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  סבא � עיריית כפר
  9/15�10/04' פרוטוקול מס

  )19/4/04(ד "ח ניס� תשס"כ, מיו� שני, מישיבת מועצה מ� המניי�

�  חמו                   ראש העיר�יהודה ב�               :       משתתפי
        ח�                     חבר המועצה�שה אב�            מ     

   חבר המועצה          ד יעקב אוחיו� "עו    
  גל                           חבר המועצה�גיא ב�   

        יואל ברו�                          חבר המועצה    
  ר אמיר גבע                   חבר המועצה"ד    

  ד עמוס גבריאלי           חבר המועצה"עו
  ר סיימו� גולדמ�            חבר המועצה"ד

               חבר המועצהאבינוע� גרנות     
  ר אהרו� זיידנברג          חבר המועצה"ד

  יצחק יואל                         חבר המועצה
  אברה� מולה                    חבר המועצה

  רינה פז                              חברת המועצה
  יש                   חבר המועצה'ר ברו� צ"ד
                   חברת המועצהר טל קוגמ�   "ד

    

  
�  בנימי� כברה                       סג� ראש העיר                             :חסרי

  ד יפתח אלגוב               חבר המועצה"                                    עו
  ח אייל יוניא�                חבר המועצה"           רו    

                                   שמעו� פר�                          חבר המועצה       

          

   

  

�  דני בוסטי�                          גזבר העירייה                 :נוכחי
        מבקר העירייה           אליעזר פיירשטיי�   

    ד בתיה ברא�               יועצת משפטית"עו
  שול�                יועצת משפטיתד ויוי מ"עו
       3' הנכסי� לס'      מנהלת מח    ד איילה זיו"עו

  מנהלת מזכירות העירייה                                     מיכל טל
  3יזהר אוסטרובסקי            לסעי� 
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  סבא �עיריית כפר
  9/15�10/04. פרוטוקול מס

  )04/419/(ד "ח בניס� תשס"כ, ימיו� שנ, מישיבת מועצה  מ� המניי�

  :על סדר היו�

  .שאילתות.  1

  .הצעות לסדר.  2

  .מת� רשות להפעלת מיז� של גינות אורגניות בחווה החקלאית.  3

  .ל עירייה בחוזה אישי"מינוי מנכ.  4

  . מנהלת לשכת ראש העיר–אישור משרת אמו� .  5

  .בחירת סגני ראש העיר.  6

  גרת תוכניות פיתוח אג* ההנדסהר בהתא� למס"אישור תב.  7

  רי� שאושרו     חסר לאישור    מקור המימו�"ר      תוכנית עבודה    מזה תב"נושא התב
  

      קרנות הרשות                                                                     5,700,000         9,991,571        15,691,571עבודות כבישי�  
  היטלי פיתוח

  
         הלוואות מנהלת12,000,000                                                11,863,860עבודות ביוב          

  או/                                  הביוב  וקווי� ראשיי�                                                                
   ומכוני שאיבה                                                                                                 קרנות הרשות                              

                                                                 היטלי פיתוח                                                             
  

  

  
  ,        קרנות רשות7,000,000                    341,500                 7,333,600עבודות ניקוז         

                                                   היטלי פיתוח                                                                        
                                                                                                                     

  .אישור הרכב המועצה הדתית.  8

  .רוטשילד ונחשו�' אכרזה על הרחבת וסלילת רח.  9
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בטר� נתחיל בסדר היו� אני רוצה . אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה: חמו�דה ב�יהו

השבוע . לשלוח מפה בש� כל חברי המועצה ובשמי אני תנחומי� לבני כברה

מי שמעוניי� ללכת . 151הוא יושב שבעה ברחוב טשרניחובסקי . אחיו נפטר

  . זו הכתובת, לנח�

  . י�אני עובר לסדר היו� בנושא שאילתות א  

   אי�� שאילתות  .    1

  :הצעות לסדר.    2

  .קביעת קריטריוני� להקצאת משרדי� בעיר �הצעה לסדר : א

  שירות לאזרח במשרד הפרטי   � הצעה לסדר :ב

ההצעה הראשונה והשנייה בנושא , אני מציע לחבר את שתי הצעות הסדר יחד  :אמיר גבע

  .של משרדי חברי המועצה

  . יבור�–פה מי שמוריד . ד לבתי כנסתפה בניגו :חמו�יהודה ב�

אני חייב באמת להפנות . הדיו� הוא דיו� באווירה חיובית. נחבר אות� ביחד  :אמיר גבע

את תשומת לב� של החברי� שמעמד� של חברי מועצת העיר איננו מוגדר 

באיזה , לדעתי, אני מבקש להפנות את תשומת הלב בצור�. בצורה מספקת

חות ברמת הניירת שניתנת לשימוש חברי מועצת שהיא מערכת מסודרת לפ

אני רוצה להפנות את תשומת לבכ� לצורה למשל שבה אנחנו מציעי� . העיר

ידידנו , איציק למשל. הנה יש לי כמה דוגמאות. את הצעות הסדר עצמ�

הנה .  מדפיס וכותב בשמו הפרטי, פשוט, מגיש על נייר חלק כזה,איציק 

למעלה מצויר . הצעה לסדר שלו מפע� קודמתדוגמא נוספת עמוס גבריאלי 

, עמוס גבריאלי עור� די�: אחר כ� כתוב, כזה ציור משפטי כזה נורא נורא יפה

זה נייר שהוא הכי� לעצמו ע� הכתובת . חבר מועצת העיר, מדגיש את התחו�

על כל פני� . על נייר שאני לא יודע א� זה נייר ביזנס, במשרד שלו וכ� הלאה

  . יר של מועצת העיר שצרי� להיות מוסדר ומתוא�זה בטח לא ני

  …אני רק אסביר ל� ש: עמוס גבריאלי

אני מציג את הבעיה שכל אחד מאתנו , אני לא אומר את זה כביקורת  :אמיר גבע

חבל שגיא . הדבר הכי יצירתי שראיתי, הנה. משתמש באיזה נייר שיש לו

את הלוגו של העירייה גיא פשוט אלתר והמציא נייר והוא הטביע . איננו פה



  19/04/04    ישיבת מועצה מן המניין

  הרי שהנוסח המחייב הוא זה המצוי בידי העירייה, י שמופיע במשרדי העירייהלבין נוסחו כפ,  אשר הופק באמצעות האתרפרוטוקול נוסח הןבמקרה של אי התאמה בי
  

  

4  

נת� את הפקס שלו ואת , גל חבר מועצת  העירייה�למעלה ע� גיא ב�

אחר כ� הוא ג� שכלל את זה ועשה ג� . מייל שלו והניירת שלו וכדומה.והאי

ואני . על הכייפק. סבא�למטה ע� הזה של עיריית כפר, ע� לוגו צבעוני

אני רוצה . דבר כזהקיבלתי איזה נייר מהעירייה והדפסתי ג� על זה מי� 

אני קיבלתי . סבא�להדגיש שהתופעה הזאת היא פרובלמטית מאד בכפר

השרו� ופניות �יש התארגנות בהוד. פניות בנושא ג� מהערי� השכנות שלנו

זה לא איזה דבר שבאמת צרי� לבזבז את זמנ� את כל . דומות להצעות לסדר

 להסדיר את הנושא עדיי� צריכי�. תקציב למשל זה דבר יותר חשוב. האנשי�

אנחנו מקבלי� שירותי , למצוא את הפרוצדורה שבה א� אנחנו אכ�, הזה

ואני רוצה ג� להפנות את תשומת לבו של הציבור . משרד מסוימי� מהעירייה

, ששישה עשר מתו� תשעה עשר חבר מועצת עיר פה ה� מתנדבי� לחלוטי�

יכי� איזה שה� צר. על חשבו� זמנ� הפרטי, ה� פועלי� על חשבונ� הפרטי

. כדי שה� יוכלו למלא את התפקיד שלה�, לקבל, להערכתי, כלי� בסיסיי�

  .נייר וכרטיס ביקור לדעתי זה דבר מאד מאד בסיסי

בנושא כרטיס הביקור אני רוצה להפנות ג� כ� את תשומת לבכ� לתופעה   

. ב"אני הייתי לפני חודש בסיור פרטי עסקי שלי בארה. ממש לא נעימה

 �באיזה קוקטייל ב, קלעתי לתו� איזה שהוא ערב מאד מאד מעניי�במקרה נ

MOMA –עומד להיפתח מחדש ,  במוזיאו� לאמנות מודרנית שנפתח עכשיו

גדול ורציני , ופתאו� מישהו הכיר לי ראש עירייה מאד מאד מכובד. במנהט�

הוצגנו אחד מול . יורק�ב ששהה כאורח בניו"של עיר במדינה דרומית בארה

, לא ידעתי הרבה מה לספר לו. והתחלנו לדבר על כל מיני דברי�השני 

הוא קצת מכיר בגלל שהיה לו איזה קשר . והצעתי את עצמי כחבר מועצת עיר

ע� עיר לא רחוקה מפה שהיה לו איזה שהוא שידו� אתה על מנת שתהיה עיר 

אבל יש לו בהחלט עניי� במה . ובסו� זה לא הסתדר אי� שהוא, תאומה

ופה הנושא דווקא שאנשי , לידו עמד איזה איש עסקי�. ה באר�שקורה פ

הוא הציג לפני איזה איש עסקי� מאד . העלו באחת הישיבות הקודמת' שינוי'

יש לו . מאד רציני שעוסק בדיוק בהפקת גז מביוב אשפה במכוני טיהור

איזה שבע עשרה מערכות כאלה בקנדה ועוד עשרי� מערכות , מערכות כאלה
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  .ב והוא בהחלט גילה עניי�"כאלה בארה

ואני אפילו . מציג את עצמי כחבר מועצת עיר, אני עומד מול אחד כזה, עכשיו  

אני הייתי קצת . אי� לי כרטיס ביקור שאני יכול להציג בכלל להגיד מי אני

אני עכשיו חושב על . ככה זה מקובל, ה� כול� שלפו את הכרטיסי�. נבו�

הוא יל� לדלפט ע� כרטיס של מכו� . � שלנויש שאמור להיות שר החו'בוקי צ

אני חושב שצרי� לחשוב על ? אי� אנחנו בדיוק רוצי� שהעסק יעבוד? וינגייט

  .הקטע הזה

א� הבעיה . זה לא עניי� של הוצאה עסקית, אני רוצה להדגיש שזה הרי כלו�  

אנחנו נעשה מגבית בי� שישה עשר . היא הכס� אפשר לפתור אותו בי� כולנו

  .מועצת העיר שאינ� מקבלי� שכר ונגמור את העניי�חברי 

. בואו נתמקד בהצעות לסדר של� שלדעתי ה� חשובות בפני עצמ�. תודה רבה: חמו�יהודה ב�

אני לא נתקל בבעיות שחברי מועצה לא מקבלי� , שירותי משרד, לדעתי

כל חברי . יש משרד שעומד לרשות יחד ע� מזכירה בפול טיי�. שירותי משרד

אני חושב שההצעה של ד� המכתבי� שאימ� גיא . צה יכולי� להשתמשהמוע

גל ראוי שנאמ� אותה לכל חברי המועצה באמצעות מזכירת חברי �ב�

. אני בהחלט חושב שחבר מועצה צרי� שיהיה לו כרטיס ביקור. המועצה

אני מבקש מכל חברי המועצה . אנחנו נפיק כרטיס ביקור לכל חברי המועצה

את , ת לגברת מיכל טל כיצד כותבי� את שמ� באנגליתלהעביר למזכירו

כל מה שה� מעוניני� שיהיה כתוב תחת הלוגו , מייל הפרטי שלה�.האי

.  אני מציע להתאחד סביב ההצעה הזאת. סבא�והכיתובית של עיריית כפר

  .אנחנו נעשה יותר זול מאחרי�

להשתמש בד� של עיריית מי שרצה , זה.  מייל הפרטי שלו.כל אחד ע� האי: עמוס גבריאלי

היית מוציא במדפסת של� את הדפי� . סבא אז נתנו לו פשוט את הדפי��כפר

  .    סבא�של עיריית כפר

  . תודה רבה :חמו�יהודה ב�

  

 העירייה תנפיק לכל חברי המועצה כרטיס ביקור אישי תחת  מחליטי� כי :54'  מסהחלטה
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  .סבא�הלוגו והכיתובית של עירייה כפר

  . עזרי� טכניי� וטכנולוגיה לחברי המועצהבעניי� �לסדר הצעה : ג

ביקשת ,  עזרי� טכניי� וטכנולוגיה לחברי המועצההצעה לסדר בעניי�:  חמו�יהודה ב�

גל �אנחנו עוברי� להצעה לסדר של גיא ב�? להוריד אותה ידידי איציק יואל

ה חבר מועצה שלא יודע איפה המשרדי� של חברי המועצ.  ר אמיר גבע"וד

  .יקרא לסדר

  .העדרות חברי� מישיבות ועדות חובה של העירייה –הצעה לסדר : ד

כשגיא , זו הצעה שעוסקת בהיעדרות חברי�. מפאת כבודו של גיא, יהודה: עמוס גבריאלי

  .אני מציע שכדאי שנדחה אותה לפחות עד שהוא יבוא, נעדר מזה

באמצע היו� והודיע שהוא אבל למע� ההגינות והצדק הוא התקשר עוד : חמו�יהודה ב�

  .או שדוקטור אמיר גבע יציג את זה או שנחכה לו.  נמצא  בצפו� והוא יאחר

שאתה מייצג הצעה שחתו� עליה גל והוא לא , אמיר, יש משהו פרדוכסלי: עמוס גבריאלי

מחמת העובדה שא� הוא היה מסייג אותה שא� אפשר . נמצא פה כרגע

  .  הייתי מקבל–דר להודיע טלפונית שלא מגיעי� זה בס

  .גל נעדר�אנחנו נדחה את ההצעה לסדר לישיבה הבאה מכוו� שגיא ב�: חמו�יהודה ב�

  

תועלה ההצעה לדיו� , מגיש ההצעה, מחליטי� כי בהעדרו של גיא ב� גל :55'  מסהחלטה

  .בישיבה הקרובה

  

  :מת� רשות להפעלת מיז� של גינות אורגניות בחווה החקלאית.   3

בכוונה שמנו את הסעי� הזה מיד לאחר השאילתות  .  3אנחנו עוברי� לסעי� : וחמ�יהודה ב�

מנהלת מחלקת , והצעות לסדר מכוו� שנמצאת אתנו עורכת הדי� אילה זיו

אז אנחנו . אילה צריכה עוד להגיע היו� לישוב פדואל. מי שלא מכיר, הנכסי�

תיק יזהר נמצא אתנו ג� ידידנו הו. נאפשר לאילה להציג את הנושא הזה

למי מהחברי� , אילה תציג אותו. אוסטרובסקי אשר יז� והגה את הרעיו�

  .בבקשה אילה. ולאחר מכ� נקבל החלטה, שיש שאלות ישאל

הנוכחי� פה בוודאי זכו לטעו� ולהריח מהגידולי� שגדלי� בחווה החקלאית :אילה זיוד  "עו
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למידי בתי עד עכשיו העיבוד של השטח היה נעשה על ידי ת. סבא�של כפר

. והוא המוביל אותו, כעת יש מיז� שהגה אותו מר יזהר אוסטרובסקי. הספר

הוא ג� התחיל בהקמת עמותה שנמצאת כיו� בשלבי רישו� אצל רש� 

ה� מבקשי� מהעירייה שתית� . ומזה אני אומרת את הדבר הבא.  העמותות

לא לה� רשות שימוש בשטח של כעשרה דינ� שכיו� בשנתיי� האחרונות ה� 

 100השטח הזה חולק לשמוני� וארבע חטיבות קרקע בשטח של . מעובדי�

כל מעבד יוכל לקבל חטיבת קרקע אחת כזאת לתקופה . מטר רבוע כל חטיבה

, כל ההוצאות הכרוכות בהפעלת המיז� הזה ישולמו על ידי המעבד. של שנה

� בשו� פני, והוא יוכל לגדל ש� ירקות אורגניי� לצרכיו ולצרכי משפחתו

יקבל את ההדרכה , יבוא בזמנו החופשי. ואופ� לא לצרכי� מסחריי�

וכל . כאשר היא תגמור להיות מוקמת, המקצועית והארגו� של העמותה

השמוני� וארבע חטיבות קרקע האלה יקבלו אותה מידי העמותה על פי 

העירייה תתקשר בהסכ� ע� העמותה שאת . התחייבויות שיחתמו כלפיה

  .אלה עיקרי הדברי�.   קיבלת� לעיונכ�העקרונות שלה את�

איפה באי� לידי ביטוי התלמידי� שעד היו� היו מגיעי� לחווה . יש לי שאלה  :רינה פז

  ?החקלאית ומעבדי� ג� כ� ולומדי�

  .זה שטח שלא מעובד כבר שנתיי�. זה לא בשטח  :אילה זיו

 הפרויקט הזה אי� קשה בי�? והתלמידי� ימשיכו במתכונת הקיימת של היו�  :רינה פז

  ?לבי� החווה החקלאית

  .יש וג� יש  :דובר

  ?אי� נדע. את אמרת שהגידולי� ש� לא יהיו לצרכי� עסקיי�  :יש'בוקי צ

  .בבקשה עמוס? יש עוד שאלות. תכ� נענה על זה :חמו�יהודה ב�

אנשי� שאי� לה� את , כשעושי� עיבודי�. זה מאד מקובל ומאד מכובד: עמוס גבריאלי

או שיש לה� ולא מספקת כי אולי רוצי� לעשות את זה , הגינה שלה�

היופי בהצעה לדעתי זה מעבר . לעשות את העניי� הזה של גידולי�, בחברותא

לעובדה שזה משמש את הקהילה לצור� שאולי לא יכולי� לעשות במקו� 

ולכ� מדובר פה בעצ� על . היופי הוא ג� בכ� שמדובר פה בדבר אורגני. אחר

ואני בטוח שיזהר בעניי� , אני רק רוצה שיהיה ברור. ימי�גידולי� מאד מסו



  19/04/04    ישיבת מועצה מן המניין

  הרי שהנוסח המחייב הוא זה המצוי בידי העירייה, י שמופיע במשרדי העירייהלבין נוסחו כפ,  אשר הופק באמצעות האתרפרוטוקול נוסח הןבמקרה של אי התאמה בי
  

  

8  

ומאחר ואני ניהלתי מאבק בשעתו על , מאחר ויש ש� ילדי�. הזה יל� אתנו

, והיו ריסוסי�. הסיפור של הריסוסי� שיש בצמוד לבית הספר הדמוקרטי

מה שצרי� .  ב"שנאסרו בארה, דר� אגב, דברי� איומי�, ג� ממטוסי�, עדיי�

שכמוב� , בהסכ� הזה, וב ברחל בת� הקטנה פה בתו� החוזה הזהלהיות כת

לא עוסקי� בשו� פני� ואופ� בשו� , שכל הדברה תהיה הדברה ביולוגית

ג� לא הדברה שעשו בחווה החקלאית בתקופות מסוימות והפסיקו . הדברה

לאחרונה בחומרי� שנחשבי� כידידותיי� היו� באר� ולא נחשבי� 

המיז� הוא נהדר ואני , זאת אומרת. רי� בעול�כידידותיי� במקומות אח

אבל חייבת . מבר� את יזהר אוסטרובסקי ואת חבריו וצרי� לתמו� בזה

זה , ועל זה צרי� להיות פיקוח. להיות פה הגבלה על שימוש בחומרי הדברה

אבל . היא טיפה יותר יקרה. צרי� להיות מה שנקרא הדברה ביולוגית בלבד

כי יש ש� ילדי� ויהיו ש� . וש בחומרי� כימיי�בשו� פני� ואופ� לא שימ

כל עוד זה היה ססיל והחווה והיה . ילדי� ועל דבר כזה צרי� שיהיה אחריות

אבל אני נתקלתי ממקור . פיקוח של רשות על העניי� הזה לא הייתה בעיה

זה . ואסור שיתאפשר שמה כל שיטת הדברה אחרת אלא רק ביולוגית, ראשו�

  .חשוב מאד

במהותה של .  אני אדבר בקצר. אני רוצה לסכ� פה מה שנאמר: סטרובסקייזהר או

. החקלאות האורגנית שלא קיימי� חומרי הדברה כמו שהוא דיבר עליה�

העבודה אצלנו תהיה כל , מאחר שאנחנו נמצאי� בחווה ולומדי� ש� ילדי�

אבל ג� על השטח של החווה עצמה . הילדי� נמצאי� עד הצהרי�. היו�

. כ� שאי� פה מה לחשוש. יו� רגיל יהיה בחקלאות אורגניתשמעובד ה

  . המדרי� שלנו היה ואי� שו� חומרי� שה� בעייתיי�

ולכ�  . כל הכוונה היא פה שכל הנושא הזה של החווה הזאת הוא יהיה חברתי  

שבה כל ' סבא�ת כפרוהמרכז ללימודי הסביבה חו'אנחנו קוראי� לו 

החוג השני . גי� הוא זה הגינות האורגניותאחד החו. הפעילויות יהיו בחוגי�

. חוג אחד אנחנו נייצר בעצמנו את הדש� שנקרא קומפוס. זה איכות הסביבה

כל הדברי� האלה מתרכזי� ברעיו� הזה של ססיל . זה ג� כ� חוג שיהיה שמה

נרשמו כבר , אנחנו בפניות שלנו, אגב. מרכז חברתי, רוז� מנהלת החווה
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זאת אחת הבעיות .  חושב מה� שצרי� ג� להתמידא� אחד לא. שמוני� איש

  .שיש לה בנושא הזה

  ?וא� יהיו יותר מבקשי� מכמות החטיבות אי� את� מתכונני� לפעול  :יצחק  יואל

אנחנו מביאי� , הנושא הוא. אני רוצה להזכיר. הלוואי שנגיע למצב הזה: יזהר אוסטרובסקי

ר בעירייה לתת למספר אנחנו ג� ניעז. ומבקשי� בייחוד שישתתפו משפחות

אחד הדברי� . משפחות שלא תוכלנה לשל� את דמי החוג הזה להשתת� בו

שה� רוצי� , או יותר נכו� צהרוני�, פנו אלינו גני�, רבותי, המענייני� הוא

ולכ� אני . כולל בחופש, לבוא לשמה לקבל חלקה ולעבד אותה אחרי הצהרי�

  .יי�מבקש מכ� אחרי המאמצי� שעשינו לאשר את הענ

  ?מה העלות של החוג שאתה אומר שזה יימסר ג� חלק לעירייה  :רינה פז

  .מאתיי� שקל: יזהר אוסטרובסקי

  לגבי השאלה של רינה לגבי כיצד נוכל לדעת.  תודה רבה: חמו�יהודה ב�

  .של בוקי  :רינה פז

סבא שזו מטרת� �אנחנו חותמי� על הסכ� ע� תושבי� ותיקי� מכפר: חמו�יהודה ב�

אני סמו� ובטוח שה� ינהגו .  וה� עושי� זאת בהתנדבות מלאההעיקרית

אני לא מעלה אפילו בהרהורי מחשבתי שה� . בהתא� למה שכתוב בהסכ�

  .לא יפעלו כ�

  .  יש לנו פיקוח, רגע: יזהר אוסטרובסקי

  .תודה יקירי:  חמו�יהודה ב�

  .ראוב� מפקח עלינו, יהודה: יזהר אוסטרובסקי

אני חושב שהוא תרומה מאד . כל אני רוצה לבר� על הפרויקט הזהקוד� :  אבינוע� גרנות

אותי פחות , שניי�. זה אחד, במיוחד שיש לנו משאב שהוא לא מנוצל. חשובה

אני דווקא הייתי . כמוב� הכל יהיה מעוג� בחוזה. מטריד הנושא המסחרי

מרכז רווח במוב� , אומר שזה צרי� להיות מרכז רווח כוו� שהוא משתמש

  . רי� אולי צרי� לחשוב שילכו לאיזה שהיא מטרה קהילתיתשהתוצ

  )כול� מדברי� ביחד(

  ?מה החלקה שהוא מקבל: אבינוע� גרנות

  . מאה מטר מרובע:  יזהר אוסטרובסקי
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  ?הא� אפשר לאשר את ההסכ�. תודה רבה? סיימת אבינוע�: חמו�יהודה ב�

.  לעירייה בגי� הפרויקט הזהזאת אומרת מובטח שלא יהיו הוצאות נוספות: אבינוע� גרנות

  .לזה אני קורא מרכז רווח.  זה מה שאני שואל

  .תודה רבה, פה אחד? יש שאלות נוספות או אפשר לאשר פה אחד, חברי� :חמו�יהודה ב�

  

מיז� הגינות האורגניות בחווה הפעלת  מחליטי� פה אחד לאשר  :56'  מסהחלטה

  .החקלאית

  

  :ה אישיל עירייה בחוז"מינוי מנכ.     4

כפי שהתקבלה פה החלטה אנחנו יצאנו .  ל עירייה בחוזה אישי"מינוי מנכ:  חמו�יהודה ב�

פרסמנו אותו . קצת אינפורמציה לגבי המכרז. ל העירייה"במכרז למינוי מנכ

הציגו את מועמדות� כמאה שלושי� . במש� שבועיי� בעיתונות הארצית

, הועדה.  כשבעי� מועמדי�מה� זומנו לראיונות בועדת הבוחני�, מועמדי�

לאחר שמיינה את כל מי שזומ� והגיע החליטה לשלוח למיו� נוס� של חברה 

אחד נעדר . שראיינה שבעה מתו� שמונה שנשלחו אליה' אלטל'חיצונית בש� 

לאחר שראיינה אות� על ידי מאבחנת נבחרו עוד שלושה .  ל"עקב נסיעה לחו

קיבלת� את פרוטוקול , ושה שנבחרומבי� השל. לעבור עוד אבחו� של גרפולוג

נבחר פה אחד רואה חשבו� אייל יוניא� אשר השעה את , ועדת הבחינה

השעה את פעילותו ממועצת , פעילותו מאז החליט להגיש את המועמדות

בחרו באייל , כמו שאמרתי קוד�, חברי הועדה. העירייה ומכל פעילות העיר

שאייל יוניא� יצא הראשו� בפער אני יכול לומר בגאווה לא מבוטלת . פה אחד

היא חברה שמייצגת ' אלטל'חברת . לא מבוטל לאחר המועמדי� האחרי�

ג� . במשרדי� ממשלתיי�, ברשויות מקומיות, פירמות די גדולות בחברה

המועמד של הועדה שמוצג פה . ג� במגזר הציבורי, ג� במגזר הפרטי, ל"בצה

זה ' א'או ב' ע'הערות ב,  נוספותא� יש למישהו שאלות. היו� זה אייל יוניא�

  .בבקשה. הזמ�

אני , כשהיה כל העליהו� סביב זה, ל הקוד�"ג� בזמ� בחירתו של המנכ: סיימו� גולדמ�
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ל צרי� להיות איש אמונו של ראש "טענתי שלמרות שיש חוק של מכרזי� מנכ

אני שמח שקרה כ� שבמכרז הזה אייל . כי ה� צריכי� לעבוד בחד, העיר

אני מבר� על . בהפרש ניכר מהאחרי�, ראשו�, ו שאתה אומרכמ, הגיע

  .בחירתו

  ?עוד מישהו. תודה רבה: חמו�יהודה ב�

  . מקובל על ידי ראש העיר�משרת אמו�  : ח��משה אב�

אני יכול לומר בנושא של משרת אמו� שג� היו� במשרד הפני� בשיחה : חמו�יהודה ב�

ל עירייה יבחר "חקיקה שמנכשהייתה לי ע� משרד הפני� בפירוש הולכי� ל

מומל� של ראש , קרי. על פי המפתח של ועדת רביבי והמשרדי� הממשלתיי�

למרות , אבל למרות זאת. העיר שיעבור את תנאי הס� של ועדת רביבי

שבועדת הבחינה היו הצעות של לא מעט חברי� שלא נשלח את אייל לבחינות 

למרות שזה היה , ות החברי� לא קיבלתי את הצע–' וכו' ולא נצא למכרז וכו

לא לעשות שו� , החלטתי כ� לשלוח את אייל למבחני�. כמעט פה אחד

יש לי פה . ואני שמח שבמבח� התוצאה אייל עמד בצורה מכובדת. הנחות

אבל כל . כמוב�, מטעמי צנעת הפרט אני לא אפי� אותה. חוברת ע� התוצאות

ני אראה לכ� את א, מי שמעוניי� מבי� חברי המועצה מוזמ� ללשכתי

, לא יכול לתת לזה פומביות, בייעו� שקיבלתי כמוב�. התוצאות של המבחני�

אבל יכולי� לראות את התוצאות ואת ההבחנה הברורה של המועמדי� אשר 

  .ניגשו לבחינה

  ?מתי הוא מתחיל, יהודה  :יש'בוקי צ

דש ימי� לאחר אייל למעשה ג� בועדת המינו� אמר שהוא יכול להתחיל כחו :חמו�יהודה ב�

. הוא צרי� להשתחרר כרגע ממקו� העבודה שהוא עובד. שאנחנו נמנה אותו

אני מאד מקווה שהזמ� הזה , למרות שהוא הודיע לפני כשלושה שבועות

  .יתקצר לטובתי

  ?הא� הוא ימשי� למנוע את עצמו מפעילות במסגרת העירונית  :יש'בוקי צ

 מהרגע שאנחנו נאשר אותו הוא חוזר לתפקד ,לפי ייעו� משפטי שיש לאייל :חמו�יהודה ב�

הוא מתפטר מחברות במועצה ומתחיל לתפקד בניהול . לא כחבר מועצה

  .הכללי של העיר
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  ?מי חבר המועצה הבא שנכנס :סיימו� גולדמ�

  .סבא�היה יושב ראש ארגוני המתנדבי� בכפר. 'מעו�' אריה אברה� מתנועת  :חמו�יהודה ב�

ה שאי� שאלות אני מבקש להעמיד להצבעה את מכוו� שאני רוא?  שאלות  

כמוב� בחוזה אישי בכפו� לכל , ל העירייה"מינויו של אייל יוניא� כמנכ

  ? מי בעד. ההוראות של משרד הפני� כמזכיר העירייה

  ?לתקופה של שנה  :יש'בוקי צ

בהתא� לשביעות רצו� של , לאחר מכ�, תקופת הניסיו� תהיה שנה, כמוב�: חמו�יהודה ב�

  .תודה רבה. פה אחד? מי בעד. עצת העירמו

  

ל העירייה " מינויו של אייל יוניא� כמנכמחליטי� לאשר פה אחד את: 57'  מסהחלטה

  .בכפו* לכל הוראות משרד הפני� כמזכיר עירייה, בחוזה אישי

  

  : מנהלת לשכת ראש העיר–אישור משרת אמו� .      5

אני חייב לציי� שכאחד .  כת ראש העיר מנהלת לש–אישור משרת אמו� :  חמו�יהודה ב�

הייתה לי שיחת היכרות ע� , שנכנס חדש למערכת הייתה לנו שיחת היכרות

לא העלינו את נושא , לא העלינו את נושא מנהלת הלשכה. משרד הפני�

הממונה על השכר במשרד . תו� כדי השיחה הנושא הזה עלה. העוזר האישי

שעדי� וכדאי ורצוי ונחו� שמנהלת הפני� מר שפיצר העיר את תשומת לבי 

לי זה . למרות שזה משרת אמו�, הלשכה תעבור אישור של מועצת העירייה

אני צרי� , כ� אומרות התקנות, אבל מכוו� שכ� אומרי� הנהלי�, קצת מוזר

להביא את אישור מנהלת הלשכה שלי הגברת יעל ויסמ� שהיא עובדת מהיו� 

אנחנו , שלא ידעתי את התקנותלמרות . הראשו� שהתחלתי את עבודתי

מכוו� שמותר ג� למי שיודע את , במסגרת החוק, נמצאי� במסגרת המקובל

כ� . מותר חצי שנה ראשונה למנות ורק לאחר מכ� להוציא למכרז, החוק

שאני צרי� את האישור של מועצת העירייה להמשי� ולהעסיק את מנהלת 

   .רק אישור מועצה.  הלשכה שלי הגברת יעל ויסמ�

אבל המינוי הזה טעו� , מנהל הלשכה פטור ממכרז היות ומדובר במשרת אמו�  :בתיה ברא�
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  . את אישור מועצת העירייה

', וכו' למרות שזה מכרז אמו� וכו, למשל העוזר האישי יצטר� לצאת למכרז :חמו�יהודה ב�

? אפשר לאשר פה אחד. הערות, שאלות. אלה ה� הנהלי� ובה� אנחנו נעמוד

  .פה אחד, תודה רבה? מי בעד

  

סמ� כמנהלת לשכת ייעל ו'  מינויה של הגבמחליטי� לאשר פה אחד את  :58'  מסהחלטה

  .ראש העיר

  

  :בחירת סגני ראש העיר.    6

כפי שקיבלת� ביו� שישי את . בחירת סגני ראש העיר, נעבור לסעי� הבא: חמו�יהודה ב�

וג� ' הליכוד'לבי� סיעת ' מעו�'ההסכמי� הקואליציוניי� שנחתמו בי� תנועת 

. שלחתי את ההסכמי� הקואליציוניי� לכל חברי המועצה', שינוי'סיעת 

ההסכמי� .  למדנו מהטעות של הישיבה הקודמת ששכחנו את בני כברה

. עור� די� קובי אוחיו� אני מבקש למנות אותו כסג� ראש העירייה. מפורטי�

ב מאד בעשייה הציבורית יהיה מעור, הוא יהיה אחראי על כל נושא התחבורה

אני לא אמנה את כל ההסכ� הקואליציוני ע� התפקידי� . כמוב�, העירונית

אבל מפורט בפניכ� ההסכ� הקואליציוני , שסיעת הליכוד לקחה על עצמה

בטר� אביא להצבעה את אישור מינויו של . 'שינוי'וג� ע� ' הליכוד'ג� ע� 

זה , הערות,  יש למישהו שאלותא�, סג� ראש העירייה עור� די� קובי אוחיו�

  .המקו� וזה הזמ�

  ? מה זה הדחייה של שכרו של קובי  :יצחק יואל

ובמסגרת הפנייה לעובדי� הבכירי� , כפי שפתחתי אני את הקדנציה, קובי: חמו�יהודה ב�

בני . אני קיצצתי משכרי בעשרה אחוז. סבא שיקצצו משכר��בעיריית כפר

שלושה , ודשי� הראשוני� ללא שכרכברה התחיל את עבודתו בשלושה ח

חודשי� לאחר מכ� יהיה בחצי משרה ורק לאחר מכ� הוא יעלה למשרה 

מכוו� שאני יכול להעיד על שיתו� פעולה מלא ביני לבי� קובי מזה . מלאה

אז אני ביקשתי מקובי שיתחיל כבר בחצי משרה ולא , יותר משלושה חודשי�
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. קש לאשר אותו במשרה מלאהבעוד שלושה חודשי� אני מב. במשרה מלאה

אבל כפי , הוא יהיה אחראי על התיק המרכזי זה יהיה תיק התחבורה

זה התשובה לגבי .  שמפורט פה בהסכ� יש לו עוד תפקידי� רבי� ונוספי�

  .   השכר

. ירי� את ידו? מי בעד אישורו של עור� די� קובי אוחיו� כסג� ראש העירייה  

לאחרונה יצא לנו , רוצה לאחל ל� באופ� אישיאני , קובי.  תודה רבה, פה אחד

כמי שעבר את מערכת הבחירות . לשוחח הרבה ואני יכול לומר ל� דבר אחד

אני רוצה לומר ל� , האחרונה והיו עליות ומורדות כצפוי וטבעי בבחירות

למרות , שאני שמח באופ� אישי שאתה מתחיל את שליחות� באופ� פורמלי

אני בטוח . ר מחודשיי� שאתה נמצא לצדיזה יות, שכפי שאמרתי קוד�

אני מאחל ל� באמת . שמהניסיו� שצברת לא רק אני אהנה ג� תושבי העיר

ג� בש� . בהצלחה. אי� ספק שבש� כל חברי המועצה, הצלחה בשמי

  .כמוב�, העובדי�

  

 אוחיו� כסג� ראש יעקב ד"עו  את מינויו שלפה אחד לאשרמחליטי�  :59'  מסהחלטה

בחירת ראש הרשות וסגניו ( לחוק הרשויות המקומיות 15פ סעי* " ע,בשכר, העיר

�  .1975 –ה "תשל, )וכהונת

  

כמו שאמרתי במהל� תחילת הקדנציה ', שינוי'הסכ� ע� תנועת , הסג� השני :חמו�יהודה ב�

התכוונתי מלכתחילה לקיי� קואליציה רחבה ככל שרק נית� . לבי ופי שווי�

חלט מאמי� שאנחנו נמצאי� בתקופה שכול� כי אני בה, מסיבה אחת פשוטה

האחריות היא גדולה ביותר מכדי לשאת אותה על . צריכי� לשאת בנטל

אני חושב שבהחלט אנחנו במגמה הזאת . הכתפיי� הצרות שלי בלבד

אני מאד . שהולכי� ומרחיבי� את הבסיס הקואליציוני ע� הסיעות הנוספות

. 'העבודה'תו� ג� ע� תנועת מקווה שבעתיד הקרוב הבא עלינו לטובה נח

סיימו� יכה� כסג� ראש . גל�סיימו� גולדמ� וגיא ב�' שינוי'חתמנו ע� תנועת 

.  מ בפועל של החברה הכלכלית"הוא ימונה כמ. לא בשכר, העירייה בתואר
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אני אומר את זה מהזיכרו� אבל יש פירוט מורחב יותר , כפי שמפורט, בנוס�

ר הועדה למעמד הילד והנוער וועדה "ליוגיא ימונה . בהסכ� הקואליציוני

אני מבקש א� יש . חברויות בועדות כפי שמפורט, כמוב�. לנגישות לנכי�

במידה ולא להביא לאישור המועצה את , למישהו שאלות והערות זה הזמ�

פה , תודה רבה? מי בעד. מינויו של דוקטור סיימו� גולדמ� כסג� ראש העירייה

. המו� המו� הצלחה, סיימו�, ני רוצה לאחל ל�א. אני מאחל בהצלחה.  אחד

ארבעה חודשי� �ואנחנו רק בשלושה, בס� הכל חברות� החדשה במועצה

ואני בטוח . אני מאד מקווה שנוכל כולנו ביחד לתרו�, האחרוני� מכירי�

ואנחנו נרגיש , סבאית�שביכולת� וביכולתו של גיא לתרו� לציבוריות הכפר

  .את זה בימי� הקרובי�

  

 כסג� ראש ר סיימו� גולדמ�"ד מחליטי� פה אחד לאשר את מינויו של :60'  מסלטההח

בחירת ראש הרשות וסגניו ( לחוק הרשויות המקומיות 15פ סעי* "ע, בתואר, העיר

�          .1975 –ה "תשל, )וכהונת

    

ושה  אנחנו מינינו על פי המותר בחוק של. אני רוצה להדגיש למע� הסדר הטוב :חמו�יהודה ב�

אנחנו בבוא . טר� מינינו ממלא מקו�. אחד בתואר, שניי� בשכר, סגני�

במסגרת המשאי� והמתני� הקואליציוניי� , אי� אני אגדיר את זה, העת

אני . עדיי� לא הגענו להבנות לגבי הממלאי מקו�, הגענו להבנות שיהיו סגני�

ד יודע ממקומות אחרי� שבהיעדרו של ראש העיר אפשר למנות את אח

אבל ג� , לעת עתה אני לא מתכוו� להיעדר מהעיר. הסגני� כממלא מקו�

בהחלט נוכל להסתדר . כשאני אצא לצומת רעננה אז נמנה את אחד הנציגי�

אני מודה לכל . בי� שלושת הסגני� בכדי שימלאו את מקומי בהיעדרי

  .החברי� ובהחלט מאחל בהצלחה לסגני�

  

  :ניות עבודות פיתוח אג* ההנדסהר בהתא� למסגרת תוכ"אישור תב.    7

הסעי� , למע� האמת. 7נמצא אתנו מהנדס הרשות יוסי מאיר בנושא סעי�  :חמו�יהודה ב�
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נדמה לי היה , הזה היה בישיבת המועצה הקודמת ובגלל סדר היו� העמוס

ביקשתי ממהנדס . אז דחינו את הנושא להיו�, באותו יו� איחוד בתי ספר

ת תוכנית העבודה בנושא פיתוח לאור השאלות של העיר לבוא לכא� ולפרט א

  .בבקשה יוסי. החברי� ובמיוחד החדשי�

 389 � מיליו� ו39 �תוכנית עבודת הפיתוח לשנה הנוכחית הנה מסתכמת ב  :יוסי מאיר

והמועצה ,  מיליו� שקל18רי� אשר אושרו בעבר זה "כאשר תב.  אל� שקל

כאשר .  אל� שקל662ו�   מילי24 �רי� ל"מתבקשת לאשר נכו� להיו� תב

עבודות ביוב קווי� ,   אל� שקל700 מיליו� 5 –כבישי� : החלוקה היא

 מיליו� 7 –עבודות ניקוז ,   מיליו� שקל12 –ראשיי� ומכוני שאיבה ענבר 

  .שקל

רי� האלה ראשית לכל כלולי� שטח האוניברסיטה "אני רוצה להדגיש שבתב  

 זה של 276.   לזוגות צעירי� יחידות דיור580שמתוכננות להיבנות ש� 

 והשאר זה של 276חלק של העירייה . יש ש� שני חלקי�, העירייה

  .ס� הכל.   אוניברסיטת ירושלי�

  .  לזוגות צעירי�276מתוכ� , ס� הכל יחידות דיור  :רינה פז

הנושא הבעייתי .  לא חייבת.  האוניברסיטה יכולה לבנות ג� לזוגות צעירי�  :יוסי מאיר

קווי . זה נושא של ביוב,  מיליו� שקל12, כפי שאת� רואי�, יותרהמרכזי ב

אנחנו הגענו .  סבא נמצאי� במצב בכי רע�הביוב המרכזיי� בעיריית כפר

כי קווי , למצב שנכו� להיו� צרי� לשקול מת� היתרי בנייה לכל בנייה נוספת

שלא לדבר על קו סליקה של . במיוחד במרכז העיר, הביוב שלנו מלאי�

שאליו מחובר , עי� שנה במערב העיר שנמצא לקראת קריסה מוחלטתארב

, למעשה.  כל השכונות המערביות של העיר ושכונת עליה', מאיר'בית חולי� 

אי� דבר יותר חשוב השנה הנוכחית מלטפל בקו הסליקה ובקו הביוב של 

  .מערב העיר

  ? כל הזה הקו המרכזי שאליו נשפכי�? קו סליקה בעצ� מהו: עמוס גבריאלי

 2.מ.ושכונת ב' מאיר'קו סליקה מנקז ושואב את כל הביוב של בית חולי�   :יוסי מאיר

, על קו הסליקה הזה תעמודנה שתי השכונות החדשות. ושכונת עליה

.  יחידות דיור5000 של כמעט 80  ואחת60אחת . השכונות הירוקות
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אני , יש לנו בעיות קשות. קו הסליקה ממש  גולש, כשלמעשה היו� הוא מלא

  .לא יכול אפילו לתאר

  ?מרחיבי� אותו או בוני� חדש: עמוס גבריאלי

הוא צינור , קו הסליקה הקיי� הוא ארבעי� שנה. בוני� קו סליקה חדש  :יוסי מאיר

אני חושב . התנתקנו מרעננה, הרי את� יודעי�. הוא מתפוצ� כל יו�, אסבסט

העמסנו את בית חולי� , התנתקנו מרעננה. שזו הייתה טעות אסטרטגית

 זה סביוני 3. מ.שכונת ב. לקו הסליקה הזה שלעול� לא תוכנ� לזה' מאיר'

מנהלת הביוב כבר אישרה . הכפר חוברה לאותו מכו� שאיבה ולקו הסליקה

דת השקעות טר� אישרה כי יש התנגדות של וע. בועדת שיפוט את הביצוע

האוצר הנובע מכ� שהאוצר אומר שהרי למעשה המימו� צרי� לבוא מעיריית 

אנחנו רק מבקשי� . בכל מקרה הוא בא, והוא באמת צרי� לבוא. סבא�כפר

  .הלוואות זולות, הלוואה ע� ריבית מועדפת

  ?מאיפה הכס� הזה בא. לא הבנתי: עמוס גבריאלי

הכס� הזה צרי� לבוא מהשכונות המערביות וחלק מההרחבה של בית חולי�   :יוסי מאיר

  .'מאיר'

  ?זה רק מהיטלי השבחה: עמוס גבראילי

  . מהיטלי ביוב, לא  :יוסי מאיר

  ?כל הסכו� הזה נגבה בעצ� מהתושבי�: עמוס גבריאלי

� יגבה מהיטלי הביוב של השכונות המערביות של הרחבות שיהיו בבית חולי  :יוסי מאיר

  .והרחבות שיהיו בשכונת עליה וכל הבנייה החדשה' מאיר'

. בוא נעזוב רגע את הצד הטכני. אולי בש� כול�, יש לי רק בקשה פה, יוסי  :יצחק יואל

אנחנו שומעי� פה כל הזמ� מה צרי� . הייתי רוצה לשמוע מדני פע� נוספת

רות וחסר לי עוד תשובה אחת זה את מקו. וכמה זה עולה וכמה זה מתוכנ�

אני מבקש שדני יית� . עד כמה זה אמיתי כ� או לא, שני�. אחד, המימו�

חשוב מאד כי . על השורה האחרונה של מקור מימו�, אולי כמה דקות, סקירה

  . רי� הולכי� ונעלמי�"נראה לי שזה פה משהו ענק שהתב

ר מגובי� במימו� אש, רי� מגובי� במימו� נפרד"כל התב. סליחה, סליחה  :יוסי מאיר

הרי יש לנו עודפי� . יש קר� כבר קיימת. אנחנו גובי� במסגרת היתרי בניה



  19/04/04    ישיבת מועצה מן המניין

  הרי שהנוסח המחייב הוא זה המצוי בידי העירייה, י שמופיע במשרדי העירייהלבין נוסחו כפ,  אשר הופק באמצעות האתרפרוטוקול נוסח הןבמקרה של אי התאמה בי
  

  

18  

מתקציבי� רגילי� של , לא שקל אחד אפילו, זה לא הול�. בקרנות פיתוח

  . העירייה

השיטה של המימו� של . השאלה של איציק הייתה נכונה. בבקשה, ברשותכ�  :דני בוסטי�

 שיטה של גבייה באמצעות היא, של העבודות פיתוח האלה, היטלי פיתוח

ומאחורי חוק עזר ניצב . כשכל חוק עזר בעצ� מגיע הנה לאישור. חוקי עזר

כשהתחשיב מביא בחשבו� בנייה עתידית על פי תוכניות מתאר , תחשיב

על פי ההכנסות מול הוצאות .  ואומר כמה כס� צרי� להיכנס לאור� השני�

כל מיני כאלה , יקוז או טיהורחזויות של פרישת קווי� וכל הנושא של האגני נ

זה מחולק על פני ס� הכל . העסק הזה מובא בחשבו� מצד האוצר, דברי�

מחושב על פי יחידת החישוב של חוק העזר שזה יכול , הבנייה העתידית

כולל קרנות .  ועל פי זה נעשה הגבייה, פיר מטר שטח, להיות פיר מטר בנוי

חיצוני מטע� משרד הפני� ועל פי משרד של משרד , יש שיטה שעוברת. מימו�

רי� "ה� לפעמי� עוצרי� אישורי תב, יותר מזה. זה מאשרי� את חוק העזר

זה כלי ג� לבחו� שרשות , כלומר. עד שהרשות לא מעדכנת את חוק העזר

  . גובה כמה שצרי�

  ?אי� זה מסתדר ע� שלב הביניי�  :יצחק יואל

 מול היתרי בנייה עתידיי� לאור� הגבייה מתבצעת, ברגע שיש חוק עזר  :דני בוסטי�

כל כס� שנכנס נכנס לקר� פיתוח , כאשר אנחנו משתמשי� כל הזמ�. השני�

  . קר� לניקוז, קר� לכבישי�, יש לנו קר� לביוב. מיועדת

  ?מה צפי הגבייה המקסימלי של המתח� הזה לצור� הביוב היו�: עמוס גבריאלי

  .סהיש לי את כל מקורות ההכנ, בהחלט  :יוסי מאיר

  .בהנחה ששבעי� וחמישה אחוז ישלמו: עמוס גבריאלי

מאחר ואת , כשיש מצבי� שבה�, בצד העקרוני. עוד מילה לאיציק יואל  :דני בוסטי�

אז סיטואציות , ההשקעות צרי� לעשות מראש ורק אחר כ� את האכלוס

כאשר . זה בעיקר בתחו� הביוב. שבה� מתקבלות הלוואות כמימו� ביניי�

 בדר� כלל המקורות שלנו מספיקי� ואנחנו בוני� על פי קצב ביתר המקרי�

יש לנו בקרנות פיתוח באופ� תיאורטי יש כספי� שמיועדי� . ההכנסה

ברגע שהולכי� לאכלוס של . למטרות האלה ואנחנו לא חוסכי� בעניי� הזה
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כי למעשה הכס� כבר נגבה . אזור אז אנחנו עושי� את הפיתוח כמה שצרי�

  . דירה מגיע לו את הפיתוחותושב שקנה ש� 

כמו עליה או כמו , הא� אזורי� שנבנו, כשמדובר על היטלי�. יש לי שאלה  :יואל ברו�

  ?ה� ג� יישאו בהיטלי� מסוימי�, אזורי� אחרי�

  .רק א� יש תוספת בניה או זכויות בניה ה� יישאו בנטל  :יוסי מאיר

ו נדרשי� הקדנציה לאשר זה הפע� השלישית שאנחנ, א� אינני טועה, יוסי  :רינה פז

ר של "השאלה שלי א� היו� על ידי אישור התב.  רי� לעבודות בכבישי�"תב

זה דבר ? 2004 אתה מכסה את כל העבודות בכבישי� לשנת 700למשל מיליו� 

הא� כבר בוצעו כל העבודות שאושרו ג� בקדנציה הקודמת , דבר שני. ראשו�

  ?שהיו בעדיפות ראשונה שניה שלישית

 מיליו� מאתיי� זה פיתוח שטח 2 �ה.  זה מחולק5700.   יש שני מישורי� פה  :מאיריוסי 

. אוניברסיטה שעוד לא התחלנו לעבוד ובשלב הזה אפילו לא פרסמנו מכרז

  .אנחנו מתוכנני� ומוכני� לביצוע

  ?וכל הבעיות שהיו ע� האוניברסיטה כבר נפתרו  :רינה פז

חלק של הכבישי� בקטע המזרחי של .  סיו�עוד לא נפתרו אבל זה לקראת  :יוסי מאיר

. עכשיו בביצוע, רי� אושרו בקדנציה הקודמת"העיר מתבצעי� היו� כשהתב

, הבניה הסתיימה. חלק אחר של כבישי� יבוצע במסגרת הוצאת היתרי בניה

הסתיימה , הסתיימה הבניה ברחוב אברה� קר�, לדוגמא, למשל כרגע היו�

דרושי� . הסתיימה הבנייה ברחוב השרו�, הבניה ברחוב הרצל פינת הגלבוע

מבוצעת ישר ע� גמר . שטחי� ציבוריי� פתוחי�, לבצע הרחבות כבישי�

  .הבנייה שאנשי� יתאכלסו כבר

כי שני מיליו� אתה אומר שזה , השלושה מיליו� האלה שנשארו  :רינה פז

  ?לאוניברסיטה

 4.מ.ב, כל אלה. גינות, פי�"שצ, זה השוט� היו� יומי שאת� רוצי� הרחבות  :יוסי מאיר

הכל שטחי� ציבוריי� , הכל הרחבות. א� עברת� ש� בשכונה החדשה

  .רי�"פתוחי� מבוצעי� במסגרת תב

  .כמו שאמרנו  בעדיפות שלישית ושנייה? והחובות מהעבר כבר בוצעו  :רינה פז

מראש גובי� את . השוט� אנחנו גובי� את ההיטלי� במסגרת היתר, למשל  :יוסי מאיר
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אותה , למעשה ה� ממני� מראש. אנחנו ישר יוצרי� התחייבות לביצוע. זה

  .שכונת הפארק, הכל ממומ� מראש, 4.מ.שכונה ב

הכוונה שלי א� רשימת רחובות שהיו . אני לא מתכוונת למה שממומ� מראש  :רינה פז

את , בעדיפות שנייה ושלישית בקדנציה הקודמת שאישרנו כבר את אות�

  ? הא� זה בוצע, ר"התב

  .  עכשיו הביצוע  :יוסי מאיר

אנחנו כבר לפני זה בנינו על צפי של היטלי� , בעצ�, כשסביוני הכפר נבנתה: עמוס גבריאלי

לפי . מסביוני הכפר כדי לכסות בעצ� את מה שסביוני הכפר היו� מקבלת

היו� כששכונות , על פניו בהגיו� הזה אנחנו צריכי� להיות תמיד, ההגיו� הזה

מה שבעצ� . ה כל מה שיש פה נועד רק לשכונות שטר� נבנוולמעש, קיימות

אומר אבל שהתשתיות שאנחנו בוני� היו� נועדו ג� לספק שכונות קיימות 

השאלה א� אנחנו נמצא את . שעל פניו כבר מזמ� סיפקו את הדברי� האלה

, זאת השאלה הגדולה, הא� יש לנו מספיק רזרבות, עצמנו בסופו של תהלי�

לפתח את מה שצרי� לצור� בית חולי� , ות ירוקות חדשותלקבל שתי שכונ

  .זו השאלה היחידה. שהיו� נופל עלינו' מאיר'

הוא אמר שתיאורטית קיימת רזרבה . לא שמעת מה שאמר דני, עמוס  :יוסי מאיר

. זה קיי� כס� שקיבלנו וטר� ניצלנו אותו. זה לא תיאורטית. בקרנות פיתוח

  זה חלק של מימו� שגבינו 

? אבל הוא קיי�. הוא קיי� בספרי� כעודפי�. השאלה א� הוא קיי�, יוסי:  גבריאליעמוס

  . דני עושה לא.  לא קיי�

  ):2A. קלטת מס(

אז אנחנו , כאשר יש גירעו� כפי שהוא, תזרימי�. סליחה, סליחה, סליחה  :יוסי מאיר

  .  אבל היעוד של הכס� הוא יעוד ידוע שלא נוצל. יודעי� למה

את� כללת� איזה שהוא קטע של .  יש לי שתי שאלות לגבי שני רחובות: תאבינוע� גרנו

  . קטע שלא קיי�.  הטייסי� מדרו� לבית העלמי�

  .  השרו��זה הוד  :יוסי מאיר

  ?הא� זה מתקשר ע� עקירת חלק מיער אוסישקי�: אבינוע� גרנות

סדר היו� לא שיער אוסישקי� לא יהיה על . אי� אפילו לא קשר מקרי, לא  :יוסי מאיר
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  . בזמ� הקרוב

  .אבל זה בדיו� אחר: אבינוע� גרנות

  .זה בהחלט לא קשור  :יוסי מאיר

  ?אז הטייסי� ממשי� עד יער אוסישקי� לפי התוכנית: אבינוע� גרנות

ויהיה כביש שירות , ש� הרי בוני� מחל�, הטייסי� זה מנורדאו עד סוקולוב  :יוסי מאיר

  ורה ארוכה   זה שורה אחת מש…. ב.ש� במסגרת מ

מכל היער ? חי�שורה אחת מהטייסי� ושורה אחת מהכביש שיוצא מתל: אבינוע� גרנות

  .יישארו אולי שני עצי�

  .  חי אי� בעיה�מתל  :יוסי מאיר

  .זה יער חורשה שדרה. זה יהפו� לשדרה. היו� זה כבר חורשה: אבינוע� גרנות

  . גרועהיש לנו בעיה ע� סוקולוב יותר . הנושא יועלה  :יוסי מאיר

והוא על . הקטע הזה הוא לא קיי�. אנחנו מדברי� על קטע שהוא לא קיי�:  אבינוע� גרנות

  ?השרו� ואנחנו מממני� אותו�שטח של הוד

�אני מניח שנסכ� שהוד.  85/15,  אחוז משרד התחבורה85קוד� כל מממ�   :יוסי מאיר

� שמת� א, אנחנו הרי עצרנו, �"בשלב הזה מע. השרו� ישל� את הקטע שלו

� בינתיי� לא מאשרת לנו את "כי מע, עצרנו את העבודה, בראשוני�, לב

אבל זה .  השנה זה ייגמר. זה צרי� להגיע לחניו� של הרכבת.  הביצוע

  .בתקציב

אי� . חבצלת השרו� יש לו שני חלקי�. רק עוד שאלה קטנה פשוט מסקרנות: אבינוע� גרנות

  ?הוא מיועד להרחבה. קאהחלק הצר דוו, אתה מרחיב את החלק השני

  .מיועד להרחבה  :יוסי מאיר

  ?החלק הצר שלו: אבינוע� גרנות

אי� , תראה. אז מרחיבי� את החלק הצר. הרי את החלק הצר צרי� להרחיב  :יוסי מאיר

לא בחלק , ש� הולכי� לבנות בית. לנו בתוכנית העבודה את חבצלת השרו�

  . נו לחבצלת השרו� שו� תכנו� אי� ל2004 �אבל בשלב הזה ל. ואז נשקול, הצר

ר בהתא� לתוכנית המפורטת "אני מבקש להעמיד להצבעה את אישור התב: חמו�יהודה ב�

  ? מי בעד. פה

  ?לא צרי� לאשר כל דבר בנפרד  :קובי אוחיו�
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ר לעבודות כבישי� השלמה "  אני מבקש להעמיד להצבעה את תב.ודה קובית: חמו�יהודה ב�

  .פה אחד, תודה רבה?  בעדמי,  אל�700 מיליו� 5של 

ר לעבודות ביוב קווי� ראשיי� ומכוני "אני מבקש להעמיד להצבעה את התב  

  .פה אחד, תודה רבה? מי בעד. ח" מיליו� ש12השלמה של , שאיבה

  .פה אחד. תודה רבה? מי בעד. ח" מיליו� ש7ר לעבודות ניקוז השלמה של "תב  

  

            :קמ�� כדל"מאשרי� פה אחד התברי :61'  מסהחלטה

  רי� שאושרו     חסר לאישור    מקור המימו�"ר      תוכנית עבודה    מזה תב"נושא התב
  

     קרנות הרשות                                                                                    5,700,000         9,991,571        15,691,571עבודות כבישי�  
  היטלי פיתוח

  
         הלוואות מנהלת12,000,000                                                11,863,860עבודות ביוב          

  או/            הביוב  וקווי� ראשיי�                                                                                      
ומכוני שאיבה                                                                                                  קרנות הרשות                              

                                           היטלי פיתוח                                                                                   
  

  

  
,                                                                                                       קרנות רשות7,000,000                    341,500                 7,333,600עבודות ניקוז         

  היטלי פיתוח

רוצי� להגדיל .  אני רציתי להגיד שזה כבר ברור לבד שתערי� הניקוז יגדל  :יוסי מאיר

  . אותו

תערי� הניקוז של . ההערה שהמהנדס מבקש להדגיש והיא חשובה, טוב :חמו�יהודה ב�

אז אנחנו . לא רק באזור השרו�, סבא הוא מ� הנמוכי� ביותר�עיריית כפר

  .  כמוב� שהולכי� להגדיל כצפוי את תערי� הניקוז

  

  :אישור הרכב המועצה הדתית.   8

כמה מילות רקע לפני שאנחנו עוברי� לאישור .  אישור הרכב המועצה הדתית: חמו�יהודה ב�

 במאי היינו חייבי� להעביר למשרד ראש 2 �לי היה ידוע שעד ה. ההרכב

ד הדתות את ההמלצות של מועצת העירייה הממשלה שהוא הממונה על משר

אני לא רוצה כרגע לחשוד בכשרי� אבל במקרה נודע לי ביו� . לגבי ההרכב

רביעי לקראת ערב שעד יו� ראשו� עד אתמול היינו אמורי� להעביר את 
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למחרת בבוקר התקשרתי .   במאי יהיה פרסו� ברשומות2 �כי עד ה, השמות

טיי� וכמוב� שזעמתי על זה שהסתירו ע� מי שהתקשרתי במשרדי� הרלוונ

ולכ� נשלח . קבלנו ארכה עד מחר להגיש את השמות. את המידע הזה ממני

הסעי� הזה בסדר היו� רק ביו� חמישי כשביקשתי ממזכירתי לבקש מחברי 

ביו� חמישי . זה ג� בגלל הסעי� הזה, המועצה שמי שמעוניי� לשאול שאלות

וע� , לכ� זה נעשה קצת בלח�, יי� פגישותלא יכולנו לק, בערב היה יו� עמוס

  .החברי� הסליחה

, סבא ממשיכי� ע� אותו מספר�לגבי הרכב המועצה הדתית אנחנו בכפר  

 10 �ו,  אחוז בהמלצת השר45,  אחוז בהמלצת המועצה45 �כש. תשעה חברי�

הרעיו� היה להגיע . ע� רבני העיר נפגשתי.   אחוז מוסכ� על ידי רבני העיר

ל תשעה חברי� שיומלצו על ידי מועצת העירייה בפני השר להסכמה ע

כשהמגמה היא שהרכב המועצה הדתית ישק� את מרבית הקהילות והעדות 

היות ומספר חברי המועצה הוא , לדעתי, משימה לא פשוטה. סבא�בעיר כפר

זה הזכיר לי פע� איזה שיריו� שהיו צריכי� במפלגת , ולכ�. קט� יחסית

אשה , גמלאי, בודה היו בוני� רשימה היו צריכי� צעירבמפלגת הע. העבודה

שהיא צעירה ונראית , חיפשו מישהי שגרה בשכונות. ומישהו מהשכונות

אבל הצלחנו למצוא תשעה אנשי� שפחות , לא הצלחתי למצוא כזו. גמלאית

למע� . שוחחתי לא מעט ע� ראשי הסיעות. יש לנו תשעה מומלצי�, או יותר

אני קצת בקי בתחו� הזה מכוו� שהגשתי , מת למשלבקדנציה הקוד, הסדר

נגד ראש העיר ונגד שר הדתות דאז על זה שלא , � נגד החלטת המועצה"בג

 אחוז של המועצה יש עדיפות 45אז ג� בייצוג הפוליטי של . קיבלנו ייצוג

כמו שקרה לנו , למשל? מתי כ�. לא בהכרח, זאת אומרת, למפלגות דתיות

במצב שכזה כמוב� , ל"והמפד' שינוי, 'ע� שני מנדטי�הפע� שיש שתי סיעות 

. ל מכוו� שהיא מפלגה שמייצגת את הציבור הדתי"שהעדיפות תינת� למפד

כלל , יחד ע� זאת השתדלנו למצוא נציגי� שיתנו מענה על כלל הזרמי�

  . מרבית הזרמי� והקהילות פה בעיר, הסיעות

ארבעה ,  נפרט ארבעהבפרוטוקול שנשלח למשרד ראש הממשלה מחר אנחנו  

הייתה לי . מוסכמי� עליה� האנשי�. אבל הייתה לי שיחה ע� הרבני�. ואחד
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וג� נציג . ומוסכמי� עליה� האנשי�, ע� ראשי הסיעות, כמו שאמרתי, שיחה

אחרי מרתו� דיוני� שהיה עד כניסת השבת , השר שהעברתי לפניו את השמות

  :אז הצלחנו להגיע לרשימה הבאה, ומצאת השבת

יצחק , בכור וקני�, י�ימרדכי אלבו, פנחס אלמשעלי, עורכת הדי� סמדר גרוס  

  , ארנו� לוי, קלעי

  .אולי יותר לאט כי אני רואה שיש פה אנשי� שרושמי� את השמות, יהודה  :יש'בוקי צ

  . ילטו� ומשה קורצווייעיש ב, מ�'חנניה ריצ.  זה לא השתנה מהצהרי�: חמו�יהודה ב�

ג� בקדנציה הקודמת הייתה אשה .  אני מברכת שיש אשהקוד� כל  :מירה פז

  .והפע� אני מבינה שלא קונסרבטיבית, קונסרבטיבית

אבל היא דתייה והיא מייצגת את הציבור ', מעו�'הפע� היא מטע� תנועת : חמו�יהודה ב�

  . דתי�הציוני

כידוע . תלפי המפתח הסיעתי לא קיבלה נציג במועצה הדתי', שינוי'סיעת  :סיימו� גולדמ�

. סבא דוגלי� בסגירת המועצות בכלל�לכ� אנחנו כמפלגה וכסיעה פה בכפר

 במאי או יותר מוקד� עכשיו היינו 2 �היות והמועצה הזאת עד ל, אבל

, אבל אנחנו מבקשי�, אנחנו לא קבלנו נציג. די במפתיע, צריכי� למנות אותה

 פונה לנציגי ובמיוחד אני, שאחת המפלגות, למרות שיש פה שמות שהוזכרו

יש פה ציבור גדול . לא הוזכר פה ש� של נציג קונסרבטיבי. מפלגת העבודה

אני מבקש למנות נציג או נציגה מהציבור הקונסרבטיבי למועצה . סבא�בכפר

אי� לנו , לצערי אנחנו לא יכולנו לוותר על מקומנו בשביל נציג כזה. הדתית

  . ות שידאגו לכ�אז אני מבקש מאחת המפלג.  נציג במועצה הדתית

אני מקווה שמישהו מהמפלגות לא יבקש מחברי המועצה לוותר על הנציג : חמו�יהודה ב�

  ?אתה רוצה להגיד משהו, איציק, בבקשה. שלה� במועצה

  .שאלתי אותו למה דווקא ממפלגת העבודה  :יצחק יואל

רכת הבחירות  כי בזמ� מע�למה דווקא מפלגת העבודה .   אני אגיד ל� למה :סיימו� גולדמ�

  .כל המפלגות התארחו בקהילה הקונסרבטיבית

  .התארחנו ג� אצל הדרו� אמריקאי�, דר� אגב :חמו�יהודה ב�

אני חושב שמגיע .  'הוד והדר'היינו ב. ראינו ג� זר� דרו� אמריקאי, בסדר :סיימו� גולדמ�

  . לקהילה הזאת נציג
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  ? איזה בעלי תפקידי� יהיו בשכר  :רינה פז

יושב , תקנה חדשה שחת� עליה ראש הממשלה בימי� אלה. שאלה חשובה: מוח�יהודה ב�

ימונה מנהל כללי . ראש המועצה הדתית העתידי והסג� שלו יהיו בלי שכר

וה� , יושב ראש וסגניו לא יקבלו שכר.  כמוב� בשכר, למועצה הדתית במכרז

  .יהיו מתו� התשעה

  .התשעה בוחרי� יושב ראש  :רינה פז

כל השאר ה� יהיו פעילי� . ל"יהיה מכרז ויבחר מנכ. ל יהיה בשכר" המנכ:חמו�יהודה ב�

  .כהנה וכהנה ועדות, ועדת כשרות, ועדת מקוואות, ועדות בתי כנסת, בועדות

  ?מה הנוהל שמאפשר למועצת עיר לבטל את המועצה הדתית: אבינוע� גרנות

אבל אני אגיד ככה על , �אנחנו לא נעכב את הדיו. יש הצעה לסדר בנושא הזה: חמו�יהודה ב�

מכוו� שאחד החברי� נכבד , לא נעכב את הדיו� בישיבה הבאה, קצה המזלג

זה כמו שנדו� פה על קיצור ימי . אני אגיד את זה במלי� פשוטות. את הצעתו

  .  זה לא בסמכותנו. המילואי�

  . 'א'וב' ע'הערות ב, שאלות נוספות  

ל ולא יושב ראש יהיה קיצו� משמעותי "ל מנכהא� כתוצאה מהעניי� הזה ש: אבינוע� גרנות

  ?בתקציב המועצה הדתית

אני שוחחתי . אני מציע שג� נקיי� דיו� מיוחד בנושא של המועצה הדתית:  חמו�יהודה ב�

. ע� מספר חברי� מבי� המועמדי� האלה ג� שהומלצו על ידי סיעות אחרות

י� שאנחנו אחד הדברי� שביקשתי שיהיה ברור ג� בהסכמי� הקואליציוני

אנחנו רוצי� להביא למצב שיהיה ברור לכול� , חותמי� ע� כל הסיעות

שהמגמה היא להפנות יותר . ארגו� ג� במועצה הדתית�שאנחנו הולכי� לרה

אנחנו מקווי� .  את הכספי� שמתפני� לטובת פעילות שטח ולא למשכורת

ביא ה� אנשי� בעלי יכולת שיוכלו לה, מאד שחברי המועצה הדתית החדשה

ארגו� המיוחל במועצה הדתית ולהקטי� את רמת הטענות של �את הרה

שלמעשה התקציבי� לא מגיעי� אליה� , המוצדקות לדעתי, הציבור הדתי

ואני מאד מקווה שחברי המועצה הדתית . לרמת השטח, הכנסת�לרמת בית

שהמעורבות של העירייה תהיה די קרובה כדי שנוכל , ארגו��יביאו את הרה

בניגוד לקדנציה הקודמת שלא תמיד ידענו מה ,  בדיוק קורה ש�לדעת מה
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  .קורה במועצה הדתית

  ? אפשר לעבור להצבעה  

  ?אנחנו ממני� את ההרכב הזה :סיימו� גולדמ�

  .  אנחנו ממליצי� בפני השר על ההרכב הזה: חמו�יהודה ב�

  )כול� מדברי� ביחד(

עמדתנו לגבי . ציג אותה והיא ידועהר סיעתי ה"אני מניח שדוקטור גולדמ� יו  :גל�גיא ב�

בגו� שהעילה העיקרית לסגירת , המועצה הדתית היא שמדובר בגו� בזבזני

משרד הדתות הייתה שהוא עולה המו� כס� באופ� שהוא לא פרופורציונלי 

הוכח בעליל שהוא לא משרת את המטרה המקורית . לתפוקות שהוא מניב

ואני עומד על כ� , � דבר לגיטימישזה לספק שירותי דת שה, שלמה הוא נוצר

על ידי , להגיד שזה לגיטימי לספק שירותי דת על ידי המדינה' שינוי'כאיש 

המציאות שנוצרה היא שבאמת משהו כמו שמוני� אחוז של . הרשויות

ואני . כולל כפר סבא הוקצה למשכורות, התקציב הכולל של המועצה הדתית

ראש העיר מצהיר שהוא מקווה שמח שכ� הספקתי להגיע לשלב לשמוע את 

התקציב יועבר יותר , ואני מקווה שנהיה שותפי� לזה, שתחת הנהגתו

  . לפעילות שטח מעשית

שלא נמצאה הדר� בכל זאת למנות נציג , עמיתי לסיעה ואני, אנחנו מצרי�  

ואני בעניי� הזה לא מלי� כלפי ראש . סבא�של התנועה הקונסרבטיבית בכפר

,  הלחצי� שהופעלה עליו כמעט מכל כיוו� אפשרימכוו� שמערכת, העיר

בתור מי שהיה . יהודה, תק� אותי א� אני טועה, בימי� האחרוני�, לדעתי

ואנחנו כולנו ', מלחמות היהודי�'צרי� לאז� בי� כל הצרכי� של מה שנקרא 

מודעי� לזה יותר מעמיתנו ' שינוי'אולי אנחנו כאנשי . יודעי� שה� רבות

אבל אני בטוח שחובשי הכיפה במועצה פה יהנהנו שלא , ההחילוניי� במועצ

, לצערי, תמיד יש אהבה עזה תמיד ששוררת בי� הספרדי� לאשכנזי�

והפילוגי� ה� רבי� וחילוקי הדעות בי� הדתיי� הלאומיי� לחרדי� ה� 

וצרי� לאז� בי� כל הצרכי� האלה וזה תפקיד לא קל שמונח על כתפו . רבי�

  .של ראש העיר

פניתי אלי� אתמול . אתה לא ענית לנו עד היו�,  עמוס, לצערי, פנינואנחנו   



  19/04/04    ישיבת מועצה מן המניין

  הרי שהנוסח המחייב הוא זה המצוי בידי העירייה, י שמופיע במשרדי העירייהלבין נוסחו כפ,  אשר הופק באמצעות האתרפרוטוקול נוסח הןבמקרה של אי התאמה בי
  

  

27  

. פנינו יו� לפני, שאולי את� כמפלגת העבודה תואילו, יחד ע� סיימו� במכתב

אני מצטער שלא נמצאה הדר� ואנחנו . אני קראתי את סדר היו� די כמו�

כולי� היינו א� היינו י. לא יכולנו למנות נציג מטעמנו במועצה' שינוי'כנציגי 

נציגה או ', הוד והדר'של קהילת , ממני� נציג של התנועה הקונסרבטיבית

  . נדריאלי פחות מטריד אותי'העניי� הג. מישהו מטעמ�, נציג

, אני רק רוצה להזכיר לכול� שלפני חמישה חודשי� היו ג� דוקטור גולדמ�  

שתרג� את יש 'ג� בוקי צ, ג� ראש העיר, ג� גרנות, ג� עור� די� גבריאלי

וכולכ� דיברת� בשבח התנועה , וג� רינה פז, ראש העיר באנגלית רהוטה

אני לא בא , אדוני ראש העיר, ושוב, עמוס, ולכ� חבל לי. הקונסרבטיבית

חבל שלא נמצאה הדר� בכל זאת לתת ייצוג לתנועה הלא . בטענות אלי�

יחד ע� אני בכל זאת מאמי� שאני אתמו� . סבא�אורתודוכסית היחידה בכפר

אני רוצה שירש� בפרוטוקול . למרות האילו�, עמיתי לסיעה בהרכב הנוכחי

מלינה על כ� שאי� נציג של התנועה הקונסרבטיבית במועצה ' שינוי'שסיעת 

  .  הדתית

אבל כשהגעתי למועצת העיר למדתי שכנראה , אני חשבתי שיש גבול לחוצפה: עמוס גבריאלי

ת מקו� במועצה הדתית הייתה צריכה חפצה לת' שינוי'אילו תנועת . אי�

ויכול להיות שאז במקו� זה הייתה מקבלת נציג , לוותר על הסגנות ללא שכר

  . במועצה הדתית

  .כמה שזכור לי הסג� שלנו לא מקבל שכר  :גל�גיא ב�

  .ללא שכר, אני אומר: עמוס גבריאלי

  ?אז על מה היא הייתה צריכה לוותר  :גל�גיא ב�

אני שמעתי את . בלי הפרעות, ואת זה אני רוצה להגיד עד הסו�, גיד ל�אני א: עמוס גבריאלי

אני שמעתי מהעיתונות , מאחר ולא הייתי במשרדי, בקשתכ� אתמול

הוד 'שמבקשי� ממפלגת העבודה למנות את נציג שינוי או נציג מקהילת 

אפשר היה ג� . הבקשה הייתה בקשה נחמדה. למועצה הדתית מטעמה' והדר

שהיא תמנה בכל ועדות העירייה נציגי� מטע� ' העבודה'עת לבקש ג� מסי

  .זו בקשה יפה. 'שינוי'

אילו באמת , כי זה בקשה שאסור היה, אחד. משני טעמי� לא חזרתי אליכ�  
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במסגרת המשא ומת� ', הוד והדר'חפצת� בהוד והדר ביוקרתה של קהילת 

כפי שכל . הקואליציוני שניהלת� היית� מוותרי� על משהו ומקבלי� את זה

לפי סדרי העדיפות , כל אחד ויתר על משהו וקיבל משהו אחר. אחד עשה

, אני חוזר ואומר, לבוא אלינו  באמצעות העיתונות. וזה בסדר, והחשיבות

ולבקש מאתנו להוציא נציג שבחרנו בתו� המועצה , ערב לפני ההצבעה

יי� הזה להוציא אותו לטובת הענ, אחרי שהוא כבר יודע שהוא נבחר, הדתית

 יש בזה משהו שחורג אפילו לטעמי מהגישה הפוליטית הצינית שמאפיינת –

את� נגד . להצביע נגד המועצה הדתית' שינוי'אני קורא לכ� כנציגי . כל דבר

אני לא . נגד המוסד הזה, את� מטיפי� נגד הדבר הזה, המועצה הדתית

אנטי , נימצליח להבי� אי� יכול אחד כמו� שאומר עכשיו שזה גו� בזבז

וא� את� . לדעתי זו הצביעות בהתגלמותה.  להרי� יד בעד–אנטי זה , חברתי

את� חושבי� שהיא , מה שאני לא חושב, חושבי� שהמועצה הדתית פסולה

הוד 'ואת� חושבי� שהיא פסולה כי לא מחזיקה את קהילת , פסולה כגו�

צעות כל ולא באמ, וא� תצביעו נגד אני אכבד אתכ�.  תצביעו נגד–' והדר

שמפלגת העבודה תוותר למשהו , מיני בקשות מוזרות ערב אחד לפני זה

כ� לא , לא מקובל עלי. שלכ� לא מספיק חשוב מדברי� אחרי� בקואליציה

  . ואני מוחה על זה, לא בחברי מועצה, לא בחברי�, נוהגי�

לציי� שהייתה אני למע� ההגינות חייב .  אני מציע שלא  נעלה לטוני� אישיי�: חמו�יהודה ב�

ה� עברו . זה היה יו� שישי בצהרי�, לי שיחה ע� עמוס לקראת סו� שבוע

את התהלי� של ההצבעה אצל� בסיעה ואני חושב שבאמת אולי א� היינו 

לפני שמציעי� הצעה יכול , בכלל', שינוי'אני לא מדבר רק על , יכולי� לבדוק

  ,אולי זה היה מונע את ה, להיות שכדאי לבדוק אותה

  )כול� מדברי� ביחד(

  .  ונעבור להצבעה, ברשותכ�, אני מבקש תגובה קצרה :חמו�יהודה ב�

קיבלה את ההצעה לסדר יו� של הישיבה ביו� ' שינוי'סיעת , קוד� כל: סיימו� גולדמ�

זה נפל עלינו כרע� ביו� בהיר היות ויש פה הצעה מונחת על שולח� . חמישי

 שבת דיברתי ע� יהודה ואמרתי במוצאי. המועצה על בחירת מועצה דתית

קיבלתי את .  הוא הסביר את זה שזה היה אילו�? מאיפה זה פתאו� מגיע: לו
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ועדיי� אנחנו חשבנו מה . לפני שיעשו פה איזה עקיפה מלמעלה, זה שזה מיד

לא באמצעות , ביקשנו נציגות קונסרבטיבית וניסינו להתקשר לעמוס. לעשות

. ג� במשרד וג� בנייד, לפי מה שאני יודע, השארנו לו הודעות. העיתונות

לי עד היו� לא ידוע , בקשר לעיתונות. לא זכינו לתשובה, כתבנו לו מכתב

  . לפחות לי לא ידוע על מה אתה מדבר, אישית, כלו� על מה שאתה מדבר

, כי זה נוגע לנו אישית ההערה של עור� די� גבריאלי, א� אפשר רק, משפט  :גל�גיא ב�

ואני לא  עושה שו� תרגילי� , עמוס,  לא באתי להתעמת את�אני. א� אפשר

.  זה לא אומר שזה נכו�,  אתה יכול להגיד שאני ציני עד מחר בבוקר. פוליטיי�

. אנחנו נצביע אי� שנצביע היו� ללא קשר למה שאמרתי מהסיבה הפשוטה

ות� לי קצת קרדיט , א� אנחנו לא נאשר היו� את הרכב המועצה הדתית

אז אנחנו נקבל חבר מרכז . שאני יודע משהו על מועצות דתיות' נוישי'כאיש 

' הליכוד'ואי� לי שו� דבר נגד . שימונה על ידי משרד ראש הממשלה' ליכוד'

אבל יש לי הרבה נגד מינוי חיצוני שהונחת בלי שו� קשר למה שראש העיר 

ובלי שו� קשר למה , בלי שו� קשר למה שמועצת העיר החליטה, החליט

באמת , קובי', הליכוד'רספקט לסיעת �ולא דיס.  סבא רוצי��שבי כפרשתו

א� אתה לא יודע מה אני מדבר אז , טוב. אבל אנחנו כולנו פוליטיקאי�. שלא

א� אתה לא יודע על מה אני , כנראה שאני באמת ציני ואתה באמת נאיבי

  .אז אני אסביר ל� בפרוטרוט אחר כ� כדי לא לבזבז את הזמ�. אדבר

שאני כ� חושב שא� אתה טוע� שאנחנו צריכי� להתנגד אז אני הייתי מה   

שלא הייתה מקפיא את המצב על כנו וש� את אותו אד� , עמוס, מצפה ממ�

, וע� כל הכבוד ליעיש ביטו�. ששות� למחדלי� של המועצה הדתית המכהנת

היא לא המועצה הדתית , שמה לעשות, יש לו חלק במועצה הדתית המכהנת

היושב . היא שותפה להרבה מאד דברי� בעייתיי�. ת באר� ישראלהמצטיינ

כמו בדיו� המשפטי שהוא יז� אתמול בבית המשפט , לצערי, ראש שלה

ג� היו� לא טרח להגיע סו� סו� לדיו� היחיד , המחוזי שלא טר� להגיע אליו

אל תטי� לי  מוסר ואני , אז בוא. שבאמת גובל בניגוד ענייני� לתפקיד שלו

. זה לא הדר� שאני נוהג בה. אני לא פניתי לא� עיתונאי. י� ל� מוסרלא אט

דיברתי ע� המזכירה של� במשרד , אני השארתי ל� הודעה בטלפו� הנייד של�
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אנחנו ראינו . בעיתוי קצר כ�. ופיקססתי את הפקס אתמול, עורכי די� של�

ל "אני אישית חזרתי מחו. ביו� חמישי, כפי שאמרתי ל�, את זה לראשונה

אני בטח לא רוצה פה לגרו� לדיו� . א� נפגעת אני מתנצל. ביו� שבת

אי� לי שו� דבר אישי לא נגד� וג� לא נגד מר פר� שעד היו� .   שיתלה�

, אני רואה שיש פה מדני� אישיי�.  חושב שאני לא סובל אותו באופ� אישי

, הזהתבחר אולי להימנע מהעניי� ' שינוי'מאד יתכ� שסיעת . אז אי� כאלה

  . אבל היא בטח לא תתנגד

. אני רוצה רק בשני משפטי� קצרי� לומר פה לחברי� שיושבי� כא�  :יואל ברו�

אני לא רציתי לדבר על , דתיי��כשאנחנו מדברי� על נושא של דת וחילוניי�

אבל כשמדברי� אז תמיד מדברי� . כי אני לא מתייחס לזה בכלל, זה בכלל

. יזה אחוז קט� בתו� אוכלוסייה כזאת קטנהא, מי את�, קטני�,  על אחוזי�

אחוז הציבור שאתה רוצה שיהיה מיוצג בתו� , ידידי גולדמ�, לידיעת�

בתו� תשעה חברי� נדמה לי שלא . המועצה הדתית הוא נדמה לי כאחוז

לא היה הצדקה , ע� כל הדמוקרטיה וע� כל השוויו� שאתה מדבר, הייתה

רי� לתת נציג לציבורי� אחרי� שה� לפי ההצעה של� צ. לנציג לציבור הזה

  . באחוזי� הרבה יותר גבוהי� מהציבור הזה

ולא ביקשנו נציגות , אני לא מדבר פה לא על נשי� ולא על הומואי�,  תראה :סיימו� גולדמ�

  .לכל מיני קבוצות באוכלוסייה

 אתה מתחיל לדבר על כל מיני מגזרי�. אני מוחה על ההשוואה של�, לא, לא  :טל קוגמ�

שה� מאד שוליי� ומשווה אות� לנשי� שמהוות יותר ממחצית 

  ?מהאוכלוסייה ולא מיוצגות

  ? את נעלבת בגלל זה ששמתי נשי� ע� הומואי� :סיימו� גולדמ�

אלא בגלל השוליות שלה� יחסית באוכלוסייה לעומת , לא בגלל זה  :טל קוגמ�

  .על זה אני מוחה. האוכלוסייה של הנשי�

  )כול� מדברי� ביחד(

אני מבקש לאשר את . אני חושב שמיצינו את הנושא הזה, אני מבקש,  רבותי: חמו�יהודה ב�

הרכב המועצה הדתית את המלצתנו למשרד ראש הממשלה כפי שהצגתי 

  .תודה רבה. פה אחד. שירי� את ידו? מי בעד. כל אחד לפי שמו, קוד�
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  :כדלקמ� את הרכב המועצה הדתית מחליטי� פה אחד לאשר :62'  מסהחלטה

חנניה , ארנו� לוי, יצחק קלעי, בכור ווקני�, מרדכי אלבויי�, פנחס אלמשעלי, סמדר גרוס

  .משה קורצוויל, יעיש ביטו�, מ�'ריצ

  

  :רוטשילד ונחשו�' אכרזה על הרחבת וסלילת רח.    9

. אכרזה על הרחבת וסלילת רחוב רוטשילד ונחשו�, 9אנחנו נעבור לסעי� : חמו�יהודה ב�

הולכת . 'פינגווי�'ליד גלידת , מי שיודע.  ברחוב רוטשילד פינת נחשו�מדובר

מכוו� שהרחובות ה� לא ממשיכי� אחד את . להיות ש� כיכר אליפסית

נדמה לי בארבע , נדרשת החלטת מועצה בכדי להפקיע. נחשו� ועמרמי, השני

  ? ארבע פינות, יוסי נמצא פה, פינות

לא עשינו פעולות פורמליות בדרו� מזרח ובצפו� . ירא� שמת� לב בנינו ש� ק  : יוסי מאיר

וג� לעשות חיובי . על מנת להפקיע צרי� החלטת מועצה. צרי� להפקיע, מזרח

הריסה של גדרות . לא הריסה. זה דורש אכרזה.  בעלי� על הרחבות הכבישי�

הרי הבנייני� האלה בעקרו� צריכי� לרדת , כפי ששמת לב, קיימי� שה�

  . ולסגת

אפשר לאשר את ? הבהרות, הערות, יש למישהו שאלות. בואו נאשר את זה: חמו� ב� יהודה

  .פה אחד. תודה רבה? מי בעד?  פה אחד9סעי� 

 לפי רוטשילד ונחשו�'  הרחבת וסלילת רח מחליטי� פה אחד לאשר:63'  מסהחלטה

  .ב"המצ
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________                                             _  

  יהודה ב� חמו                                           



  19/04/04    ישיבת מועצה מן המניין

  הרי שהנוסח המחייב הוא זה המצוי בידי העירייה, י שמופיע במשרדי העירייהלבין נוסחו כפ,  אשר הופק באמצעות האתרפרוטוקול נוסח הןבמקרה של אי התאמה בי
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  ראש העיר                                              


