב לראות את האופניים על הכביש  ,למרות שעפ " י חוק
מותר לו לנסוע אם זה לא כביש בינעירוני .
והולך הרגל לא כל כך אוהב לראות את רוכב האופניים על
המדרכה  ,כי יש פוטנציאל להתנגשויות ויש בזה סוגיות
בטיחותיות  ,אני לא מתעלם מהם  .עדיין זה לא שמבחינה
חוק ית אסור לאופניים לנסוע על הכביש  .ולכן מה אנחנו
מציעים ? אנחנו מציעים גרסה מאוד מצמצת ,
יהודה בן חמו :

בקרוב מאוד דרך אגב  ,מחוקקים חוק .

גיא בן גל :

ש? -

יהודה בן חמו :

ש לא ייסעו באופניים למעט בשבילי אופניים בגלל טעמי
בטיחות .

גיא בן גל :

כן  ,אבל אתה יודע יהודה  ,זה בערך כמו שאתה הצעת אגרת
גודש  ,אתה זוכר שהצעת את זה ?

???:

לא .

גיא בן גל :

כן  .הצעת וזה אפילו מפורסם בעיתון והיתה על זה
שאילתא  ,הזיכרון שלך לא טוב .

יהודה בן חמו :

אני מצפה ממך שתקרא .

גיא בן גל :

הצעת שתיישם אגרת גודש ואז נזכרת שכל עוד אין חלופה
של תחבורה ציבורית  ,אי אפשר ליישם את זה  .איך תאסור
נסיעה על מדרכה רק על שבילים כשאין שבילים ? זה לא כל
כך נשמע לי חכם ?

יהודה בן חמו :

תכף תשמע .

גיא בן גל :

לכן אני אומר  ,אם תבנה פה לפחות  20ק " מ של שבילי
אופניים  ,יש הגיון גם מוסרי וגם פרקטי להצעה שלך לאסור
רכיבה על מדר כות  .אנחנו מציעים  ,יש פה עוגנים בעיר
הזאת  ,שהם עוגנים של מסחר  ,הם עוגנים של תחבורה .
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אנחנו אחת הערים היחידות בארץ שהתברכו בשתי תחנות
רכבת לעיר בסדר גודל של כפר סבא .
אחת נמצא במרחק של  7.5-8דקות מרחק הליכה מהמע " ר ,
ממרכז העסקים הראשי  .אני מדבר על תחנת סוקול וב .
ואחת נמצאת במיקום קצת יותר מרוחק ממרכז העיר ,
בנורדאו  .שני העוגנים האלה  ,יש הרבה אנשים  ,תאמינו לי
אם תעשו סקר תראו ,
עמירם מילר :

חשבתי שזה עוגן ממש .

גיא בן גל :

שני העוגנים האלה ,

עמירם מילר :

עוגן כשאתה נכנס  ,גמרנו .

יהודה בן חמו :

שתי התחנות הן ל א שלך ,

גיא בן גל :

עמירם  ,מאחר ואתה מחזיק תיק התחבורה  ,לא הייתי
מתפאר איזה עוגן שלילי זה תחנת הרכבת של כפר סבא
סוקולוב  ,בסדר ? יש כמה דברים שאפשר היה לעשות שם
אחרת  ,אולי עוד לפני שהייתי מחזיק תיק התחבורה  ,אבל
לא הייתי מתפאר כל כך  ,דווקא אתה להגיד ' איזה עוגן ' .

יהוד ה בן חמו :

איך אתה יכול? -

גיא בן גל :

איך אתה יכול לעשות ? קודם כל כשרוצים אפשר הכל ,
יהודה  .אתה מוכיח את זה לא אחת בהרבה דברים  .ואני
אומר  ,אם בן אדם היתה לו את האופציה להגיע באופניים
לרכבת  ,אם העירייה היתה למשל טורחת לעשות שם
מקומות חנייה יותר מסודרים ממה שיש כרגע לקשירת
האופניים ,

עמירם מילר :

יש .

גיא בן גל :

יש לא מספיק  ,עמירם  .תשאל את קהילת הרוכבים בכפר
סבא  ,לא את גיא בן גל  .גם בעניין הזה יש עמותה שפועלת
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ותשאל אותם  .תיפגש איתם כמחזיק תיק תחבורה .
עמירם מילר :

ברצון רב .

גיא בן גל :

כי צביקה נפגש איתם  ,ותשמע מה ם אם הם חושבים שיש
מספיק  .אם העירייה ,

עמירם מילר :

אם צביקה נפגש איתם זה ממש כמו שאני .

גיא בן גל :

עמירם  ,אם אתם תשכילו להבין שיש כאן את העוגנים
האלה  ,ואם בן אדם יוכל לקחת אופניים מקניון ערים
לתחנת נורדאו  ,מקניון ערים לתחנת סוקולוב  ,למרכז  , Gגם
בלי שעדיין יש שבילים מסודרים  ,אם יש רצון יהודה  ,כזה ,
אפשר לעשות את זה .
לא חייבים מה שעיריית כפר סבא עושה עד היום  ,היא
בוחרת את הפתרונות הקלים  .מה זה הפתרונות הקלים ?
בתשתיות חדשות בשכונות הירוקות היא מפתחת שבילי
אופניים  .כל הכבוד  .יש ערים שבונות שכונות חדשות  ,וגם
את זה לא עושות  .אבל זו חוכמה נורא קטנה ליצור שבילים
בשכונות הירוקות  ,כש אין להם שום חיבור עם מרכז העיר
במערכת של שבילים .
אתה למעשה יוצר את הבידול שלהם שם  ,וכופה עליהם
להגיע לעיר רק עם רכב פרטי  .זה לא חכם  ,זה לא נכון .

ד " ר אמיר גבע :

תשמע  ,ברחוב שכטרזון צריך ל היות שביל אופניים .

גיא בן גל :

לכן אני אומר  ,אם מקודם הזדרזתם להגיד ' אנחנו עושים ',
אני מבקש מכם לחשוב פעמיים לפני שאתם אומרים ' זה לא
ישים '  .כי גם עיריית תל אביב  ,יהודה  ,ב 100 -ק " מ שהיא
הכשירה  ,משהו כמו מחצית היה התלבשות על תשתיות
קיימות ורק חצי היה חדש לגמר י .
כלומר  ,אם ניקח את זה בהשאלה לכפר סבא  ,באופן
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פוטנציאלי אם יישבו כאן אנשי התכנון הנכונים שבקיאים
בעניין הזה ,
צביקה צרפתי :

אתה רוצה להגיד אנחנו נעשה את שבילי ה אופניים  ,אנחנו
נגיד שאתה ,

גיא בן גל :

אני

רוצה

להגיד

ככה .

צביקה ,

אתה

יודע

כשאתה

באופוזיציה אתה לא יכול לקחת קרדיט על ביצוע  .זה משהו
שגם יהודה עד היום לא הבין .
יהודה בן חמו :

אנחנו נגיד .

גיא בן גל :

זה משהו שיהודה עד היום לא הבין  .הוא תמיד שואל איזה
עץ שתלתם פה  .הוא לא מבין שהתפקיד של האופוזיציה זה
לא לשתול עצים .

צביקה צרפתי :

מה אכפת לך  ...קרדיט .

גיא בן גל :

לא  ,במאבקי יוקרה וקרדיט אתם מתגאים במלוא ערוותכם
ואתם אפילו מתעקשים להסיר הצעות שאתם מיישמים על
חשבון זה שהאופוזיציה הגישה אותה  .אין לי בעיה  .אין לי
ויכוח של יוקרה ואגו איתך  .יש לי ויכוח איתך כמחזיק תיק
איכות הסביבה .

צביקה צרפתי :

זה בכלל לא אגו .

גיא בן גל :

יש לי ויכוח איתך כמי שממונה על התיק הזה  ,שעושה
עבודה בנושא  ,אבל יש פער בין רמת התכנון שלוקח זמן ,
ואני לא מציע לעשות דברים בבהילות ובחובבנות  ,אבל אני
מצפה מעיר ירוקה לפעול באופן פרקטי יותר בנושא הזה .

צביקה צרפתי :

גיא  ,תודה .

גיא בן גל :

לבריאות  .נראה מה יש לכם להגיד על העניין הזה .

צביקה צרפתי :

תודה  ,יהודה .

יהודה בן חמו :

אנחנו נשנה את הסדר  ,ודווקא לא התכוונתי לענות לזה ,
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אבל מכיוון שאתה ענית על כל התשובה ואמרתי לך גיא ,
תראה  ,באמת אני מעריך אותך שאתה כאדם שמסוגל ללמוד
נושא ולהציג אותו כמו שצריך  .ק ודם כל  ,אני אתחיל מזה
שלשמחתי  ,ואני מודה לצביקה צרפתי יחד עם צוות התכנון
של עיריית כפר סבא  ,יחד עם עמותת האופניים מתגלגלים ,
אני יודעי איך קוראים לזה  ,שוקדים על תכנית ,
גיא בן גל :

כפר סבא בשבילי אופניים זה השם ,

יהודה בן חמו :

שעובדים על תכנית אב לשבילי אופנ יים ומתקדמים יפה
מאוד אפילו  .שהרעיון הוא גם לחבור להוד השרון ולרעננה ,
וליצור את המשולש הזה שנוכל להגיע בין הרשויות לזה  .זה
העשייה  ,כפי שאמר צביקה  ,כשנסיים אותה נקרא לכם  .נזוז
הצידה  ,תגזרו את הסרט .
אבל לעצם העניין  ,אם היה מגיש את ההצעה הזו אפילו
מישהו מסי עתך אבל הוא חדש  ,לא היה בקדנציה ,

גיא בן גל :

קודם כל  ,כל ה 4 -הגישו .

יהודה בן חמו :

אני לא כועס על אלו שלא היו בקדנציה הקודמת  .באמת
שאני לא כועס  .כי אתה יודע טוב מאוד שיצאנו לסקר .
ויצאנו לסקר מקיף  .ואפילו סליחה  ,לא סקר  ,למכרז אפילו .
אחרי הסקר יצאנו למכרז .
ומה לעשות  ,אכן כפר סבא היא באמת עיר איכותית  ,אבל
עדיין אין לה את התשתיות של תל אביב  ,ופה הגודל כן
קובע  .ואף אחד לא ניגש למכרז  .ולמרות שנתנו אפילו
תקופת ניסיון בחינם  ,ולמרות שנתנו מתקנים  ,חלק
מהמתקנים אנחנו נתקין  .כלכלית אף אחד לא זה .
שלוש  -אני מציע לעש ות שבילי אופניים גם שאנחנו נעשה
מתקנים בהרצליה  .אולי גם ברמת גן  .ראוי שתדע שכפר
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סבא לא כחבר מועצה  ,כתושב כפר סבא  ,שהשטחים של
הרכבת הם לא של כפר סבא  .מה אני אעשה  .גם אם אתה
תרצה  ,אני הייתי רוצה לקחת את השטח הזה  ,אבל השטח
הוא של הוד השרון בכלל  .אז תבקש אולי ממישהו בהוד
השרון שיגיש הצעה לסדר שם  ,אולי הם יתקינו בתחנות
הרכבת .
גיא בן גל :

יש לך כאלה יחסים טובים עם חי אדיב  ,אולי אתה תבקש
ממנו .

יהודה בן חמו :

אני ביקשתי  .הוא אמר לי ' תגיד לגיא שיתקשר אליי '  .לכן
אני בא ואומר ,

גיא בן גל :

אפשר להרים טלפון עכשיו ? מה המ ספר שלו ?

יהודה בן חמו :

את גבול השיפוט אני מצפה שתדע  ,ריבונו של עולם .

גיא בן גל :

מה המספר שלו ?

יהודה בן חמו :

ריבונו של עולם  .אני מקווה שפעם הבאה לא תגיש לי הצעה
לסדר ,

גיא בן גל :

 ...אין לך בעיה להגיע להשתתף בטכסים ולקרוא לרחוב
רחוב תל אביב שזה לא השיפוט ש לך  ,גם אין לך בעיה .
כנראה שהתפיסה שלנו מהי שטח שיפוט היא שונה  .רחוב
תל אביב שקראת לו  ,הוא בשטח השיפוט שלנו ? כן ? אה ,
אוקי .

יהודה בן חמו :

שם נעשה תחנת אופניים  .אני מציע שיירשם בפרוטוקול ,

גיא בן גל :

נראה לי שאנחנו צריכים לעשות סיור ביחד  ,להיזכר מה זה
שטח שיפ וט .

יהודה בן חמו :

אני מציע  ,אשל ידאג לזה מחר  ,ש הדוברת תוציא הודעה
לעיתונות ששבילי האופניים זה ביוזמתם של הירוקים ,
ובזכות הירוקים גם הצמרת בגובה והשורשים למטה  ,וכפר
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סבא ויצמן לא הצטמצם ובעזרת השם גם כל מה שייבנה
בעיר זה רק הירוקים  .אז בזה נסכם  .הצעת החלטה מי
בעד ? כולנו פה אחד .
גיא בן גל :

על הבנייה הבלתי מרוסנת ועל פקקי התנועה אתה אחראי ,
יהודה  ,לא הירוקים .

צביקה צרפתי :

תודה  .תודה .

אורן כהן :

בכל אופן  ,יישר כוח על הבאת הדבר למודעות .

גיא בן גל :

תודה רבה  .תודה רבה  ,אורן .

צביקה צרפתי :

אני חושב שראש העיר נתן סקירה ,

גיא בן גל :

זו הצעה שלא נופלת בחשיבות מההצעה של צביקה על
מאגרי גז תת קרקעיים שכולנו זוכרים  .או ההצעה של
עמירם בנושא תעופה מעל נתב " ג .

יהודה בן חמו :

מה עם לשפץ את חדר ? ...

גיא בן גל :

כן חקוקות בזיכרון כל כך חזק ההצעות האלה .

יהודה בן חמו :

מה עם שיפוץ חדר האוכל לסטודנטים בבית ברל ? בוא
נעשה  ,מה אכפת לך ?

גיא בן גל :

אתה הפסדת בוועדת גבולות  .לא קיבלת את השטח שיפוט
של בית ברל  .רצית דווקא  .היית נגד ?

יהודה בן חמו :

אתה אפילו לא יודע .

גיא בן גל :

היית נגד ?

יהודה בן חמו :

אתה היית אז בקואליציה .

גיא בן גל :

לא ר צית לקבל את שטחי השיפוט של בית ברל ?

יהודה בן חמו :

היית אז בקואליציה .

גיא בן גל :

לא רצית ? אתה נגד הרחבת שטח השיפוט של העיר ?

יהודה בן חמו :

אני אפתיע אותך בקרוב מה הולך להיות  .אני אפתיע אותך .

גיא בן גל :

נגד הרחבת שטח השיפוט של העיר ?
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יהודה בן חמו :

אני מתאר לעצמי שאתם תצטערו  ,כי העיר אולי ,

גיא בן גל :

אני טועה לפעמים  .אתה נגד הרחבת שטח השיפוט של העיר
כפר סבא ?

צביקה צרפתי :

תודה  .לאחר סקירה של ראש העיר  ,מי בעד להסיר את
ההצעה מסדר היום ? אני לא רוצה להרחיב ולהלאות יותר
מדי  .מי בעד להסיר את ההצעה ?
רגע  ,מה קורה אבל עם התכנון ? לוחות זמנים  ,צביקה .

גיא בן גל :

צביקה  ,אתה מחזיק תיק איכות הסביבה  ,אתה לא רוצה
לעדכן את המועצה פה בכלום ?
צביקה צרפתי :

בעד  :יהודה בן חמו  ,עמירם מילר  ,איציק יואל  ,אמיר
קולמן  ,יעקב אביטל  ,יאיר אברהם  ,ממה שיינפיין  ,תודה .
יהודה  ,לדעתי הה ודעה לעיתונות הזאת לא תצא אף פעם כי

גיא בן גל :

אתם לא ,
צביקה צרפתי :

מי נגד ?

גיא בן גל :

אנחנו נגד .

צביקה צרפתי :

נגד  :נפתלי גרוס  ,אמיר גבע  ,גיא בן גל  ,אתי גן אל ויובל
לוי  .תודה .

החלטה מס '  : 372מחליטים להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר בדבר
השכרת אופניים במרחב העירוני .
ד.

הצעה לסדר של אהוד יובל לוי  ,בנושא גן יול " א ממ " ד  -האם העירייה
קיימת למטרת רווח ? אם כן של מי ?  ,הוגשה ב. 24/05/11 -

אהוד יובל לוי :

ושוב יצא שאני בא לברך את הנהלת העיר  .שוב הצעה
שכיוונתי לדעתם של גדולים  ,ראו זה פלא ,

יאיר אברהם :

זה כמעט חזרה בתשובה העניין הזה ,
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אורן כהן :

יש לי הרגשה שאתה במשא ומתן קואליציוני  ,יהודה .

גיא בן גל :

יהודה  ,היחסים התחממו ? אנחנו צריכים להיות מודאגים
שהאופוזיציה ...

) מדברים ביחד (
אורן כהן :

זה כבר קשה לי לשמוע .

גיא בן גל :

איבדנו את קולמן לטובת הקואליציה ברגע שהוא החליף
את מנשה  ,עכשיו גם אתה מתנדב  ,יובל ? בסוף עוד בוקי
יחזור להיות סגן ראש העיר בקצב הזה .

עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו :הוא כבר לפני חתימה יובל .
יהודה בן חמו :

בהוד השרון  .הוא יעשה שם אופניים .

גיא בן גל :

הוא יארגן לך עוד מסיבת ניצחון .

יהודה בן חמו :

יאללה  ,גמרתי לחתום את הכל  ,חבר ' ה  ,תזדרזו  ,נו .

גיא בן גל :

לפחות הדברים נאמרים באווירה טובה .

אהוד יובל לוי :

ושוב  ,אפשר להגיד שאני כיוונתי בהפלא ופלא צפון בביתי ,
רק שלא אמהות צועקות  ,אבל כיוונתי לדעתם של גדולים כי
שוב מסתבר שעיריית כפר סבא לא חיכתה לי ולא מחכה לי ,
והכל הולך לקראת ר צון של אמהות  .גם אמהות מהמגזר
הדתי  ,מגיע להן לצאת מהבית  ,לצאת מהעבודה .
אז אני קודם כל אברך את השמועה ששמעתי  ,את התגובה
שנתבקשתי להגיד שהולך להיפתח גן יול " א  ,ואני אומר
שאם זה המצב  ,אני גם מוכן להוריד את ההצעה שלי ואפילו
להעביר אותה על שמו של חבר הקואליציה המתנדב  ,שהוא
זה ש הציע את ההצעה כנגד  ,שהיא זהה .
ואפילו אני לא אאריך כמו גיא  ,אני אגיד לכם בקצרה
שנשים שצריכות לצאת לעבודה  ,צריכות סידור  ,אנחנו
הגענו בשנה שעברה להצעה של גנים עד  , 17:00אולי עכשיו
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תהיה קצת נסיגה  ,עד  . 16:30למי שלא זוכר  ,שאל אותי
קצין משטרה אם אני מוכן להיעצר על זה אם איזו אמא
תעליב את ראש העיר  ,אם יציעו לה גן עד  . 16:30אבל אז
זה לא היה בבדיחותא  ,זה היה בשיא הרצינות .
נכון להיות כנראה שאנחנו קצת נסוגים מחדש  .גני יול " א
הולכים לעבור תיקון  .ירשו לי חברות הקואליציה  ,שלי  ,אני
יודע שזה  ...תרשו לי  ,קשה לי לצעוק  .אני לא כמו כאלה
שמדברים כל היום  .המיקרופון יעזור לי  ,כן .
גיא בן גל :

תבקש מצביקה יפה  ,אולי הוא ייתן לך .

אהוד יובל לוי :

תראו  ,אני לא אאריך  .קודם כל שיהיה במזל  ,אם השמועה
שגונבה לאוזניי היא אמת והקואליציה החליטה  ,וכיוונתי
רק לדעתם של גדולים  ,או איזה ציפור לחשה לי ,

עמירם מילר :

מחדר קואליציה מחכים לך ? מחדר הקואליציה ?

אהוד יובל לוי :

דקה לפני שהקואליציה הולכת ,

עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו :זה יפה שאתה אומר שהעירייה לא עשתה כלום  ,חיכו
ל הצעה  ,מרגע שהיתה הצעה שינו את דעתם .
אורן כהן :

מה שלא לחשו לך  ,זה שמ זה ז מן הם כבר רשומים  ,ויש כבר
רשימה של אנשים וכבר מתאמים איתם .

אהוד יובל לוי :

אורן  ,תרשה לי ,

אורן כהן :

לא  ,שתדע מה לא לחשו לך  ,כי לחשו לך כנראה רק חלקי .

אהוד יובל לוי :

בזכות דיבור לפחות ,

אורן כהן :

צודק  .הפלת אותי .

אהוד יובל לוי :

זה בחברותא  .אז אני רוצה ל ברך  ,האמהות שפנו אליי
שניהלו משא ומתן עם העירייה ,

יאיר אברהם :

אני מתחיל להיות מודאג מהקשר של יובל עם האמהות .

עמירם מילר :

יוסי  ,הוא בתוך כל הפריים  .לא יישאר מקום .
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סליחה  ,הוא מדבר עם המין החזק  ,זה הן אלה שמחליטות .
זה נכון מאוד  .זו החלטה נכונה פ וליטית גם .

אהוד יובל לוי :

חברי קואליציה נכבדים שמדברים ומפריעים לי  ,אני
מבקש  .אני מוריד את הקול בגללכם  ,אחרי זה אנשים
יתפלאו למה .

איציק יואל :

לא מתקדם  .תתקדם .

אהוד יובל לוי :

אני אתקדם בזמני  ,תרשה לי  ,נכון ? אז אני מברך על דעתם
של גדולים שהחליטו לענות לתו שבי העיר  ,לתושבות העיר
שסובלות  ,שיוכלו לצאת מהבית  ,שיהיה להם קל  .גם המגזר
הדתי צריך לפתח את הבית ש להם ולמצוא תעסוקה בעיר ,
ומי שחשב על הרעיון הזה מהנהלת העיר שיבורך  ,כל
הכבוד  .אם נדרש להוריד את ההצעה שלי ובלבד כדי שלא
תיעכ ר את שמחת הקואליציה  ,אין לי שום בעי ה  .אני מברך
אתכם על העשייה שלכם  ,תגזרו סרטים  ,תצליחו .

צביקה צרפתי :

יובל  ,אתה מסיר את ההצעה או לא ?

עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו :מסיר  ,מסיר .
אהוד יובל לוי :

אם אתם מתחייבים שבאמת תפתחו גן יול " א כפי ששמעתי
שמועה ,

צביקה צרפתי :

אני שואל אם אתה מסיר את ההצעה .

אהוד יובל לוי :

לא  .אם השמועה ששמעתי נכונה ,

איציק יואל :

מסיר  ,מסיר .

צביקה צרפתי :

טוב  ,ההצעה הוסרה מסדר היום ,

גיא בן גל :

לא  ,לא  ,לא  .קודם תקבל  , ...הוא מתנה ,

צביקה צרפתי :

אמיר קולמן  ,בבקשה .

גיא בן גל :

יובל  ,תתנה את זה לפחות .

אתי גן -אל :

למה ? אתה שמעת ? מה  ,א תה הולך על שמועות ?
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תראה  ,אם היה אפשר להסיר אותנ ו פיזית מהחדר הזה  ,גם
היו מצביעים על זה  .אל תייתר את ההצעה שלך לאפס .

צביקה צרפתי :

אמיר קולמן  .אני רוצה באמת לתת את הכבוד לאנשים
שעבדו למען גן היול " א הזה  ,עשייה בתנופה  .אז אמיר נציג
בתנופה  ,בבקשה .

א מיר קולמן :

בחצי שנה האחרונה עיריית כפר סבא פעלה בצורה
אינטנסיבית ועשתה מספר פעולות משמעותיות לקדם את
נושא גן יול " א  .בניגוד לשנה שעברה שנרשמו בין  10ל12 -
ילדים כמדומני  ,השנה הגענו לרישום של  24ילדים  .וזה
בעקבות פרסומים בעיתון  ,עשרות טלפונים שנעשו  ,פרסום
בגנ י ילדים ובבתי כנסת  .באמת  ,מחד היענות של הציבור
מעבר הדרישה ו מאידך היענות של העירייה והבנת הצורך
לפתוח את הגן .
הגן ייפתח  ,נמסרה הודעה לעיתונות  .אני חושב שזה המקום
להודות גם לעיריית כפר סבא ולכל הנוגעים בדבר  ,מיכל
גרשון  ,אשל  ,עטרה שבאמת עשו הרבה למען הסיפור הזה .
ועל כן  ,מאחר ואכן נמסר שגן יול " א עומד להיפתח  ,אז אני
חושב שההצעה מתייתרת .

אהוד יובל לוי :

אני מברך את הידיים הנעלמות שעושות את המלאכה .

צביקה צרפתי :

תודה  .אפשר להוריד את ההצעה מסדר ? תודה .

אהוד יובל לוי :

ברכה גדולה לידיים הנעלמות .
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הקצאת קרקע  -עמותת " שמירת אורית "  " ,צוות "  " ,מרכז לאומנות
ומדע ".

צביקה צרפתי :

סעיף הבא על סדר היום  ,אנחנו מבקשים לקדם את סעיף
 , 5כי איילה פשוט גרה רחוק ואנחנו רוצים לשחרר אותה .
אז אם אפשר עכשיו  .רק לפני  ,שמואל יעקב רוצה להגיד
כמה מילים לפני  .בבקשה  ,שמואל יעקב  .אתה רו צה להגיד
כמה מילים  ,שמואל ?

שמואל יעקב :

תודה רבה שאתם נותנים לי זכות דיבור  .אני רואה
שאתם  ...אני שמח  ,אנחנו נמצאים ב ערב הזה  ,שמח מאוד .
קשה לי באמת לדבר  ,אבל תבינו אותי  .אנחנו הקמנו עמותה
להקמת בית כנסת  .הקמנו את העמותה הזאת לפני  14שנה
על מנת  ...אחרות שמצאנ ו כאן  ,אנחנו מכירים עם ישראל
אחד  .אבל כאן אנחנו רואים בית כנסת מרוקאי  ,תימני ,
כל  , ...אז אנחנו מתרגלים לזה  .גם אנחנו הגשנו להקים בית
כנסת .
קשה לנו  14 .שנה  ,מסע ארוך  ,עשינו הרבה דברים  .עליות
וירידות  .סוף -סוף  ,ברוך השם  ,קצת כאן אני רואה פה ,
פרסומת  60יום  ,שמחנו עברה בשלום  ,אנחנו רגילים
להתנג ד ות  .פתאום  60יום אין התנגדות  .שמחנו  .עד עכשיו
היינו מאושרים ועכשיו אנחנו לא יודעים איך איך אתם
תחליטו .

עמירם מילר :

אתם לא יודעים ?

שמואל יעקב :

עכשיו אנחנו מאושרים  ,עכשיו אנחנו ביד שלהם  ,אנחנו
יודעים  .אנחנו מבקשים שת יתנו לנו קצת תשומת לב  .תודה
רבה .
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עמירם מילר :

תודה רבה לך .

צביקה צרפתי :

תודה  ,שמואל  .חזק וברוך  .בבקשה  ,איילה .

שמואל יעקב :

כמה מילים שכחתי  ,אפשר להגיד  .אנחנו מכפר סבא  .זהו .

יהודה בן חמו :

שמואל  ,כפר סבא אוהבת אתכם .

צביקה צרפתי :

כל הכבוד  .בבקשה  ,איילה .

איילה זיו :

אחרי דברי הפתיחה המרגשים של שמואל  ,אז באמת אין
הרבה מה להוסיף  .מדובר בבקשה להפקעה של עמותת
' שמירת אורית ' ,להקים בית כנסת לעדה האתיופית במרכז
העיר .
הבקשה הזאת האמת  ,מונחת לפתחה של העירייה מעל 10
שנים  ,העבירו אותם  3ו 4 -פעמים ממקום למקום  .הודות
למאמצי ם באמת רבים ונכונות של הרבה מאוד גופים  ,אני
לא אגיד כדי לא לפגוע באף אחד  ,אבל כמו ששמואל אמר ,
עברו בשלום עכשיו  , ...הצעה שאושרה ואכן לא הוגשו לה
שום התנגדויות בשני השלבים .
זה המבנה שמאחורי המשמר האזרחי ברחוב תל חי  , 70מה
שהיה בעבר מחסן של מלוא הטנא  ,ועכשי ו הכוונה היא
לשפץ אותו ולעשות אותו מבנה לעדה האתיופית  , ...כל
השלבים בוועדת הקצאות  .אם הוועדה תאשר עכשיו  ,בשבוע
הבא הם יחתמו חוזה ויוכלו לצאת לדרך .

צביקה צרפתי :

תודה  .יהודה .

אתי גן -אל :

מברוק .

יהודה בן חמו :

פספסתי חלק מהדברים של שמואל  ,אבל בהחלט לשים קצת
ד גשים על התהליך ש עברנו  .אני חושב שהתהליך שעברנו
בתחילתו היה שגוי  .בסופו של דבר לשמחתי  ,נמצא הפתרון
המיוחל  ,החל מהרגע שאשל נכנס כמנכ " ל אני חושב שזה
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היה אחד הדברים הראשונים אפילו שהנחתי על שולחנו  ,על
מנת למצוא פתרון .
מה שאהבתי בתהליך הזה  ,שאשל הושיב סביב שו לחן אחד
את כל הנוגעים בעניין  .גם את אותם שכנים מאזור רחוב
חומה ורחוב הגליל  ,וכל השכנים שהיו אמורים להיות
סמוכים לבית הכנסת  .בסופו של יום נמצא המקום
האולטימטיבי והראייה לכך שאין מתנגדים  .אלא גם אותו
מקום שהיה מיועד בתחילה ע " י ועדת ההקצאות הקודמת ,
לא של אשל  ,אותו מקום ייהפך לגינה אקולוגית  ,פינה
ירוקה יפה ובהחלט מגיעה ברכת יישר כוח לחברי ועדת
הקצאת קרקעות  .לאשל  ,למי שעומד בראשה  .ובהחלט
לאנשי הקהילה שהיה להם אורך רוח ובהחלט הס ו בלנות
שלכם בסופו של יום השתלמה .
אני יכול לומר שממש בסמיכות לצערנו  ,לפטירתו של
אברהם  ,חברנו היקר  ,אפילו חלק מחברי הקהילה התקוממו
על כך שבכל מקום שמציעים יש התנגדויות  .היה זה אברהם
שממש היה המגשר והמפשר  ,וגיבש את הצוות של שמואל
וכל הצוות שגרים במרכז העיר  .ולמעשה אפשר לומר
שהמעורבות של אברהם מולה  ,זיכרונו לברכה  ,היתה
במהלך כל התהליך מתחילתו  ,עוד לפני שאשל התחיל לעבוד
איתנו  ,אבל הספיק לדעת שהוועדה מקצה את הקרקע .
סיירנו בשטח אשל  ,חזי  ,אברהם ואני  .לאחר מכן גם
ביקשנו משמואל וחבריו ללכת למקום  .למעשה  ,אברהם זכה
גם להיות שותף להחלטה והיא מבין המובילים להקמת בית
הכנסת האתיופי במרכז העיר  .ובהחלט רא וי שנזכור זאת ,
שלאברהם היתה תרומה מאוד -מאוד משמעותית  .ואני
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סמוך ובטוח שגם בבית הכנסת אתם תמצאו את הדרך
להנציח ולהזכיר אותו בדרככם שלכם  .תודה .
צביקה צרפתי :

תודה  .יאיר  ,בבקשה .

יאיר אברהם :

א '  -אני רוצה לברך על התהליך שנעשה  .תהליך קבלת
ההחלטות של הקצאת הקרק ע לבית הכנסת עבר כמה וכמה
שלבים ותהפוכות  .ואני חושב שאנחנו צריכים ללמוד ממנו .
ונדמה לי שיהודה  ,ברשותך אני אומר שוב  ,כשאנחנו
עומדים בפני סיכום של תהליך או איזושהי סיטואציה כזו
ש לא צריך  ...מאחור  ,אתה יודע להגיב ביושר שנעשו
טעויות ואכן כך היו .
אבל אני מצטר ף לדברים שלך ומברך גם את המנכ " ל  ,וגם
את כל

אלה שלקחו חלק בתהליך קבלת ההחלטות הזה ,

שבס ופו של דבר וזה מה שמעניין אותי כנבחר ציבור  ,היה
פה איזשהו מאבק או היה פה איזשהו עימות שהוא גלש
לפעמים גם לפסים מאוד לא ענייניים  .אבל בסופו של דבר ,
גם המאבק של התושבים  ,גם נבחרי ציבור שלקחו חלק
בעניין  ,כולל נדמה לי גיא  ,גם אתה היית מעורב באיזושהי
צורה .
בסופו של דבר  ,הוביל להצעת פשרה  .דבר שאומר ש המקום
ש ל נבחרי ציבור בוועדות שהן לכא ו רה  ,מחוץ לסקופ  ,אני
מדבר פה ברמה העירונית הוא חשוב  .הוויכוחים האלה
שאם הקצאת הקרקע זה יתבצע במקום הזה או במקום
אחר  ,גם אם יש שיקולים מה שקוראים פוליטיים לכאורה ,
הם במקומם  .הם נכונים .
כי מה שקרה הוא  ,שבני העדה  ,ואגב  ,היה לי את הכבוד
להיפגש עם נציגות שלהם  ,הרגישו ובצדק שפעם אחרי פעם
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אחרי פעם הם לא מקבלים את בקשתם  ,והם מקופחים על
רקע היותם מיעוט א ו בני הקהילה האתיופית  ,שזה כמובן
אין לזה ולמציאות שום קשר  .אבל כך הם חשו .
אני אומר שוב  ,אני כואב את כאבם שהם נאלצו לעבור ,
ולכן לפעמים כשעוברים על איזושהי גבעה ומתגברים עליה ,
לפעמים הסיפוק הוא עוד יותר גדול בזה שהקצאת הקרקע
הזאת הצליחה  .ולכן אני רוצה לברך על ההחלטה הזאת ,
שוב  ,את האנשים שלקחו חלק  ,וכמובן רק להצר על כך
שחבר המועצה אברהם מולה באמת לא זכה לראות את
ההחלטה הזאת מתקבלת  .תודה רבה .
עמירם מילר :

תודה רבה .

צביקה צרפתי :

תודה  .גיא .

גיא בן גל :

תראו  ,סיעת הירוקים נדרשה לעניין הזה בגלגול הקודם
שראש העיר ה זכיר  ,וזה שהיתה כוונה אופרטיבית לעיריית
כפר סבא להקצות את שטח בית הכנסת במה שמוגדר היום
כחורשת עלומ ים  .היתה כבר המלצה עקרונית של הוועדה
להקצאות קרקע  .נכון  ,לפני שאשל היה מנכ " ל  ,אבל כן
בהנהגה הנוכחית של העיר הזו .
אנחנו נדרשנו לעניין כי ראינו בזה בעצם שיקול מוטעה
ציבורי לא נכון  ,שבעצם יפקיר פה שטח ציבורי שמשמש את
תושבי השכונה  .ומצאנו לנכון גם לפנות לאשל כיו " ר ועדת
הקצאות קרקע  ,ולהביע את ההסתייגות שלנו ולנסות לאתר
חלופה ראויה  .כמובן  ,בצד הסכמתנו שלקהילה האתיופית
יש בהחלט לגיטימציה מלאה לקבל בית כנסת גם במרכז
העיר  ,בנוסף לבית הכנסת שפועל בשכונת יוספטל .
העובדה שאנחנו היום באופן שהוא לא אופייני כל כך ,
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לדעתי  ,לשולחן הזה  ,כנראה נאשר פה אחד לשמח תי את
העניין הזה  ,גם אופוזיציה  ,גם קואליציה  .זה כי בסופו של
דבר  ,כן נמצאה החלופה הראויה והמתאימה ביותר .
והסיבה לכך היא משו לשת  ,בראייה שלי .
אחד -

שהעירייה כן התעשתה  ,כי התושבים בצדק ,

שמתגוררים

בשכונה

התנגדו

להקצאה

המקורית

שהמשמעות שלה היתה לבנות את בית הכנסת על השטח של
חורשת עלומים  ,באופן שהיה פוגע בשטח הציבורי הפתוח .
ואשל  ,כפי שיהודה ציין  ,זה היה אחד מתפוחי האדמה
הלוהטים הרא שונ ים שהוא נדרש אליהם  ,וככל שהצלחתי
להתרשם  ,קיבל תהליך קבלת ההחלטות בצורה ממלכתית ,
במנותק משיקולים פוליטיים שהיו מעורבים בעניין הזה
ונמצאה ההחלטה הנכונה  .קודם כל בזכות מי שעומד בראש
הוועדה שזה מנכ " ל העירייה  ,ויישר כוח לו על כך  .צריך
להגיד את זה .
הקרדיט מ גיע גם לתושבים שהתנגדו  ,כי אם הם לא היו
מתנגדים אז היום היינו אולי נדרשים לאשר החלטה
שאומרת להקצות את בית הכנסת של עמותת שמירת אורית
על חורשת עלומים  .ולכן כל הכבוד להם שהם גילו את
האקטיביזם המתבקש ופעלו לשינוי ההחלטה  ,ודיברנו את
העירייה לקבל את ההחלטה הנכו נה .
קרדיט שלישי מגיע בהחלט לקהילה האתיופית עצמה .
ובראש ובראשונה לאברהם מולה  ,שאני שוחחתי איתו
בעניין הזה  ,זיכרונו לברכה  .במיוחד באותם ר געים שיאיר
אמר אותם רק ברמיזה  ,שהמאבק הזה התחיל לקבל פסים
של האשמות אולי ספק גזעניות  ,וקיבל צדדים קצת פחות
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מכוערים .
ו ייאמר לזכותו המלאה של מולה  ,ואמרתי את אותם דברים
בישיבת האבל לזכרו  .הוא לא הפך את הסיפור הזה לקרדום
פוליטי לחפור בו  .הוא לא נופף בדגל של הגזענות והתחיל
להגיד שלא מקצים כי אנחנו מקופחים  ,כי אנחנו דפוקים ,
כי אנחנו מסכנים  .מעולם לא שמעתם אותו אומר את זה .
בשיח ות שקיימתי איתו  ,היה לו ראש פתוח לקבל חלופות
אחרות .
וכפי שאמרת נכון יאיר וכפי שאמרה נכון איילה  10 ,שנים
הקהילה הזאת דוחים אותך בלך ושוב  ,לא מתוך כוונות
רעות  ,אלא כי יש פה מקרה קלאסי שלא רצו בהכרח את
בית הכנסת הזה במיקומים האחרים שהוצעו  ,והם לא
בהכרח היו המיקומים הטובים ביותר  .אני שמח שנמצאה
הדרך גם בהסכמת התושבים המתנגדים  ,גם בהסכמה
ושיתוף הפעולה החיובי של הקהילה  ,וגם בהסכמה ו החלטה
של מנכ " ל העירייה אשל ארמוני כי התקבלה פה ההחלטה
הנכונה  ,שאני שמח שגם סיעת הירוקים בנפש חפצה
ובתחושה חיובית מלאה הולכים לתמוך בהקצאה במיקום
הנוכחי  ,ואנחנו מברכים את הקהילה  ,ונשמח לבקר במקום
כשהמקום יהיה פתוח לכולנו  .לחניכת בית הכנסת  ,מזל
טוב .
צביקה צרפתי :

תודה  .יובל .

שמעון פרץ :

פה אחד  .מה צריך להוסיף עוד ?

אהוד יובל לוי :

רק רציתי להגיד אני שמח שיש את ה הזדמנות ואני מקווה
שבאמת ה הצלחה של אברהם מולה תהיה ...

איציק יואל :

בשעה טובה .
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עמירם מילר :

פה אחד .

צביקה צרפתי :

אפשר פה אחד ?

גיא בן גל :

כן  ,בהחלט  .בשמחה .

צביקה צרפתי :

אושר פה אחד הקצאת קרקע עמותת ' שמירת אורית ',
' צוות ' ,כל הסעיף .

גיא בן גל :

מאשרים פרטני  ,נכון צביקה ?

צביקה צרפתי :

צריך לאשר פרטני ?

גיא בן גל :

צריך  ,לא ? לא קולקטיבי אפשר לאשר הכל  .צריך פרטני כל
עמותה .

יאיר אברהם :

כל הקצאה בנפרד .

גיא בן גל :

אורייתה .

עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו :עברתו את זה .
עמירם מילר :

בבקשה  ,שמואל .

שמואל יעקב :

תודה רבה  .ושנה הבאה בכפר סבא  .מרגש אותי  .המילים
הבאות יותר יבואו בהמשך  .עכשיו אני מתרגש  .אבל בכל
מקרה  ,תודה רבה לכם באמת  .עכשיו אנחנו מתבוללים
בתוך עם ישראל  .תודה רבה באמת לראש העיר  ,למנכ " ל
העיר  ,למועצת העיר  .לכל צוות שתמך בנו  ,כל שנה כמו
שאמרת  ,מתנגדים  .גם הם  ...אותם  ,גם להם תודה רבה .
מרגש אותי  .אפילו בא לי לבכות  .תודה רבה .

) מחיאות כפיים (
גיא בן גל :

שמחים בשבילכם  .משהו נחמד  ,לשם שינוי .

החלטה מס '  : 373מאשרים הקצאת מבנה מאחורי מבנה " המשמר האזרחי "
ברח ' תל -חי  , 70גוש  6433חלקה  14לעמותת " שמירת אורית "
שמספרה  , 50-0288280למטרת בית כנסת לעדה האתיופי ת במרכז
העיר  .ההקצאה הינה לתקופה של  5שנים .
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צביקה צרפתי :

איילה  ,בבקשה .

איילה זיו :

שתי הקצאות נוספות מונחות בפנינו  .אחד -

בקשה

ל הקצאה ל " צוות "  ,ברחוב המייסדים  , 31ובמקום המקום
שהם נמצאים היום בויצמן  . 136גם ההקצאה הזאת
פורסמה ולא התקבלו התנגדויות  .זו בקשה אחת .
הבקשה השנייה היא של המרכז לאומנות ומדע של מכללת
בית ברל  ,מדובר בפעילות מאוד מבורכת שמגיעים אליה
תלמידי בתי הספר היסודיים לפעילות של מן מוזיאון מדע .
היה הסכם ל 5 -שנים  ,הוא פשוט הסתיים והמועצה
מתבקשת לאשר הקצאה לתקופה נוספת של עוד  5שנים  .גם
פה לא הוג שו התנגדויות  .הם הוציאו כל מיני פעילויות
ביצירות .
עו"ד שלי עמרמי-בוזגלו :צילום .
צביקה צרפתי :

תודה  .אפשר לאשר ?

גיא בן גל :

כן .

אמיר קולמן :

אני יכול לצאת מנקודת הנחה שזה לא פועל בשבת המקום
הזה ?

איילה זיו :

הוא לא פעיל .

צביקה צרפתי :

אפשר לאשר ? תודה  .אושר פ ה אחד .

צביקה צרפתי :

שתי ההקצאות .

החלטה מס '  : 374מאשרים הקצאת חדרים  3ו –  6ברח ' המייסדים  , 31גוש
 6438חלקה  123לעמותת " צוות " – סניף כפר -סבא ,
שמספרה  58-0007234למטרת משרד לפעילות חברתית  ,תרבותית
והתנדבותית של גימלאי צה " ל  .ההקצאה הינה לתקופה של 5
שנים .
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החלטה מס '  : 375מאשרים הקצאת חלק ממבנה ברח ' ויתקין  , 26גוש 7621
חלקה  , 322לעמותת " מכללת בית ברל " שמספרה 58-0029429
למטרת " מרכז לאומנות למדע " .ההקצאה הינה לתקופה של 5
שנים .
.4

נכסים סוכנותיים  -אישור מועצה .

איילה זיו :

הנכסים הסוכנותיים  ,מה שקרה זה שהסוכנות קצת עושה
סדר בנכסים שלה  .במהלך שנות ה , 60 -ה , 70 -ה 80 -נתרמו
כספים בעיקר ע " י י הדות התפוצות לסוכנות  ,והסוכנות
העבירה את הכספים לרשויות המקומיות .
חלק גדול מהכספים האלה לא נרשמו על שם ה סוכנות  ,הם
הלכו למשרד הפנים ואמרו תשמעו  ,יש נכסים  ,יהודים
בארצות הברית תרמו לבית קשישים או לגן ילדים או
למרכז רווחה כזה או אחר  ,אבל זה לא רשום על שמנו
ואנחנו רוצים להבטיח שהמבנים ישמשו למטרות שלשמם
נועדו הכספים  .אז יצא חוזר מנכ " ל ב שנת  2009שעשה איזה
מן נוהל מזורז ,

גיא בן גל :

כדי שלא יהפכו נאמר ל משל  ,מרכז קליטה לבניין מגורים ?

איילה זיו :

בדיוק  .ולא למקום מסחרי וכו '  .אז  ...של החוזים האלה .
במקרה שלפנינו בכפר סבא יש שני נכסים כאלה  .אחד -
מועדונים לילדים  , ...ואחד  -מועדון קשישים ברחוב שאול
המלך  .החוזים הם רטרואקטיבי כי הם הגיעו אלינו פעם
בשנת  83נדמה לי שניהם  .זהו  .אם אפשר  ,המועצה תאשר
את זה  ,זה יעבור לאישור שר הפנים .
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צביקה צרפתי :

אפשר להתאחד פה אחד סביב העניין הזה ?

גיא בן גל :

בהחלט .

צביקה צרפתי :

תודה  .פה אחד .

גיא בן גל :

עושים פה תיקון היסטורי למעשה .

צביקה צרפתי :

אישור הנכסים הסוכנותיים  ,תודה  .איילה  ,תודה .

01.06.2011

החלטה מס '  : 3 76מאשרים חוזה חכירה המצ " ב בין העירייה לסוכנות ביחס
למועדון קשישים מרח ' שאול המלך  ,גוש  7600חלקה  158וביחס
למועדונית ברח ' דניאל  ,גוש  7594חלקה  62המצ " ב .
.3

הצעת החלטה  -הצטרפות לקול קורא רשויות מקוד  ,בנושא הפרדה
במקור  -אישור מועצה .

אשל ארמוני :

חברים תר או  ,יש פה נושא קצת מורכב אז אני מבקש ,

יהודה בן חמו :

תקראו לירוקים שייכנסו  ,זה נושא ירוק .

גיא בן גל :

יש פה חצי מהסיעה  ,זה יותר ממעוף .

יהודה בן חמו :

בחלומות הכי רטובים שלך זה לא יהיה .

גיא בן גל :

לא  ,יותר ממחצית הסיעה פה אבל .

יהודה בן חמו :

גם לא  .גם לא .

אשל ארמוני :

אני אנסה להסביר את הסוגיה  .היא לא כל כך מ ורכבת ,
אבל מי שלא מכיר אז אולי  .מדובר בקול קורא של המשרד
לאיכות הסביבה  ,ש בעצם מבקש מרשויות לגשת אליו
ועניינו בפרויקט של מיחזור במקור  .זאת אומרת  ,הפרדת
אשפה במקור  .זאת אומרת שאנשים מפרידים את האשפה
בבתים בין אשפה יבשה לאשפה רטובה  ,ו התחייבות עירונית
לעשות את הפרויקט הזה תוך  3שנים  ,מהרגע שמקבלים את
האישור עבור הקול קורא .
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עכשיו  ,הפרדה במקור כפי שכולם יודעים  ,זה דבר שהוא
תואם לחזון קיימות של כפר סבא וגם לתכניות העבודה .
חבר ' ה תשמעו  ,אם אף אחד זה לא מעניין או תו ,
גיא בן גל :

זה מאוד מעניין .

אשל ארמוני :

אז מצידי  ,בוא  ,יש פה הצעת החלטה ,

גיא בן גל :

אשל  ,זה מאוד מעניין .

אשל ארמוני :

אם זה מעניין אז תקשיבו  ,כי אני גם בעצמי ניסיתי להבין
את העניין  ,ויש פה גם החלטה שהיא מורכבת ואתם רוצים
הרי להיות מעורבים  ,נכון ? אז ה נה  ,יש פה הזדמנות  .בסדר ?
אז העניין הזה של הפרדת אשפה במקור הוא דבר שתואם
את החזון  .מעבר לזה  ,הנושא עכשיו אנחנו

מנסים אותו

בפיילוט שהתחיל בתחילת פברואר  .הפיילוט הזה מנוסה
ב 3,200 -בתי אב  ,ובסך הכל די בהצלחה .
אבל המשרד לאיכות הסביבה מבקש מאיתנו ,
גיא בן גל :

הוא נקרא ' המשרד להגנת הסביבה ' .

אשל ארמוני :

להגנת הסביבה  ,סליחה  ,הוא מבקש מאיתנו להתחייב לכל
העיר ולהשלים את זה בתאריך של  3שנים  .והוא דו רש
מהמועצה לאשר את המחויבות שלנו לגשת ל תהליך  ,והוא
רואה באישור המועצה נקודה שצריך לעבור אותה .
אנחנו מעלים מספר תהי ות לגבי הפרויקט  ,כי בסך הכל יש
פה התחייבות רצינית  ,וה דברים שאנחנו מעלים הם
כדלקמן  :א '  -כל המודל הכלכלי שבסופו של דבר אני לא
אציג אותו פה  ,אבל המודל הכללי הוא עולה כסף לעיריית
כפר סבא .

גיא בן גל :

סליחה שאני קוטע אותך אשל  ,כי בסעיף  4ציינתם מצב
הערכת עלויו ת בנספח א ' ,אבל הנספח לא צורף  .אז אני לא
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מצפה שתיכנס פה לפרטי פרטים  ,אבל הוא פשוט לא צורף
אלינו .
אשל ארמוני :

אוקי  ,אין בעיה  .אפשר לשלוח אותו גם בהמשך  ,כי תראו
שבעצם אנחנו מבקשים להרוויח זמן  .המודל הכלכלי במידה
מסוימת עומד על מספר הנחות יסוד שהן לא לגמרי ב רורות .
א '  -המודל הכלכל י מבוסס על זה שיהיה פה מתקן קצה ,
שמתקן הקצה הוא למעשה יחסוך מאיתנו עלויות שאנחנו
נידרש כאשר נצטרך לקחת את האשפה ו להעביר אות ה
למתקן הקצה .
ולא ברור האם יהיה מתקן כזה  ,מכיוון שהאזור שמיועד
לזה בכפר סבא  50הוא קטן  .ועוד יותר מזה חלקו י יגזל
אולי בגלל שינוי בתוואי של פסי הרכבת  ,והגשנו התנגדות
ואת הדבר הזה צריך לחקור .
דבר שני  -לא ברור כמה יעלו מבננים שאנחנו נידרש לבנות
אותם כדי לשים בתוכם את הפחים הנוספים  .עלויות
נוספות שקשורות לזה שבבתים רבי קומות יכול להיות
שנצטרך לעשות סידורים להפרד ה  ,הדבר הזה לא ברור .
מעבר לעניין הכלכלי יש בעיה של רגולציה  .הרגולציה של
המשרד להגנת הסביבה עדיין לא מוסדרת באופן כזה ,
שאנחנו יכולים להיות בטוחים שהאשפה שמפרידים אותה
ב  ...היא לא מתערבבת עם אשפה אחרת  ,שמופרדת לא
במקור  .ויש עוד כהנא וכהנא תהיות שרשמתי אותן .
ולכן מה ההצעה ? ההצעה היא מצד אחד לא לפקשש את
היום האחרון  ,שזה היום שבו המועצה תאשר  .לאשר באופן
עקרוני את ההצטרפות  ,מותנה בזה שבמהלך  90היום
הבאים אנחנו נברר את כל הדברים שטעוני בירור  ,על מנת
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שבסופו של דבר נוכל לקבל החלטה מושכלת האם אנחנו
בנקודת הזמן הז ו יודעים להצטרף לתהליך  ,כך שזה לא
יפיל עול כבד מדי על התקציב  .גם על תקציב הפיתוח וגם
על התקציב השוטף .
זה כל הסיפור  .אז לכן הבקשה היא בעצם לבקש אישור
עקרוני  ,ולייפות את כוחה של הנהלת העירייה לעשות את
המחקרים הנדרשים ואת המודל הכלכלי הנדרש  ,ולוודא
שהמשרד אכ ן מייצר את הרגולציות החסרות  ,ויהיה לנו את
הנתונים של הפיילוט  ,שבסך הכל עושים פיילוט אבל לא
נותנים מספיק זמן כדי לעמוד על קנקנו  .ואז אם נחליט
בטווח הזה שאכן אנחנו יודעים לעמוד בזה  ,אז לגשת  .זהו .
הצעת ההחלטה היא מנוסחת פה בקצרה בסוף .
צביקה צרפתי :

תודה  .תודה  .גיא .

אברהם שיינפיין  :אנחנו מאשרים את זה  ,אבל אני חושב שמה קורה  ,זה ייקח
חצי שנה לעשות פחות או יותר ולהבין שזה  ,אני סתם מדבר
כר גע בלי שום קשר  10 ,מיליון שקל  20 ,מיליון שקל  .אבל
משרד הבריאות לא מכסה את זה  .איך אנחנו עומדים עם זה
? ...
אשל ארמוני :

אוקי  ,זו שאלה מאוד טובה  .אם אנחנו וזה גם על סמך
סיכום עם אילן ניסים שהוא מנהל המחוז  ,וגם מבחינה
חוקית  ,אם אנחנו לא מושכים  ,אילן ניסים נכון  ,סליחה ,
הוא מנהל האגף  .אם אנחנו לא מושכים את הכסף אז
למעשה אין משמעות מבחינת המחויבות שלנו להיכנס
לפרויקט  .אבל הם גורעים מאית נו את הזמן עד שנמשוך את
הכסף  .זאת אומרת  ,זה ייכלל ב 3 -שנים .

גיא בן גל :

לחלוטין אנחנו מבינים את הדילמה  .בכל זאת מבקש ממך
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קצת שתסביר לנו במונחים כספיים על איזה רמה של
שותפות ועול כספי פוטנציאלי אנחנו מדברים  .אני מבין
שחלק מהבעיה זה חוסר הבהירות של המשרד להג נת
הסביבה  ,שלא נותן פרמטרים לגמרי מדודים ומדויקים ,
אבל שנבין מה עומק הדילמה מבחינת הפוטנציאל של
העומס הכספי שיכול להיות  ,זו שאלה אחת .
שאלה שנייה לעניין הצעת ההחלטה  .ברור שאף אחד פה לא
רוצה שהעירייה תחמיץ מצד אחד את ההזדמנות  ,ומצד שני
תסנדל את עצמה באיזושה י הרפתקה פיננסית שהיא לא
לגמרי ברורה עד הסוף  .השאלה מה המניעה להחזיר את זה
לשולחן הזה בעוד  3חודשים  ,לאישור סופי ? למה לתת
הרשאה בלתי חוזרת לכם .
המועצה תאשר פה את ההנחיה באופן עקרוני  ,אבל אתה
רוצה שתהיה לך את האפשרות לקבל החלטה סופית  ,ככה
אתה מציין גם  .נא שר היום עקרוני  ,אבל ההחלטה הסופית
תתקבל  ,אני בסך הכל מציע ,
יהודה בן חמו :

כי אתה נמצא ביוני  .יולי  -אוגוסט אתה לא פה  .ספטמבר
חגים  ,גמרת את ה 90 -יום  .אז מה הוא יעשה ?

גיא בן גל :

אני לא חושב שאתה יורד לסוף דעתי  .קודם כל  ,תמיד
אפשר לכנס ישיבה שלא מן המניין גם בספטמבר  .אתה
תמיד מקיים פגרה בחודשי הקיץ בכל מקרה  .אתה אמרת
 90יום  ,בסדר ? אפשר לעשות אפילו משאל טלפוני במקרה
הכי ג רוע  ,אם אנחנו רואים  .המטרה שלנו היא לא לסנדל ,
אבל יש סיבה ש ההחלטה הזאת צריכה לקבל אישור מועצת
העיר  .לא הבאתם את זה מרצונכם הטוב למועצת העיר .
הבאתם את זה כי אחד התנאים שהמשרד דורש  ,זה
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שמועצת העיר תאשר את זה .
אני בסך הכל מציע שבכפוף להחלטה  ,לא שתהיה פה איזו
התחייבות בלתי חוזרת של המועצה  ,ותעשו כטוב בעיניכם ,
אף על פי שאני לא חושב שיש לכם שיקול דעת בהכרח
מוטעה  .אבל אם מצא לנכון המשרד להתנות את ז ה
בהחלטת מועצה  ,ניתן לכם את האישור העקרוני היום
ונתנה את זה באישור המשך לפני הקבלה הסופית  .אפילו
במשאל טלפוני  ,אם לא לכנס אותנו  .אחרת אני לא חושב
שנוכל לתמוך בהצעת החלטה .
צביקה צרפתי :

יובל  ,בבקשה .

אהוד יובל לוי :

קודם כל  ,זה נייר שקוף  ,ברור  ,זה יפה  ,אז ת ודה  .דבר שני ,
ועדת כספים יכולה ל התכנס  ...ובאי מייל להצביע  .ואני
מסכים ש חברי ועדת כספים להצבעה טלפונית או להצבעה
באי מייל  .זה קטע שאשל יצטרך לעשות לפני ההצעה הזאת .
וגם ההחלטות של חברי מועצה  ,אין לי שום בעיה להסכים
לזה בטלפון  .כך שגם אם לכאורה  ,אני אתנגד ל ס כום עצמו ,
אבל אני מסכים ל-

גיא בן גל :

יובל  ,האופוזיציה לא תערים קשיים בהקשר הזה .

צביקה צרפתי :

אתי  ,בבקשה .

גיא בן גל :

אם אתה יכול רק לעניין הכספי להתייחס  ,אשל .

אשל ארמוני :

אם אתה רוצה  ,אני יכול להסביר לגבי העניין הכספי .

גיא בן גל :

בגדול  ,בגדול .

אשל ארמ וני :

לגבי העניין הכספי יש פה אי ודאות גם תפעולי וגם אי
ודאות של כספים שייצאו מתב " רים  .אנחנו צריכים לעשות
סקר נכסים  .מה הבעיה ? המון ערים לא ניגשות לעניין הזה
בכלל  ,כי יש להן בעיות אחרות  .סיפרתי שהיו פה החבר ' ה
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של חיפה  ,הם לא ניגשים לזה כי זה אומר שהם צריכים
להכפיל את פחי הזבל  ,ופחי הזבל מתגלשים להם בירידות .
אז הם לא עושים את זה כי להם בכלל אין מבננים .
אצלנו זה מסודר  .יש מבננים  ,אנחנו לא יודעים כמה
מבננים יידרשו בכפר סבא כדי להוסיף את הפחים  .צריך
לעשות סקר  .אז אני אפילו לא יודע להגיד אם מדובר בחצי
מיליון או ב 10 -מיליון  .יש פה אי בהירות מוחלטת .
לגבי העלויות התפעוליות  -הפער בין עלויות תפעוליות
בהינתן שיש פה מתקן קצה ב , 2014 -לבין העובדה שאין
מתקן קצה ב 2014 -בכפר סבא  ,הם יכולים להגיע לבין  5ל7 -
מיליון שקל  ,אם אני לא טועה  4 .לדעתי זה קצת יותר  .יש
עוד

דברים

שקשו רים

לשינויים

תפעוליים

עקב

חוק

האריזות שאמור להתקבל  .בקיצור  ,זה עסק נורא מורכב .
אני חושב באמת  ,במאמר מוסגר שערים שניגשו ככה  ,כמו
באר שבע וראשל " צ לעניין הזה  ,לא עשו את עבודת המחקר
המספקת  .אני אומר את זה בזהירות  .אני לא מבין איך הם
יודעים להגיד כן אין שום ב עיה  .אנחנו תוך  3שנים באר
שבע עוברת להפרדה במקור ? אנחנו מנסים להמשיך את
הגישה הרצינית שהתחילה עוד מזמן .
גיא בן גל :

אולי להאריך את פרק הזמן ל 4 -שנים .

אשל ארמוני :

לא הסכימו  .הם לא הסכימו להאריך ל 4 -שנים  .לא הסכימו
לשום דבר  .הם באמת התנהגו לדעתי  ,בצורה לא ז ה  ,אבל
זה מה שאני יכול להגיד לגבי הנושא הכספי .

צביקה צרפתי :

לפני שאני אתן לך  ,מילה אחת רק  .אני חושב שיש פה
התנהלות מאוד -מאוד אחראית  .לא אני חשוד כמנהל
האחראי  ,אלא המנכ " ל ומאיר  .מאיר והמנכ " ל ושגיא ,
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באמת מנהלים פה התנהלות אחראית מאין כמוה  .יותר
ממני שרוצה כ מחזיק תיק איכות הסביבה לגשת לפרויקט
הזה ? יש יותר קיימות מזה ? יש יותר חשיפה מזה ? אבל יש
פה באמת דברים כבדים על השולחן .
גיא בן גל :

מסכימים איתכם .

צביקה צרפתי :

ואני חושב  ,אני  ,מההכרות  ,אני מכיר גם את מאיר וגם את
המנכ " ל  ,אני סומך עליהם  .הם העלו הרי  ,הציפו את
הדברים האלה  .חלק מהדברים הם הציפו  .הם מנהלים משא
ומתן יומיומי עם גידי מזור  ,עם מי שאתם רק רוצים .
המשרד יש לו איזושהי אג ' נדה שהוא לא מוכן לזוז ממנה .
אני מבין גם את המשרד  .אבל טוב שזו התנהלות אחראית .
אבל אני חושב שהצעת ההחלטה היא באמת ,

גיא בן גל :

יש לכם בע יה עקרונית להחזיר את זה לאישור טלפוני ?
אנחנו זורמים אתכם .

צביקה צרפתי :

אתי  ,בבקשה .

אתי גן -אל :

קודם כל אני רוצה להגיד שבאמת שנתיים וחצי אני חברת
מועצה  .פעם ראשונה שבאים ומראים  ,מתאמצים ומראים
את ההתלבטויות ובאמת הכל על השולחן  .סך הכל זה
מראה על צעד יפה  .אנ י מקווה שזה ימשיך גם בחצי השני
של הקדנציה .
אני מצטרפת למה שאמר גיא  ,אבל יש את הבעיה כשאנחנו
מדברים על החלק של לחזור למועצת העיר  ,זה אחד  -בגלל
שאין פה את הנספח שכתבתם  ,הערכת העלויות  .השאלה אם
אתה יכול להגיד לנו אשל  ,מה כתוב שם  .זה אחד  .שתיים -
כנראה ואין לנו את מלוא האינפורמציה  ,כנראה שצריך
בדברים האלה באמת החלטת מועצת עיר .
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אז מה הבעיה ? כמו שאמר גיא  ,החלק הראשון אנחנו
עקרונית יכולים לקחת ולאשר  ,והחלק השני יחזור אחרי
זה  ,אחרי כל הבדיקות ואז אנחנו מצטרפים  .כי סך הכל
אנחנו רוצים  .אם אתם חושבים שזה טוב  ,גם לנו זה נראה
לא רע .
גיא בן גל :

מה גם שאם אתם מדברים על אחריות  ,זה גם אחריות שלנו
לאשר משהו שאנחנו יודעים מה הוא  .אנחנו צריכים לדעת
מה אנחנו מאשרים .

יהודה בן חמו :

תודה  .אני רוצה להתייחס בכמה מילים  .חברים  ,התהליך
של ה פרדת אשפה במקור מובא בעיריית כפר סבא בשנ תיים
עם למידה מאוד -מאוד מקיפה  ,ובהחלט ההתלהבות לקפוץ
לבריכה הזו של כל מיזם ירוק היא התלהבות שקיימת בכל
אחד מאיתנו  .במיוחד שהחלטנו על עיר ירוקה ומקיימת .
ובהחלט כל יוזמה כזו מסנוורת את כולנו .
יחד עם זאת  ,לא מדובר פה בהתנהלות פשוטה  ,כי אתה
רוקד טנגו אבל לא תמיד עם שותף שרואה את הדברים עין
בעין איתך  .ולכן הדיונים המקצועיים שמתקיימים גם
אצלי  ,גם אצל צביקה כ מי שמוביל את הנושא של ההפרדה ,
גם אצל אשל ומאיר ושגיא  ,ה ן התנהלויות שבאות לידי
ביטוי בכך שמאוד -מאוד רוצים אותנו בפרויקט הזה .
רוצים אותנו  ,השר התקשר אליי כמה פעמים  ,המנכ " לית
החדשה התקשרה כמה פעמים  ,מנהל האזור נמצא על הקו
שלי  ,אשל  ,מאיר וצביקה  .ו כולם רוצים את כפר סבא  ,כי
מבינים  ,ואני כן אחמיא גם לפוליטיקאים  ,רוצים שכפר
סבא תהיה הפרויקט  .הם מבינים שאם כפר סבא לא
הפרויקט  ,הם אמרו את זה ברחל בתך הקטנה  ,לא אמרו את
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זה ברמזים  ,לא כלום  .אם כפר סבא לא בפנים אז הרשויות
לא יכנסו  .ואם כפר סבא בפנים  ,אז גם חיפה באה ללמוד
ו לא סתם באים יישובים נוספים לכאן  ,ובהחלט הלמידה
הדדית  ,היא לא חלילה בבחינת ביקורת  ,אנחנו גם לומדים
נושאים אחרים מאנשים ממקומות אחרים .
ולכן ההתנהלות פה הי א התנהלות מאוד -מאוד אחראית .
אני חושב שאנחנו נמצאים ברגע י האמת  ,המנדט שאנחנו
צריכים לתת כרגע לנושא הזה  ,הוא מנדט של בחינה
אמיתית  .זה כבר לא נמצא עכשיו בשלב הח יזורים או בשלב
הגישושים  ,לראות מי יותר נחמד ומי יותר אדיב או מי
יותר זה .
אנחנו נמצאים בשלב של איך אומרים  ,להיכנס לחופה או
לא להיכנס לחופה  .ובכדי להיכנס לחופה הזו  ,אנחנו
צריכים עכשיו גם לנהל את זה באופן יעיל כמו שנוהל עד
עכשיו  ,ולכן מה שאני מציע  ,אני אומר לכם שלא יודע אם
יהיו ישיבות ביולי אוגוסט  .אני לא יודע מתי יהיה ,
בספטמבר  ,עם החגים  ,אני לא זה  ,אני חושב שבהחלט צריך
לתת מנדט לגורמים שמנהלים את המשא ומתן הזה .
צביקה  ,אשל  ,שגיא ומאיר אלקיים שבהחלט יקבלו את
המנדט .
אני אומר לכם  ,שיש יותר סיכויים שלא נכנס לעניין הזה
מאשר ניכנס  ,כי אני רואה כל פעם כמה ש המשרד עובד
איתנו בשיטת סוחרי הסמים  .בהתחלה הוא נתן בחי נם ,
ואחרי זה אתה נמכר אז אתה נשאב פנימה והשיטה הזו לא
מקובלת עליי  .ולכן אני בא ואומר המספרים הם מספרים
גדולים  ,ויחד עם זאת אף אחד לא מתכוון להתנהל בצורה
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חובבנית עם הנושא הזה .
גיא בן גל :

יהודה  ,יש לך התנגדות עקרונית למשאל טלפוני ?

יהודה בן חמו :

ולכן אני מב קש מחברי המועצה לתת מנדט לצוות המקצועי
לנהל את המשא ומתן  .אני מקווה מאוד שנזמין אתכם
לטכס ,

גיא בן גל :

אני לא צריך שתזמין אותי לטכס .

יהודה בן חמו :

לא  ,נו  ,נגיד גם את זה אתם עושים  ,זה ירוק אבל ,

אתי גן -אל :

אנחנו רוצים ,

יהודה בן חמו :

אני לא מדבר אליך  ,אני מדבר אליו .

אתי גן -אל :

אני מדברת על סיפא  .אנחנו מדברים על הסיפא .

גיא בן גל :

יהודה  ,אתה הרי מביא את זה לכאן כי אתה חייב  ,לא כי
אתה רוצה  .בוא  ,בינינו  .אבל מה הבעיה לתת את הרספקט
שאתה נותן לגורמים המקצועיים גם לשולחן הזה ? מה
הבעיה ?

אתי גן -אל :

אם אתם משנים א ת הסיפא  ,אנחנו איתכם .

גיא בן גל :

למה ההתנגדות הזאת ? לא  ,אבל תסביר מה ההתנגדות .
אנחנו לא רוצים לא לתת לכם קרדיט  .אבל תסביר מה
ההתנגדות  ,מה הבעיה  ,יהודה ?

יהודה בן חמו :

תודה .

אתי גן -אל :

הוא לא רוצה להסביר .

אשל ארמוני :

מועצת העיר מאשרת עקרונית את רצונה של כפר סבא ,

גיא בן גל :

אתם כחברי קואליציה גם  ,אתם רוצים לתת הסמכה גורפת
להנהלת העיר ?

אתי גן -אל :

הם בטח .

גיא בן גל :

לא מבין את ההתעקשות הזאת .

) מדברים ביחד (
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אברהם שיינפיין  :המציאות  ...שזה לא נראה לך ,
יהודה בן חמו :

ממה  ,תודה .

אתי גן -אל :

אבל אנחנו אומרים לחז ור לפה .

גיא בן גל :

יש סיבה שזה בא לכאן .

אתי גן -אל :

זה צריך לחזור לפה .

צביקה צרפתי :

סליחה  ,תנו לי ,

גיא בן גל :

למה להביא את זה לכאן מלכתחילה אם אתה עקרונית נותן
להם להחליט במקומך ? טלפון  ,אי מייל .

צביקה צרפתי :

גיא  ,תצביע איך שאתה רוצה .

יהודה בן חמו :

תגיש הצעת החלטה .

גיא בן גל :

מה זאת אומרת תצביע איך שאני רוצה ?

צביקה צרפתי :

יש הצעת החלטה  ,אני רוצה להקריא אותה .

גיא בן גל :

אני לא מבין את ההתעקשות שלכם  .לא מציעים אבל משהו
פה בלתי סביר  ,צביקה  ,אנחנו לא אומרים אל תקבל את
ההחלטה היום .

עמירם מילר :

באופן עקרונ י כל ישיבה של הנהלת העירייה מגיעה לאישור
המועצה .

גיא בן גל :

אנחנו לא אומרים  ,אנחנו לא מבינים את הבעיה  ,יהודה ,
אנחנו גם לא מאשימים  ...תסביר למה אתה מתנגד למשאל
טלפוני או מייל .

יהודה בן חמו :

תכף אני אסביר .

צביקה צרפתי :

מועצת העיר מאשרת עקרונית את רצונה של כפר סבא
להיכלל בקול קורא רשויות מקור  ,ההחלטה הסופית על
משיכת הכספים שמהווה למעשה את ההתחייבות של
הרשות להיענות לפרויקט תתקבל ע " י הנהלת העירייה בתוך
 90יום  ,ולאחר מכן שיתקבלו נתונים נוספים לפערים כפי
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שמפורטים בסעיף  . 6מועצת העיר מסמיכה את ידיה של
הנהלת העי רייה לקבל החלטה בנושא .
בעד ? יובל בעד .
יהודה בן חמו :

הוא יוזמן לטכס  .אתם לא .

צביקה צרפתי :

מי נגד ? מי נמנעים ? גיא ואתי  .תודה .
הצבעה
בעד  :שלי עמרמי -בוזגלו  ,ארנון לוי  ,אורן כהן  ,צביקה
צרפתי  ,יהודה בן חמו  ,עמירם מילר  ,איציק יואל  ,אמיר
קולמן  ,ממה שיינפיין  ,יאיר אברהם  ,יעקב אביטל .
נגד  :אין
נמנע  :גיא בן גל  ,אתי גן אל

החלטה מס '  : 3 7 7מועצת העיר מאשרת עקרונית את רצונה של כפר סבא
להיכלל בקול קורא רשויות מקור  .ההחלטה הסופית על משיכת
הכספים שמהווה למעשה את ההתחייבות של הרשות להיענות
לפרויקט תתקבל ע " י הנהלת העיריי ה בתוך  90יום  ,ולאחר מכן
שיתקבלו נתונים נוספים לפערים כפי שמפורטים בסעיף  . 6מועצת
העיר מסמיכה את ידיה של הנהלת העירייה לקבל החלטה בנושא .

.6

ועדה למיגור אלימות  -בחירת שני חברי מועצה לוועדה .

צביקה צרפתי :

סעיף הבא  .ועדה למיגור אלימות .

גיא בן גל :

לא מבין את ההתעקשות שלכם  .גם כשאתם עושים משהו
נכון אתם עושים אותו עקום .
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ועדה למיגור אלימות  -עפ " י פקודת העירייה  ,אתה רוצה
להסביר שנייה אלון את הוועדה הזאת ?

עו " ד אלון בן זקן  :ועדה למיגור אלימות -
גיא בן גל :

אם מישהו מהקואליציה היה מציע את זה  ,אז היי תם
אומרים גם ' לא ' ? באמת  .זו הצעה כל כך לא ,

עמירם מילר :

גיא  ,באופן לא פורמלי  ,אם זה בהחלטת הנהלה זה מגיע
לאישור השולחן הזה בכל מקרה .

גיא בן גל :

לא נכון .

אתי גן -אל :

מה פתאום ,

גיא בן גל :

זה לא מה שהרגע אישרת .

אתי גן -אל :

אתה אישרת את זה  ,כל החלטות הנהלה  .אתם לא מבינים .

גיא בן גל :

אישרת להם שעוד  90יום אם הם יחליטו שכן אז כן  .ואם
יחליטו שלא אז לא  .לא  ,עמירם .

אתי גן -אל :

זה מה שכתוב  .לא  .לא  .זה לא מגיע לפה  ,חבר ' ה  ,מה  ,הבנת
הנקרא .

גיא בן גל :

עמירם  ,אתה לא הבנת מה הצבעת ?

אתי גן -אל :

זה מה שאמרנו  ,המשפט האחרון יחזור אחרי החלטת
הנהלה  ,יחזור לשולחן .

גיא בן גל :

לאיפה זה חוזר ? זה חוזר לשולחן של ראש העיר ושל
המנכ " ל .

אתי גן -אל :

זה מה שביקשנו .

גיא בן גל :

רגע  ,זה יחזור לוועדת כספים  ,יהודה ?

גיא בן גל :

זה יחזור לוועדת כספים ? ההחלטה אומרת שזה יחזור
לוועדת כספים ?

יהוד ה בן חמו :

אני תכף אסביר .

גיא בן גל :

מתי ? מחר תסביר ?
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עו " ד אלון בן זקן  :לאחרונה התקבל תיקון לפקודת העיריות  ,ולמעשה מוקמת
ועדת חובה חדשה  ,ועדה למיגור אלימות  .התיקון קובע מי
יהיו חברי הוועדה  .התפקיד של הוועדה זה לאסוף  ,לנתח
נתונים הנוגעים למעשה אלימות  ,עבריינות והפשיעה כמו
שמפורט כאן בתיקון לחוק  .וחלק מחברי הוועדה זה שני
חברי מועצה  ,לכל היותר .
גיא בן גל :

זה כולל מיגור של אלימות מילולית בישיבות מועצה ?

עו " ד אלון בן זקן  :לא .
גיא בן גל :

אה  ,זה לא חלק מהמנדט של הוועדה ?

עו " ד אלון בן זקן  :זה בתחום העירייה  ,אני לא יודע  .זהו  ,והמועצה מתבקשת
לאשר שני חברי מועצה .
גיא בן גל :

מיקרופון בדציבל גבוה נחשב לאלימות ?

???:

תגדיר גבוה .

צביקה צרפתי :

תודה  .הרכב הוועדה מורכב  :ראש העיר מעביר אליי  ,אני
בוועדה  ,ויא יר אברהם מטעם הקואליציה  .האופוזיציה יש
לה חבר אחד  .יש לנו הצעה יצירתית ,

אורן כהן :

אני מציע שהחבר שייבחר מתוך האופוזיציה לא יהיה
אלים .

גיא בן גל :

מה ההצעה שלכם היצירתית ?

אורן כהן :

אני הצעתי שהחבר מטעם האופוזיציה  ,ככל שאני יכול
להמליץ ,

גיא בן גל :

אתה תמי ד יכול להמליץ .

אורן כהן :

אני מנסה  .לכל הפחות שלא יהיה אלים .

גיא בן גל :

תגדיר מה זה אלים .
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אתה יודע  ,שאלו פעם מי הוא יהודי  .אתה יודע כמה ? 3
שנים דיברו פה מיהו יהודי .

גיא בן גל :

אל תייחס יותר מדי משמעות לתשובה שלי  ,אבל גם גבר
שהוא מכה צריך לעבור סדנא למניעת אלימות  .זאת אומרת ,
גם את הגורם האלים צריך לפעמים לחנך  .אז דווקא ,

יאיר אברהם :

גיא  ,אם יורשה לי אני דוחה את ההצעה של אורן על הסף ,
ואפילו אין מקום לשקול ולו למראית עין ציבורית שנציג
אופוזיציה  ,באמת אני אומר את זה כאן על השולחן בצורה
מאוד ברורה  ,עשה פעם אחרי פעם  ,למרות שאני מברך על
מה שהיה היום  ,אני פשוט ,

גיא בן גל :

יאיר  ,יש לי הרבה השגות על ראש העיר  ,אני עדיין לא
מחליט אם הוא יהיה ראש עיר או לא  .אם אתם נותנים
לאופוזיציה

להחליט

מי

הנציג ,

אז

תנו

לאופוזיציה

להחליט .
יאיר אברהם :

בינתיים תקבלו החלטה ,

גיא בן גל :

האופוזיציה תתייעץ ובישיבה הבאה נגיד לכם מי הנציג
מטעמנו .

) מדברים ביחד (
יאיר אברהם :

יש יותר מאשר עניין סימבולי בזה שתחשבו טוב -טוב מ י
נציג האופוזיציה לוועדה .

גיא בן גל :

יאיר  ,סמוך עלינו שלחשוב אנחנו יודעים .

אתי גן -אל :

תראה יאיר  ,אם היו שואלי ם אותנו  ,אומרים לנו לפני
הישיבה ' תראו יש שני מועמדים  ,אחד אנחנו חושבים לתת
לכם  ,תביאו לישיבה '  .אז היינו מתייעצים והיינו באים .

גיא בן גל :

נודיע בישיבת המועצה  ,עד ישיבת המועצה הבאה .

יאיר אברהם :

הוא אמר על סמך מה שאורן פה ציין  ,כאילו באמירת אגב .
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הצעת החלטה  ,ההצעה שלנו היא מהקואליציה  ,אני צביקה
צרפתי יו " ר ויאיר אברהם חבר ועדה  .האופוזיציה תעביר
אתך שמה למנכ " ל העירייה .

גיא בן גל :

נכון .

צביקה צרפתי :

תודה  .אפשר להצביע פה אחד ? תודה  .חברים  ,בתנאי שלא
יהיה אלים .

החלטה מס '  : 3 7 8מחליטים לאשר את צביקה צרפתי כיו " ר הוועדה למיגור
אלימות ואת יאיר אברהם כחבר בוועדה  .חבר נוסף  ,נציג
האופוזיציה  ,יובא בישיבת המועצה הבאה .
יהודה בן חמו :

אם אתם תקבלו החלטה שיהיה מישהו אלים  ,אנחנו לא
נקבל אותו .

אתי גן -אל :

אתם קיבלתם מכות ממישהו ? על איזו אלימות אתם
מדברים ?

גיא בן גל :

יהודה  ,אני מציע שלא תעמידו תנאים .

אהוד יובל לוי :

אנחנו נבטיח שזה בן אדם שלא הרים יד על אישה .

גיא בן גל :

אני מציע שלא תעמידו תנאים כי זה גובל באלימות התנאים
שאתם מציבים .

אהוד יובל לוי :

אנחנו מציעים שתנאי זה בן אדם שלא הרים יד על אישה ,
בוא נפתח את הפה  ,בוא נפתח את הנושא  .אני מציע אנשים
שמעולם לא הרימו יד על אישה  ,מה דעתכם ? בלי אלימות
כלפי נשים זה רעיון טוב ?

איציק יואל :

יובל  ,אני מבקש לדווח לחברי המועצה עניין שכולנו יודעים
אותו  ,הוא לא לדיון  ,הוא רק לידיעה בלבד  .כמו בכל
הערי ם או בחלק מערי המדינה לאור כת ב ת תחקיר
בכלבוטק  ,גם בעיר כפר סבא הוגשה תביעה ייצוגית כנ גד

מועצה מן המניין

01.06.2011

86

מפעל המים בסדר גודל של  200מיליון שקל .
אהוד יובל לוי :

אוי ואבוי .

איציק יואל :

הפעילות שלנו כרגע נמצאת בהת ג וננות מול בית המשפט
כדי להסיר את התביעה  .התביעה הזאת נועדה להיות
מוסרת בהנחה שיהיו דיונים מוקדמים באזור ה 90 -יום .
אני רק רוצה לומר דבר אחד חד משמעית  ,מפעל המים
מעולם כמדיניות גם בעבר וגם היום  ,לא פעלה כדי חס
וחלילה להונות את ציבור הצרכנים .
אנחנו פועלים עפ " י כל הוראות החוק  ,כל התקנים עפ " י כל
ההנחיות וכך פעלנו בעבר  ,כך פועלים גם היום  .ברור שברג ע
שייצאו הנחיות אחרות  ,ברור שברגע שיהיו תקנים אחרים ,
אנחנו מיידית נעשה את מה שצריך לעשות עפ " י לשון החוק .
אני יכול לומר רק בנוסף  ,שאנחנו לא בטוחים שהתביעה
הייצוגית בכפר סבא היא נכונה  ,אבל זה כמובן ההתמודדות
שלנו משפטית  ,אבל זה רציתי שתדעו  .אתם קוראים את זה
בעיתונים  ,זה הנושא כרגע החם  ,המים במדינת ישראל
ואנחנו מתמודדים עם זה גם אנחנו  .נקווה שבכפר סבא
נחשב לטובים  .תודה .

צביקה צרפתי :

תודה  .הישיבה נעולה .

גיא בן גל :

רגע  ,הבטחת דיווח על מוזס  .אתה מלכלך צביקה  .או שאתה
מדווח  ,אז אתה לא עומד בהחלטה שלך  .מה זה ' חבל '?

יהודה בן -חמו
ראש העיר

אשל ארמוני
מנכ " ל העירייה
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ריכוז החלטות מועצה מיום 01 /06 /11

החלטה מס '  : 371מחליטים להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר בדבר
עריכת סקר טבע עירוני .

החלטה מס '  : 372מחליטים להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר בדבר
השכרת אופניים במרחב ה עירוני .
החלטה מס '  : 373מאשרים הקצאת מבנה מאחורי מבנה " המשמר האזרחי "
ברח ' תל -חי  , 70גוש  6433חלקה  14לעמותת " שמירת אורית "
שמספרה  , 50-0288280למטרת בית כנסת לעדה האתיופית במרכז
העיר  .ההקצאה הינה לתקופה של  5שנים .
החלטה מס '  : 374מאשרים הקצאת חדרים  3ו –  6ב רח ' המייסדים  , 31גוש
 6438חלקה  123לעמותת " צוות " – סניף כפר -סבא ,
שמספרה  58-0007234למטרת משרד לפעילות חברתית  ,תרבותית
והתנדבותית של גימלאי צה " ל  .ההקצאה הינה לתקופה של 5
שנים .

החלטה מס '  : 375מאשרים הקצאת חלק ממבנה ברח ' ויתקין  , 26גוש 7621
חלקה  , 322לעמותת " מכללת בית ברל " שמספרה 58-0029429
למטרת " מרכז לאומנות למדע " .ההקצאה הינה לתקופה של 5
שנים .
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החלטה מס '  : 376מאשרים חוזה חכירה המצ " ב בין העירייה לסוכנות ביחס
למועדון קשישים מרח ' שאול המלך  ,גוש  7600חלקה  158וביחס
למועדונית ברח ' דניאל  ,גוש  7594חל קה  62המצ " ב .

החלטה מס '  : 377מועצת העיר מאשרת עקרונית את רצונה של כפר סבא
להיכלל בקול קורא רשויות מקור  .ההחלטה הסופית על משיכת
הכספים שמהווה למעשה את ההתחייבות של הרשות להיענות
לפרויקט תתקבל ע " י הנהלת העירייה בתוך  90יום  ,ולאחר מכן
שיתקבלו נתונים נוספים ל פערים כפי שמפורטים בסעיף  . 6מועצת
העיר מסמיכה את ידיה של הנהלת העירייה לקבל החלטה בנושא .

החלטה מס '  : 378מחליטים לאשר את צביקה צרפתי כיו " ר הוועדה למיגור
אלימות ואת יאיר אברהם כחבר בוועדה  .חבר נוסף  ,נציג
האופוזיציה  ,יובא בישיבת המועצה הבאה .

