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אני רוצה לעדכ� אתכ� . לעדכ� אות�, גיא, לפני שנתחיל את ישיבת המועצה :חמו�יהודה ב�

אתמול , מה שקשור אלינו. בנושא של השביתה של הרשויות המקומיות

הייתה ישיבה של פורו� חמש עשרה הרשויות שבו התכנסו מרבית חברי 

, בקשה מצד ראשי הרשויות שה� לא בפורו�/הייתה דרישה.  הערי�ראשי

�הפורו� החליט שבשלב זה אנחנו לא . מהגליל ומהנגב ומכל שאר האר

כי ממילא המערכת . השבתת מערכת החינו�, קרי, מצטרפי� לשביתה

את מערכת החינו� לא הכנסנו להשבתה . מושבתת על ידי ההסתדרות

 את ארבעי� ושמונה השעות הקרובות מהטע� הפשוט שביקשנו למצות

רק לעדכ� אני . מאתמול לדיוני� ע� השר במשרד האוצר מר מאיר שטרית

  :אקריא לכ� את ההחלטה שהתקבלה אתמול בפורו�

פורו� החמש עשרה רואה בדאגה את העובדה שממשלת ישראל לא מגיעה "  

חיוב א� זה רואה הפורו� ב. לפתרו� שורשי של בעיית הרשויות המקומיות

הפורו� נות� ארבעי� .  את ניסיונותיו של השר מאיר שטרית למצוא מוצא

ושמונה שעות למאמציו של השר שטרית למצוא פתרו� לבעיית מצוקת 

הכספי� של הרשויות המקומיות ולקיצו� הדרסטי בתקציבי החינו� 

הקרוב ' פורו� החמש עשרה יתכנס לישיבת חירו� ביו� ד. והרווחה ברשויות

  ."מ ע� השר שטרית"בע עמדתו לאור התפתחות המובה תיק

כל השאר לגבי הרשויות האחרות שה� החליטו לכבות את האורות בישובי�   

  .סבא�אבל זה מה שנוגע לכפר, זה כבר קראנו היו� בעיתונות', שלה� וכו

  :שאילתות.       1

  04/0109/ �גל ב�י גיא ב�" הוגש ע–שאילתא בנושא מכו� הטיהור והביוב           

בכלי התקשורת נכתב כי מכו� התקני� עומד לשלול תקני איכות ממכו� "   

זאת בעקבות דחיית ביקורת שאמור לבצע מכו� התקני� , סבא�הביוב בכפר

  .סבא�כלפי מכו� הטיהור על פי בקשת עיריית כפר

המדובר בשלילת שלושה תקני איכות מסוג איזו שהשיג מכו� הטיהור בשנה   

  :ני לשאולברצו. שעברה

  ?י העירייה הייתה הכרחית"הא� דחיית הביקורת ע.  1  
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  ?ר חדש למכו� הביוב והמי�"מתי בכוונת עירייה והעומד בראשה למנות יו.  2   

הא� לא סבור ראש העיר שהתמהמהות הנהלת העירייה באיוש תפקידי�   . 3  

חשובי� מסוג זה פוגעת פגיעה מיותר במוסדות העיר ובשירות הנית� 

  " ?תושביהל

  2004/0118/ �תוספת לשאילתא של גיא נשלחה ב  

 הגיע אל שולחנו של ראש העיר מכתב מאדריכל איל 2004 לינואר 15ביו� "  

    :בהק המסב את תשומת ליבו לעובדות הבאות

מי השפכי� המטוהרי� של מכו� הטיהור ניתני� ללא תמורה לחקלאי .  1  

  .הסביבה

הור ניתנת ג� היא ללא תמורה לחקלאי� הבוצה המופקת ממכו� הטי.   2  

  .באזור הדרו�

אבקש לדעת א� אי� מקו� לשנות את , בהנחה שהנתוני� הללו נכוני�  

מדיניות העירייה בעניי� זה כגור� שמממ� יחד ע� עיריית הוד השרו� את 

ולשקול לדרוש סכומי כס+ עבור שירותי� אלה מ� , מכו� הטיהור המשות+

  .החקלאי�

  .".מכתבו של אדריכל בהקב העתק "מצ  

  תשובת ראש העיר   

הביקורת של מכו� התקני� אכ� נדחתה עקה אי בהירות ואי סיכו� הנושא .  1  

מכו� הטיהור פועל בהתא� לנהלי האיכות ומבוצעי� בדיקות . התקציבי

, � "מתכנ� מכו� חברת מג, י מנהל פרויקט"המכו� מנוהל ע. מעבדה כנדרש

  .מ�יאיר פולק' בראשות פרופ

. כתוצאה מדחיית הביקורת לא נפגע השירות לאזרח והמכו� פועל כסדרו.  2  

בשלב זה אנו עומדי� לצאת במכרזי� לקירוי המכו� ולהתקנת מערכות 

הזיהו� ועלויות הובלת , ניטרול ריחות וצנטריפוגה שיקטינו את מפגעי הריח

  .בוצה יבשה מהמכו�

הטיהור מועברי� מקדמת דנ� אכ� מי השפכי� מי המטוהרי� של מכו� .  3  

  .לחקלאי האזור ללא תמורה
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. לפני כשנה וחצי דרשנו תמורה מהחקלאי� וניסינו לנתק את קווי המי�  

המייצגת את , ד פנינה הרניב"י עו"הוגשה עתירה לבית המשפט המנוהלת ע

  . וכעת הנושא נמצא בדיו� משפטי, המכו�

דרישות משרד .   המכו�הינה אחת הבעיות הקשות של, סילוק הבוצה.  4  

שלמעשה אנו נאלצי� , איכות הסביבה לטיב בוצה מסולקת ה� כל כ� גבוהות

  .לשל� עבור נכונות לקבל את הבוצה ולפזרה על הקרקע

דרשנו מספר , היות ולא קיימת אלטרנטיבה אחרת כלשהי לסילוק בוצה  

ונות א� לא נמצאו לה קוני� ולא מצאנו כל נכ, פעמי� תמורה כלשהי עבורה

  .מא+ גור� לרכוש אותה

  .ד פנינה הרניב"ב התייחסותה של עו"מצ.  5  

  .א� יש ל� עוד התייחסות לשאילתא זה הזמ� :חמו�יהודה ב�

את התשובה לגבי הבוצה אני . את התגובה של אמיר אני לא מספיק לקרוא  :גל�גיא ב�

צא ע� כל הכבוד שזה נושא שנמ, אני רק שואל את עצמי. מקבל אותה לגמרי

הרי היה פה איזה שהוא הסדר בלתי רשמי שהחקלאי� . בבדיקה משפטית

אפילו שזה ? מה הבעיה פשוט לדרוש עבור זה כס+. לא משלמי� עבור זה

  .בדיו� משפטי

בשבוע הבא תהיה לנו ישיבת עבודה . אני אוכל לענות ל� באופ� פורמלי :חמו�יהודה ב�

  .ל נושא מכו� הטיהורהשרו� ביחד ע� מי שאמו� על כ�ראשונה ע� הוד

אנחנו מגישי� . ולכ� זה הגיע לבית משפט בעצ�, אנחנו כ� דרשנו כס+  :דני בוסטי�

אבל זה , החוב הול� וגדל. על השימוש במי�, כל חודשיי�, חשבונות כל חודש

ולכ� עד שהעסק לא יגמר בבית משפט אנחנו . מתנהל משפט בעניי� הזה

  ממשיכי�

� ללא תשלו� היו מתוק+ איזה שהוא הסדר שעוג� השפכי� המטוהרי  :גל�גיא ב�

  ?בש� איזה טיעו� בדיוק משפטי ה� תובעי�,  כי א� לא? פורמלית

ואני עוד מכיר את ההסדר הקוד� ממכו� . לטענת החקלאי� היה הסדר בעבר  :דני בוסטי�

אבל מאחר ונעשו השקעות גדולות מאד במכו� טיהור חדש .  הטיהור הקוד�

 אנחנו מחייבי� על פי תערי+ של משרד החקלאות למי� ,ועלויות גבוהות
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זה שה� טועני� . זה יש תערי+ משני ששר החקלאות מפרס�. מטוהרי�

זה יתברר בבית .  זה נכו�–שבעבר היה הסכ� והרבה שני� לא גבו מה� 

  .משפט

מתי בכוונת העירייה והעומד : בסעי+ הראשו� של השאילתא, 2לגבי שאלה  :חמו�יהודה ב�

  . תעזור לי–שה ברא

  

  04/21/הוגש   בנושא ג� התשעה בשכונת יוספטלגל�של גיא ב� שאילתא  

  .לאחרונה ביקרתיבג� התשעה"  

  ?פע� ראשונה שהיית בג� התשעה?  זה בטח פע� ראשונה :חמו�יהודה ב�

  .מעול� לא ביקרתי בג� לפני כ�, כ�? שאני הייתי, פע� ראשונה שלי  :גל�גיא ב�

אחרונה ביקרתי בג� התשעה בשכונת יוספטל על פי בקשת מספר מתושבי ל" :חמו�יהודה ב�

במיוחד לאור , לתדהמתי גיליתי כי קיימי� במקו� ליקויי� רבי�. המקו�

לאור תלונות .  במספר בשכונה20 �העבודות הנעשות לבניית בית הכנסת ה

  :חלק מתושבי השכונה וכ� לאור מה שחזיתי בעת הסיור שאלותי ה�

גדיעת� של עצי� רבי� בשכונת בחורשת הג� לצור� פילוס דר� הא� .  1  

  ?לרכבי העבודה לא הייתה מיותרת

  ?הא� מדובר בעצי� מוגני� אשר פינויי� דורש קבלת אישור מיוחד.   2  

  ?הא� היה צור� בהרס מתקני� בג� וכ� להרוס חלק מ� הגדר ההיקפית.   3  

אינו מעיד על ,  של הג�ומצבו הכללי, הא� מצבה של האנדרטה בג�.  4   

  רשלנות קשה בעבודת תחזוקת העירייה במקו�

  ?הא� בכוונת העירייה לטפל בליקויי� אלה.    5  

  ".אבקש להעלות השאילתא על סדר יומה של מועצת העיר בישיבה הקרובה  

  :תשובת ראש העיר

בחורשת התשעה קיימי� עצי אור� ירושלי� ותיקי� אשר נמצאי� במצב "  

  .כפי שקורה לכל עצי האור� באר�, ובלי�לא טוב וס

כמעט כל חור+ נופלי� במקו� עצי� ואנו נאלצי� מדי חור+ להוריד עוד ועוד    

  .עצי� בכדי למנוע סכנה מהעוברי� והשבי�
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  .בסופה האחרונה נפלו מספר עצי� וענפי� ובסופה לפני האחרונה ג� כ�  

י� אול� ברגע שיש מחלקת הגני� משתדלת לשמור ולא להוריד עצי� מיותר  

ל במקומות אחרי� בה� "כנ. סיכו� לתושבי� אי� ברירה אלא להוריד�

  .שתולי� עצי אור� ירושלי�

ולראיה יש לנו , ל לגבי כריתת עצי�"מחלקת הגני� בקשר ע� קק, כעיקרו�  

במקרי� בה� יש סכנת חיי� , אול�. רשיונות לגבי כל העצי� הנכרתי� בעיר

  .ל"זמי� העצי� ללא אישור קקנג, באופ� יוצא מ� הכלל

ל לגבי ניסיו� "גני� בקשר ע� משתלת קק' מנהל מח, לגבי חורשת ג� התשעה  

ו בשבט תתקיי� "לשתילת מילואי� של עצי חורש אחרי� ומיד לאחר ט

  . ל"פגישה בנושא ע� קק

. הגינו�' כל העבודות נעשו בתאו� ע� מנהלת מח: לעניי� בניית בית הכנסת  

דיעה מיותרת של העצי� בגי� הבנייה והמצאות העצי� נלקחה לא הייתה כל ג

  ."בתוכנית העבודה

�אני רוצה רק לציי� שנמצא אתנו פה אברה� ב�, לעניי� האנדרטה, ראשית  :גל�גיא ב�

אני ביקשתי מנציג אחת המשפחות של תשעת . הרוש שנמצא כא� אתנו הערב

ציג� באותו עולי הגרדו� שהתקיי� טקס לזכר� בשבוע שעבר במעמד נ

ואנחנו מעבר לנושאי� שקשורי� לג� היינו עדי� . ושלי, שמעו� פר�, אירוע

לקראת הטקס עשו חלק מפעילי . במצב די רע, לצערי, לאנדרטה שמתוחזקת

. ובראש� גברת רינה לוי שבאמת עושה עבודת קודש בעניי� הזה, השכונה

ירייה צריכה אבל אני לא חושב שע� כל הכבוד אנדרטה שנבנתה על ידי הע

זאת . למצוא את מזור החיזוקי� והתפעול השוט+ שלה על ידי תושבי שכונה

סבא שהיא זאת שבנתה את האנדרטה ועל כ� �אחריות של עיריית כפר

ואפשר לתחזק אותה ג� באופ� כללי והמצב יותר . תפקידה ג� לתחזק אותה

  .טוב

עיר שאכ� פגעי אני מקבל את הטיעו� של ראש ה. בגופ� של הסעיפי� אחרי�  

אבל אי� . מזג האוויר ה� אלה שהיו אחראי� לחלק מהגדיעה של העצי�

וג� אי� הסבר לפגיעה . הסבר לכ� שהמתקני� נהרסו כתוצאה ממזג האוויר
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ואני מניח , מה שנאמר לי על ידי תושבי השכונה. של הגדר ההיקפית של הג�

מעבודת שזה היה מעשה של חלק , שאי� לה� אינטרס להמציא את זה

הג� שיש שביל . הדחפורי� וכלי העבודה שפילסו לעצמ� דר� פשוט דר� הג�

עשו לעצמ� כנראה חיי� קלי� על חשבו� חלק , כלומר. גישה צדדי לאותו ג�

וזה לדעתי היה נית� למניעה ע� קצת . מהמתקני� שנמצאי� ש� בג�

  .מחשבה

 על נושא היא אחראית, ל"אני דיברתי ג� ע� גברת מירה ח� שהיא מקק  

היא אכ� הביעה את נכונותה העקרונית להביא עצי� חלופיי� עבור . הנטיעות

אחת , או יותר נכו�, היא רק אמרה לי. ל"י קק"ו ענינת� שאות� עצי

שאת אות� עצי� , חלילה, שלא ייווצר מצב, מתושבות השכונה אמרה לי

. כאלהכי הבנתי שהיו תקדימי� מצערי� . שנגדעו ישימו במקו� אחר בעיר

ל לתת עצי� חלופיי� "אז אני סמו� ובטוח שא� כבר יש גישה חיובית של קק

באותו מקו� שה� , ו בשבט"ולא רק בגלל שהשבוע זה ט, שה� אכ� יינטעו

ולא כתוצאה , יש לי הרוש� שחלק מהנזק שנעשה ש� נעשה לחינ�.  חסרי�

ת בדיקה ואני מצפה מהעירייה שתיזו� איזה שהיא עבוד. מפגעי מזג האוויר

מה שכבר נהרס צרי� . נקודתית וג� תבצע בדיקה מול אנשי הבנייה ש�

  .ושלא ימשי� להיהרס, לתק�

אני יודע שזה נשמע קצת מוזר . אני אפילו רוצה לבר�, לגופו של בית הכנסת  

אבל ככל שהבנתי מדובר בבית . שמבר� על פתיחת בית כנסת' שינוי'מאיש 

יש לנו פה נציג של . תיופיות בעירהכנסת הראשו� שישמש את העדה הא

, אני מבר� את העדה שסו+ סו+ יבנה לה בית כנסת. אברה� מולה, העדה

שהיה , א� אני יודע, שמגיע לעדה הזאת בית כנסת במתק� ראוי ולא במקלט

יש לנו רק בעיה שנעשה , ע� בית הכנסת אי� לנו שו� בעיה? נכו�. עד עכשיו

  . הרס שלא לצור� בנייתו

אני יכול . אתמול יצא לי להיות במקו� יחד ע� חבר המועצה אברה� מולה :חמו�ב�יהודה 

אולי , וזו לא פע� ראשונה שאני מבקר שמה, להגיד ל� שקוד� כל האנדרטה

זה לא נכו� שהיא לא , אז האנדרטה. זה בער� פע� בשבוע שאני מבקר שמה
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היא נקיה יש ימי� ש, אנדרטה מטיבה יש ימי� שהיא נקיה יותר. מתוחזקת

' מנה מח' ואני יכול להרעי+ את כל השבחי� על מר ראוב� הרשקובי�. פחות

הוא האחרו� שאפשר לחשוד בו שיכרות איזה שהוא ע� מיותר או לא . גני�

  .יתחזק אותו כפי הראוי

לא נהרסו על ידי ,  אני אומר ל� חד משמעי–לנושא המתקני� ונושא הגדר   

פשוט היו חלק מהמתקני� . א שלא בכוונהלא בכוונה ול. העובדי� ש� בשטח

אפילו מר אלברט , אתה יודע מה. שבורי� וחלק מהמתקני� לא בטיחותיי�

, ולכ�. הרוש מנענע בראשו כתושב המקו� שהוא רואה את המקו� יו� יו�

ברגע שיגמרו את בניית בית הכנסת אנחנו נייפה את המקו� בהתקנת 

  . מתקני� חדשי�

אז ה� היו� מפגע בטיחותי , ה מעלה את העניי� שה� שבורי�א� כבר את  :גל�גיא ב�

. והיו� ילדי� משחקי� ש� בשכונה. אפילו גדול יותר ממה שה� בדר� כלל

או לפחות לפנות , א� ה� כבר שבורי� אז או לתק� אות� ולהחלי+ אות�

  . אדוני ראש העיר, אות� מהמקו�

  

  :הצעה לסדר.    2

  

סת חוקי העזר והפרוטוקולי� של המועצה  הכנ–גל �הצעה לסדר של גיא ב�

  . לאתר האינטרנט של העירייה

ואני לא אקריא את זה , מכוו� שזה נשלח בסדר היו� לכל חברי המועצה :חמו�יהודה ב�

ואני מציע . גל חיובית�אני בהחלט חושב שהצעתו של גיא ב�. עכשיו חזרה

  .בנושאשנקבל את זה פה אחד ונעביר את זה למנהלת המחשוב שתטפל 
  

את . אני רק רוצה למע� הסר ספק על מה אני מבקש שנצביע. ברשות� תוספת  :גל�גיא ב�

  .ולא החלטות מסכמות של המועצה, הפרוטוקול המתומלל כולו

  .הפרוטוקול המתומלל, אמרנו :חמו�יהודה ב�

אני לא מבקש שזה יופיע באתר וכל ישיבה . ואני מבקש הבהרה אחת נוספת  :גל�גיא ב�

החל . האפקט של ההופעה באתר יהיה מצטבר. + את קודמתהתחלי
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, והלאה, ואני מוביל אחורה מהישיבה הראשונה לצור� העניי�, מהמועצה הזו

  . יופיעו כל ישיבות מועצת העיר בנוסח המלא שלה�

  ?בקדנציה הזאת או בקדנציה הקודמת  :בני כברה

ירייה להגדיל ראש ולהכניס א� מוכנה הע.  אתה דיברת ש� יותר מדי, בני  :גל�גיא ב�

  .אני מבקש לכל הפחות מהישיבה ההיא. מעבר אז אני אבר� על כ�

וג� יהיו מהראשונה עד . אמרנו את הפרוטוקולי� המתומללי�, גיא :חמו�יהודה ב�

  . האחרונה כדי שהתושבי� יראו את העקביות של חברי המועצה

  . מגיעה� ג� יראו מי מגיע לישיבות ומי לא :סיימו� גולדמ�

וא� אפשר ג� לשי� את התקציב בתו� הביקורת של מבקר המדינה אז . נכו�  :גל�גיא ב�

  .אני בכלל אבר� על זה

  .ביקורת מבקר העירייה תיכנס רק לאחר דיו� במועצת העירייה :חמו�יהודה ב�

  . ל התקציב"כנ, בסדר גמור  :גל�גיא ב�

אז עדיי� . וזה נכו�,  תשומת לבימעירי� את, הצגת ג� בקשה לחוקי העזר :חמו�יהודה ב�

עובדי� על זה מבחינה טכנית לרכז . עובדי� על זה ודיברנו על זה בטלפו�

  .אות� ואז לשי� אות�

רק א� אפשר לקבל הערכת זמ� תו� כמה זמ� אנחנו צופי� להכנסת   :גל�גיא ב�

  ?הפרוטוקולי�

  .שלושה שבועות :חמו�יהודה ב�

  ?זה יהיה בפני�,  טפו טפוטפו, עד המועצה הבאה  :גל�גיא ב�

פשוט צרי� בתקציב הנוכחי לאשר סעי+ תקציבי לעור� . ברגע שזה יהיה מוכ� :חמו�יהודה ב�

זה לא כרו� בהרבה . כדי שירכז את הנושא הזה, למר אריה אגולסקי, די�

ברגע שהוא יסיי� את זה אי� שו� מניעה מלהתחיל . אבל קצת כרו� במשהו

  ? בסדר. את זה

אני רוצה לבר� את ראש העיר שעושה צעד נוס+ בחיזוק השקיפות של   :לג�גיא ב�

  .תודה. החלטות המועצה
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גל להכניס את הפרוטוקולי� �לקבל את הצעתו של גיא ב�מחליטי�  :22'  מסהחלטה

 �  ואת חוקי העזר לאתר האינטרנט של העירייה) בצורה רציפה(המתומללי

  

  :רי�"אישור תב.   3

  :ש"ר מע"תב

 �סבא ל�לתק� שמה את כפר. קיבלת� את זה לסדר היו�. רי�"אישור תב: חמו�דה ב�יהו

, א� יש למישהו הערות.  כפי שנכתב בסדר היו�500,000ח ולא " ש100,000

  ?הא� יש למישהו הערות והשגות או אפשר לאשר את זה, בבקשה?  השגות

  .ר להצבעה"ר תב"אני מעלה תב  

 מהשבחה של 20%,   מביטוח לאומי80%המקור . �"נושא של שיפו� המע  

  ? פה אחד. העירייה

  ?בסו+, בהתחלה, לפי איזה התחלת בנייה? לפי איזה אב� בוח�  :יואל ברו�

  . תו� כדי תנועה :חמו�יהודה ב�

או שהעירייה נאלצת לתת ? וזה מתאי� למכרזי� שמוציאי� כדי לבצע  :יואל ברו�

  ?מזומני� לפני

  . לא, לא, לא :חמו�יהודה ב�

אתה הרי לא מציג פה . אני לא מכיר את ההסכ� ע� ביטוח לאומי, אני שואל  :יואל ברו�

  .את ההסכ� ע� ביטוח לאומי מה הוא אומר

רק אחר כ� נקבל . ההסכ� ע� ביטוח הוא מחכה לזה שנאשר את הפרוייקט  :דני בוסטי�

  . את ההתחייבות הכספית

  ?תמיד זה מתאי� לחוזה שנעשה  :יואל ברו�

  . אנחנו בדר� כלל מפסידי� בעניי�, יש פערי�  :טי�דני בוס

    

  . ח"ש2,300,000/ " בסש"מעשיפו* הר " תבפה אחדמאשרי�   :23'  מסהחלטה

  . ביטוח לאומי80%: מימו�                           
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  :ר הפארק"תב

. בועדת הכספי� אישרו מאה. תתקנו למאה. ח" ש100,000ר הפארק "תב :חמו�יהודה ב�

  .ר הפארק מאושר"תב.  מרתי בפתיח הישיבהא

  

  .  500,0000/ " כפר סבא בסר פארק"תבפה אחד מאשרי�   :24'  מסהחלטה

  .               קרנות הרשות:                             מימו�

  

  :ר ביוב"תב

  .אושר פה אחד? יש למישהו השגות. ח" ש700,000, הביוב :חמו�יהודה ב�

  

  . 700,0000/ " בסר ביוב"תבפה אחד מאשרי�   :25'  מסהחלטה

  י מינהלת הביוב במשרד"או הלוואות שיאושרו ע/קרנות הרשות ו:                             מימו�

  .                            התשתיות

  

  :אישור ועדות הרשות.   4

  .אישור ועדות הרשות, 4סעי+  :חמו�יהודה ב�

חינו� הוגשה רשימה של כל הסיעות בראשיתו של  לועדת :ועדת חינו/

אני מוסי+ עוד שלושה . סבא�אבינוע� גרנות מחזיק תיק החינו� בעיריית כפר

ארבעה , סליחה. 'מעו+'מחר אני אוסי+ עוד ש� אחד של תנועת , שמות

, יש'ר בוקי צ"ד, ר טל קוגמ�"ד, ח יוסי וירחוב"תרשמי בבקשה את רו. שמות

מה שאני ?  הערות, הא� יש למישהו השגות. י� שקדחי) מיל( אלו+�ותת

אני מבקש להעיר את תשומת , מבקש מראשי הסיעות בנושא ועדת החינו�

התקשרו לא מעט אנשי� . לב� של יושבי ראש הסיעות וג� חברי המועצה

היינו חברי� בקדנציות הקודמות וכ� , שרוצי� להיות מוזמני� בצורה כזו

בזמ� קבלת . ה רשאי להזמי� וראשי לקבלר הועד"יו. הלאה וכ� הלאה

אז א� זה עובר . ההחלטות פשוט ישבו רק חברי הועדה והאורחי� יצאו

  . תנחו אות� בהתא�–דרככ� ואת� פוני� 
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  :מ"מחליטי� לבחור ועדת חינו/ לפי ההרכב הר  :26'  מסהחלטה

   , יש'ר בוקי צ"ד,  טל קוגמ�ר"ד, יוסי וירחוב, ר הועדה אבינוע� גרנות"יו                        

   .י ראשי הסיעות"שאר שמות חברי הועדה ימסרו ע. חיי� שקד

  

  :ועדת ביטחו�   

כל ? נכו�, אפילו על פי החוק, רונית, נדמה לי, עד היו� היה נהוג. ועדת ביטחו� :חמו�יהודה ב�

  .ר הועדה"ראש העיר יו. חברי המועצה ה� חברי ועדת הביטחו�

  

מחליטי� לבחור בועדת ביטחו� בהרכב חברי המועצה בראשות ראש      :27'  מסהחלטה

  . העיר

  

  :ועדת רכש

אייל , הגזבר,  מחלקת רכשמנהל, ל"המנכ: חמישה חברי�. שכלועדת ר :חמו�יהודה ב�

הא� יש למישהו . יוניא� חבר מועצת העירייה ויפתח אלגוב חבר המועצה

  ?רוצה להיות בפני�, הערות, השגות

אי� מתמני� פה חברי הועדות . ראש העיר,  סת� שאלת תמיהה כללית :בריאליעמוס ג

כי אני רוצה להגיד ל� שחלק מהזמ� קוראי� בעיתו� על מינוי של ? השוני�

מצד . וחלק מהזמ� אנחנו שומעי� במועצה על מינוי כזה או אחר, חברי�

, צד שנימ. כולנו חברי� במועצה. אנחנו לא רוצי� להרי� יד נגד חבר מועצה

  .בשלב הזה אולי יש מקו� לאיזה שהוא דיו�

לא היינו חייבי� כקואליציה לשי� את נציג סיעת , למרות שלא היה חייב :חמו�יהודה ב�

ובכל זאת . כי צרי� להיות נציג אחד, העבודה בועדת המשנה לתכנו� ובניה

ניסיתי לשב� את , א� תסתכל על רשימת הועדות שחולקו עד היו�, ניסיתי

. לנסות ולשב� אנשי�. ל חברי המועצה בלי שו� קשר אופוזיציה קואליציהכ

וג� . תסתכל שג� סיעת� לא קופחה וג� סיעתו של סיימו� גולדמ� לא קופחה
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לכ� אני מציע את ההסדר . חו� משמעו� פר� כול� לא קופחו. כל הסיעות

  ?יש ל� עצה. הזה

אתה אמרת שתכנו� ובניה זה לא עניי� . קוד� כל אני חולק עלי� בעניי� הזה: עמוס גבריאלי

  .של פוליטיקה

  .נכו� :חמו�יהודה ב�

  .א� זה לא עניי� של פוליטיקה זה לא עניי� של קואליציה ואופוזיציה, ולכ�: עמוס גבריאלי

  .ככה אני רואה את זה. נכו� :חמו�יהודה ב�

סיעת . ליציונילכ� אי� משמעות א� סיעת העבודה או לא בקטע הקוא. יפה :עמוס גבריאלי

כי המשקל הסגולי . היא צריכה להיות בפני�, העבודה יש לה שלושה חברי�

אז יכול להיות שאתה לא . זאת דעתי, החלק המספרי שלה, שלה במועצה

מאחר והמשקל שלה במועצה ג� בידיעה וג� . אבל זאת דעתי, מסכי� לזה

ג בועדת  זה לא שערורייה שיש לה נצי–הכמות הוא כזה , במספר כמספר

  .המשנה

מקובל עלי חבר המועצה יפתח , ועדת הרכש והמלאי, אני אומר בעניי� הזה  

בוודאי הוא , יוניא�. מקובל עלי בסדר, אני לא זוכר מי החבר השני, אלגוב

כל עוד ישנה התקבצות כזאת חברית של כל , אבל בכל זאת. מקובל עלי

אני חושב שמ� , תיתוהרי אי� לנו התנגדות מהו, המועצה במינוי הועדות

ואני כאילו מזכיר . הראוי לפחות לראשי הסיעות להרי� טלפו� ולהגיד לה�

תחשוב להרי� . אות� מדבר לפני שלוש שני� או ארבע שני� בעניי� הזה

אני רוצה למנות ועדת הרכש או ועדת : טלפו� לראשי הסיעות ותגיד

אני לא . עתילד, ואז תקבל הסכמה וזה יהיה הרבה יותר נכו�. התמיכות

הדר� , הפרסונות מקובלות עלי. אלא מחמת הדר�, מתנגד מחמת הפרסונות

  .לא מקובלת עלי

חבר מועצה שהוא אומר לי , אני פונה לחברי המועצה. ע� כל הכבוד, עמוס :חמו�יהודה ב�

אני באמת לא יעסוק כל היו� בלחפש ראשי סיעות כאלה או , שהוא לא רוצה

אי� לו התנגדות יותר , אמר לי שהוא מעוניי�, הפניתי לחבר מועצ. אחרי�

, כמו שהצעתי אות� לועדת המשנה והחוק לא מחייב אותי. הצעתי אותו. נכו�
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החוק לא מחייב היה לשי� נציג של . אופוזיציה�למרות שזה לא קואליציה

אמרתי שעד שנגמור , התחשבתי, ולמרות זאת ביקשת. מפלגת העבודה

הדגשתי בתחילת� של ההצבעות על הישיבות שזה ו. להרכיב את כל ההרכבי�

ויהיו , כי ברגע שתתגבש הקואליציה יכול להיות שיהיו שינויי�. לא סופי

  .שינויי�

  .אז זה כ� פוליטיקה: עמוס גבריאלי

, בועדה אני לא מצפה מחברי� שיצביעו. מה אני אגיד ל�, הכל פוליטיקה: חמו�יהודה ב�

 –יש למישהו השגה , יש ל� השגה, ני מציעלכ� א. ובטח ובטח בועדת הבניי�

מצד : אתה לא יכול להתעט+ מאחורי אצטלה כזו שאתה אומר. שיגיש אותה

א� יש ל� . מצד שני אתה מגיש את ההתנגדות, אחד אי� לי התנגדות

  . תציע–א� יש ל� הצעה אחרת או נוספת , לא התנגדות, התנגדות

, אני חוזר על אמירתי. הדר� לא מקובלת, ותאני אמרתי שהפרסונות מקובל: עמוס גבריאלי

לא כ� . לגבי ועדות אחרות שעליה� קראתי בעיתונות, לא לגבי הועדה הזאת

  .נהוג

אנחנו . יש רק דבר אחד שבאיזה שהיא דר� זה קשור למה שעמוס אומר :סיימו� גולדמ�

זה היה יכול , שוב. את השמות האלה, מקבלי� את הדברי� האלה פה ועכשיו

.  אלינו לפני כמה ימי� שאנחנו נוכל להקדיש לזה איזה שהיא מחשבהלבוא

פתאו� נופל עלי� כרע� ביו� בהיר ש� כזה או , ולא על המקו� להחליט פה

  . אחר

  . תודה רבה. פה אחד? אפשר להצביע או שנקבל את זה פה אחד :חמו�יהודה ב�

  

  :מ"מחליטי� לבחור בועדת רכש לפי ההרכב הר :28'  מסהחלטה

אייל יוניא� חבר , גזבר,  ואספקהמנהל מחלקת רכש, ר" יו– העירייה ל"מנכ                        

     .המועצה ויפתח אלגוב חבר המועצה
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  :סלילת כבישי� ומדרכות.     5

בבקשה .    הערות, בועדת הכספי� לאישור3אני מבקש להביא את החלטה  :חמו�יהודה ב�

  .שמעו�

�ג� אלה שלא חברי� בועדת כספי� וה� חברי מועצה ,  שועדת כספי�אמרנו  :שמעו� פר

פע� ראשונה . וא� לא, א� ירצו יגיעו וישבו. שיקבלו לידיעת� שיש ישיבה

  .  שבועדות שאנחנו לא נמצאי� נופיע…פע� שנייה , עשית� את זה

  . תודה שמעו� :חמו�יהודה ב�

  

ת על פי הרשימה המצורפת מחליטי� לאשר סלילת כבישי� ומדרכו :29'  מסהחלטה

  .לפרוטוקול

  

  עבודות ביוב .6

  

          .מחליטי� לאשר עבודות ביוב על פי הרשימה המצורפת לפרוטוקול  :30'  מסהחלטה

    

  :אישור החלטות ועדת התמיכות.   7

היה איזה שהוא לח� לכנס את ועדת . אני פותח באיזה שהיא התנצלות קטנה :חמו�יהודה ב�

אני מודה לקובי אוחיו� שניהל אתמול את הישיבה .  מהירהתמיכות באופ�

, פשוט יש לא מעט קבוצות מענפי הספורט שנכנסו לקשיי�. בגלל היעדרותי

המוצא הטוב ביותר מבחינה חוקית שמצאנו זה לאשר לה� . קשיי� גדולי�

, אפילו קצת פחות, י� עד שהתקציב יאושר אחד חלקי שתי� עשרהינתילב

ועדת הכספי� �   לכ� התכנסה אתמול ועדת התמיכות.מתקציב התמיכות

אפילו לא קיבלו את ההחלטה אלא העבירו אלינו אותה בצורה לא הכי 

והיית� קיבלת� את ההדפסה של . אבל זה היה אילוצי� של זמ�. מסודרת

  .בבקשה גיא.  המספרי� המדויקי�

אני מצטער , ולואמרתי את זה לחברי� אתמ, אני מבקש למרות מה שאמרת  :גל�גיא ב�

אבל באמת לא יעלה . ולא השנייה, שה� שומעי� את זה בפע� השלישית כבר
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אני מבי� שועדת הכספי� לפעמי� נכפה עליה להיות סוג , על הדעת שאנחנו

אבל בהקשר של התמיכות אנחנו היינו מפעל לחותמת גומי . של חותמת גומי

עוד לא ,  הכספי�לא זאת בלבד כשהתחלנו את ישיבת ועדת. לצור� העניי�

ואדוני , אז אני מבי� את האילוצי�.  ישיבת ועדת תמיכות–הסתיימה אפילו 

ובהיעדר� החלי+ אות� בצורה יעילה , ראש העיר היה אתמול בפגישה חשובה

ואני . אבל ג� הוא הודה שיש טע� לפג� בעניי� הזה. וטובה סג� ראש העיר

אתה קובע באותו יו� מבקש שתמנע ככל הנית� להיות בסיטואציה שוב ש

הפרש של יו� אחד נראה לי . ועדות שיש ביניה� קורולציה  שמחייבת אישור

  . המינימו� הסביר והמתקבל על הדעת

כ� . והוא קיבל את זה, ההערה של גיא הועברה ג� לידיעתו של ראש העיר  :בני כברה

שהדברי� שנאמרו לא באו בעצ� ממקו� של ביקורת אלא דווקא מתו� 

, וכפי שיהודה אמר. ואני חושב שהדברי� היו ראויי� להיאמר,  בונהביקורת

כנראה שבמקו� שיש אילוצי� יש ג� תקלות כאלה או . היו אילוצי�, נכו�

  .אחרות

אני . א� אפשר, אני רוצה להתייחס לגופו של עניי� במסגרת ועדת תמיכות  

� שלא זה מסמ. המסמ� הזה לא עמד בידינו, כשהנושא אושר בועדת הכספי�

. מה שעמד לפנינו זה היה המסמ� הזה, מתברר. הוא לא הודפס. קיבלנו אותו

אבל הוא ג� צור+ לישיבת . זה המסמ� שבעצ� צור+ ג� לועדת הכספי�

כרגע .  אי� צור� להסביר.  אי� התאמה במספרי� בי� שניה�. המועצה היו�

  . תסביר אחר כ�, אני רוצה להשלי� את הדברי� שלי

אני . מדברי� אתי על חמישי� אחוז. 'מכבי'ת� רק דוגמא לגבי למשל אני א  

המחצית של שמוני� ושש זה . אמנ� קיבלתי לא מאה. קצת  מתמטיקה יודע

כאשר בהצעה כא� מדובר בשלושי� . בחייכ�.  לא ארבעי� וארבעה שקלי�

על האל+ . זה הפער. שלושי� ושישה אל+ שקלי�, וחמישה אל+ שקלי�

  שקלי� כא�

  )מדברי� ביחדכול� (

  .בבקשה שמעו�? מישהו עוד רוצה להתייחס :חמו�יהודה ב�
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�אני מציע הצעה . לגבי ועדת תמיכות אני חושב שאולי כדאי להנהיג את זה  :שמעו� פר

אני חושב שזה יותר טוב ג� לכל העמותות . ואני אומר אותה בקול ר� פשוט

את זה בצורה לעשות . שמקבלות וכל הגופי� שצריכי� את התמיכות האלה

. לא לתת את כל התמיכה בבת אחת, קבועה שג� א� מאושרת לה� התמיכה

  .לתת אחד חלקי שתי� עשרה

  יש גופי� שקיבלו תמיכות פע� :סיימו� גולדמ�

�  קיבלו בבת אחת  :שמעו� פר

  .שמעו�, לא מדויק: חמו�יהודה ב�

  )כול� מדברי� ביחד(

מדברי� (� היינו מקבלי� את זה בסו+ שנה א. תיקנת את עצמ� בסו+, שמעו� :חמו�יהודה ב�

  ).ברקע

הייתה לי . מה שאני מעיר עכשיו הערתי בעצ� ג� אתמול בועדת כספי� :עמוס גבריאלי

שאנחנו בעצ� , ה וו אתמול בועדת התמיכות וג� הכספי�'תחושה של דה ז

ואחד הדברי� . מאשרי� עוד פע� תקציב עמותות לפני שיש תקציב עירייה

שהדברי� שיעשו לפי הסדר , ק� ורצו לתק� אותה בקדנציה הזושהבטחנו לת

ואחרי התקציב המאושר ממנו , שיהיה תקציב מאושר. לי שלה�אהנורמ

  .יגזרו ג� התמיכות

, מי שלא חבר ועדת כספי� ותמיכות, מה שחברי המועצה פה לא יודעי�  

 2003שאנחנו מבססי� את זה על תקציב , אנחנו צריכי� להגיד לה� את זה

ולמעשה אנחנו . 2001 שהוא בעצ� תקציב 2002שמתבסס בעצ� על תקציב 

ואנחנו קובעי� בעצ� . אנחנו קובעי� מדיניות כולל תמיכות בכס+, היו�

אז שלא . 2001מדיניות לפי אותה מדיניות שנקבעה בקדנציה הקודמת בשנת 

ההקצאות שמקבלות עמותות הספורט וקר� המוסיקה היו� . יהיה לרגע ספק

וזה היה ג� אז פסול והיו� זה .  בדיוק חזרה על הדברי� של כל מה שנעשהזה

  . פסול

. מה שאנחנו צריכי� ללמוד מזה שבאמת צרי� להיחפז ע� הצעת התקציב  

ושלא יהיה מצב שנגיע לדיוני� ראשוניי� במר� כשאנחנו נרצה לראות 
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. חודשיי�זה יכול לקחת אחרי זה עוד . תקציב ולדו� בו בכל סעי+ וסעי+ שלו

אני מזהיר מראש שלא ייווצר מצב שאנחנו בסו+ נעכב את התקציב כי אנחנו 

שהתקציב יבוא מספיק קוד� שנוכל לראות אותו כדי שנוכל . רוצי� לדו� בו

מאחר והייתה שנת בחירות נית� להניח . ליאלדו� בו כדי שהוא ישר בזמ� נורמ

. י ג� לא בפברוארשממילא השנה אי אפשר לדרוש שזה יהיה בינואר ואול

. אבל אני מתריע בעניי� הזה כי אנחנו כבר מתחילי� לעבוד מאחורה קדימה

הבעיה ? מה הבעיה. ומה שעושי� בשנה הראשונה חזקה שיהיה בשנה הבאה

היא כבר מקבלת את הסכו� הזה בקדנציה הזו בשנה . שהעמותה מתרגלת

  .בשנה הבאה למה נוריד לה, הראשונה

, + שאומר שאי� בזה לראות שכל שהסכומי� יותר קטני�אז אי� פה את הסעי  

וכדאי שנעשה , יהודה, אבל כולנו מכירי� את העמותה. הכל נכו�, הכל נכו�

  .את זה ונעביר את זה עכשיו

  .קובי בבקשה. תודה רבה: חמו�יהודה ב�

א� תעיי� בטבלת התמיכות של השלוש שני� האחרונות . לא מדויק לחלוטי�  :קובי אוחיו�

ה תראה שינויי� בחלוקה הפנימית בי� שנה לשנה בהתא� להחלטות של את

הפועל 'אתה תראה שהסכו� ש. ועדת קריטריוני� שמתכנסת מדי כל שנה

. 2002 � זה לא הסכו� שהיא קיבלה ב2003 �קיבלה ב' עליה כפר סבא

 � זה לא הסכו� שהוא קיבל ב2001 �קיבל ב' מועדו� הכדורע+'והסכו� ש

. כ� שמדובר רק במקדמות וה� לא משקפות בכלל. 2003 � ולא ב2002

אני מבי� שהיא קיבלה הרכב אחר . מתכנסת אחר כ� ועדת קריטריוני�

וועדת הקריטריוני� בתו� המסגרת התקציבית שקבועה לה . לגמרי עכשיו

  . וזה נעשה. תקבע את החלוקה הפנימית בי� האגודות

  )כול� מדברי� ביחד(

  .בחיי�? מה המשחק הזה. ותה מסגרת תקציביתאבל זה א :עמוס גבריאלי

א� מישהו חושב שבתקופה של תוכנית הבראה המסגרת התקציבית יכולה   :קובי אוחיו�

בשביל זה אתה לוקח מקד� , א� היא תרד? להשתנות דרמטית או משהו
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אני מניח שעד יוני יהיה תקציב . ביטחו� שאתה משל� רק חמישי� אחוז

  . אהמאושר ותהיה תוכנית הבר

  ?זה רציני ככה לאשר תמיכות: עמוס גבריאלי

  .הלוואי והסדר היה אחר  :קובי אוחיו�

, קוד� כל עמוס, אני רוצה לומר בעניי� הזה? יש עוד מישהו שרוצה לומר :חמו�יהודה ב�

דומה שאנחנו כבר . נכנסנו זה עתה, אתה כמוני לפחות יודע שכולנו חדשי�

אנחנו בס� הכל חודשיי� אחרי . רק דומהאבל זה , יותר משני אחרי הבחירות

והוא לא יוגש , באמת הייתי רוצה שהתקציב יוגש בינואר. הכניסה לתפקיד

אני באמת רוצה שהוא יוגש בסדר ואנחנו נעשה כל . בינואר כי עבר ינואר

�ולא בנימה של ביקורת על קודמי או על , בניגוד לקדנציה קודמת. מאמ

 הערכה ג� לקודמי בתפקיד וג� לחברי אלא אני מלא, הקדנציה הקודמת

. אנחנו מתנהלי� בועדה לרפורמה שהיא באמת מקצועית. המועצה הקודמת

. ובנוס+ לזה שנבחרו אנשי� מבי� הישוב שה� עושי� את העבודה בהתנדבות

, ה� לומדי� את עבודת הגזברות. העבודה הזו מתבצעת בצורה מאד יסודית

הייתי כמו� לפחות , הצעה שתוגשה. כוח האד� בכל האגפי� והמחלקות

אני רציתי , אני מאד מקווה שבתחילת חודש. רוצה שהיא תוגש במהירה

טוב שהצבתי את זה בינואר . אבל הייתי אולי חדור התלהבות, אפילו בינואר

, ואנחנו ברגע שהתקציב יהיה מוכ� לא נסתיר אותו. על מנת לצמצ� פערי�

ברי ועדת הכספי� ולאחר מכ� לחברי קוד� כל לח. נביא אותו לחברי המועצה

אתה תקבל את זה כמו , בלי להטעות, והוא יוגש ל� כדי שתוכל. המועצה

  .  לא צרי� התרעות, תהיו רגועי�. שצרי�

כתבתי ל� מכתב . אתה נגעת בועדת הרפורמה. אני רוצה להעיר הערה  :יואל ברו�

פורמה זה דבר ועדת ר. אבל פה אני רוצה להרחיב את הדבר הזה, בהקשר לזה

  אני חושב שהתוצאות. אני באופ� אישי מכבד את זה. מאד מחובר

  .הדיו� על התמיכות, ברשות� :חמו�יהודה ב�

  .אתה הזכרת את ועדת הרפורמה  :יואל ברו�

  ועדת הרפורמה שוקלת. אני אומר על התקציב, לא :חמו�יהודה ב�
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  .תענה לי לגבי המכתב ששלחתי ל�  :יואל ברו�

  .הדיו� לא על הכדורע+. אני הזכרתי ג� את הכדורע+ :וחמ�יהודה ב�

  .זה דיו� על תמיכות ג� בכדורע+  :יואל ברו�

ועדת הרפורמה שעושה עבודה . אנחנו דני� כרגע על התמיכות. אני בא ואומר :חמו�יהודה ב�

אני לא הול� . זה היה חלק מהתשובה. בהתנדבות היא אחראית על התקציב

. בבקשה. בוא נתכנס לטובת ועדת התמיכות. פורמהלפתוח דיו� על ועדת הר

 יהיה דיו� ג� על –א� זה הרפורמה .  בסדר–א� זה ועדת התמיכות 

  .הרפורמה

למרות , וקצת סבלנות, ואני אשי� את זה פע� אחת, אני מבקש רק דבר אחד  :יואל ברו�

אני חדש במועצת .  הול� להגיד את הדברי�, מה שנקרא, שאני בי� הזמני�

שעוד פע� אחת לא הוצגה העיר כא� בפני מועצת העיר כפי " סובל"ר ואני העי

ה� כחבר מ� השורה , שהייתי דורש בכל חברה שבה אני מכה� ה� כדירקטור

מה . ה� כמישהו שלוקח אחריות על עצמו, שנבחר לאיזה שהוא תפקיד

, 2002, 2001שאגב חיי� על השני� , ישנ� פה ותיקי� מאד מאד. שקורה כא�

וכל הכבוד למי . אני לא מסכי� את� שזה היה ראוי. שזה לא היה ראוי, 2003

. אני חושב שהדברי� לא היו כפי שהיו צריכי� להיראות ולהיעשות, שעמד

סבא �ואנו כולנו היינו עד לפני שלושה חודשי� עומדי� אל מול הציבור בכפר

 ע� איזה רק, כל סיעה אמרה את אותו דבר.  אנחנו הולכי� לשנות: ואומרי�

  .זה לא השתנה, זה לא קרה. שה� שינויי� כאלה או אחרי�

אני . אני לא חדש במערכות ניהוליות ציבוריות, למרות שאני פה חדש, אני  

סבא �חושב שמ� הראוי היה להציג כא� בפני חברי מועצת העיר את העיר כפר

, �מאז, תזרימי�, מצב כספי, אגפי�, על העניי� של מחלקת. על כל המשתמע

כשמדברי� על ועדת רפורמה . התפלגות כזאת והתפלגות אחרת, כוח אד�

כ� אני הייתי רוצה שתביאו לי . אני מניח שמישהו נת� לה איזה שהוא כיוו�

המועצה היא . אני חושב שאת זה צריכה לעשות המועצה. את החומר חזרה

, כליזאת שקובעת ונותנת כיווני מדיניות כאלה ואחרי� בהתייחסות למצב כל

אי� . בהתייחסות לנתינת שירותי� בעיר וכל השאר, בהתייחסות לכוח האד�
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אני מסכי� ע� מה שנאמר פה קוד� שאנחנו עולי� . לנו כרגע את הדבר הזה

חלק� . נתפוס ונרו� הלאה, בואו נתפוס ונרו� הלאה, פה על איזה שהוא מי�

לוקחי� א� ה� . לא מכירי�, ואני אומר את זה ללא בושה, של האנשי�

אי� זה מתבצע , הא� זה נכו� לקחת את זה בצורה הזאת, ר"החלטה של תב

אני שאלתי שאלה קטנה כי רציתי להבי� מה זה אומר לגבות כספי� . בפועל

הא� התחייבות העירייה אומרת . מה התחייבות העירייה. ביטוח לאומי

ר הרי את הדברי� האלה צרי� להסבי.  שנקבל את הכספי� אחרי או לפני

את הדברי� האלה כדי לכל אחד שייקח את ההחלטה לדעת איזה מי� , כא�

ואני לא הייתי רוצה למצוא , מדובר פה על כספי� גדולי�. החלטה הוא לוקח

חודשיי� שלושה או מתי שהוא בזה שהתקציב נגמר , את עצמנו בעוד חודש

לא . והתמיכות גדלו, או אי� תקציב או התקציב קט� מפני שיש ועדת רפורמה

קיטו� , קיטו� בתקציב. הייתי רוצה לראות הכל באופ� יחסי. הייתי רוצה

  .קיטו� בדברי� אחרי�, בתמיכות

: לומר. תודה שנתת� לי להעיר את כל ההערה כחדש כא�, לכ� אני חושב  

בואו נתווה קו , בואו נתווה מדיניות, בואו נלמד את העיר, חברי� יקרי�

. לאחר מכ� נשחק במשחק הזה. קואליציהבחשיבה כללית בלי אופוזיציה ו

א� לא תהיה שקיפות מהסוג . ובואו ננהל את העיר ביחד בצורה משותפת

 נשחק –א� לא יהיו שותפי� . הזה שאני דורש אז פשוט לא יהיו שותפי�

תודה על . סבא לא יקרה�בקואליציה ובאופוזיציה ושו� דבר פה בעיר כפר

  . ההקשבה

  ?כות יש משהו להגידלעצ� התמי :חמו�יהודה ב�

  .לא :יואל ברו�

חו� מזה שאני רוצה ? יש למישהו משהו להוסי+ לגבי התמיכות. תודה :חמו�יהודה ב�

יש על העבודה המקדמית שהוא עשה 'להוסי+ תודה רבה לדוקטור בוקי צ

הוא ישב ע� חלק . בנושא של הגשת התקציב הראשוני לנושא התמיכות

  .יגמראשי הענפי� והציג את מה שהצ
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אפשר לקבל את זה פה אחד או שיש למישהו . נושא אישור התמיכות, בבקשה

  . תודה, אושר פה אחד? השגות

  

 המצור2  04/0208/מאשרי� פה אחד את פרוטוקול ועדת התמיכות מיו�  :31'  מסהחלטה

         .לפרוטוקול

  

  )הדברת יתושי�(איגוד ערי� לענייני תברואה לשרו� ב י�מינוי נציג.   8

הנציגי� שלנו ה� הגברת .  איגוד ערי� לענייני תברואה לשרו�, �מינוי נציגי :חמו�יהודה ב�

יש למישהו .  אושר אתמול בועדת כספי�. בני כברה ורעיה סבירסקי, רינה פז

  .תודה, אושר פה אחד? השגות

  

 מאשרי� פה אחד מינוי נציגי� באיגוד ערי� לענייני תברואה לשרוו� :32'  מסהחלטה

)�  :כדלקמ�) הדברת יתושי

תברואה '  מנהלת מח�  סבירסקירעיה,בני כברהו רינה פזחברי המועצה                        

   .מונעת

  

  מינוי נציג באיגוד ערי� לכיבוי אש.    9

  ? יש למישהו משהו להגיד. מינוי אציג באיגוד ערי� לכיבוי אש :חמו�יהודה ב�

אתמול היה על . ג� אתמול הדיו� היה על זה.  הרציני ביותרבמישור , עכשיו:  עמוס גבריאלי

אתה . באמת בצורה הכי מכובדת ובמלוא הכבוד, מכובד. זה ג� דיו� רציני

העיר הזאת נמצאת במינוס . מוטלות עלי� מטלות כבדות ונכבדות. ראש העיר

. בס� הכל במינוס. ופלוס מאתיי� בחלק אחר, חמש מאות מחלק מהדברי�

כמו , תאמי� לי. סבא באיגוד ערי� וכיבוי אש�להיות נציג של כפראתה הול� 

אני לא . אני אמרתי אתמול דוגמא של מאבטח בג� ילדי�, שתציע להיות

עניי� מינוי , אבל הרי עניי� האצלת הסמכויות. זה חשוב מאד, מזלזל בזה

אני לא מצליח להבי� למה . זה מהותו של כל גו+ ארגוני ומנהל טוב, נציגי�
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ווקא בגו+ הזה של כיבוי אש אנחנו צריכי� לשלוח את ראש העיר שלנו ד

  . זה לא נתפס לי. שיהיה נציג בכיבוי אש

  ?שאני אטיל את זה עלי�, מה אתה מעדי+ :חמו�יהודה ב�

אתה עושה . אני אגיד ל� יותר מזה, כ�, כ�.  יותר מזה אני אגיד ל�. ב. כ�. א: עמוס גבריאלי

ותרשה לי לומר ל� . וזה פשוט לא נכו� ניהולית, י�את הדברי� הבאמת חשוב

שאתה תבקש להיות . שאתה תמנה את עצמ�, את זה לתק� את העניי� הזה

זה , זה לא מתאי�, זה לא ראוי. ממונה באותה ועדה לאיגוד ערי� לכיבוי אש

אני ג� מניח שאתה תהיה ראש העיר היחידי שתהיה . ג� לא נכו� שראש עיר

בכל . ש� זה או נציגי� בכירי� או סגני� או סגני� לשעברכי כל השאר , ש�

זה לא משדר , זה ג� לא משדר נכו�. בעניי� הזה זה נראה לי לא נכו�, מקרה

ג� , ג� התייחסות, ג� ועדות, זה ג� דורש. וזה יפגע ג� ביכולת של�. טוב

�לכ� התנגדתי לא למינוי של יהודה ב�. לעבוד בדברי� החשובי� באמת, הכל

  . סבא�למינוי של ראש עיריית כפר, חמו

  ?אתה לא מתנגד לפרסונה :חמו�יהודה ב�

  .אבל היו� אני לא מתנגד, לא הצבעתי בשביל�. לא: עמוס גבריאלי

אני לא . קוד� כל קח בחשבו�. עמוס, אני רוצה להתייחס לדברי� שאמרת: חמו� יהודה ב�

בעבר נשאו . � לכיבויר אגד ערי"בעבר מר ולד היה יו. מזלזל בכלל בכיבוי אש

ואני חושב שכיבוי אש ראוי . ראשי ערי�, לא הרחוק, בתפקידי� האלה

דווקא היו� כשיש לא מעט ערי� שהיו רוצות שהכיבוי יעבור , שדווקא היו�

אני חושב .  אנחנו צריכי� לשמור על זה–בתחו� השלטו� שלה� , תחת חסות�

קרי . את כל המוסדותשהראיה של זאב גלר המנוח שהוא בא והביא לכא� 

נכו� .  זה היה חכ� ונבו�–בית חולי� , כיבוי אש, ביטוח לאומי, בית משפט

ר ועדת הכיבוי והוא נלח� "כי מר מילר היה יו, להיו� אתה בטח יודע את זה

ולזכותו יאמר שזו הייתה מלחמה . סבא�על זה לא מעט שזה יישאר בכפר

 לש� בגלל שאני סובל מחוסר אני לא הול�, ולכ� אני חושב שהיו�. צודקת

, סבא יהיה בכיבוי�מעש אלא מכוו� שאני חושב שג� ראוי שמישהו מכפר

ואני לא , ונכו� להיו� אני יכול לומר ל�. ר"סבא יהיה היו�מישהו מטע� כפר
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א� אני לא אל�  . אני אוכל להגיד ל� את זה אחר כ�, ארחיב על זה קדימה

לכ� אני לא ק� בבוקר . סבא� של כפרר לא יישאר"לש� אז סיכוי סביר שהיו

ואנחנו היחידי� שיש . ר אגד ערי� לכיבוי"זה היה חלו� חיי להיות יו: ואומר

סבא היא עיר מועדפת לא רק בגלל �לנו שני נציגי� מתו� ראיית האיגוד שכפר

  .סבא�ג� בגלל מיקו� התחנה בכפר, גודלה

  ):1B. קלטת מס(

או שאני רוצה עוד משהו ,  מכוו� שאני רוצה להיותכ� שלא עשיתי את זה: חמו� יהודה ב�

. נות� לאחרי�, אתה יכול לראות שלא מעט מהתפקידי� אני מאציל. לעצמי

, נהפו� הוא. אי� לי את הגחמה הזו לשמור  צמוד לחזה את התפקידי� אלי

.  ג� במסגרת העבודה וג� במסגרת השותפי� הפוטנציאליי� בקואליציה

. שנכנס והוא שות+ קואליציוני מקבל לא מעט תפקידי�ונכו� לעכשיו שכל מי 

אני חושב שבעת הזו ראוי  . ר איגוד ערי� לכיבוי"וזה לא חלו� חיי להיות יו

  . בבקשה. סבא�ר נשאר בכפר"שדווקא היו, שדווקא ראש העיר יהיה

אבל ע� הרמז הזה . אני כשהגעתי לפה התכוונתי להצביע נגד ההצעה של�: סיימו� גולדמ�

יכול להיות , ר"ק שאמרת אותו לגבי נציג של מישהו אחר שרוצה להיות יוהד

  .שהצליח לשכנע אותי

.  אני מציי� שוב, א� לא?  הא� יש למישהו עוד משהו להוסי+. תודה רבה: חמו� יהודה ב�

ואנחנו . אנחנו לא מאשררי� את קלמ� מינוסקי� אבל הוא חבר באיגוד

שתי קדנציות , נדמה לי, יה במש�מחליפי� את מר עמיר� מילר שהוא ה

את התודה ואת ההוקרה אנחנו נעשה את זה . ר אגד ערי� לכיבוי"לפחות כיו

אבל כנציג המועצה אני חושב שזה המקו� לומר לו תודה . במסגרת הכיבוי

אני חושב שהוא . רבה על השליחות שהוא עשה מטע� מועצת העירייה

והסדר גודל , יגאל�שנה בצורכולל תחנת מ, הכיבוי התפתח מאד, בתקופתו

ואני מוסר תודה . ובכלל התקציבי� שהוגדלו בצורה ניכרת, של כוח אד�

  .אישית לעמיר� מילר בשמי וג� בש� חברי המועצה
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שמה אני מקווה שאהיה , ר"לא כיו, אני מעמיד לאישור את המינוי שלי כנציג

? בעד, הו השגותיש למיש.  כנציג מועצת העירייה באגד ערי� לכיבוי אש. ר"יו

  . פה אחד? נגד
  

 �חמו כנציג כפר�ראש העיר יהודה ב� מאשרי� פה אחד את מינויו של :33'  מסהחלטה

  .סבא באיגוד ערי� לכיבוי אש

  

  .הישיבה נעולה, תודה רבה :חמו�יהודה ב�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  רפי סער
  ל העירייה "מנכ

  יהודה ב� חמו  
  ראש העיר 
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  החלטות מועצה בדבר עבודות סלילת כבישי� ומדרכות: 29' נספח להחלטה מס

 א ג ף      ה נ ד ס ה 
  מחלקת          תשתיתמחלקת          תשתיתמחלקת          תשתיתמחלקת          תשתית
==================  

   09�7649269:   פקס09�7649178' טל
   סלילת כבישי� ומדרכות:         תיק

  השיטה ורחוב חבצלת השרו�ברחוב 
  2003 מאי 25

0305  
  

   מנהלת מזכירות�מיכל טל :  אל
  

  תשתית'  מנהל מח�יוס� הלר : מאת
  

  ,שלו  רב
  

  .החלטות מועצה בדבר עבודות סלילת כבישי  ומדרכות: הנדו"

   הרחבת כביש�רחוב חבצלת השרו"  .1

   סלילת כביש ומדרכה–רחוב השטיה  .2
  

  .החלטה בדבר ביצוע עבודות פיתוח סלילת כבישי  אב" שפה ומדרכה, אבקש' להביא לאישור מועצה
  

מיו    . . . .    ' בישיבתה מס,  לחוק העזר4 �  ו3, 2החליטה בתוק� סמכותה לפי סעיפי  , סבא�ת כפרמועצת עיריי
כרחובות ציבוריי  ועל סלילת  וכ" לחייב את בעלי הנכסי  , להכריז על הרחובות המפורטי  להל". . . . . .   

לחוק העזר והשתתפות בסלילת  5לפי סעי� , בהיטל סלילת כביש, הגובלי  ע  הרחובות המפורטי  להל"
  . לחוק העזר15 � ו, 14המדרכה לפי סעיפי  

  

         הרחבת הכביש הרחבת הכביש הרחבת הכביש הרחבת הכביש–רחוב חבצלת השרו" רחוב חבצלת השרו" רחוב חבצלת השרו" רחוב חבצלת השרו" . . . . 1111
  .167, 166 חלקות 6427גוש 

  

  ....הנחת אב" שפה וסלילת מדרכההנחת אב" שפה וסלילת מדרכההנחת אב" שפה וסלילת מדרכההנחת אב" שפה וסלילת מדרכה, , , ,  סלילת הכביש סלילת הכביש סלילת הכביש סלילת הכביש–איזור התעשיה איזור התעשיה איזור התעשיה איזור התעשיה –רחוב השיטהרחוב השיטהרחוב השיטהרחוב השיטה. . . . 2222
  .7619 בגוש 103, 55, 50, 49, 47,48: גובלת בחלקות',  ד/25/1 הסלילה לפי תוכנית בני" עיר כס

  
  .לפי הרשימה  המצורפת, ל"המועצה מתבקשת לאשר עבודות הסלילה הנ    

  : מחליטי 

  .כרחובות ציבוריי  ועל סלילת ,,  להכריז על הרחובות המפורטי  ברשימה .1

, בהיטל סלילת כביש, לחייב את בעלי הנכסי  הגובלי  ע  הרחובות המפורטי  ברשימה המצורפת .2
  .ת בסלילת המדרכהובהשתתפו

  
  

  ,בכבוד רב            
        

 יוסף הלר          
  מנהל  מחלקת תשתית              

  מהנדס הרשות–יוסי מאיר : העתק
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  החלטות מועצה בדבר עבודות ביוב: 30' נספח להחלטה מס

  מחלקת תשתית -אגף  הנדסה 
    09-7649269:  פקס09-7649346'  טל25. ד. ת44100סבא -כפר, 135רחוב ויצמן 

 __________________________________________________________  

   חיבור ביוב–רחוב רוטשילד : תיק
  2003 יולי 21 

0307  

   מנהלת מזכירות–מיכל טל   :אל

  תשתית '  מנהל מח–יוס� הלר :  מאת
  

  ,שלו  רב

   . עבודות  ביוב,החלטת מועצה בדבר: הנדון

  .לטה בדבר ביצוע עבודות ביובהח, להביא לאישור מועצה, אבקש'
  

 ולפי 1962ב "תשכ) ביוב(בתוק� סמכותה מחוק הרשויות המקומיות , סבא�מועצת עיריית כפר
ד "תיקו" התשנ, )ביוב(סבא �בדבר ביוב ולפי חוק עזר לכפר, סבא�חוק העזר            לכפר

ביוב לנכסי  הגובלי  ביוב לנכסי  הגובלי  ביוב לנכסי  הגובלי  ביוב לנכסי  הגובלי  להתקי" החליטה ,   . . . . . . . . מיו   . . . . . .   'בישיבתה מס, 1994
        ....6433643364336433 בגוש  בגוש  בגוש  בגוש 79797979רחוב ויצמ" העתקת מערכת ביוב בשטח חלקה רחוב ויצמ" העתקת מערכת ביוב בשטח חלקה רחוב ויצמ" העתקת מערכת ביוב בשטח חלקה רחוב ויצמ" העתקת מערכת ביוב בשטח חלקה , , , , ברחוב רוטשילדברחוב רוטשילדברחוב רוטשילדברחוב רוטשילד

  

 בגוש 44, 43הביוב יחובר לנכסי  לאור' רחוב רוטשילד בחזית אחורית לחלקות  .1
6441.  

  

  .6433 בגוש 79 חלקה 4/2/ לנכסי  בתחו  תוכנית בני" עיר כס יחוברביוב .2
יש צור' להעתיק מערכות ביוב וניקוז לשטחי  ,  4/2/ית כסע  קבלת תוק� לתוכנ

 .ביעוד ציבורי

 .לביוב העירוני, לחבר את המגרשי  לבניה, כמוכ"
  

  .6440 בגוש 95 חלקה 103רחוב ויצמ"  .3
  

  .6440 בגוש 96, 88 חלקות 55, 53רחוב רוטשילד  .4
  

        ::::מחליטי מחליטי מחליטי מחליטי 

 בגוש 44, 43ות ברחוב רוטשילד בחזית אחורית לחלק, לאשר את הנחת קו הביוב .1
6441.  

  

 ולחבר את הנכסי  6433 בגוש 79לאשר את העתקת מערכות הביוב בשטח חלקה  .2
  . לביוב העירוני4/2/בתחו  תוכנית בני" עיר כס

  

  .6440 בגוש 95 חלקה 103רחוב ויצמ"  .3
  

  .6440 בגוש 96, 88 חלקות 55, 53רחוב רוטשילד  .4
  

, סבא�לפי חוק העזר לכפר, בעו בתוספתבהיטל ביוב בשיעורי  שנק, בעלי הנכסי  יחויבו
  .1994ד "תיקו" התשנ) ביוב(סבא �בדבר ביוב ולפי חוק עזר לכפר

 ,בברכה              
 יוסף הלר                
 מנהל מחלקת תשתית                
   מהנדס הרשות                      –  יוסי מאיר   :העתק

 מהנדס הרשות.  ס�  חיי  קושניר   
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  1' רוטוקול ועדת תמיכות מספ: 31' נספח להחלטה מס

  

  

  


