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  סבא� עיריית  כפר  
  

  11/15�10/04' מס ישיבת מועצה מ� המניי�

  ד "ח סיוו� תשס" י7.6.2004מתארי� 

  

    ראש העיר�  חמו          �יהודה ב�  :משתתפי!

  ראש עיר/  ס�  ד יעקב אוחיו�"עו    

  ראש העיר/  ס�    בנימי� כברה    

    חבר המועצה�    משה אב� ח�    

    �    חבר המועצה�    אריה אברה

      חבר המועצה�     ב� גלגיא    

    חבר המועצה�    יואל ברו�    

    חבר המועצה�    ר אמיר גבע"ד    

    חבר המועצה�  ד עמוס גבריאלי"עו    

    חבר המועצה�  ר סימו� גולדמ�"ד    

    חבר המועצה�    אבינוע� גרנות    

    חבר המועצה�    יצחק יואל    

    חבר המועצה�    אברה� מולה    

  ועצה  חברת המ�     רינה פז    

    חבר המועצה�    יש'ר ברו� צ"ד    

    חברת המועצה�    ר טל קוגמ�"ד    

  

    חבר המועצה�  ד יפתח אלגוב"עו   חסרי!

    חבר המועצה�  ר אהרו� זיידנברג"ד    

            חבר המועצה�    שמעו� פר$    



  

2   7.6.04        ישיבתמועצה מ� המני�

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

  

  ל העירייה"מנכ  �    אייל יוניא�  :נוכחי!

    גזבר העירייה�    דני בוסטי�    

    מבקר העירייה�  יי�אליעזר פיירשט    

    יוע$ תקשורת�    רוני פילבסקי    

    יועצת משפטית�  ד בתיה ברא%"עו    

    מנהלת מזכירות העירייה�    מיכל טל    

  

  על סדר היו!

  .אישור הרכב המועצה הדתית.   1

  . אישור דירקטוריו� החברה הכלכלית.  2

  :י� כדלקמ�"אישור תבר.   3

או קר� /קר� מכירת רכוש ו(  קרנות הרשות �כולל מחשוב  , �       ציוד וריהוט מוסדות חינו

  ;) .�2,500,000מתו� דרישת האג% כ (1,700,000, )השבחה

או קר� /קר� מכירת רכוש ו(  קרנות הרשות �ריהוט ותוכנה , מיחשוב העירייה כולל ציוד  

  ;) .�2,750,000מתו� דרישת האג% כ (2,000,000, )השבחה

 7,000,000 –מתו� דרישת האג% כ  (4,000,000) השבחה( �חינו�שיקו� ושיפו$ מבני   

) או היטלי�/השבחה ו( קרנות הרשות – שטחי� ציבוריי� ברחבי העירשיקו� ושיפו$ 

2,500,000;  

  ;)17.5.04המש� ישיבת מועצה מיו� ( . 600,000ס "ר עיצוב אתר פסולת ע"אישור תב  .4

5.   �  04.06.04 ומיו� 18.5.04אישור פרוטוקול וועדת נכסי� מיו

  .06/06/04 מיו� 2/15�10/04'  מסאישור פרוטוקול וועדת תמיכות  .6

על מסמכי� כספיי� , ל הרשות"מנכ, האצלת זכות חתימה מראש העיר לאייל יוניא�  .7

�  .כולל כל מסמכי הבנקי

  .ר וועדת הרווחה"מינוי מר אריה אברה� כיו  .8

*  
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אני ברשותכ� רוצה לפתוח את ישיבת . � הבאי�ערב טוב לכול� וברוכי: חמו�יהודה ב�

למע� הסדר . ולהעלות שני נושאי� שאינ� נמצאי� בסדר היו�, המועצה

  .בכדי להעלות אות�, אחד�אנחנו צריכי� לקבל החלטה פה, הטוב

איזושהי הזהרה ואישור מחדש של . 2; נושא אחד זה הרכב החברה הכלכלית  

  . הרכב המועצה

  

  יו� החברה הכלכליתאישור דירקטור.   1

  

הא� אני יכול בכלל , יש לנו את נושא הדירקטוריו� של החברה הכלכלית  :חמו�יהודה ב�

� הנושא –א� יש מישהו מבי� החברי� שמתנגד ? להעלות את זה לסדר היו

�  .לא ייכנס לסדר היו

  � אני חושב שצריכי� היו לקבל את הרשימה של היוצאת  :בני כברה

  ?אפשר להעלות את זה לדיו�,  נית� ל� את הרשימה א� :חמו�יהודה ב�

   אפשר  :בני כברה

  )הנוכחי! משיבי! בשלילה(? יש מישהו שמתנגד :חמו�יהודה ב�

  

החברה קטוריו� ריאישור ד � מאשרי! פה אחד הוספת סעי(     :71' מסה ח ל ט ה

  .לסדר היו! � הכלכלית

  

,  בדירקטוריו� של החברה הכלכלית חברי�9 אני רוצה להציע הרכב של  :חמו�יהודה ב�

  . שלושה עובדי� בכירי� ושלושה נציגי ציבור, שיהיו שלושה חברי מועצה

; ר החברה הכלכלית"יו, ראש העיר: י התקנו� ה�"עפ, שלושה חברי מועצה  

; ר החברה הכלכלית"מ יו"סימו� גולדמ� שהוא ג� חבר דירקטוריו� וג� מ

גזבר , דני בוסטי�; ל העיריה"מנכ, �אייל יוניא; חבר מועצה, אמיר גבע

  .מהנדס העיריה, יוסי מאיר;  העיריה

פה נכנסו לא , ולשמחתי(י ההסכמי� הקואליציוניי� "שלושה נציגי צבור עפ  

רק שיקולי� קואליציוניי� אלא נכנסו שיקולי� מקצועיי� שאנשי ציבור  
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 –ודה אתי גנאל ונציג העב, דדי לדרמ�): שבאי� מהתחו� ורוצי� לסייע

  . עמיר� מילר

  ?זה הזמ� להציג, הארות, א� יש למישהו הערות  

  ?כמה חברי� יש  :גל�גיא ב�

כפי שצמצמו את מספר .  חברי� בקדנציה הקודמת11היו , י התקנו�"זה עפ  :חמו�יהודה ב�

צמצמו ג� את הדירקטורי� בחברות הציבוריות של השלטו� , חברי המועצה

  . חברי�9לכ� הצגנו היו� . �9המקומי וצמצמו לנו את זה ל

  ,א� תואיל לתק� אותי, �8אני הגעתי רק ל, יהודה, סליחה  :גל�גיא ב�

  ; נציגי המועצה–אמיר גבע , סימו� גולדמ�, חמו�יהודה ב� :חמו�יהודה ב�

  ; נציגי העירייה–יוסי מאיר , בוסטי�, יוניא�  

  . נציגי צבור–עמיר� מילר , אתי גנאל, דדי לדרמ�  

מטבע הדברי� נושא שלא הועלה על סדר .  אני מבקש להעיר לפרוטוקול  :בני כברה

� צרי� להיכנס בסו% הישיבה ולא בתחילת –לא נמצא על סדר היו� , היו

  . הישיבה

  . כי הוא הול� באמצע הישיבה, יש מישהו שביקש להעלות את זה עכשיו :חמו�יהודה ב�

  . נעלה את זה בישיבה הבאה, תגיד? זה מהותי בשביל�  

  �שאלת שאלה. לא מהותי, סליחה. לא מהותי,  לא  :בני כברה

  �מהותי, תגיד :חמו�יהודה ב�

  .עובדה שאני מדבר. אני מדבר,  לא  :בני כברה

  ?לא להעלות :חמו�יהודה ב�

שזה , כ אמרתי לפרוטוקול זה הכל"אני בסה. לא אמרתי שלא להעלות,  לא  :בני כברה

�  .לא בסדר היו

מלא מקו� החברה הכלכלית מגיע לכא� בעוד דקות ספורות מאחר ומ  :גל�גיא ב�

הסעי% הזה בכל זאת נוגע אליו באופ� , )שוחחתי איתו לפני שניה בטלפו�(

  �אז אולי רק נדחה את ה, אישי

  .אז הוא היה בא בזמ�. אי אפשר לשחק ע� זה. גמרנו, לא :חמו�יהודה ב�

  ?בני, יש ל� בעיה שנדו� בזה  :גל�גיא ב�

  .  אני בעד–לטובת סימו� , אני אמרתי ל�.  אי� לי בעיה  :בני כברה
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י הסכ� "י נציגות מפלגה או הא� זה עפ"הא� זה עפ, נציג ציבור: אבינוע� גרנות

  ?קואליציוני

אמרתי שחתמנו הסכמי� קואליציוניי� ע� ראשי הסיעות וע� הסיעות  :חמו�יהודה ב�

אני , למשל. טעמ�חלק מראשי הסיעות באו וביקשו שיהיה נציג מ. עצמ�

אני לא יודע ע� מי הוא , פניתי לאיש ציבור שאני לא יודע במי הוא תמ� בכלל

ל לגבי אתי גנאל "אותו כנ. ובכל זאת הסכי� להיות בחברה הכלכלית, מזוהה

 �לא יודע ע� מי היא הלכה בבחירות האחרונות ,  לא יודע במי היא תמכה–

שתהיה ג� אשת ציבור וג� חיפשתי אישה . קוד� כל צרי� שתהיה אישה

  .לשמחתי היא ענתה בחיוב. רוצה ויכולה לייצג נאמנה

. כמו שהוא נמצא ג� בוועדת הרפורמה, ג� דדי לדרמ� ענה בחיוב,  לשמחתי  

  .ועמיר� מילר הוא נציג של מפלגת העבודה

  �  .אלה ה� הנציגי

זה , זאת אומרת,  הא�–נניח נציג מפלגת העבודה , א� הסיעה, שאלה שלי: אבינוע� גרנות

 או שזה יכול להיות נושא לדיו� או לרעיו� �מנדט לקבוע מי ייצג אותה ב

  ?אחר

  . זה נציג של מפלגת העבודה. זה לא נושא לדיו�, לא :חמו�יהודה ב�

יש פה איש , היא בחרה את זה בצורה רצינית ומקצועית ובכל זאת, זה מנדט  :יואל יצחק

  �שהיה

  ,ר בחברה הכלכליתהיה ג� דירקטו  :גל�גיא ב�

  . פה אחד–בעד : )נערכת הצבעה(? הא� אפשר לאשר את ההרכב שמניתי :חמו�יהודה ב�

  

   הרכב דירקטוריו� החברה הכלכליתמחליטי! פה אחד לאשר את  :72'  מסה ח ל ט ה

  :כדלקמ�

 חברי –סימו� גולדמ� ר "ר אמיר גבע וד"ד, ראש העיר, יהודה ב� חמו: מועצהנציגי ה

  .מועצה

  . מהנדס– גזבר ויוסי מאיר –דני בוסטי� , ל" מנכ–אייל יוניא� : נציגי הרשות

  .עמיר! מילר, אל�אתי ג�, דדי לדרמ�: נציגי ציבור
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   .אישור הרכב המועצה הדתית.   2

  

 חברי� 4,  חברי� של השר4: המפתח היה. אישרנו את הרכב המועצה הדתית :חמו�יהודה ב�

  . אחד של הרבני�נציג , של מועצת העירייה

, ע� כל החברי� המועצה הדתית, ע� כל החברי� פה, סגרנו ע� כל השמות  

  .אצל השר, ברבנות

שתהיה בהחלטת המועצה , מ רוצי� שלפרוטוקול"משרד רה? אלא מאי  

ה� , בכדי שיקדמו את הנושא הזה, למע� הסדר הטוב. �1ו, 4, 4החלוקה של 

  : ת שאני אמנה כרגערוצי� שתהיה הברה בפרוטוקול לפי השמו

יאיש ביטו� ומשה , יצחק קלעי,  סמדר גרוס–נציגי הרשות המקומית   

  .קורצוויל

   �  . מרדכי אלבוי�–נציגי הרבני

  .פנחס אלמשעלי, בכור ועקני�, מ�'חנניה ריצ,  ארנו� לוי–מומלצי השר   

 �1 רבני� ו1,  מועצה4אנחנו מאשרי� את ההרכב הזה לפי החלוקה של   

  .שרמומלצי ה

  . פה אחד� )נערכת הצבעה(? ירי� את ידו, מי בעד  

  

  :בשנית את הרכב המועצה הדתית כדלקמ�מחליטי! לאשר : 73' ה מסה ח ל ט 
 :נציגי הרשות

  .ס"כפ, 17הר כנע� ' רח  058383746. ז.ת  סמדר גרוס   .  1
  .ס"כפ, 13שיפר ' רח  04240595�1. ז.ת   יצחק קלעי.  2
  .ס"כפ, 11יואל ' רח  067920967. ז.ת    יעיש ביטו�.  3
  ס"כפ, 37/4הכרמל ' רח            5206063�9. ז.ת  משה קורצוויל.  4
  

  :נציגי הרבנות
1  .�  ס"כפ, 29ב� גוריו�  ' רח  055441968. ז.ת  מרדכי אלבוי
  

  :מומלצי השר
  ס"כפ',  ב6/11התותחני� ' רח    56123151. ז.ת    ארנו� לוי.  1
  ס"כפ, 86/9הכרמל ' רח  5206063�9 . ז.ת  מ�'חנניה ריצ.  2
  ס"כפ, 15עציו� ' רח  071184543. ז.ת    בכור וקני�.  3
  .ס"כפ, 5/2סוקולוב ' רח            0676968�9. ז.ת  פנחס אלמשעלי.  4
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, מאוחר יותר נתייחס ג� לוועדת שמות. אני עובר לסדר היו� כפי שתוכנ� :חמו�יהודה ב�

  .נראה מה נוכל לעשות

  

  כולל מיחשוב, ציוד ריהוט מוסדות חינו�.   א:י!"אישור תבר .  3

  ריהוט ותוכנה, מיחשוב העירייה כולל ציוד.         ב

   שיקו! ושיפו/ מבני חינו�. ג        

  ויצמ� והשכונות ' שיקו! ושיפו/ רח.                                     ג

   

 מיליו� שקל �50ר של ה"למעט התב, מועדקיבלת� את סדר היו� מבעוד  :חמו�יהודה ב�

�ולהעביר אותו לישיבה הבאה מכיוו� שלא , שאני מבקש להוריד מסדר היו

 � מי שיש לו –הספקנו לדו� עליו ולתת הסברי� בישיבת וועדת הכספי

  .   זה הזמ�, הארות, הערות

 שאני אני העליתי מספר דברי� ומה. אתמול בערב היתה ישיבת וועדת כספי�  :רינה פז

לפחות בפרוטוקול של ישיבת המועצה שיכנסו הדברי� שסיכמנו , מבקשת

  . אתמול בערב

  �תעבירי אות� בכתב למיכל :חמו�יהודה ב�

  .אי� בעיה להעביר אות�. אייל רש� אות�, לא  :רינה פז

  ?רי�"את מתכוונת למצב התב  :אייל יוניא�

שזה , נות המזרחיות והעליהוג� ביקשתי לגבי שיקו� ושיפו$ והשכו, ג� זה  :רינה פז

  � בכל רחבי העיר כולל�אלא להכניס ג� עוד, לא יהיה רק אלה

  ,ר בעקבות זה"שיניתי את הש� של התב  :אייל יוניא�

אבל שג� תיקוני� " שכונות"שזה יהיה , אני אומרת שהש� בסדר, לא  :רינה פז

  .שייעשו ג� ביתר השכונות ולא רק בשכונות המזרחיות ובעליה

, זה אומר או שאנחנו עושי� פחות במקומות האלה, זה אומר שני דברי�  :וניא�אייל י

 �  . ר" כי צרי� להגביל את הסכו� של התב–ולעשות ש

אז . זה יקח זמ�. אחת�בכל מקרה אנחנו לא עושי� את הדברי� בבת, עכשיו  

  .ר לשכונות האלה"נצטר� לאשר עוד תב,  כשנגיע–תו� כדי , אני אומר



  

8   7.6.04        ישיבתמועצה מ� המני�

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

  

יש מפגעי� במקומות האלה והעי� , אני בטוחה שבסקר מפגעי� שנעשהכי   :רינה פז

�  . רואה אות

  .זה לא יהיה תו� חודש, שוב  :אייל יוניא�

כי באמת צרי� , העיקר שמתחילי� לעשות ואני בירכתי על זה אתמול, בסדר  :רינה פז

  .לעשות את זה

  ?הלתק� את הפרוטוקול הזה או של המועצה להכניס את ז  :אייל יוניא�

זה היה צרי� להיכנס כבר לתיקו� כדי לאשר את הפרוטוקול של . של המועצה  :רינה פז

�  .וועדת כספי

זה " �ס"פרוייקט כ. שיקו� ושיפו$ שטחי� ציבוריי� ברחבי העיר: "כתבנו  :אייל יוניא�

  .תוק�

  .זה בסדר גמור, תוק� :חמו�יהודה ב�

כי , המחשבי� של העירייהביקשתי ג� את התוכנית של . עוד משהו אחד  :רינה פז

ר למיחשוב העיריה " מיליו� תב2.5אמרתי שג� בשנה שעברה אישרנו איזה 

.  מיליו� שקל2ר של עוד " עכשיו הולכי� לאשר תב�ואנחנו לא יודעי� מה

  .מה ומי, איפה, לפחות שנראה תוכנית של חלוקה

הכספי� הבאה שבישיבת וועדת , מה שאני ביקשתי ג� מאורית וג� מדב  :אייל יוניא�

זה לא אומר שמחר בבוקר הולכי� , ר"זה שעכשיו אישרנו את התב. יהיה דיו�

   �שכל דבר, הרי יש את השלב של ההזמנה. להזמי� את הכס%

  , ואורית הר$ ראיתי, ראיתי, של דב רקובי$ ישנו. לא משנה  :רינה פז

  ,ה� יבואו לישיבת וועדת הכספי� :חמו�יהודה ב�

  .את� לא יורדי� לסו% דעתי, יהודה, לא  :רינה פז

ציוד וריהוט .  פה זה בסעי% אחד–לגבי הבקשה של המחישוב של אג% החינו�   

 אז יש באמת פירוט של המיחשוב של דב –מוסדות חינו� כולל מחישוב 

  . העבירה את זה, רקובי$ ואורית הר$

  . לא היה פירוט אתמול, לגבי מיחשוב העירייה אי�  

  .זה מצור% לסדר היו�,  פירוטיש ש� :חמו�יהודה ב�

ר קוד� "את אמרת אתמול שהיה תב, מה שאני אומר, רינה, בכל מקרה  :אייל יוניא�

ורצית לדעת מה התוכנית הכוללת של המיחשוב ושל התקשוב ולכ� אני 
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שתסביר על כל התוכנית , הזמנתי את דורית הר$ ודב רקובי$ לפגישה הבאה

, נעשי� עכשיו כמה צעדי� בנושא. ס" כהכוללת שלה לגבי המחשוב של עירית

 אל% �200את ה,  זה הפרוייקט שלא אישרנו–ויסבירו היא ודב על התקשוב 

  .שקל

  .בסדר  :רינה פז

לכ� יכול ,  אני מתנצל שקוד� כל לא הייתי בישיבת וועדת כספי� אתמול  :בני כברה

  )מדברי! יחד( �להיות שחלק מהשאלות שאני אשאל אות� 

ני רואה את הרשימה של המחישוב כפי שזה בא לידי ביטוי ג� כשא, תראה  

  .  מיליו� שקל�2זה לא מגיע ל, ברשימה

  ,ר כולל ריהוט"התב :חמו�יהודה ב�

שנושא , ראשו�, הא� זה בסדר עדיפות עליו�:  אני שואל שאלה פשוטה  :בני כברה

 ביחס לסדרי העדיפויות –זאת השאלה ? הריהוט ונושא המיחשוב הוא דחו%

  ? יימי� היו� בעירייהשק

  .אני אענה :חמו�יהודה ב�

 מה ג� שנושא המיחשוב זכה בשנה שעברה לנתח � יש כרגע סדרי עדיפויות  :בני כברה

ואני לא מבי� אי� שנה אחרי שנה הנושא , במיליוני שקלי�, מאוד מאוד נכבד

  .הזה עולה

  . יש פה עניי� שצרי� לברר את סדרי העדיפויות, ואני אומר שוב  

למה ההערה הזאת ,  מיליו�2.5 מיליו� מתו� 1.7כשכותבי� , עכשיו, דבר שני  

  ?היתה חשובה

  , שקל�2.5כי לא קיבלו את כל ה :חמו�יהודה ב�

 מיליו� זו 1.7? הא� לא נית� היה לוותר?  אבל למה צרי� היה לכתוב את זה  :בני כברה

  .דרישה של האג%

  .נמחוק את זה, טוב :חמו�יהודה ב�

  � לדעתי זה לא  :הבני כבר

  .צודק :חמו�יהודה ב�

אתה תראה . כי הנייר שמצור% הוא על הסכו� הגדול יותר. אני אגיד ל� למה  :אייל יוניא�

�  �שזה לא מתאי
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,  ותו לא�1.7רי� צרי� לרשו� את ה"אבל בתב. בדיו� אני מציע כ�,  לא  :בני כברה

  .  ובדיוני� היה צרי� להסביר

  ?הא� הכוונה לשיפוצי קי$, שיפו$לגבי נושא של שיקו� ו    

  . כ� :חמו�יהודה ב�

  �השנה אנחנו בעצ� מכפילי� את,  מיליו� שקלי�2שנה שעברה זה היה   :אייל יוניא�

  ?הא� אנחנו נקבל אותה?  הא� קיימת תוכנית עבודה בנושא שיפוצי�  :בני כברה

  . בסדר גמור :חמו�יהודה ב�

ר המיחשוב אבל ג� "תחיל בנושא שקשור לתבאני א. אני רוצה כמה הערות  :גל�גיא ב�

  . לשיקו� ושיפו$ מבני חינו�, למעשה, קשור

מפגש שאירג� , ס"אני ביקשתי בארבעה מתו� שבעה בתי הנוער שקיימי� בכ  

ומה שעלה .  חיותה ורדי–עבורי מנהל המחלקה ניר סריג ומנהל בתי הנוער 

�ואני מיד ,  כא�רי� שמאושרי�"זה סימפטומטי ומאוד רלוונטי לתב, ש

  .אסביר מדוע

שזה מדד די (אחרי שביקרתי בארבעה מתו� שבעה , לפחות לי, הרוש� שיש  

וזה . ס ה� במוב� מסויי� ב� חורג של העירייה"זה שבתי הנוער של כ, )מייצג

כי מצד אחד השיו� הארגוני שלה� הוא לא . רי�"ג� בא לידי ביטוי פה בתב

, בפעילות של חינו� בלתי פורמלי ולכ�למרות שה� עוסקי� , לאג% החינו�

רי� ומשיפוצי� שקשורי� "מתב, ה� לא נהני� למשל, לצור� העניי�

  .למחלקת החינו�

כמו , רי� למוסדות שה� לא במוסדות החינו�"ג� כשמאושרי� תב, מצד שני  

ה� קצת , זאת אומרת. ג� פה ה� יוצאי� נפסדי�, למשל מיחשוב העירייה

  . נופלי� בי� הכסאות

  .פשוט צרי� לבקר ש�? אי� מקבלי� ביטוי ויזואלי לזה, עכשיו  

ולכ� כל הגינות ש� , י מחלקת הגינו� של העירייה"הגינו� ש� לא מטופל ע

  ;מוזנחות ויש ש� עשבי פרא

אבל אי� אפילו חיבור , המחשבי� ש� קיימי� פיזית כתוצאה מתרומות

    ;�למעט הפו� על הפו, אינטרנט אחד לא% אחד מבתי הנוער

בית , אפילו, לרבות, האחזקה השוטפת של המבני� האלה בעייתית מאוד
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  . כי מחלקת האחזקה של העירייה לא מטפלת', ראשוני�'הנוער החדש ב

על הליקוי בתקשורת בי� , למה שדיברת אתמול, אייל, זה מאוד קשור

  . המחלקות השונות

א נפסד מהבחינה והוא יוצ, יוצא פה גו% שנות� שירות לאלפי בני נוער בשנה

  �אז אני שואל עוד פע�. הזאת

אני נוהג לענות בסו% אבל זו שאלה שתתאי� לישיבת , סליחה, ברשות�, גיא :חמו�יהודה ב�

  .וועדת תקציב שאני בהחלט מתחבר לדברי� שלה

  �שא� מקצי�, אני מצי% אותה בהקשר הנקודתי  :גל�גיא ב�

  �וג� לנושאג� לנושא של קבלת המבנה החדש  :חמו�יהודה ב�

 מיליו� שקל למיחשוב 2.5אני רק אומר נקודתי שא� מקצי� , מאה אחוז  :גל�גיא ב�

,  שזה דבר צנוע מאוד– נקודות אינטרנט 7יש מקו� לחשוב על , העירייה

  . זו הערה אחת קצרה.  לבתי הנוער– מיליו� שקל 2.5במונחי� של תקציב של 

ילתא וענית ושמחתי מאוד  שלחתי ל� איזושהי שא–ג� התשעה , דבר שני  

 אל% שקל 195שמתו� תקציב כולל של , לראות ובאמת זה המקו� לבר�

 אל% מתוכו מוקצה לחורשת �50שמחתי לראות ש, שמיועד לשכונת יוספטל

  . התשעה

יותר גדולות משל� ידידי , נמצאת איתנו רינה לוי שהמניות שלה בג� הזה  

אני רוצה רק . מזה שני� רבותפעילה בשכונה . וג� משלי ביחד, ראש העיר

יהיה ברור שה� ,  אל% שקל שטוב שה� מוקצי�50שאות� , להדגיש כא�

שאתה היית בו ואני (הולכי� ג� לאנדרטה שהוא חלק אינטגרלי מהג� הזה 

ושיש את כל , )אבל הרבה מחברי המועצה האחרי� לא היו בו, הייתי בו

� לחשוב מה עושי� ע� וצרי, הסיפור של בית הכנסת האתיופי שגובל בג�

  . העניי� הזה

  .בתו� הג�  :אייל יוניא�

באופ� , הרחבת בית הכנסת היו� באה על חשבו� הג�, ולמעשה. בתו� הג�  :גל�גיא ב�

  . את מגרש המשחקי� של הילדי� ש�, שהרס היו� בפועל

, בני. אני עושה פה דיו� נקודתי שהוא אולי משמי� חלק מכ�, בסדר, עכשיו  

  . מר ל� למה זה כ� מתאי�בוא אני או
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 אל% שקל 50להקצות , בני ידידי, נכונה ונדיבה, א� מחליטי� בהחלטה נבונה  

שלא , אני מתריע מראש. צרי� ג� לעשות את זה בשו� שכל, לפארק הזה

  . אל% שקל סת� ונמצא את עצמנו כלאחר מעשה עושי� טעויות50ישקיעו 

מדגיש את ,  רק למע� הסר ספקאני, אני נות� לעירייה קרדיט שזה לא יקרה  

  .זה

  .תודה רבה גיא :חמו�יהודה ב�

הריהוט ברוב בתי הספר הוא , בני, אני רוצה להתייחס דווקא להערה של�: אבינוע� גרנות

אפילו לא יספיק להחלי% כמוב� , פשוט יש� והתקציב שאנחנו ביקשנו השנה

         �את כל

אל תכניס אותי . 3 ולא בסעי% 2שוב בסעי% אני דיברתי על ייעוד למיח,  לא  :בני כברה

  .אני לא דיברתי בכלל על החינו�, לעניי� של החינו�

היינו צריכי� להחלי% אותו , א� אפשר היה, הריהוט בכל בתי הספר. קיי.או: אבינוע� גרנות

כל . אי אפשר בשנה כזאת להכריז שמחליפי� את כל הריהוט. בשנה אחת

התחילו כבר , ודר� אגב. צרי� לבר�, ח להחלי%ס וכל כיתה וכל ג� שנצלי"בי

  .זה דבר אחד. בתקציבי� שוטפי�, חלק קט� להחלי%

  .ר מספיק לחלק מה�"אז התב  

ג� כא� חלה האטה או , בנושא המיחשוב אני מתייחס רק לבתי הספר, עכשיו  

 א� נאשר –של כמה שני� ועכשיו האישור , כמעט שיתוק של כל הנושא הזה

 זה רק התחלה של פרוייקט תקשוב שדב ואג% החינו� –אשר ואני מקווה שנ

  .רוצי� לעשות לאור� ולרוחב כל המערכת

על ההיענות להכפיל את תקציב , בנושא השיפו$ אני רוצה אפילו לבר�, כ"אח  

אל . עכשיו צבע, פה טיח', שיפו$'כי השיפו$ זה לא סת� המילה . השיפו$

כדי , עכשיו.  שלושה בתי ספרתשכחו שבראשית השנה קיבלנו החלטה למזג

 �1 וזה חייבי� לעשות עד ה–ס אחד "לבי' אלו�'ו' צבי�ב�'להסב את חטיבות 

' אוסישקי�'שלא לדבר על ההשקעות ב,  זה עולה הרבה כס%–בספטמבר 

ש� מדובר על דברי� . שש� מדובר על יחידות שירותי�', גולדה'ו' גורדו�'וב

�  . זה לא סת� שיפו$. רציניי

על מיזוג , כמעט פה אחד, נדמה לי, שכולנו קיבלנו, י שהיה אז האישורוהתנא  



  

13   7.6.04        ישיבתמועצה מ� המני�

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

  

.  היה שיהיה תקציב להכיל את בתי הספר החדשי� והקולטי�–בתי הספר 

�את אייל שהכפלת� את תקציב , אז פה אני רק מבר� את וועדת הכספי

  . השיפוצי� לקי$ הקרוב

  : שאלות בקצרהברשותכ� אני אענה על מספר. תודה רבה :חמו�יהודה ב�

שהנושא , אני רוצה לומר. אבינוע� התייחס לזה בחט%, לגבי ההערה של בני

אנחנו מקווי� בהדרגה של , של תקשוב בתי הספר או בכלל כל מערכת החינו�

ליכולת המערכת לעבור , שלוש שני� להפו� ג� את גני הילדי� עד תיכו�

  . בלי יוצא מ� הכלל, למערכת ממוחשבת כולה

אני בהחלט קורא לזה ג� ( שיקו� ושיפו$ –ל שיקו� בתי הספר נושא ש 

�צרי� לציי� שבשני� , )כי המצב בחלק מבתי הספר דרוש שיקו� יסודי, שיקו

 במקרה �30.6אז עד ה, מלמידה שאייל למד יחד ע� העובדי�, הקודמות

במהל� יולי היו בוחרי� את . הצעות מחיר, היו מתקיימי� דיוני�, הטוב

היו נכנסי� ללח$ , פחות או יותר, באוגוסט. י� שיצטרכו לעבודאות� קבלנ

שעשו , למעט הדברי� שבלטו, ואז היו מורחי� את הסיד בצורה כזו או אחרת

�  .אות

 �למעשה הקבלני� , �30.6ב. אייל ביקש לעשות את זה כמה שיותר מוקד

בכדי שיעבדו חודשיי� שלמי� ויוכלו לעבוד ברמה , צריכי� להתחיל לעבוד

 בראש ובראשונה לענות על הצרכי� של נושא הבטיחות של כל מערכת �של

אות� קבלני� , לפי סדרי העדיפויות של אג% החינו�, החינו� ולאחר מכ�

  .יכנסו ויתקנו וישפצו בהתא� לדרישתו של דב רקובי$

שהשנה אנחנו נשקיע בשיפו$ ושיקו� ג� הנושא של , צרי� לקחת בחשבו� 

' השרו�'ג� , את הנושא שהעלית אבינוע�'; אלו�'ל' צבי�ב�'איחוד חטיבת 

, זה יבוא לידי ביטוי בשנה הבאה ולא השנה', אוסישקי�'ל' אר�'וג� ' גולדה'ל

לבנות שלוש כיתות , )ואני מקווה מאוד שג� יתאפשר לנו(כשהמגמה היא 

  .ס יסודי שהוא מאוחד"נוספות בכל בי

, וות לדיו� ברמה מעשיתההערות של� היו� היו ש, הערה ממש בחט%, גיא

במסגרת עבודת אג% התחזוקה אז ג� האנדרטה וג� נושא בית הכנסת 

לטובת גידור ומיסגור וכמה שאנחנו .  אל% 60שבישיבה הקודמת הקצינו 
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צריכי� להזדרז כי כבר אתמול הגיעו תלונות שהמבנה כבר מושחת אז אנחנו 

  . צריכי� להזדרז ולטפל בנושא הזה

רי� כפי שה� מפורטי� בסדר "את אישור התב, 1ת סעי% אני מבקש לאשר א

�  ? מי בעד. היו

  .ר בנפרד"אנחנו נהגנו לאשר כל תב, יהודה   :רינה פז

  �בואו נעשה, את� נהגת� :חמו�יהודה ב�

  �אפילו אצל� בקדנציה, לא  :רינה פז

  .זה פורמלי. אפשר לאשר את הכל ביחד, לא משנה  :בני כברה

נוכל לאשר , א� לא. שיעיר, רי�"ישהו הערות לגבי אחד התבא� יש למ :חמו�יהודה ב�

�  . אות

קחו בחשבו� . ר החינו� מדובר ג� בגני הילדי�"בעניי� תב.  רק כמה דברי� :עמוס גבריאלי

לכ� השיפוצי� יצטרכו , שגני ילדי� של יו� לימודי� ארו� לומדי� חודש נוס%

  . בשבועיי� שיש, להיות בחודש אוגוסט

זאת . ולכ� צרי� לראות אי� הדברי� מאורגני�, ש בה� קייטנותיש גני� שי  

אלא ממש , את מה שקבעו, ה� לא יכלו לראות את השיפוצי� עכשיו, אומרת

  .לקראת ספטמבר

הדבר הזה הוא כל כ� מורכב והרי לא מתחיל , לגבי התוכנית לתקשוב עירוני  

  . אל% שקל כמו שכולנו יודעי��200אפילו ב

רי� אבל היתה ש� "את כל התב, למעשה, וועדת כספי�אנחנו אישרנו ב  

שהיינו רוצי� לראות ג� את התוכנית , הסתייגות לגבי עניי� התקשוב העירוני

�הרי לא יכול . מי ה� בתי הספר שמשתתפי�, עצמה על מה מדובר בעצ

  . לא על תוכנה ולא על חומרה לכל בתי הספר, להיות שמדברי� פה

כי . סבא�אב כללית לכפר�יות משולבת בתוכניתיש פה תוכנית שצריכה לה  

�הדבר הזה זה איזו חשיבה אסטרטגית , א� עוברי� לשיטה של עיד� מרחקי

שעוד לא התייחסנו אליה לא בצורה של וועדת חינו� ולא בצורה של מועצת 

  . א� רוצי� את זה או לא, העיר

. �200ל ה חבל ע–כ " בלי להשקיע את המיליוני� שבאי� אח200כי להשקיע   

 � 1.5 מתו� ידיעה שיש לנו תוכנית רב שלבית להשקיע 200א� משקיעי
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  .בואו נחליט על זה, מיליו� שקל

למעט , צרי� לראות באמת לא� זה הול�, אז מכל התקציבי� האלה  

  �אי� היו� פרוייקטי� שה� בעצ� פרוייקטי�', הרצוג'וב' גלילי'פרוייקטי� ב

אני שכנעתי את דב . אני רוצה קוד� רק הערה,  יהודה,זו בדיוק הבעיה: אבינוע� גרנות

 להתחיל השנה ע� סכו� – זו שנה מאוד קשה בתקציב –להתחיל השנה 

�אבל התוכנית . כצעד ראשו�, למקד על אות� בתי ספר שהוא רוצה. מסויי

  �סבא�שנתית והכוונה היא תקשוב על כל כפר�היא רב

זה יו� מכוו� שיהפו� ליו� שבועי בכל , מה'? תקשוב'מה משמעות המילה   :טל קוגמ�

  ?על מה מדובר? בתי הספר בכל הכיתות

  . השאלה, זה דווקא יהיה בוועדת חינו�, כ�: אבינוע� גרנות

  .אז צרי� לעשות את זה בוועדת חינו�  :טל קוגמ�

ובהחלט , אני חושב שהשאלה הזאת מצריכה דיו�, אבינוע�, ברשות�, סליחה :חמו�יהודה ב�

  .  בוועדת הכספי�יהיה דיו�

וג� ביו� , אתמול הוזמנו כל חברי המועצה לישיבה. הערה לחברי�, דר� אגב  

 שיוזמנו כל –שיש דיוני� על נושא ספר התקציב , חמישי הקרוב וליו� ראשו�

�  .מנהלי האגפי

 כי אני זוכר �איציק יואל ביקש בהתחלת הקדנציה בבקשה מאוד מקובלת  

. מאוד רציתי לשמוע את מנהלי היחידות, ששג� אני הייתי חבר מועצה חד

  � מנהלי האגפי� והיחידות אשר יציגו�אז יופיע ביו� חמישי וראשו� 

אני מציע , שווה דיו� אבל זה יהיה בוועדת כספי�, לכ� השאלה שאת מעלה  

  )מדברי! יחד(. שלא נפתח דיו�

 פה )נערכת הצבעה(? רי� כפי שמצוייני� בסדר היו�"מי בעד לאשר את התב  

  .אחד
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   : כדלקמ�רי!"לאשר את התבמחליטי!    :74'  מסה ח ל ט ה

או קר� /קר� מכירת רכוש ו(  קרנות הרשות �כולל מחשוב  ,        ציוד וריהוט מוסדות חינו�

  ;) .�2,500,000מתו� דרישת האג% כ(ח " ש1,700,000, )השבחה

או קר� /קר� מכירת רכוש ו(הרשות   קרנות �ריהוט ותוכנה , מיחשוב העירייה כולל ציוד  

  ;) .�2,750,000מתו� דרישת האג% כ (ח" ש2,000,000, )השבחה

 7,000,000 –מתו� דרישת האג% כ  (ח" ש4,000,000) השבחה (�שיקו� ושיפו$ מבני חינו�  

או /השבחה ו( קרנות הרשות – שטחי� ציבוריי� ברחבי העירשיקו� ושיפו$  ח"ש

�  . .2,500,000) היטלי

  

  

  )17.5.04המש� ישיבת מועצה מיו! ( 0 600,000ס "ר עיצוב אתר פסולת ע"אישור תב  . 4

  

לאחר בדיקת� של סיימו� וגיא מול , אייל ביקש. היה בדיו� בישיבה קודמת :חמו�יהודה ב�

 �שמא נפסיד ג� ,  אנחנו צריכי� להזדרז באישור התקציב הזה–משרד הפני

  .ממשלתיי�ר הזה מהגופי� ה"את החצי של התב

מומל$ למי . מנת לסיי� את אתר האשפה�ר אחרו� וסופי על"לכ� מתבקש תב  

  . לערו� ש� סיור, שלא היה

,  אני ישבתי ע� יוסי מאיר�אני רוצה להגיד דבר אחד לפני שדני יסביר את ה  :אייל יוניא�

�  .ואני אתחיל מהסו%, מנהל אג% ההנדסה וקיבלתי הסבר על מה שקורה ש

ע שש� מתוכנני� "הוא חלק מהתב, זה של שיקו� אתר האשפהכל הנושא ה  

ע הוא לעשות את שיקו� "התנאי בתב, של תעשיה ומסחר ובעצ�'  אל% מ600

  . אתר האשפה כדי שנוכל לצאת לדר� ע� התוכניות במזרח העיר

. אגד ודברי� אחרי� שאמורי� להביא כס% לעירייה, מתוכנ� ש� בי� היתר  

, שלי אומרת שהדבר הזה הוא קוד� כל השקעההלמידה , מבחינתי, לכ�

ובכל זאת דני יאמר כמה , מבחינתנו כדי להביא כס% והרבה כס% לעירייה

  )מדברי! יחד(.  וקפ$ ליותר7ר שהיה "מילי� על התב

ח "בודק את זה מול רוה, אני במקביל: אני רוצה להוסי% רק מילה אחת  :דני בוסטי�
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אי� יכול להיות שחתמנו ,  הוא אומר,מטע� משרד הפני� שטע� טענה הפוכה

ובתו� ?  מיליו�4כשהתקציב היה ,  מיליו� ומשהו מול קבל�8על חוזה של 

�הוא פורס� מראש שהיה , בדיקת המסמכי� מצאתי שכבר במכרז שפורס

אבל דעו לכ� שהשלב ,  מיליו�8אמנ� אנחנו הולכי� על : בו סעי% שאמר

 והמש� העבודה – היה הסכו�  נדמה לי שזה– מיליו� 4.5הראשו� יהיה 

�  .מותנה בקבלת הכספי� ממשרד הפני

לפחות בזה יצאנו בסדר כי עבדנו , ח של משרד הפני�"מבחינת רוה, כלומר  

�הקצב של הזרמת התקציבי� . וזאת הסיבה לבעיה, מול תקציבי משרד הפני

האלה היה איטי מדי וזה יצר את כל הבעיות ואת העליות הנוספות של 

  .שיוסי מאיר מפרט אות� בתו� המסמ�, ותההתייקר

היה צרי� להיעשות כולו על , אני רוצה להעיר שהעיצוב של אתר האשפה  :רינה פז

אבל בגלל כל . חשבו� משרד הפני� ואפילו לא אגורה אחת על חשבו� העירייה

  � וכבר אישרנו–מיני סיבות אנחנו נאלצי� עכשיו לשאר 

  ?מה הסיבות :חמו�יהודה ב�

אבל היה עיכוב אחד מבחינת סיבה אחת . קוד� כל היה עיכוב בעבודות  :זרינה פ

מכיוו� שאז החלה האינתיפאדה והמודדי� פחדו ללכת , סיבה אמיתי, לפחות

 – ואני אומרת את זה באחריות מלאה –אני אומרת , אבל. ג� זה. ולמדוד

 שמשרד הפני� התחייב לשל� עבור כל העיצוב ועבור כל העבודה בסכו� של

  .  מיליו� שקל7

  ? יש ל� את זה כתוב  :בני כברה

  �כתוב באג% לאיכות הסביבה, יש  :רינה פז

  . אז תביאי את זה ונדרוש את זה  :בני כברה

אנחנו היינו צריכי� , מכל מיני סיבות, ועכשיו:  אז אני אומרת ככה, לא  :רינה פז

י� לאשר והיו� אנחנו נדרש, שזה סכו� לא מבוטל,  מיליו� שקל�2להשתת% ב

  .לסיי� את העבודות, באמת,  אל% שקל כדי600עוד 

  )מדברי! יחד(. אז לפחות לציי� את זה  

היתה : אז העבודה נעצרה, ג� א� לא הגיע תקציב ממשרד הפני�  :דני בוסטי�

  .כל מיני סיבות. העבודה נעצרה, אינתיפאדה
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י סיבות שלא בגלל כל מינ, אז צריכי� לעמוד על זה שמשרד הפני� ישל�  :רינה פז

  .תלויות בנו

  .שבזמנו משרד הפני� לא היה בידינו, לפחות אני יכול לציי�  :סימו� גולדמ�

יש לו ער� נוס% שהוא נענה לבקשת ראש העיר , דווקא משרד הפני� הזה, לא  :דני בוסטי�

הוא אישר הלוואות במקו� ,  מאחר והיתה לו מצוקה תקציבית�ואישר

הוא עשה .  אישר איזה סכו� מסויי�מענקי� ומתו� רזרבת השר הוא

  �מאמצי� כדי

  ?זה סופי, דני  :רינה פז

  .זה מה שיוסי אומר  :דני בוסטי�

צריכי� לעצב , מבחינת עיצוב אתר האשפה זה בסדר. הערה בשולי הדברי�  :יואל יצחק

אז נדע , שהשטח כולו הול� להתפתח לאנשהו, ואינפורמציה אחרת שקיבלת

בשל בעיות של בעלויות כאלה , ו להרבה שני� הוא תקוע לאנשה–כולנו 

  . ואחרות

אני , שאני לא יודע מה זה, א� יש בעיות של איחוד וחלוקה בי� השותפי�  :אייל יוניא�

  )מדברי! יחד( �אומר מבחינתנו

  . זה השקעה שתחזיר את עצמה, ע"אמרתי שמבחינת העירייה זה תנאי לתב  

  . פה אחד)נערכת הצבעה(? 2מי בעד לאשר את סעי%  :חמו�יהודה ב�

  

   600,0000ס " ער עיצוב אתר הפסולת"לאשר תבמחליטי!      :75'  מסה ח ל ט ה

  

  .1.04..4 ומיו! 18.5.04אישור פרוטוקול וועדת נכסי! מיו! .    5

   

  ?הארות, הערות. הפרוטוקול צור% לסדר היו� :חמו�יהודה ב�

זה קצת מצחיק מה שכתוב . י הנוער העובד אני לא מבי� פה את המילה לגב :עמוס גבריאלי

  . פה

שנעשתה באמצעות שאול לידור נציג , יש פה בקשה של הנוער העובד  

  . לקבל ממנה מקלט לפעילות של הנוער העובד, ההסתדרות
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מאחר , ההחלטה היא לא לדו�. שאולי פנה כדי לבקש מקלט לנוער העובד  

  . ובד והלומדי הנוער הע"י ההסתדרות ולא ע"והבקשה הוגשה ע

שאולי ביקש בקשה כי , ר הוועדה"אתה יו,  משה�הנוער העובד, ע� כל הכבוד  

  )מדברי! יחד( �הוא רוצה לשבת ש� או כי הנוער העובד

יחסית לתנועות נוער . יש לנוער העובד שלושה מקומות של פעילות, יהודה  :יעקב אוחיו�

  )מדברי! יחד( �אחרות

לדעתי זה סת� פורמליסטיקה . ני רוצה לסיי� את דבריא, קובי, סליחה: עמוס גבריאלי

, א� יש צור� אמיתי של הנוער העובד וזה נעשה באמצעות שאולי. מיותרת

� �אבל לא כי זה נעשה באמצעות, אז ההחלטה או לתת לה� או לא לתת לה

  ? ה� לא ביקשו בפורו� המתאי�? ש"זה בימ, מה. תגישו בחזרה את הבקשה

. אז תנו, העובד צרי� את זה והגיש את זה באמצעות שאוליא� הנוער , לדעתי  

  .אבל תחליטו החלטה מהותית. אז לא, א� לא

ואי אפשר כל , ע� כל הכבוד, אי� פה שו� פורמליסטיקה. אני רוצה להעיר  :יעקב אוחיו�

 � זה נהפ� איזה מנטרה שכול� �אז כול�', הנוער העובד'פע� שאומרי

  . חוששי� ממנה

, כשאני הייתי חני� ש�, הנוער העובד היה,  ג� אני מתקשר�ע� כל הכבוד  

לטובת אנשי , אבל המקו� הזה יכול לשמש ג� לפעילויות אחרות, בפומה

אנחנו רוצי� לשמוע . השכונה ולנוער העובד יש שלושה מקומות של פעילות

הנוער ' ושמנהל מח, מה� למה יש דווקא צרכי� באיזור הגיאוגרפי הזה

  .  יגיד א� אכ� יש את הצרכי� האלו– תנועות הנוער העובד שהוא ממונה על

עמותת . אני רוצה להגיד ל� שבשכונה יש צרכי� לטובת עמותות אחרות  

ויש ש� , יכול להיות שהיא תחדש את הפעילות שלה ש�. ג� פעלה ש�' אלו�'

  , אני לא יודע. מרכז למידה

  ?אבל מה זה קשור לזה: עמוס גבריאלי

  )מדברי! יחד(? מה זה קשור, ה המקרה בית קומ�ז  :יעקב אוחיו�

  ?זה לא פרוצדורלי, אז זה מהותי: עמוס גבריאלי

קובי בצדק ציי� את מנהל מחלקת הנוער כי הוא הכתובת שאמורה להיות   :גל�גיא ב�

יש קריטריוני� ברורי� . רגולטור בנושא של הקצאות משאבי� לתנועות נוער
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משפט� ואתה אמור להיות חסיד של סדר אתה . אני קצת מתפלא עלי�, עמוס

  .וחוק

הזיקה בי� ההסתדרות לנוער העובד היא . שאול לידור כבודו במקומו מונח  

תסכי� איתי שהיא , עמוס. היא זיקה מאוד בעייתית, זיקה מאוד מורכבת

  .מאז שהוקמה ההסתדרות החדשה, מורכבת

  ?מה פתאו� :עמוס גבריאלי

לא כי אני , אני אומר את הדברי� כי אני בדקתי אות�. ת� לי קצת קרדיט  :גל�גיא ב�

�איש מניות רבות , ע� כל הכבוד, ולא יכול להיות ששאול לידור. מנחש אות

במקומו� , יגיש בקשה בש� תנועת הנוער העובד כי בכובע אחד, ככל שיהיה

  �הוא מבקר, שבוע שעבר

  ?   זה מה שמפריע :חמו�יהודה ב�

ובכובע ,  לא יכול להיות שבכובע אחד הוא מבקש הקצאה לק�אבל, לא מפריע  :גל�גיא ב�

אז נשקול , בגלל שה� עושי� רעש בשכונת עליה וונדליז�'שני הוא אומר 

�שבה� , יש אבחנה ברורה בי� מבני� ששייכי� להסתדרות. 'להוציא אות

ויש אבחנה ברורה לנכסי� , ר שלה�"כי הוא היו,  ברורsayלשאול לידור יש 

ר ושל "ח� כיו�היה של משה אב�,  במקרה הזה�sayוה.  העירייהשה� בבעלות

לא ממניעי� . והיא מצאה לנכו� ובצדק לפסול את הבקשה, הוועדה

�  . מזה שהיא לא עמדה בפרמטרי� בסיסיי� לבקשה, פומליסטיי

אבל ,  קיני� של הנוער העובד300אני באופ� אישי רוצה שיהיו פה , תאמי� לי  

של יחס סביר , של ביקוש, י� בפרמטרי� של צריכהצרי� לראות שה� עומד

ובמקרה הזה הגור� הלא רלוונטי הגיש , בי� כמה חניכי� יש לכמה היצע יש

  . זה לא קשור. את הבקשה

  .ויש פה מהומה על לא מאומה, אני רוצה לנסות ולהבהיר  :יואל יצחק

, הוועדה מתכוונת להשכיר או למסור את המקלטי� האלה לכל דורש  

כ במקרה הזה רצינו זהות מושלמת "ות הנחוצות שבה� החלטנו ובסהלמטר

חשבנו שהמשתמש הוא , זאת אומרת. בי� המשתמש לבי� מגיש הבקשה

שאמור להכניס את הילדי� למטה ולפקח על כל הפעילות ולמסור את זה 

  . הוא יגיש את הבקשה, חזרה מתישהו
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  .  לא היתה כוונה, אי� לנו כוונה שלא לתת  

אני בהחלט מסכי� ע� מה שאיציק אמר ומאחר ושאול לידור , קוד� כל :ח��אב�  משה 

אבל זה ההסתדרות וזה לא הנוער העובד ואני , כבודו במקומו מונח, באמת

שבני עקיבא ביוספטל ג� יש צור� בסני% , ולאחרי�, עמוס, רק רוצה לומר ל�

.  המקו�ה� צריכי� את. ואני אז פניתי ואמרו לי שבני עקיבא יבקשו. אחר

שהוא יבקש , רק שפשוט אותו גו% שרוצה את זה, אי� שו� בעיה בקטע הזה

  . זו כל הסיבה. ולא שאול לידור

כי ברגע שמקלט עומד . אנחנו בהחלט מעונייני� לתת את המקלטי� לשימוש  

ומה עוד שיש מקומות שג� העירייה מקבלת סכו� כס% , ריק הוא מתבלא

�  . אבל המקלט נשמר. מסויי

  .אבל שיהיה הגו% שבאמת מגיע לו,  המדיניות היא כ� לאשראז  

הא� הבקשה הזו של הנוער העובד זה הנוער העובד שלקחו מה� את הסני%   :רינה פז

  ?נחשו� וה� רוצי� עכשיו מקו� חלופי' ברח

  . תיכ% אני אענה ל� :חמו�יהודה ב�

שאלת הזהות ולא יודע אני אגב לא נכנס ל.  אני אגב רוצה להגיד ל� דבר אחד  :בני כברה

בכלל לא רלוונטי . א� קיימת זהות מוחלטת בי� ההסתדרות והנוער העובד

  . הנושא הזה

אי� , בענייני� כספיי� כשזה נוגע לעניי� כס%, אני רק רוצה דבר אחד לומר ל�  

הוא בניי� . קח ל� את בניי� ההסתדרות בשיכו� עליה? אתה יודע למה. זהות

היא השכירה את המבנה . אבל היא משכירה אותו, �הסתדרות לכל דבר ועניי

�  .בדמי� יקרי� לנוער העובד לעשר שני

  .זה לא בכס%, לא נכו� :חמו�יהודה ב�

  . בחינ�,  השכרה זה לא בכס%–אז היא השכירה .  לא בכס%  :בני כברה

מצד שני אני כ� חייב לראות את , אבל אני אומר, לא משנה, אז לא חשוב  

  .התמונה הכללית

הרי לצור� הבקשה צרי� לפנות הגו% , אני ג� הייתי בוועדת נכסי� ואני יודע  

אני לא יכול לפנות בש� , את� ל� דוגמא, עכשיו. שאחראי במישרי� לפעילות

  . בני עקיבא
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  ?למה לא :חמו�יהודה ב�

  � כי אני למרות שקיימת זהות ביני  :בני כברה

   �אי� ל� שו� זהות :חמו�יהודה ב�

  . היא לא אירגונית,  ג� פה אותו דבר–היא לא ארגונית , בסדר   :בני כברה

א� קיימת זהות והיא מפעילה את הנוער ,  תראה�ההסתדרות לא מפעילה  

  .העובד זה כבר סיפור אחר

  ?אז אולי תשאל את השאלה הזו :חמו�יהודה ב�

  , לא יודע  :בני כברה

  ,יש זיקה והיא בעייתית. יש  :גל�גיא ב�

  .גיא, אני אגיד ל� ג� למה, היא בכלל לא בעייתי. תודה בני, ובט :חמו�יהודה ב�

שלא בגלל , )אני מקווה שלא יהיה כמו בעבר(כמו בעבר , לדעתי, קוד� כל  

  . יפסלו את העיקר, שאד� כזה ביקש

ה� , צרי� לתת לה�. ולמה אני מתכוו�, והשאלה של עמוס היא השאלה  

א� זה עבר בצינור של מנהל ה. צריכי� לפעילות או לא צריכי� לפעילות

  , מחלקת הנוער או לא עבר דר� הצינורות האלה

  ,לא  :גל�גיא ב�

  .תרשה לי גיא. אני שואל שאלות שצריכות להישאל, רגע :חמו�יהודה ב�

הא� זה עבר , הא� צריכי�, צרי� לבדוק הא� מגיע לה�, לכ� אני בא ואומר  

  . בצינורות המקובלי� של העירייה

  . זה כרגע לא רלוונטי, לא שאול לידור, שאול לידור  

 כיוו� שהייתי יותר משעתיי� בשני –שאול לידור , לעצ� שאול לידור, עכשיו  

�  . אז יש וג� יש, ג� בנוער העובד וג� בהסתדרות, התפקידי

שאול לידור הוא הממונה על . הנוער העובד היא מחלקה בתו� הנוער העובד  

עדי% לנו לבוא , תהיה בעיה במקלטכש. נכסי ההסתדרות ברשות המקומית

 שאני 18ילד ב� , בדברי� ע� שאול לידור ולא ע� קומונר שמגיע אחת לשנה

� – הכתובת –לכ� הכתובת . לא יודע איפה אני אמצא אותו בעוד כמה חודשי

. מחר זה מישהו אחר, היו� זה שאולי, זה מועצת הפועלי�. היא שאול לידור

 וזה –מי ביקש עבור הנוער העובד , קודמי�בואו נפתח את הפרוטוקולי� ה
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הא� �מכיוו� שההסתדרות הכללית היא חברת, לבני עקיבא, באמת, לא דומה

ולי , א"הנוער העובד יושבי� בת, בכדי להמחיש במושגי�. של הנוער העובד

  . ס"עדי% להתעסק ע� מישהו מכ

מבני א� היה מישהו מטע� , היה לה� פה איזשהו שליח, אילו בני עקיבא  

   –שאחראי על הנכסי� , עקיבא נמצא פה בעיר

  ,פטרו� כזה, פטרו�  :דובר

אי� לה� , יש לה� פה פטרוני� פוליטיי�. תקרא לזה אי� שאתה רוצה, פטרו� :חמו�יהודה ב�

�  .בבחירות יש לה� פטרוני�. פה פטרוני� אידיאולוגיי

  .השאלה של עמוס היתה במקומה ואני לא שמתי לב לזה, ולכ�  

לבדוק הא� הצרכי� של , השאלה שצריכה להישאל בוועדת הנכסי�, שיועכ  

�אני . לא בהכרח צרי� לאשר לה�. הנוער העובד ה� כאלה שצרי� לאשר לה

, ל הייתי אומר לגבי הצופי�"ואותו כנ, מודה ומתוודה שאני נגוע בעניי� הזה

ר "יתל הייתי אומר לב"אותו כנ, ל הייתי אומר לגבי השומר הצעיר"אותו כנ

�  .שרציתי להקי� אות

שמצדיקה , לתפישת� הזיקה בי� ההסתדרות לנוער העובד היא כזו, כלומר  :גל�גיא ב�

  .ששאולי לידור יבקש בש� הנוער העובד

אל תכנס איתו : הייתי אומר ל�, כי א� מישהו אחר היה מבקש. רק שאולי :חמו�יהודה ב�

  )ברי! יחדמד(. אני מכיר את זה, כי אני יודע. בנוער העובד

בתשובה שנותני� לנוער העובד , מה שאני מציע. זה לא אושר, בכל מקרה  

, כל בקשה של הנוער אל תעלו את זה לדיו�. להפנות אות� למחלקת הנוער

  .תעלו את זה במחלקת הנוער שה� יביאו לכ� המלצת  מחלקת הנוער

  .זה לא נעשה במקרה הזה  :גל�גיא ב�

  . שביל זהרק ב. קיי. או :חמו�יהודה ב�

 אושר )נערכת הצבעה(? מי בעד לאשר פרוטוקול וועדת הנכסי�. תודה רבה  

  . פה אחד
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 ומיו! 18.5.04פרוטוקול וועדת נכסי! מיו! מחליטי! לאשר פה אחד   :76'  מסה ח ל ט ה

01.06.04.  

  

  .אישור פרוטוקול וועדת תמיכות.    6 

  

  .ישלי�, ייל יהיה שות%אני רוצה שא, אני אציג את הנושא  :יש'ברו� צ

ר בטיחות "כי לפי בקשת וועדת הכספי� הפרדנו את התב, ר שונה"התב   :אייל יוניא�

 � יש ל� השתתפות ע� – לבקשה של קובי –בדרכי� כי הבטיחות אמורי

  .ואז צרי� להפריד כי הכס% הוא ייעודי, משרד התחבורה

הקבוצה הייחודית , 1'  מסשהיא הקבוצה, ס"קבוצת הכדורע% של הפועל כ  :יש'ברו� צ

לאשר , נקלעה לבעיות תקציביות חמורות ואנחנו מתבקשי� פה, של העיר

לעזרה בקבוצה ולתמיכה , חלק מתהלי� שאמור להביא להבראת הקבוצה

ובי� , סבאי�פסגת ההצלחות בספורט הכפר, בקבוצה שהיא בעינינו לפחות

  .הקבוצות היותר מוצלחות בכדורע% הישראלי

פנתה וביקשה אישור מיידי , ריטריוני� של התמיכות לספורטוועדת הק  

 1 אל% שקל שה� לא מרכיב שמחלקי� אותו בפיזור של 100להעברה של 

אלא כס% שנתו� כרגע בוועדה עצמה ואפשר להעביר אותו מיידית , 12חלקי 

של הבקשה ' זה שלב א. למועדו� הכדורע% כדי לעזור לו במצוקה הנוכחית

  .ושל התמיכה

  ?וזה מספיק לפתור את בעיית המצוקה  :נה פזרי

זו בקשה אחת שמופיעה . של הבקשה לתמיכה ולהעברת הכס%' זה שלב א  :יש'ברו� צ

 –להצבעה , את הבקשה הזאת אנחנו מביאי� פה לאישור. כא� בכתב

�  .ויש אפשרות לשאול, לרשותכ

  .אייל יוניא� ישלי�, בטר� העברה לחברי המועצה :חמו�יהודה ב�

נעשה , בסדר שרוצי� לעשות, ארגו��בחלק מהרה, נעשה כרגע מהל� בכלל  :ל יוניא�איי

כדי שאות� גופי� , מהל� מול כמה גופי� שנתמכי� בעירייה המתרחבת

 נעשה מהל� שעמוס �לעשות הבראה באופ� כזה, שלצערי נכנסו לחובות



  

25   7.6.04        ישיבתמועצה מ� המני�

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

  

ג� הקונסבטוריו� הוא גו% (מהל� לא קל , התחיל אותו בקונסרבטוריו�

שיש בעיות כספיות בגופי� האלה וא� , ובעצ� המהל� הזה אומר, )מ�נת

מצד , ולכ�. הגופי� האלה יקרסו, נקודה, מקטיני� את התמיכה, נגיד, אנחנו

  הולכי� לתוכניות הבראה �שני אי� את היכולת לבוא ולהגדיל את התמיכה 

 נקטי�. מנת שנגיע למצב שא�על, כאלה שעד כמה שנית� בהסכמה ובשיתו%

�  .שהגופי� האלה לא יקרסו. וב, את התמיכה לאור� השני

עוד לפני שהייתי , סבא מתחילת הקדנציה�הכדורע% מדבר ע� עיריית כפר  

הכדורע% נמצא בחובות . והגישו תוכנית הבראה לפני מספר חודשי�, ל"מנכ

בליגת , כמו שאמר בוקי, 1' מדובר בקבוצה הייצוגית מס.  מיליו� שקל1.2של 

, כעיריה במצב היו�, או% ובכל זאת אני חושב שאנחנו�יעה לפלייהג, העל

כי . צריכי� להגיע למצב שעד כמה שנית� להפרטה והקטנה של תמיכות

מאחר והספורט הזה הוא ספורט שלצערי לא מצליח , מבחינת סדרי עדיפויות

�וא� וכאשר ב.  הוא צרי� להגיע למצב שנקטי� את התמיכות–לייצר כס% 

אז נוכל להחזיר ג� את , כפי שאני מקווה שנגיע ומתוכננת, לצמיחה נגיע 2005

  . הכספי� האלה

יש תוכנית הבראה שמדברת על הקטנת הפעילות של , מבחינת הכדורע%  

� אל% 100סבא �הכדורע% היו� מביא לעיריית כפר. קבוצת הבוגרי� למינימו

ש מחלקת י. שקל בעקבות העובדה שה� זכו באליפות והגיעו לגביע אירופה

  .  נוער מפוארת שנעשית ש� עבודה טובה

ארגו� שיש לו המש� של קבוצת �חלק מרה, אני רואה בהחלטה הזאת  

�צרי� , אני אומר, ברשות בוקי, לדעתי. הכדורע% וחלק משינוי הקריטריוני

צרי� ללכת למהל� של שינוי ; ללכת למהל� של איחוד שתי קבוצות הכדורסל

�ס יש שתי קבוצות " יכול להיות שבעיר כמו כלא. בחלוקת הקריטריוני

כאשר עיר כמו רעננה והרצליה מאחדות , א� אני זוכר נכו�, בליגה השלישית

. ס מחזיקי� שתי קבוצות כדורסל בליגה השלישית"העל ובכ�קבוצות בליגת

  . פר כספי� לענפי� ולא לקבוצות'לאיחוד כדי לצ, צרי� להגיע להתכנסות

אלא לאג� , ס שכול� באותו ענ%"ור ומכבי והפועל כלא ייתכ�  שיהיה אליצ

  . מהראיה שצרי� לשנות, לדעתי, וזה חלק. את הכל לענ% אחד
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קבוצת הכדורע% כרגע ע� עיקולי� בעקבות חובות , לגבי קבוצת הכדורע% 

  .לביטוח לאומי ולמס הכנסה

וכש� שאני מקווה שפתרנו את הבעיה , היה לנו אותו מקרה בקונסבטוריו�

 ג� ברמה –בעבודה מאוד מאוד קשה ולא פשוטה , ד ע� עמוס ש�ביח

אני חושב שצרי� לנסות לפתור את הבעיות ע� , האנושית וג� ברמה הכספית

�ולא לעשות את מה שנעשה . תו� כדי תוכנית הבראה, אגודות אחרות בקשיי

אבל אני אומר ,  אני לא מאשי�–שהביאו לכדורסל לשנתיי� או לשנה , בעבר

,  לנו לבוא ולבנות תוכנית כדי שנדע מה אנחנו נותני� בשני� הקרובותשנכו�

  . שהתמיכה תל� ותקט� לאחר מכ�

וצרי� להמשי� את תוכנית , ולכ� אני בהחלט חושב שהדבר הזה הוא דבר נכו�

  .ההבראה

לא הגיעה , אני מבי�, שעדיי�(הדבר השני שמבקשת קבוצת הכדורע% 

חזר במש� ארבע שני� וההלוואה הזאת זה הלוואה שההלוואה תו, )לבקשה

כי כרגע נמצאי� במצב שא� משלמי� תשלו� לביטוח . תקט� מהתמיכה

  . אנחנו חוסכי� עלויות מימו� וקנסות ממס הכנסה, מס הכנסה, לאומי

צרי� לבוא כחלק מתוכנית הבראה שעדיי� אי� לגביה הסכמה , אבל, זה

להביא אותה ג� לתמיכות לדעתי נכו� , ברגע שתהיה הסכמה סופית. סופית

  .ולמועצה

מה היה , שלוש האחרונות�אתה יכול לפרט את מה שהתכוונת לשנתיי�  :יעקב אוחיו�

�  ?שלוש האחרונות�בשנתיי

 מיליו� 1.2 �הטענה שאני לא.  מיליו� שקל1.2הכדורע% הגיעו לחובות של   :אייל יוניא�

בזמנו שהועברה בגלל קבוצת הנוער , לטענת�. שקל אני לא נכנס כרגע למה

�מבחינת , ראש העיר הקוד�, הבנתי, והובטחו לה� כספי� מבחינת, אליה

  . המנגנו� העירוני

  .ה� קיבלו עד האגורה האחרונה  :יעקב אוחיו�

  , אני לא מאשי� פה, אני אומר שוב. לא יודע, לא משנה  :אייל יוניא�

  . אל% שקל400החוב בשעתו היה   :יעקב אוחיו�

ללכת לתוכנית הבראה ולהקטי� את הפעילות , ל זה אני דורש מה� היו�בגל  :אייל יוניא�
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�  .שלה

בתקופה של השנה הראשונה של הפעילות . אני רוצה שתהיה איזה הגינות, לא  :יעקב אוחיו�

לא היה אח ורע לגודל התמיכה .  מיליו� שקל כתמיכה1.2שלי ה� קיבלו 

  . במועדו� הכדורע% בתקופה שלי

מחלקת , )זה לא הפרטה(הלי� של הפרטה , מה שנקרא, תלימי� ניסינו ללכ  

מ תחת ניהול מקצועי של "י מפעלי ספורט בע"הנוער היתה מתופעלת ע

רצינו להעביר את מחלקת הנוער למועדו� הכדורע% שינהלו . מחלקת הספורט

  .את כל המועדו� על כל רבדיו

קת הפעילות עקב העת, הגענו לכל מיני חישובי� איזה חסכו� נגר� לעירייה  

שלימי� היו , הגענו לסכומי� מסויימי�. של מחלקת הנוער למועדו� הכדורע%

�  . בי� הצדדי�, וויכוחי� ג� עליה

אני לא מבי� .  מיליו�1.2לא .  אל% שקל400החוב היה , בעת ההיא, אבל מכא�  

  . מיליו��1.2אי� צמח ל

  ?קובי, באיזה שנה אתה מדבר  :אייל יוניא�

היה , כשאנחנו יצאנו למהל� הזה לפני שנתיי�.  אל400%ני שנתיי� היה לפ  :יעקב אוחיו�

. אני לא יודע אי� הוא צמח ואולי יש הסברי�.  מיליו�1.2היו� הוא .  אל400%

  , אני ג� רוצה לראות את תוכנית ההבראה השלמה

  .ברור  :אייל יוניא�

ני� וכפי שאני מתרש� יש עוד ענפי ספורט שו.  איזו בעיה יש לי�כנגד מה  :יעקב אוחיו�

 אל% 100במש� השני� הבאות כל שנה על חשבו� קר� הישגית יעברו , מבוקי

  . כ� אני מתרש�. שקל

 אני אומר את זה כהערת �אני בפירוש נאמר שההפסד. אני לא מתרש� מזה :חמו�יהודה ב�

 � אל% שקלי� האלה אנחנו מתבקשי� להקצות אות� למועדו� �100 ה–ביניי

 זה ג� �להגיע למקו� שני. גי� ההישג המרשי� שהיה לה� השנהב, הכדורע%

  . הישג

מכיוו� שמתקיי� פה דיו� בוועדת . על מה אני מתרע�, אני אגיד ל� יהודה  :יעקב אוחיו�

אני מצפה מאנשי� בוועדת תמיכות שיתנו לנהל דיוני� ענינייני� , תמיכות

�ולי על מהל� ולא יהיה איזה דיווח כמעט מיל, בחופשיות ללא איומי
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זה לא פע� ראשונה , אני יכול לזהות את המקור. הדברי� של וועדת תמיכות

  .שהוא עושה את זה

למה אמרת מה , י עיתונאי של איזה מקומו�"ואז אני נדרש לתת תגובות ע  

ר " ממנו אני מקבל מסר על תגובות נזעמות של יו�ויש לי איזה, שאמרת

  .המועדו�

וא� כ� ה� פני הדברי� , מאוד חמורה. ה מאודאני חושב שזו תופעה חמור  

�לא אצביע בעד הדבר הזה כיוו� שאני חושב שזה , כאות מחאה, אני היו

כי אחרת אני ג� לא אבוא , חוזר על עצמו ואת התופעה הזאת צרי� לעצור

�  .לדיוני� א� כ� יהיו פני הדברי

  .אני משאיר את זה לראש העיר  

שיש חוב קיי� , בוקי, יש שלב אחד.  פה בעצ� שני שלבי�יש. רק מילה אחת :עמוס גבריאלי

�אני מבי� שיש ג� אנשי� שנתנו ערבויות אישיות וכל מיני דברי� , וחוב קיי

  . כאלה

  .קוד� כל יש דבר אחד וצרי� לראות מה עושי� כדי לעזור בעניי� הזה, עכשיו  

א� , תזאת אומר. אחד כרו� בשני, לעניות דעתי? מה קורה הלאה: מפה יש  

אני חושב שהעירייה או הרשות , אנחנו יוצרי� מנגנו� של בניה טובה לעתיד

בסופו של , לכיוו� אות� חברי� שעשו, עד כמה שאפשר, יכולה בהחלט לבוא

  . כ בור ציבורי"עבודה ציבורית ולהוציא אות� מאותו בור שהוא בסה, דבר

הדבר נראה אולי א� מהיו� והלאה , יש לנו ג� פרצו% ציבורי לעשות את זה  

כול� רוצי� קבוצת בוגרי� ברמה של , ג� א� המשמעות היא קשה. אחרת

  . היו� ואפילו כמו שהיתה בעבר

�לבדוק מה . מה עד היו�, אחד. אני חושב שצרי� להפריד את זה לשני דברי

 – אני מסכי� ע� אייל –כרו� , אבל במקביל צרי� לבוא. אנחנו יכולי� לעשות

  .ע� איזושהי פשרה

יש התחייבות , היה חוב של כ� וכ�? הרי מה עשינו בקונסבטוריו�, עכשיו

, אמרנו מעכשיו חתכנו, באנו כגו% גדול.  מיליו�1.2עירונית כל שנה לתת 

ממש כל . זה קשה מאוד. נגמר, החזרנו, פיטרנו, אורגניזציה�עשינו רה, חתכנו

אני על : וא ולהגידאבל אז העירייה יכולה לב. מדברי�, יושבי�, יו� יש בעיות
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  .אני תומכת פחות, אני מוכנה לתמו� ומהעתיד, מה שהיה בעבר

צרי� לעצור את המירו$ כי אסור לסב� . 1: שלבית�השאלה א� יש תוכנית דו 

�  �אות� במעבר למה שמסוגלי

למי שבעצ� נשא את דגלה , ואז מבחינה ציבורית הרשות נותנת קוד� כל גב

, ע� התערבות שלנו, פרמטרי� מהיו� והלאהמצד שני קובעת ג� , מצד אחד

  . אלה שני הדברי�. אי� הדברי� לא יראו אותו דבר בשנה הבאה

  .  אני יש לי כמה הערות בעצ�  :בני כברה

 אל% שקל בשל 100 אל% שקל אז אי� 100א� מדובר העברה של , אני לא מבי�  

ניי� מה זה מע. הרי הסברי� מיותרי�?  למה הסברי� בהחלטה�ההישגיות

  .אותי א� זה בגלל מס הכנסה או בגלל ביטוח לאומי או כל הדברי� האלה

  .  שיקבלו את זה מכוח ההישג–א� מגיע לה� מכוח זה שה� הגיעו להישג   

  , זה נכו� :עמוס גבריאלי

, אני קורא את ההחלטה. קרא את ההחלטה.  אז ההחלטה לא מדברת על זה  :בני כברה

  .לא השתתפתי בדיו�

בגלל שמגיע לה� מקר� הישגיות בלי , תי מעדי% שה� יקבלו את זהאני היי  

כי ? מה רבותא בעניי� הזה. לקשור את זה לעניי� מס הכנסה או ביטוח לאומי

בעצ� יכול להיות שקר� הישגיות היתה צריכה לתת לה� רק ? מה זה אומר לי

אבל ה� מקבלי� כי יש לה� חוב מס הכנסה וזה לא היה ,  אלפי� שקל10

    . ו�נכ

, ליבי ע� הכדורע% יותר ממה שאתה חושב',  זה רק שלב א�דיבר בוקי, תראה  

אז . תאמי� לי אני ג� ניסיתי לעזור לה� בתחילת הדר� וחטפתי על זה מספיק

  .לכ� יצאתי מכל העניי�

 � מה אתה�'שלב ב, אז אני שואל את בוקי. 'בוקי מדבר על תוכנית שלב א  

', שלב ג', שלב ב', שלב א, וכנית התנתקותנצביע כל הזמ� כמו בממשלה ת

  ? איזה מי� תוכנית

 אלא –כשהולכי� לאשר , יש דבר. 'אי� שלב א, אני רוצה להגיד ל�, אז אגב  

זה לא .  אל% שקל האלה זה קר� הישגיות פר אקסלנס�100א� תגידו לי שה

  . נגמר הסיפור,  אל% שקל�100ת� לה� את ה, זה קח. מעניי� אותנו בכלל
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אני חושב שהשלבי� , בל א� מדובר על תוכנית הבראה ויש עוד שלבי�א  

לא נראה לי הגיוני שבכל פע� נתחיל לקיי� דיו� . האלה צריכי� לבוא לשולח�

  .זה לא רציני. כאילו אנחנו לא יודעי� על מה מדובר

 מתו� הדברי� � א� הבנתי ככה מבי�–כפי שהבנתי ' שלב ב, דבר שלישי  

�  . זה עניי� של הלוואה, שבוקי אמר אות

  ,לא  :יש'ברו� צ

  . אז אייל אמר�אז אולי יוניא� אמר,  ככה אני הבנתי  :בני כברה

  ,אתה מאשי� את בוקי ביותר מדי דברי� היו� :חמו�יהודה ב�

  .אני אגב ברכתי את העניי�. חס וחלילה, לא,  לא  :בני כברה

ריכה לתת אני לא חושב שהעירייה צ, תראו. אני אומר לגבי ההלוואה  

  �או צריכה לערוב להלוואה, הלוואה

  ,לערוב  :אייל יוניא�

  .לא לתת הלוואה, לערוב להלוואה זה בסדר. בסדר,  אה  :בני כברה

  . היא עורבת. לא, לא  :אייל יוניא�

 זאת ערבות שאנחנו יכולי� לתת על בסיס אות� הסכומי� שנאשר בתוכנית   :בני כברה

תוכנית , בת להיות תוכנית מלכתחילהואז מכא� זה מלמד שחיי, ההבראה

  .ברורה לגבי תוכנית הבראה שצריכי� לסכ� ע� העמותה לכדורע%

ואני אומר ל� כמי שמנהל את , אייל, אני חושב. ואני רוצה לומר משהו  

ה� ,  ע� כל הכבוד לעמותת הכדורע%–מ לקראת תוכנית ההבראה "המו

צריכי� להכי� . היו� נמצאי� לא בעמדה כזאת שה� יכולי� להתווכח

כי בסופו . שג� קבוצת הכדורע% תצטר� לקבל את זה, תוכנית הבראה כזאת

צריכי� לעמוד במצב הזה שאנחנו . זה אנחנו, מי שנות� את הכס%, של דבר

     .  נותני� את הכס%

  .אני רוצה להתייחס לשלושה נושאי�  :רינה פז

  �אני לא אשכח את הישיבה של ה. קוד� כל לגבי ההדלפות  

  ?בקדנציה הזו :חמו�יהודה ב�

  ,לא  :רינה פז

  . אז עזבי :חמו�יהודה ב�
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כבר צלצלו , כשדנו בנושא גני הילדי� ועוד לא הספקתי להגיע הביתה, לא  :רינה פז

  . אלי הביתה אי� הצבעתי

א� מגיע לקבוצה עבור , בהמש� למה שבני אמר, אני אומרת ככה, עכשיו  

  . ל הישגיות אל% שק�100 שיקבלו את ה–הישגיות 

זה לא פע� ראשונה . הקבוצה נקלעה למצוקה: עכשיו אני אומרת ככה  

זכור לי כשקבוצת הכדורגל היתה . שאנחנו עוזרי� לקבוצות במצוקה

וג� כשהגיע . ר וג� העירייה עזרה לה�"שבאו לפה ג� היו, במצוקה

  .שלא המציאו את הגלגל,  זאת אומרת�הכדורסל

, כבר בשלב השני של בוקי, קה אז כדאי כ� לדו�אני חושבת שא� קבוצה במצו  

. ג� עבור המצוקה,  אל% שקל שמגיע לה� בזכות�100ולאשר לה� בנוס% ל

� �100ה, אבל קוד� כל. בעד לראות כל דבר, אני בעד תוכנית ההבראה, וג

  �אל% שקל מגיע לה� בדי� ולא

  ?מי אמר שלא מגיע :חמו�יהודה ב�

  .  כי מגיע לה� על ההישגיות, לה� את זהאני אומרת לתת , לא  :רינה פז

כ� לדו� על , שאמר בוקי' בואו נעבור לשלב ב, א� ה� נקלעו למצוקה, עכשיו  

 �זה שתקבלו לפחות עוד איזה סכו� אחד שיעזור לה� במצוקה שבה ה

�  . נמצאי

  .כי ג� עזרנו בעבר ג� לקבוצות שהיו במצוקה  

  .שלוש הערות קצרות: אבינוע� גרנות

י אישית מאוד חובב ותומ� בנושא הכדורע% ואני ג� גאה בזה שהקבוצה אנ. 1  

  . כללית אני בעד לתמו� בה�ואפילו בחלק, הזאת מביאה לנו כבוד

 –אני חושב שהתמיכה הזאת לא תוציא . כמו שנאמר פה, אני בעד לתמו�. 2  

מהמצב שבו ,  לא נוציא קבוצת ספורט כזאת– אל% שקל 100סדר גודל של 

אפילו קבוצה של , את וכל מי שקצת קצת מתמצא בענפי ספורטהיא נמצ

שלא לדבר על קבוצה עירונית שהיא בליגת , בסכו� כזה לא מספיק לה, תיכו�

  .זאת הערה שניה. העל

אני לא מאמי� שהסכו� הזה יוציא את הקבוצה הזאת , מה שלא יראו לי פה  

  .מהבעיות
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נדרש לתמו� בקבוצה ג�  הרי אנחנו �לא מספיק לי שהתוכנית הבראה. 3  

אלא צריכה להירש� הערה , וזה לא מספיק שמביאי� את התוכנית, בעתיד

 צרי� – זאת שנותנת ומעניקה בש� הקהילה כס% –שלעירייה : שאומרת

  .  בתוכנית הכלכליתsayלהיות 

לא רק תוכנית . אי� מוצאי� הכספי�, אי� נעשה מנגנו� הבקרה, כלומר  

  .שמועצת העיר מאשרת אותה

פרס על .  אל% שקל כאילו שזו היתה איזושהי תמונה100את� מדברי� על  :סיימו� גולדמ�

זה . זה כס% שצרי� לבוא כחלק מתוכנית ההבראה, זאת לא תמונה. הישגיות

זה . 'קחו גביע. קחו פרס, קיבלת� מקו� ראשו�, בסדר'לא יכול להיות משהו 

זה . נית ההבראה צרי� להיותזה חלק בלתי נפרד מתוכ, לכ�. זה כס%, לא גביע

. 'כ נדבר על תוכנית ההבראה"ואח,  אל100%בואו תקחו 'לא יכול להיות נפרד 

  .זה צרי� להיות ביחד לדעתי

  .משמעית�חד, אתה צודק :חמו�יהודה ב�

אני . אני דווקא מציע כ� לראות את זה בנפרד ואני כ� מקבל את דבריו של דני  :אמיר גבע

 אנחנו עכשיו הרי לא �חושב שבמקרה הספציפי הזהאני , חושב שהוא צודק

  . תוכנית הבראה צריכה להיבדק, נכנס לתוכנית הבראה

פעמי ובמיוחד לענ% הזה שהשיג את ההישגי� �אני חושב שבהחלט באופ� חד  

ללא שו� התחייבות , פעמי�אנחנו יכולי� לאשר באופ� חד, הטובי� של השנה

ו אומרי� חד וחלק שאנחנו הולכי� אבל אנחנ, על בסיס ההישגיות, קדימה

�  . לכנס לגביה, מבחינתנו, וכל וועדה שלא תהיה. להיכנס לעומק הדברי

ס היתה במצב "נגיד שהעמותה של הכדורע% בכ,  אני חושב שהשאלה פשוטה :עמוס גבריאלי

  ?הא� לא היה מגיע לה מקר� הישגיות. שיש לה יתרות זכות בבנק

  .היה מגיע לה  :רינה פז

  .זאת השאלה: גבריאליעמוס 

מגיע לה� מהקר� ההישגית בגלל , כמו שאמר עמוס. רק להבהיר את הדברי�  :אייל יוניא�

הקבוצה שהכי ,  א� אתה בוח� את כל קבוצות הספורט–שהקבוצה הזאת 

זה . הצליחה השנה ולא היתה רחוקה מלעשות הפתעה ולקחת את האליפות

  .דבר אחד
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אבל א% . באירופה, דר� אגב, ייצג אותנוהקבוצה הזאת אמורה ל, דבר שני  

אנחנו הולכי� להקטי� את , להיפ�. אירופה, אחד לא הול� לתקצב את זה

חלק מהדיוני� של . שיהיה אולי התקציב הכי קט� בליגת העל, התקציב

  . עברה, ארגו� התוכנית

,  אל% שקל שמגיע לה�100ה� קיבלו , בגלל שיש תוכנית הבראה על הפרק  

ילכו ,  אל% שקל האלה�100שר וועדת התמיכות התנתה את זה שהבלי שו� ק

בגלל שמסתכלי� על זה . זה מה שאתה רואה כא�. למס הכנסה וביטוח לאומי

 אל% ותעשו אית� מה שאת� �100קחו את ה'ולא , בראיה של תוכנית הבראה

�  .    'רוצי

   � תוכנית  כמה חודשי� על– אני אומר עוד פע� –אני יכול לומר שיש דיוני

  .[הדברי� האלה לא מנותקי� משו� דבר. הבראה

 ולא יכולי� 12 חלקי 1בגלל שאנחנו עובדי� על , הדבר הזה בא היו� לכא�  

כי זה קר� , 12 חלקי �1כי זה מעבר ל, זה מגיע היו�. לתת שו� דבר מעבר לזה

  .זו הסיבה שזה בא לפה. 12 חלקי 1הישגית שלא עשינו איתה 

. זה הכל. סבא זה לא היה בא היו� לכא��יב לעיריית כפרא� היה היו� תקצ  

  )מדברי! יחד(

�אני חושב . אנחנו צריכי� למצוא פתרו�, אני חושב שמה שאנחנו עושי� עכשיו  :אריה אברה

. זה בכלל כיוו� אחר, א� אנחנו הולכי� לאירופה, שג� לאור מה שאייל אמר

בחברות , י� שיש לואני חושב שכל אחד מחברי המועצה ינסה בעזרת הקשר

ואני חושב שאפשר , להשיג ספונסרי� בשביל הענ% הזה, ס"שישנ� היו� בכ

אפשר לכל החברות , )הוא לא פנה לש�(אני בדקתי ע� רמי ', טבע'לפנות ל

�אנחנו ננסה לארג� ספונסרי� כי מה שיש . שישנ� פה ולכל מי שיש לו קשרי

אני חושב שא� נעשה . של�זה טיפה בי� ואנחנו צריכי� את הי� ה, לנו פה

ה האלה יהיו על הרגליי� ויביאו הישגיות יותר 'אז החבר, את זה ונצליח

  .גדולה

  .אני רוצה לסכ� את הדיו� הזה :חמו�יהודה ב�

אני חושב שאתמול . קוד� כל אני בהחלט מתחבר להערה של קובי אוחיו�  

 זה וועדת ואני אולי היו�, בערב התקיימה ישיבה בנושא של וועדת תמיכות



  

34   7.6.04        ישיבתמועצה מ� המני�

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

  

פע� אחרת זה ישיבת וועדת בניי� או כל מיני ישיבות שכל אחד , תמיכות

אני חושב שא� אנחנו רוצי� , עוד פע�, ואני. רוצה להתבטא באופ� חופשי

לשמור על מערכת היחסי� התקינה בי� חברי המועצה וכל אחד יעשה לו את 

ו לא נעשה  ובוא–כמה חודשי� לפני הבחירות , ההחלטות הפוליטיות שלו

אלא נהיה עסוקי� בארבע וחצי שני� של עבודה , בחירות חמש שני� לפני

אתמול זה , לא יעלה על הדעת. ולאחר מכ� שכל אחד יקח את ההחלטות שלו

 לא הייתי אומר הדלפה �שבוע שעבר זה מישהו אחר וכל פע� זה, היה קובי

קובי אמר על , כר ודווקא אני לא זו–לצור� העניי� ,   קובי היה המבוקר�אלא

  .משהו שהיה צרי� להיות נגד קבוצת הכדורע% או משהו כזה

יש אפשרות להיכנס , לכ� אני פונה לחברי� שיש אפשרות להתבלט בעיתונות  

בואו שכל אחד יצא לעיתונות . היו� אנחנו בקואליציה רחבה, לעיתונות

 ועל יציג את תוכנית העבודה שלו ויצא ע� יוזמות חדשות, ברמת העשייה

כול� יתקבלו . תוכנית העבודה ועל גיוס משאבי� למע� העיר ולמע� העירייה

אנחנו , ותאמינו לי שא% אחד לא יעמוד בפרונט במקו� א% אחד, בברכה

אבל . את הקוצי� ניקח לבד, את הפרחי� נית� לכול�. נחלוק את הכבוד

 מקבל טלפו�, אד� עוד לא מגיע הביתה�זה מעליב שב�, באמת זה פוגע

, מעיתונאי או מאיזה חבר הנהלה או עמותה כזו או אחרת והיו� זה הכדורע%

  .  אני לא יודע מה�מחרתיי� זה, מחר זה הכדורגל

  �במיוחד לאנשי� שהחליטו להיכנס , לכ� אני פונה לכל אחד ואחד מהחברי

, אנחנו רוצי�. מוזמ�, מי שבקואליציה ורוצה להיות עסוק בעשייה. לעשייה

  .  פעולה ולבנות ביחדמבקשי� לשת%

ג� ככה אי� אופוזיציה והעיתונות מחפשת . לא נכעס, באמת, מי שלא  

�ואני אומר את זה . זו הזדמנות טובה ג� לצמוח מהאופוזיציה. אופוזיציונרי

אבל במידה מסויימת , לא מרי� את הקול שלי,  לא כועס–במידה מסויימת 

�פונה לכל , ת הקואליציה הזוכאחד שמוביל א, ואני. של הגינות כלפי חברי

שינהגו בחברות המינימלית הדרושה להמשי� ולחיות , חברי הקואליציה

  . ביחד

  .אני מקווה שהבקשה שלי לא תיפול על אזניי� ערלות ובאמת המצב ישתפר  
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  ?ישיבות התקציב הולכות להיות בפורו� פתוח או סגור, בהקשר זה  :גל�גיא ב�

מכיוו� שאלה , בפירוש לא הולכת להיות בפורו� פתוח, קציבישיבות וועדת ת :חמו�יהודה ב�

שכל אחד . לאחר התקציב. דיוני� יותר מדי רציניי� שידברו לעיתונות

כ� זה ,  וכ� זה נעשה בעבר–במסגרת העשיה , ממחזיקי התיקי� יוכל לבוא

 אתה בנוער והוא בתרבות וההוא בספורט וכל � זה לא–נעשה במינהל תקי� 

  .  יעשה, שלואחד בתחומו 

  . לנושא החשוב הזה של מועדו� הכדורע%, דבר נוס% שאני רוצה להתייחס  

אני לא צרי� לחזור על דברי� שנאמרו , כולכ� דיברת� בשבחה של הקבוצה  

  . אני מקבל ויכול רק להוסי% ולהבהיר. פה

 לאו דווקא –ואייל אמר את זה בפירוש וג� כל גו% , אני בהחלט חושב בני  

אנחנו צריכי� , ס" כל גו% שנתמ� ונישא עד היו� על עיריית כ–כדורע% 

תכניס לי ' ברמה של sayולא . אי� שו� ספק בכלל.  בעניי�sayשיהיה לנו 

�ברמה של לראות . לא רוצה את זה. כמו שהיה בעבר' נציגי� או פעילי

, 400לפני שנה היה 'שהספינה שלנו מפליגה לחו% מבטחי� ושלא יבואו לי 

, ואני לא מתווכח כרגע ע� המספרי�. ' מיליו�1.2 היו� 600נתיי� לפני ש

ולצער , וא� מתווי� פה דר�. אני מדבר כמדיניות כרגע, ולאו דווקא כדורע%

אנחנו מבקשי� שמועדו� , כולנו מועדו� הכדורע% היו� נמצא במשבר כלכלי

  .הכדורע% יכנס לתוכנית הבראה

, ל העירייה"מנכ,  לבי� אייל יוניא�מ כרגע בי� מועדו� הכדורע%"מתנהל מו  

אנחנו מאמיני� . יש יותר הבנות מאשר מחלוקות. בנושא תוכנית ההבראה

�כשמגדירי� , שבהחלט, ולכ� אני חושב. הנושא יבוא לפתרו�, שבסופו של יו

? מה ההחלטה, את ההחלטה פה והיא הגדרה הכי נכונה שיכולה להיות

פעמי מקר� �היק% שנתי וחדב.  אל% 100ההחלטה מאשרת הקצבה של 

לא כתוב בהחלטה שזה יהיה .  זה בזכות ההישגיות של הקבוצה�ההישגיות

�אנחנו , להתחייב לכמה שני�, י החוק"אנחנו לא יכולי� עפ. לאור� שני

אני אקבל החלטה שהיא לא חוקית , אז מה. יכולי� להתחייב רק לשנה הזו

  ? או פופוליסטית מדי

 ההישגי� אנחנו נית� לקבוצות שיכנסו לתוכנית בהחלט ג� לקר�, עכשיו  
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א� העמותה היתה ביתרו� אז לא , כמו שעמוס אמר, ההבראה וא� היה נכו�

אנחנו , אבל מכיוו� שהמצב הוא לא כזה. היינו דורשי� מה� תוכנית הבראה

לבוא ולהגיד שאנחנו ,  אני חושב שחובתנו בשנה שסוגרי� בתי ספר�בהחלט

אבל בהחלט צריכי� , חו� הספורט הוא לא חשובלא חושבי� שחלילה ת

אז בטח , וא� העירייה נכנסת לתוכנית הבראה. להיכנס למסלול של הבראה

  .י העירייה"ובטח גופי� שנסמכי� ונתמכי� ע

תוספות : כל מי שהעלה פה הערות כאלה ואחרות, אנחנו לא יכולי� פה לדו�  

וזה , י קר� ההישגיות"ת עאנחנו דני� כרגע בוועדת התמיכו. הורדות פה, פה

�  .מה שעומד על סדר היו

 בהיעדר – זה מופנה דווקא לבתיה –בהיעדר תקציב .  אני רוצה לפני ההצבעה  :בני כברה

  ?הא� אפשר להעביר את כל הסכו�, תקציב כרגע

  .12 חלקי 1זה עדיי�   :דני בוסטי�

  .אייל, 12 חלקי 1הוא מדבר לא .  שאלתי את בתיה  :בני כברה

  , שנה שעברה נקלענו לאותה סיטואציה:  בתיה ברא%ד"עו

הוא . 12 חלקי 1אייל מדבר לא על .  אני יודע שנקלענו לאותה סיטואציה  :בני כברה

השאלה ג� מבחינה חוקית . דווקא רוצה לתת את כל הסכו� במכה אחת

  ?כרגע

כל תקציב אנחנו לא חילקנו את . מהתקציב הכולל,  בני12 חלקי 1זה עדיי�   :דני בוסטי�

קר� .  על זה12 חלקי 1י בסיס של שנה קודמת ונותני� "חילקנו עפ. הספורט

  . 12 חלקי 1זה במסגרת . הישגיות משלי� עוד חלק

לכ� הבאנו את זה עכשיו לתת .  עד היו�12 חלקי 1בקר� הישגית לא חילקנו   :אייל יוניא�

 את הקר� לא חילקתי. 12 חלקי �1כ הכולל לא חרגתי מעבר ל"בסה. את זה

  . הישגיות

אישור פרוטוקול וועדת : 4אני מבקש להעמיד להצבעה את סעי% . תודה רבה :חמו�יהודה ב�

   )נערכת הצבעה(? תמיכות

, גיא ב� גל, אריה אברה�, משה אב� ח�, בנימי� כברה, יהודה ב� חמו: דבע

ק יצח, אבינוע� גרנות, סיימו� גולדמ�, עמוס גבריאלי, אמיר גבע, יואל ברו�

  .טל קוגמ�, ש"ברו� צי, רינה פז, אברה� מולה, יואל
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  . קובי אוחיו�:נמנע

  

 מיו! 0410�/152/'  מס לאשר פרוטוקול וועדת תמיכותמחליטי!  :77'  מסה ח ל ט ה

  .ב"המצ 06/06/04

  

  על מסמכי� כספיי�, ל הרשות"מנכ, האצלת זכות חתימה מראש העיר לאייל יוניא�.    7

  .מכי הבנקי� כולל כל מס      

 ,ל העירייה"אני מבקש להאציל את סמכותי ולהרשות לאייל יוניא� כמנכ :חמו�יהודה ב�

�  . 'מסמכי� בנקאיי� וכו, לחתו� על מסמכי� כספיי� כולל שיקי

  ?הא� יש למישהו השגות  

  ?א� אתה יכול לנמק למה  :גל�גיא ב�

  . כי אני רוצה להירש� ג� לחדר כושר? למה :חמו�יהודה ב�

  ? כמה בעלי זכות חתימה יש :מוס גבריאליע

  �או שעכשיו שניכ�, הא� הוא מחלי% אות�  :יש'ברו� צ

  .שנינו :חמו�יהודה ב�

  .הגזבר ואני או הוא חותמי�  :אייל יוניא�

   �בנושאי� כספיי� :חמו�יהודה ב�

  , שני משפטי�. תרשו לנו, תנו לנו לדבר מילה אחת  :יואל יצחק

בנוס% לכ� תהיה חתימה או שלי או של . ספיי� הגזבר חייב לחתו�בנושאי� כ:חמו�יהודה ב�

  . אייל

  �. אז אייל ואני, כמו קרקעות או נכסי� של העירייה, ישנ� נושאי� אחרי

  .זה המהנדס ואני, בהיתרי בניה וכ� הלאה

 זה בדוק משפטית שמי שאינו �כדי שלא תהיה, אני שואל שאלה משפטית  :יואל יצחק

  ?  לקבל את סמכויות החתימה כמו חבר מועצהיכול, חבר מועצה

 שאפשר להאציל את התפקיד – 191 סעי% –יש סעי% בפקודת העיריות : ד בתיה ברא%"עו

אבל אני רוצה לקרוא לכ� את . הזה ג� לפקיד עירייה בכל פורו� שהוא

כי . כ לבנק"הנוסח של ההחלטה כפי שאנחנו בעצ� מעבירי� את זה אח
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עיו� שעומד מאחוריה זה להעביר את זה לבנק כדי למעשה זאת החלטה שהר

שיאשר את כל השיקי� ולכ� אני רוצה לקרוא לכ� אותה בנוסח הסעי% 

  .עצמו

המועצה מאשרת את האצלת סמכותו של ראש  "–את� מתבקשי� כא�   

ל העירייה מר אייל יוניא� לחתו� יחד ע� "למנכ, חמו�העירייה מר יהודה ב�

או שיק לחובת /ו, או שובר תשלו�/קודת תשלו� והגזבר של הרשות על כל פ

: ומה שאני מוסיפה כא�".  לפקודת העיריות191העירייה בהתא� לסעי% 

שעשינו (ל "האצלה זו הינה בנוס% להאצלת סמכותו של ראש העירייה למנכ"

לחתו� על כל המסמכי� האחרי� והחוזי� ) את זה בישיבות הקודמות

י "עפ, ויש בה� התחייבויות כספיות, תוהתעודות שקבע שר הפני� בתקנו

  ".  לפקודת העיריות203סעי% 

זה ממש מסמכי� שיש בה� התחייבות כספית . זה נושא אחר, זאת אומרת  

�    .    זאת הכוונה בהאצלה הזאת. כמו שיקי

  . פה אחד)נערכת הצבעה(? מי בעד, אני מבקש לאשר את הסעי%. תודה רבה :חמו�יהודה ב�

    

סמכותו של ראש העירייה מר יהודה ב�  האצלת  אתהמועצה מאשרת  :78'  מסה ח ל ט ה

לחתו� יחד ע� גזבר הרשות מר דני , ל העירייה מר אייל יוניא�"חמו למנכ

או שיק לחובת העירייה /או שובר תשלו� ו/בוסטי� על כל פקודת תשלו� ו

  .ריותי לפקודת הע191בהתא� לסעי% 

ל לחתו� על "ו הינה בנוס% להאצלת סמכותו של ראש העירייה למנכהאצלה ז                        

 או תעודות אחרות שקבע  שר הפני� בתקנות /או חוזי� ו/מסמכי� אחרי� ו

      . לפקודה203ושיש בה� התחיבות כספית מטע� העירייה בהתא� לסעי% 

  

נ� חברי הנהלת אני מבקש להודיע לחברי המועצה שאי, 6לפני שנעבור לסעי%  :חמו�יהודה ב�

�אני מאחל . ר ההנהלה"חברנו שנבחר היו� ליו, איציק יואל, מפעל המי

�הצלחה רבה בתפקיד ואני בטוח שאיציק נכנס , לאיציק בשמי אני ובש� כול

'�  .נאצל לו בהצלחה' משופרי�, ע� מנועי� חדשי
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הוא ימשי� . ר ההנהלה"אני רוצה ג� להודות לבני כברה שכיה� עד השבוע כיו  

, כה� כחבר הנהלה ולהודות לו על כל העבודה הטובה והמסורה בהתנדבותל

  .ס"אשר עשה במפעל המי� למע� הקהילה בכ

. אני חייב לציי� שהיו� היתה הפגנה גדולה מאוד של עובדי מפעל המי� :חמו�יהודה ב�

  . ביקשו להחזיר את ההחלטה לקדמותה

  

  .ר וועדת הרווחה" מינוי מר אריה אברה! כיו. 8 

  

מי בעד בחירתו של מר אריה . אני מבקש להעמיד את ההצעה להצבעה: חמו�יהודה ב�

�  .  פה אחד)נערכת הצבעה(? אברה
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