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לכ� אני מבקש , אנחנו פותחי� את ישיבת המועצה באיחור של חצי שעה :חמו�יהודה ב�

  .ללכת לאירועי�, לפחות באלה שביקשו לצאת מוקד�, מהחברי� להתחשב

ד עמוס גבריאלי להולדת "אני פותח את ישיבת המועצה בברכה חמה לעו  

  .מזל טוב לעמוס. הב�

  

  שאילתות.   1

  א� או בלי קייטנות עירוניות בעיר – של שמעו� פר/ שאילתה.        א

התקיימו עשרות , סיסמאות ויחסי ציבור, ללא סלוגני�, בעבר, ס"בעיר כ":חמו�יהודה ב�

כשאת העירייה ניהל , עד לשנה הקודמת.  פעילויות לילדי העיר ובני נוער

 תרבות אירועי ספורט שוני� ואירועי, התקיימו קייטנות עירוניות, צוות אחר

  .איכותיי� רבי� שמשכו אחריה� מאות בני נוער

 התבשרנו כי כל האירועי� ובעיקר הקייטנות העירוניות בוטלו ,לצערי  

  . בהפתעה וללא כל הודעה מוקדמת

מה שפגע בהרבה משפחות , כל ההורי� בעיר נאלצו למצוא תעסוקה לילדיה�  

  .עבודת�שלה� לא היתה כל מסגרת עירונית שתאפשר לה� להמשי  ב

 והיוע# מר –דיברת עליו בתקופת הבחירות , ראש העירייה, הדגל שאתה  

האיש שבא ע� הלב .  היה הדגל החברתי–פרס� אותו ברבי� , פילבסקי

המסכה מפני  הוסרה ואנו , לא כ  הדבר, א  כפי שטענתי. שבי�קשוב לתו

  .וחוסר מעשי� לחוד, עדי� לדיבורי� לחוד

קוד� כל משרות : הוא אחד, לו" העירייה ושל מנכראש, סדר היו� של אדוני  

והיו� אי� מי שידאג לילדי , פוליטיות ומנויי מקורבי� במאות אלפי שקלי�

העיר ואי� מי שיפתח את ליבו וראשו ויבי� את חשיבות מפעל זה שנוהל בעבר 

  .י מחלקות העירייה"ע, בצורה מופתית

שדווקא היא נותנת ידה , רמפליאה אותי מפלגת שינוי שאמונה על תיק הנוע  

  . אבל זה שינוי, סבאי�שפגע בציבור הכפר, למהל  פסול זה

הנחית את , אדוני ראש העירייה, אמר כי אתה, יוע# העיר מר פילבסקי  

, הגורמי� בעירייה שיקצו משאבי� רבי� לקיו� קייטנות מסובסדות ולכ�
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יפי� ומאיזה סע, אלו משאבי� הוקצו לצור  הנושא. 1 :שאלתי היא

. 3; א� בכלל, היכ� מתקיימות קייטנות עירוניות. 2; א� בכלל, תקציביי�

מחזיק תיק , גל�גיא ב�. 4;  נא פרט–הא� גוייסו משאבי� שוני� מהקהילה 

. הועברו לאג& החינו , טע� כי הכספי� שיועדו לקייטנות העירוניות, הנוער

  ".  א� בכלל, הנני מבקש לדעת לאיזו מטרה

  :עירתשובת ראש ה  

. וינט בלבד'י ארגו� הג"ע,   בשנתיי� הקודמות מומ� הסבסוד של הקייטנות.1

. , כחצי מיליו� –ולפני שנה , לפני שנתיי� גובה הסבסוד היה כמיליו� שקלי�

למרות הקשיי� התקציביי� בה� . וינט'השנה לא קיבלנו כל סבסוד מהג

לעומת השנה , &  אל�40הוגדל המימו� ממקורות העירייה ב, נתונה העירייה

  .הקודמת

התקיימו קייטנות מסובסדות במקומות , למרות תקציב הסבסוד הנמו .   2  

  .ס יצחק שדה"ביה, ו"בית ויצ, בית הנוער קפל�, בית גיורא: הבאי�

  .  מוגברצותת הנוער לקיי� מפעלי קייועודדה העירייה את תנוע, כמו כ�  

ת המאמ# הממוקד של  התאפשר בזכוקיו� הקייטנות המסובסדות.   3  

גיוס מתנדבי� ל) �"מע(נוער , עיר מתנדבת"מחלקת הנוער באמצעות פרוייקט 

המתנדבי� גוייסו מגופי� שוני� כגו� ארגוני . רבי� להפעלת הקייטנות

בנות , מסגרות מנהיגות נוער של מחלקת הנוער, תנועות הנוער, המתנדבי�

  .שירות ועוד

אג& החינו  לא עוסק . לאג& החינו שו� תקציב קייטנות לא עבר .   4  

  ". בקייטנות

בצורה כזאת מאסיבית על , אני חושב שא� לא היו מינויי� פוליטיי� למכביר  :שמעו� פר#

 את התוכנית .אני חושב שהקייטנות יכלו להתנהל בכל פינה, ימי� ועל שמאל

 אפילו �ס שלנו לא היה אפילו זכר"בבי, ש� שנתת ועשית במקומות אחרי�

 שקל 1,000היינו צריכי� לראות לפחות ,  אל& שקל לכל העיר40היה א� 

סימ� שהדברי� נעשי� ,  שקל100 שקל או 1,000א� לא ראינו שמה . ס"בבי

  .לפי מה שראש העיר חושב, פה בצורה שמתחשקת לראש העיר
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  הצעות לסדר   :2סעי1 

 גמ� וגיא ב� גלר טל קו"י ד" הוגש ע– שיוויו� תעסוקתי לנשי� בעירייה.        א

מאחר ונטע� כלפי שטענתי שהכס& שלא הל  לייעוד של . רק משפט אחד  :גל�גיא ב�

  .לא אמרתי את המשפט הזה. הל  למחלקת החינו , הקייטנות

  .זה העיתונאי אמר  :שמעו� פר#

אני אמרתי שאותו סכו� ? את העיתונאי או אותי, תחליט את מי אתה מצטט  :גל�גיא ב�

איפשר את , וצי� בסעיפי� אחרי� לרבות תקציב הקייטנותשבגינו היו קיצ

  .היעדר הקיצו# בתוספת התקציב לתקציב החינו 

  . זאת לא בעיה שלי, זה שאנשי� לוקי� בסלקטיביות אגב הקריאה שלה�  

 במש  חושב שהצלחנו בצורה שמעוררת כבודאני , לפני ההצעה לסדר :חמו�יהודה ב�

  .נציה לנהל את ישיבות המועצה בכבוד מאז שהתחילה הקד,החודשי� האלה

נחצו קווי� אדומי� בעזרת . זה נחצו קווי� אדומי�, מה שנעשה פה היו�

וג� א� , אני חושב שאת התופעה הזו צרי  להקיא מתוכנו. חבר מועצה

יש את הדרכי� הדמוקרטיות , מישהו רוצה להביע מורת רוח על התנהלות

ו� חבר מועצה נת� יד למעשה הי, ולצערי הרב. המקובלות להביע אות�

  . לא יכולי� לעבור לסדר היו�, שבגינו אני חושב שאנחנו כחברי מועצה

שכל אחד יכבד את , להשתדל לשמור על השקט, לכ� אני מבקש מכל החברי�

ואני מבקש מהחברי� שיציגו את ההצעה , האחר בזמ� שחבר אחר מדבר

  .לסדר

  .אני מתנצל, וא� מר פר# נעלב מדברי, יראני מקבל את ההערה של ראש הע  :גל�גיא ב�

אנחנו , ר קוגמ� ואנוכי"י ד"ע, כאמור, לגופה של ההצעה לסדר שהוגשה  

 ואני מדבר ג� –נושא שאני מאמי� , ביקשנו להעלות לסדר יומה של המועצה

  .  שנוגע לכולנו ויש הרבה לשפר בו–בש� טל שתדבר אחרי 

אני לא מתכוו� לקרוא , הצעהאני לא יודע כמה מכ� טרחו לקרוא את ה  

שהמטרה הכללית , למעט החלק האופרטיבי שאותו אנו מציעי�, אותה שוב

ג� באמירה אופרטיבית וג� במעשי� , שלו היא לפעול לכ  שהעירייה

  .תשפר את כל נושא הייצוג התעסוקתי שיש לנשי� בעירייה, קונקרטיי�
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ות ברמה הארצית מי שרוצה לרא. אי� לנו שליטה על מה שקורה בממשלה  

תנה לציו� יו� האישה ימוזמ� לקרוא איזושהי סקירה שנ, מה קורה

  .את המצב ברמה המציאותית, באמת, שנותנת, הבינלאומי בכנסת

אבל לנו יש שליטה על מה שקורה ברמה המקומית ולכ� טל ואנוכי הגשנו   

  :והיא אומרת כ , הצעה שיש לה קונקרטיזציה לרמה המקומית

העיר תאשר את מחוייבותה לקידו� שיוויו� תעסוקתי לנשי� מועצת . 1 "

  . זה ברמה ההצהרתית". ס"ולהשוואת פערי שכר בי� נשי� לגברי� בעיריית כ

, ס"או וועדות מכרזי� בעיריית כ/במסגרת הוועדות לאיתור מועמדי� ו. 2"  

או בחברות / בעירייה ובכירותנשי� במשרות ייצוג הול� לתתקיי� חובת 

למי שלא מכיר רוח  ().מינויי�( בהתא� לרוח חוק שירות המדינה ,ותהעירוני

) ד ברא& תהיה מסוגלת להגיד לו במה דברי� אמורי�" אני בטוח שעו–החוק 

 לבי� המי� שאינו ו  שימוש באמצעי� של העדפה מתקנת במכרזי�זאת ת

  ".מידה שיש למועמדי� כישורי� דומי� כמוב� ב,מיוצג

בהנחה שנקבל את ההצעה , משמעותו היא. הסעי& הזהאני רוצה להסביר את   

, ס"שעבור כל תפקיד ובכל מכרז שיתמודדו עליו בעיריית כ, לסדר היו�

, ייצוג לנשי��ס כמו ערי� רבות באר# עוברת מתת"ולאור העובדה שעיריית כ

אלא , תינת� פה העדפה מתקנת כאשר לא תילקח האישה באשר היא, למעשה

 – ופה הנקודה שאני מדגיש – שלה זהי� ושווי� במידה ורמת הכישורי�

  .והזה בלבד, תינת� העדיפות לאישה במצב הזה, לאלה של הגבר

העירייה תערו  בדיקה השוואתית מקיפה בנושא פערי שכר בי� גברי� . 3,  

 וייקבעו קריטריוני� ברורי� י� במשרות דומות במערכת העירוניתלנש

          ".על פיה� תנהג העירייה ש,ואחידי� לתנאי השכר במקרי� אלו

  �אבל היה ו, ס"לא מכיר את המצב בכ, אני מודה שאני ברמה הזו  

   מ�שיש יותר נשי� מ, אני יכול לאשר את זה  :יעקב אוחיו�

אני מדבר על רמת השכר שגבר ואישה באותו , קובי, אני לא מדבר על הכמות  :גל�גיא ב�

יח שאתה עשוי למצוא בעירייתנו ויש לי יותר מסיבה להנ, תפקיד מרוויחי�

משרות בעלות אופי , לרבות המחלקות שאתה אחראי בה�, היפה והיקרה
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שהאישה בה� מרוויחה פחות , פעולתי דומה ששניה� שווי� בהירארכיה

אני מדבר על איכות השכר הדיפרנציאלית , אתה מדבר על כמות. מהגבר

  .ת� אנשי� של רמת שכר ריאלית של או�ותפקידי� של בעלי אותו

אתה , ככל שתעלה בהירארכיה בעירייה, א� כבר העלית את העניי� הזה, אגב  

, וככל שאתה עולה למעלה, תמצא שבדרגי� הנמוכי� נשי� ה� רבות יותר

ראש : אני אומר ל  פירמידה הפוכה. צוואר הבקבוק מתהדק לטובת הגברי�

י האגפי� מנהל. במועצת העיר שלנו יש שתי נשי�, העיר שלנו הוא גבר

 �הגזבר הוא גבר, כשאתה מגיע לרמת מחלקות. הגדולי� ה� ברוב� גברי�

 המבקר היקר שלנו הוא ג� )מדברי� יחד(,  אבל מה לעשות, אני ג� גבר, אגב

 היועצת �שאנחנו יורדי� לרמות המחלקות ו,  מה שאני מנסה להגיד�גבר

ו� שככל  מה שאני מנסה לטע)מדברי� יחד(  �המשפטית שלנו היא אישה

ככל שאנחנו . אנחנו נתקלי� ביותר ויותר נשי�, שאנחנו יורדי� יותר למטה

זה נכו� ג� לגבי הכנסת . אנחנו נתקלי� בפחות ופחות נשי�, עולי� למעלה

  . אבל עליה יש לנו פחות השפעה', וכו

ח חצי שנתי לגבי פעילות העירייה לקידו� "חברי מועצת העיר יקבלו דו.  4"  

  ." שכר כאמור לעילפעריוהשוואת , לנשי� במנגנו� העירוניייצוג הול� 

אני מצפה מראש העיר שתמנה , מתו  תקווה שההצעה הזאת תתקבל, שוב  

 בי� –יש ל  יועצת בהתנדבות למעמד האישה ,  ככל שאני יודע–אד� בעירייה 

א� תטיל עליה או על כל גור� שתמצא לנכו� שיהיה אחראי או תהיה 

  . ובפועל אני מקווה שההצעה תתקבל, עניי� הזהאחראית לקידו� ה

  . אני רק הייתי רוצה להגיד עוד מילה או שתיי�  :טל קוגמ�

כי בהצהרת הצהרות כולנו ,  את הסעי& החשוב ביותר4אני רואה בסעי&   

הבעיה היא באמת , ס'אבל הבעיה היא תכל. טובי� וכולנו בעד קידו� נשי�

  . לשנות את המצב

העניי� הזה שאנחנו נמצא איזו פונקציה שתעקוב אחר , תאני חושבת שבאמ  

 ואני חוזרת –כמו למשל , חות באופ� מסודר"הדברי� האלה ותגיש לנו דו

 –ספורט נשי� מול ספורט גברי� , לישיבה שהיתה לנו אתמול לגבי ספורט
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אני חושבת , א� יהיה מעקב, ההקצאה שתהיה שיוויוניות יותר בנושא הזה

  . יע לתוצאותשנוכל באמת להג

 �אני חושב ש. אני חושב שלא במקרה הגשנו את ההצעה הזאת לסדר היו� :חמו�יהודה ב�

אני חושב . אני מערי  ומכבד את שני האנשי� שהגישו את ההצעה לסדר

שבהחלט כל ארבעת הסעיפי� האלה ראויי� להתייחסות של המועצה ושל 

  . עובדי העירייה

,  ואני�קחי על עצמ  לעשות, ס"ד הנשי� בכר מועצת מעמ"כיו, טל, אני מציע  

מנת שתוכלי לקבל �את כל הכוחות האפשריי� על, מטע� העירייה, ברשות 

� צוות אי� לי שו� בעיה יחד ע, את כל הנתוני� ומצידי שגיא יצטר& לוועדה

תוכלו לקבל סיוע ממנהלת משאבי .  את הנתוני� תגבשו–ממועצת הנשי� 

  .  עטיהרענב' הגב, אנוש

  . רק א� אפשר להעיר להערה לסדר :מוס גבריאליע

 זו משמעות �שא� לא כ�, מעובדות, הצעה לסדר נגזרה מאיזושהי מציאות  

ואני מדבר פה על מה . אי� משמעות לאפליה מתקנת בהיעדר אפליה. ההצעה

על אפליה במצב של , מדובר בסופו של דבר', פוזיטיב דיסקרימינש�'שנקרא 

פקטו זהי� �ותק זהה ובהגדרת תפקיד ותפקיד דהגבר ואישה שיש לה� ו

כי , מצב אחד שבו אישה מקבלת פחות שכר בשל היותה שכר בעצ�, לחלוטי�

  .זה דבר יחיד שמפריד ביניה� באות� פרמטרי� מעי� אובייקטיביי�

  . ס"אילו אכ� דבר כזה קיי� בעיריית כ, להצעה הזאת יש משמעות  

שזה ג� ,  פחות15%דווקא לגבר יש , מעניי� היה לדעת א� במצב זהה כזה  

  –הא� זה . אפשרי

מכיוו� שיש פה איזה בעיה משפטית שאפשר לפתור , המקרה הזה פשוט  :טל קוגמ�

, זה לא הגיוני שיהיו גבר ואישה שעובדי� בדיוק באותה משרה. אותה

הבעיה היא באיוש של , אבל הבעיה היא אחרת. ומקבלי� משכורת אחרת

בדברי� , הבעיה היא ג� מכרזי�. זאת הבעיה.  גבוהותנשי� במשרות ברמות

שבה� הרבה יותר קשה לשי� את האצבע על הנקודה שאת אישה ובגלל זה 

  .ש� הבעיה. לא קיבלת את התפקיד
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  .וזה דווקא כ� בוער, אני עדיי� לא הצלחתי להבי� דבר אחד, טל :עמוס גבריאלי

טוריוני� ובציבור וג� איש ואני חבר בוועדי� ובדירק, הרי אני חי בקרב עמי  

אלא א� כ� מדובר בדבר שהוא מוטמע , אני לא זוכר.  שני�6ציבור כבר 

 אנחנו עושי� את זה מבלי לדעת שאנחנו –מודע של כל אחד מאיתנו �בתת

אני לא זוכר שנכחתי אי פע� בתהלי  ,  אני לא זוכר מדיניות–עושי� את זה 

  �של אפליה על יסוד מיני

בזה  ? וכמה נשי�, אבל כמה גברי� ישבו באות� וועדות שאתה ישבת בה�, כ�  :טל קוגמ�

.  קוד� כל יושבי� גברי�, ברוב המקומות שבה� בוחרי�? אתה יכול להיזכר

  )מדברי� יחד(

, גזבר, מבקר. מאוד לא מקצועי, אני עשיתי מחקר משלי, לשאלת , עמוס  :גל�גיא ב�

,  נשי�9:  התחלנו לרדת–לקות  מח24,  גברי�3אישה אחת ,  אגפי�4,  ל"מנכ

 שאתה טוע� �לנשי� סו& סו& יש רוב אבל המגמה, ברמת המדורי�.  גברי�15

היא עדיי� עובדתית אומר , )מדברי� יחד(  �שהיא לא מבוססת על אפליה

  )מדברי� יחד(  �שיותר גברי� בפעול

יושבת בפורו� שאישה ש, אתה מניח הנחה נוספת,  לשאלת �אתה מניח,  גיא :עמוס גבריאלי

שלפחות אני , ואני כבר אומר לכ�. תפרג� יותר לאישה מאשר לגבר, קבלה

אני לא בטוח שנוכחות נשי� , זאת אומרת.  זה לא כ –בקיא במקרי� כאלה 

   )מדברי� יחד(  �בוועדות קבלה

 �אנחנו לא קובעי� שההרכב של הוועדה הוא זה. אבל זה לא מה שביקשנו  :גל�גיא ב�

  )מדברי� יחד(  �ב הוועדה הוא זה שיבטיח את הייצוג ההמי� של הרכ

ביקשנו מטל שתרכז את הנתוני� ותביא את זה אפילו לדיו� מיוחד במועצת  :חמו�יהודה ב�

  )מדברי� יחד(.  דיו� מיוחד שיוקדש כל היו� לנושא הזה. העירייה

  

, עצת הנשי�ר מו"חברת המועצה ויו, ר טל קוגמ�"מחליטי� לאשר לד: 99'  מסה ח ל ט ה

 תקיי� ולאחריהשכר נשי� מול גברי� במערכת העירונית /לרכז נתוני� בדבר עיסוק

 . המועצה דיו� מיוחד בנושא
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  ר סיימו� גולדמ�" ודגל� גיא ב�י " הוגש ע�בנושא המועצה הדתיתלסדר הצעה .   ב       

 

עניינת במוב� והיא ג� יותר מ, אני לוקח בחשבו� מלא שכול� קראו אותה  :גל�גיא ב�

הזה שהיא נוגעת למשכורות אופרטיביות של אנשי� שעד לא מזמ� היו אפילו 

  .ואני אסביר למה, זה מאוד רלוונטי. נהני� אישיי� מהעניי� הזה

�הוגשה על שולחנו של ראש העיר ב, ההצעה הזאת כפי שרואות עיניכ�  

19.3.2004.  

  ,זה לא רלוונטי  :שמעו� פר#

ההצעה הזאת הונחה . לא אתה, מועצה תקבע א� היא רלוונטיתה, מר פר#  :גל�גיא ב�

אתה כבר גור� לי ) מדברי� יחד( � לפר�19#על שולחנו של ראש העיר ב

  .לפליטות פרוידייאניות

  ,פריצקי תגיד  :שמעו� פר#

כי ,  אתה יכול להפסיק–הסוחרי� הלכו אז את ההצגה שאתה עושה , תראה  :גל�גיא ב�

  .הישיבהכבר עשית אותה בתחילת 

  )מדברי� יחד(  �אני בדר  להצגה שניה  :שמעו� פר#

  . אז קשה לו, אני מדבר על נושא שהוא בנפשו  :גל�גיא ב�

עמד על הפרק ג� העניי� של מינוי מועצה דתית , בשעה שהוגשה ההצעה לסדר  

  .כ� או לא

שעמוס ואני החלפנו בה דברי� לא קלי� , אנחנו קיימנו ישיבה לא פשוטה  

אני בשעתו הבעתי , )יחסינו עלו על פסי� חיוביי�, ני שמח להגידא, ומאז(

שתמכה בפועל באישור המועצה הדתית כפי , עמדה יחד ע� עמיתי לסיעה

ר הסיעה "וג� ליו, לי אישית לא היה קל לעשות את זה. שהובא לאישור כא�

באות� , אבל נימקנו את זה בטיעוני� שקורי� בימי� אלה ממש, שלי לא

, ולכ�(� לא אישרו את המועצה הדתית הנחיתו על אות� הערי� ערי� שבה

באות� ערי� שלא , )שהביא את זה לפנינו, לפי דעתי נכו� פעל ראש העיר

הנחיתו ,  את אותו הרכב של חברי המועצה– בניגוד אלינו –אישרו כמונו 

ברוב� המכריע חברי מרכז ליכוד שעומרי שרו� , עליה� מינויי� פוליטיי�
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אבל , יסלח לי מר אוחיו� על ההאשמה הזאת(ור אות� בקפידה רבה דאג לבח

טוב עשתה העירייה ,  אני אומר)מדברי� יחד(,  )בפועל זה מה שקורה

, אני רק אומר שיש לנו בהקשר הזה. שמינתה בפועל את המועצה הדתית

  . בעיה אחרת

א� וה, מה היה קורה א� לא היינו ממני�, כל הרציונל של ההצעה הזו אומר  

והוא העקרו� , צרי  לשאו& לעשות את מה שאני מאמי� שצרי  לעשות

חוק שירותי הדת היהודיי� עבר תיקו� מאוד משמעותי בשנה : הפשוט הבא

וזה , באופ� שלמעשה מונע את מה שהיה אפשרי בקדנציה הקודמת, האחרונה

שלא עומד בשו� מבח� , ללא כל פרופורציה, לתת משכורת שמנה ביותר

  .ר המועצה הדתית ולסג� שלו"ליו, דיוניציבורי 

הוא מנע את המשכורות , מה שעשה התיקו� לחוק שירותי הדת היהודיי�

הוא למעשה ביטל את התפקיד בשכר של סג� ראש , המנופחות האלה

  .ר"המועצה הדתית וקיצ# משמעותית לתפקיד היו

� וג,  ואני מבחי� פה–זה שאד� אחד , מה שיש היו� אפשרות לעירייה 

עובדי . ההצעה עושה אבחנה בי� המועצה הדתית לבי� עובדי המועצה הדתית

אנשי המועצה . זכאי� וממשיכי� לקבל שכר, כמוב�, המועצה הדתית

היו� רק אד� אחד יכול , ר והסג� מקבלי� שכר"מה שהיה נהוג היו, הדתית

  . לקבל שכר

לאות� , מ"אני יודע שהעירייה רק לאחרונה קיבלה את האישור ממשרד רה 

, מה שאומר שהזמ� בשל סו& סו&. מ"קרי רה, י שר הדתות"נציגי� שמונו ע

  . ס"ר של המועצה הדתית החדשה הנבחרת בכ"לאשר את זהות היו

, כאיש שינוי,  וא& אחד לא מאשי� אותי–המצב העובדתי היו� הוא כזה  

הוא , ס"שאני צור  שירותי דת אבל אני יודע בפועל שהצור  בשירותי דת בכ

ר "שיש בהיעדר יו, הוא צור  שצרי  לספק אותו והלאקונה כרגע, צור  ממשי

ר הקוד� "גורמת לכל מיני בעיות וליקויי� לרבות השפעות של היו, פעיל

  . וטוב שכ , ולמיטב ידיעתי פסקו, שהיו עד לא מזמ�
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ההצעה שלי כרגע , אני אומר ל  יהודה, עכשיו. אבל המצב הזה יצר בעיות 

 אני הייתי רוצה לראות את העירייה עושה –השורה התחתונה שלה מבחינת 

אולי למה שמנסה , מצב שצרי  לשאו&, כדי לקד� מבחינה אירגונית, את הכל

להעביר את הגו& החולה והמסואב הזה שנקרא : בילסקי לעשות ברעננה

 לא מערער על הזכות שלו לפעול ולספק –אי  שהוא נוהל , מועצה דתית

אנחנו למדי� .  לשליטה בלעדית של העירייה–ל אי  שהוא נוהל אב, שירותי�

ספגו כל מיני , )למעט החברה הכלכלית(שכל הגופי� שקיבלו נתק מהעירייה 

  .ראה מפעל המי�, נורמות שה� מאוד בעייתיות בתוכ�

  �שמנהל את המועצה הדתית בצורה תקינה וברורה, ר בפועל"היעדרו של יו 

יש לנו . יוצרת ל  המו� בעיות,  שמנהל את הענייני�ר"העובדה שאי� כרגע יו 

ירוק 'לא צרי  לקרוא את . ס"בעיה אקוטית ע� שני הרבני� הראשיי� של כ

שיש לנו רב ראשי , אבל מי שקרא פע� ראשונה למד, משבוע שעבר' בכפר

  . אשכנזי ורב ראשי ספרדי

יש לנו רב . א מתפקדת יפה מאוד ע� רב ראשי אחד בלבד"בו בעת שעיריית ת 

ראשי שמפאת כבודו אני לא רוצה להגיד משהו חמור יותר והעובדה שהאיש 

והדבר מהווה כשל בשירות האפקיטיבי שהוא מסוגל לתת , לא בריא לגמרי

  �יש לנו בעיה אקוטית. לתושבי�

  ,זה לא קשור למועצה הדתית  :ח��משה אב�

  .   משה, זה קשור ועוד אי   :גל�גיא ב�

מכיוו� , י שר המשפטי� יוסי ביילי�" שפוטר בשעתו עהרב השני היה רב  

נציגו , ולצערי. שבפועל הוא לא התגורר בעיר שאותה הוא אמור לשרת

שחזר להיות שר דתות אחרי (אשר אוחנה , המפלגתי של חבר המועצה פר#

החזיר אותו לתפקיד שלו ועד היו� יש פקפוק גדול מאוד א� אותו , )ביילי�

קהילה שהוא מתיימר לשרת אותה והוא מקבל ממו� אד� נמצא כל הזמ� ב

  . או שהוא גר בירושלי�, רב

 יש ל  אחריות ג� )מדברי� יחד(  �כי אמנ� אנחנו, זה קשור למועצה הדתית  

להימנע ממצב ששני בעלי תפקיד שהעירייה , כראש עיר וג� כחבר מועצת עיר
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ת וזה בי� תיקח את האחריו,  מתקציב הרשות40%מממנת אות� בשיעור של 

מדברי� (  � לא כי ה� כפופי� לו–ר המועצה הדתית "היתר תפקידו של יו

  )יחד

  .תודה רבה לגיא :חמו�יהודה ב�

  .ולא בנושא של הצעה לסדר, כמה דברי� בנושא הדברי� שהעלית גיא  

ישנ� עדיי� מספר . לצערי, עדיי� לא אושרו הנציגי� של המועצה הדתית. א  

  .אישרו את כל ההרכבלא , מ"בעיות במשרד רה

יד  היא הצעה מאוד נחמדה �ההצעה שהוגשה על, ע� כל הכבוד גיא. 2  

אני אפילו ? ואתה יודע מה, אפילו, והצעה מאוד טובה והיא פופוליסטית

  . שאי� לנו מנדט לעסוק בה? אלא מאי. הייתי יכול להתחבר אליה

. ממשלתיהמנדט הוא מנדט . זה לא מנדט שלי ולא של  ולא של המועצה  

הנושא של . אנחנו נכבד אות� וננהג לפיה�, יתקבלו החלטות שיתקבלו למעלה

ואני מתחבר מאוד לחלק גדול מהדברי� . תאמי� לי, הרבני� בכלל לא קשור

 אני �הנושא של הרבני� ג� אני לא שבע רצו� מכ  שיש שני רבני�, שאמרת

 הרבני� ולא אבל זה לא כרגע הדיו� לא על. אסתפק ברב אחד לעיר שלמה

בקלות יכולנו לדו� פה . להחליטזה לא הפורו� הזה שיכול . המועצה הדתית

בדיוק בגלל שזה לא . אבל זה לא המנדט שלנו. ג� על קיצור ימי המילואי�

ולכ� אנחנו נקבל את ,  ג� המועצה הדתית זה לא המנדט שלנו–המנדט שלנו 

דתיות וננהג מ שהוא אמו� על נושא המועצות ה"ההחלטות ממשרד רה

  . תודה רבה. לפיכ 

     

מחליטי� להוריד ההצעה מסדר היו� מאחר ואי� למועצת העיר סמכות   : 100' החלטה מס

 .לדו� בביטול  המועצה הדתית 

  . ברשות ,  יש לי הצעה אחת בעניי� הזה :עמוס גבריאלי

יש נושאי� שעולי� כל , בניגוד לכל פרופורציה, אנחנו בקדנציה הקודמת  

  . לא עולי�, אקוטיי�, כשנושאי� מאוד חשובי�, עולי� ועולי�, מ�הז
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כל ישיבה שניה דיברו , מועצה דתית. אחד הנושאי� האלה הוא מועצה דתית  

  . והשחתנו זמ� לריק, על זה ודיברו על זה

אתה אומר לו , שמי שעשה תצהיר, כמו שאומרי� בדר  כלל על דוכ� העדי�  

עכשיו תרכז חקירה ,  עכשיו חמש דקותקח? אמרת הכל: בתחילת הדיו�

  .נגדית

נקרא לו פסטיבל המועצה , תחליטו על יו� אחד בשנה: יש לי הצעה לשינוי  

 שעות של דיו� על מועצה 12ואני מבטיח , כול� יגידו... כל מה ש. הדתית

  . ונמצה את זה, דתית

י אי� כ. לא ידונו בזה א& פע� כי א. זה לא מוסי& ג�, תעזוב. זה לא שווה  

כמו . חוזרי� על אות� תשובות, כל פע� אומרי� אות� דברי�. סמכות וב

  )מדברי� יחד(.  נתקד�, נמשי  הלאה, קיבלנו, שמענו, די. הגששי�

. עמוס, תגיד על זה משהו.  מהמשכורת שלה� וה� לא מתפקדי�40%זה ...    :גל�גיא ב�

אני לא באתי . כי זה אקמול לחולה סרט�, פע� בשבוע לא יפתור את הבעיה

אז א� לא יתנו , אני באתי פה לשנות דברי�. פה לפרוק עול או להוציא קיטור

לא הגיוניי� , לי לשנות אות� כי ממשיכי� לתת יד לדברי� שה� לא תקיני�

אז אולי כאלה יטמנו את ראש� , ולא עומדי� בשו� פרמטר ציבורי תקי�

להזכיר למועצה הזאת אני אמשי  לצעוק ואמשי  . בחול ויצעקו פע� בשנה

 לשני הרבני� שלא ממלאי� 60%שהיא נותנת יד למימו� עקי& בשיעור של 

  )מדברי� יחד(.  נקודה. כיאות את תפקיד�

כי דומני שאתה מערבב בי� , ל , גיא, אני לא הייתי רוצה להשאיר את הבמה  :בני כברה

שאלת לבי� עצ� הבעייתיות שקיימת ב, בי� עצ� ההצעה כהצעה: שני דברי�

  .הרבני�

היא לא בסמכות . זו שאלת חקיקה בעצ�, מי כמו  יודע, שאלת הרבני�  

מ "ברגע שמשרד הדתות או משרד רה. היא לא בסמכות העירייה, המועצה

ואנחנו לא , ל התייצבה בנושא הזה"אבל המפד. אני אית , יחליט אחרת

 נושא אתה לא.  ואנחנו לא שוני� בדיעות מכל מה שאמרת–שוני� בדיעות 

ג� אנחנו יצאנו כנגד הרעה החולה שקיימת . הדגל בנושא המועצה הדתית
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לבטל את משרד , הזאת... ל הצטרפה בעצ� "והמפד. במועצות הדתיות

  .הדתות

בתחילת הקדנציה היינו אלה שעמדנו לתמו  או להגיש , יותר, אתה יודע מה  

ס "ית בכלבטל את המועצה הדת. לבטל את המועצות הדתיות, הצעה משלנו

עקא שבעצ� התברר לנו שזה לא �דא? אלא מאי. ולהכפי& אותה למועצה

אז . אבל היא בגדר המלצה, יכולה המועצה לקבל החלטה. בסמכות המועצה

או לשחק בתו  , א� אתה רוצה שנתעסק רק בהמלצות מ� הסוג הזה, השאלה

  לא) מדברי� יחד�גל �גיא ב�(  �אבל ברמה הפרקטית. זה בסדר. עצמנו

. אבל לא מעבר לזה. אני חושב שתקבל במה, הצהרה לעיתונות. הפרעתי ל 

הלוואי ,  אני אומר– יותר ממ  –אני יותר ממ  , ג� לגבי הרבני�, כ  שדומני

כי בעצ� הציבור הדתי והציבור . והעניי� הזה של הרבני� היה מסתיי� מזמ�

ק קובע שה� לא נהנה משירותי� שיש שני רבני� שבעצ� החו, אגב, בכללותו

  ? מה נעשה. עד יומ� האחרו�, לא יפסיקו את תפקיד�

  

 שימוש במשרדי –דוברו האישי של ראש העירייה , רוני פילבסקי: הצעה לסדר  .ג

�   .י שמעו� פר/"הוגש ע, העירייה בחינ

הוגש , דוברו האישי של ראש העירייה מינוי ללא מכרז, פילבסקי: רהצעה לסד  .ד

          י שמעו� פר/"ע

  . יש שתי הצעות ש�  :עו� פר#שמ

  .בוא נרכז את שתי ההצעות. בבקשה? אתה רוצה את שתיה� :חמו�יהודה ב�

  . אני אלו& בלחסו  זמ�, אתה רוצה לחסו  זמ�  :שמעו� פר#

  .בבקשה :חמו�יהודה ב�

. נהפו  אות� לאחד, ההצעות לסדר על פילבסקי שהוגשו. ערב טוב לכול�  :שמעו� פר#

  . הצעה אחתנעשה משתי ההצעות 

א� זה דר  . אני עד עכשיו לא מבי� מה תפקידו של פילבסקי בעירייה  

אני חושב שראש העיר ,  בשביל תגובות�חשבוניות והוא נמצא במשרד משלו

הוא כ  . יכול להגיד בעצמו, כי ראש העיר לא איל�, לא צרי  את פילבסקי
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נמצאת שהעירייה שלנו , יחסו  הרבה כס& לעירייה בשעה קשה שכזאת

  .   בגרעו� כל כ  גדול ובחובות כל כ  גדולי�

שאני תמיד , פילבסקי יצא לו להגיב באחד העיתוני� לפני כמה שבועות   

כי אני לפחות ממחזר את דברי ועושה , ואני מתפלא עליו. ממחזר את דברי

 �25ב, והוא ממחזר את התגובות עלי. לא מקבל על זה שכר. זאת בהתנדבות

לפחות אני עושה את זה בצורה הרבה יותר . ית נטו לכיס שלואל& שקל חשבונ

  .מכובדת

עוד חושבי� ; שיעבור דרכו, ועוד חושבי� לתת לו את הפרסו� של העירייה  

לא הולכי� לעבור דר  , היו�, לתת לו כמה וכמה דברי� שאני חושב

, ודר  החברה הכלכלית. הולכי� לעבור דר  החברה הכלכלית, העירייה

  . דר  אי  פילבסקי יהיה מעורב ש�ימצא ג� 

צרי  , וכל אחד פה מחברי מועצה, אני חושב שצרי  לבדוק את העניי� הזה  

  .לדעת מה זה מחוייבות אישית

קצת מה זה ,  דקות10 או 5ג� כ� תית� לנו איזה , י שבתיהאאני חושב שכד  

שפילבסקי , א� נעשה דבר לא כחוק, מחוייבות אישית של חברי מועצה

השתמש , השתמש בטלפוני� של העירייה, ש במשרדי העירייההשתמ

  . ונוס& לזה קיבל כס&, במחשבי העירייה

זה לשל� עבור כל ההוצאות שהוא , מה שאני חושב שהיו� צרי  לדרוש ממנו  

זה . ולהפסיק את העסקתו לאלתר, בטלפו� ובמחשב, השתמש במשרדי�

  �פחות או יותר

  ?איזה הוכחה יש ל   :אריה אברה�

ראש , הנה. ישבתי אצלו בהתחלה, אני הייתי אצלו? שהוא השתמש בעירייה  :שמעו� פר#

  .העיר יאשר או לא יאשר את זה

אני מבקש , א� מישהו אומר פה דברי� וש� מספרי� על השולח�, סליחה  :אריה אברה�

  . לקבל הוכחה

  )מדברי� יחד(.  תקבל את כל הנתוני�   :שמעו� פר#

  ,את שתי ההצעותתקרא , אריה  :בני כברה
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  ,אני קראתי את שתיה�  :אריה אברה�

בי� הצעה .  ג� בשתי ההצעות הוא לא מדייק במספרי��אתה תראה שיש  :בני כברה

  .ראשונה לשניה

  .אבל אי� נתוני�  :אריה אברה�

שמונה . השתמש, זה שהוא השתמש במשרדי העירייה. הנתוני� ישנ�  :שמעו� פר#

  )מדברי� יחד(.  אני לא ממציא את זה. חודשי�

נכתב בי� היתר שעליו להקדיש את , לפי ההסכ� שנחת� ע� רוני פילבסקי  :אייל יוניא�

ככל שיהיה בכ  צור  , כישורו ונסיונו במהל  כל שעות היו�, מרצו, זמנו

לספק את העבודה בשעות העבודה המקובלות בעירייה , ולהיות זמי� בכל עת

  .י דרישת ראש העיר"או בכל שעה עפ/ו

בזמינות , � ספק שעולה בבירור כי תפקידו של מר פילבסקי כרו  באמו�אי

  . והכל לתועלת העירייה, גבוהה לדרישות העירייה בכלל וראש העיר בפרט

בו בעת : הובהר והוצהר, י מר פילבסקי עצמו"כפי שהובהר ע, עוד יצויי� 

  . ס"נתנו שירותי� א  ורק לעיריית כ, שישב במשרדי העירייה

היה על מר פילבסקי לספק שירותי , ולמרות שבמסגרת העסקתו, כמו כ� 

מעבר לתפקידו , שימש הוא בפועל, ייעו# בענייני תקשורת ודוברות בלבד

כל זאת ללא , כעוזרו האישי של ראש עיר לתקופה מסויימת, המתואר לעיל

  .כל תמורה נוספת ועד לכניסתו של מר מאיר שלו� לתפקיד

בטר� ,  תלויי� ועומדי� בתקופה כזו או אחרתנושאי� שהיו, יתרה מכ  

י ראש העירייה לטיפולו של "הועברו ע, בתקופת המעבר, ל לעירייה"מינוי מנכ

  .י מר פילבסקי ללא כל תמורה נוספת"מר פילבסקי וטופלו ע

עזב מר פילבסקי את , ל העירייה"בסמו  לאחר כניסתו באופ� רשמי של מנכ 

הוא יושב במשרד חיצוני ושכרו כולל , י השנהמשרדי העירייה והחל מסו& יונ

  . ידו�את כל עלות התקורה שמשולמות על

ל העירייה "עובר למינויו של מנכ, לאור היק& העסקתו של מר פילבסקי

לזמינות גבוהה לאור אופי התפקידי� אות� מילא בי� היתר , והדרישה כלפיו

ל יותר כי ימק� את היה זה א  יעי, ל"ובפועל כמנכ, כעוזר זמני לראש העיר
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נות� שירותי� אשר מספק את שירותיו במשרדי . משרדו במשרדי העירייה

אמור לספק בזמ� שהותו בעירייה שירות בלעדי רק לעירייה ולא , העירייה

  .לכל גור� אחר

עצ� התקורות בגי� שימוש במשרדי העירייה וציוד שעומדי� לשימושו של  

  . בהתחשבנותצריכי� להילקח בחשבו�, נות� השירות

הקובעת כי רק עובדי העירייה יהיו רשאי� להיות , אי� כל הוראה שבדי�

יושבי� בעת , חלק מספקי שירותי� אחרי� של העירייה. במשרדי העירייה

רמי ראובני ויאיר גרול שיש , והראיה לכ , מילוי תפקיד� במשרדי העירייה

עבור גורמי� ס אלא עובדי� ג� "לציי� שלא עובדי� רק עבור עיריית כ

,  יאיר אולי קרוב לעשר שני��הוא הסכ� של, לדעתי, ההסכ� אית�. אחרי�

הכל עניי� של כדאיות . ואי� בדבר כל דופי, ורמי ראובני ג� שני� על גבי שני�

  .לבי� תפוקותיו, כלכלית בי� התמורה המשולמת לנות� השירותי�

בור מילוי כאמור מר פילבסקי לא דרש כל תמורה נוספת ע, זאת ועוד

  . תפקידיו הנוספי�

  .אני רוצה להתייחס לעוד כמה דברי� שנאמרו כא� ברמה עובדתית בלבד

 25,000 היתה לא, רוני פילבסקי קיבל בתמורה עבור שירותיו בתחילת הדר  

בעקבות החלטת וועדת , החל מחודש יולי. מ" פלוס מעח" ש20,000 אלא ח"ש

גוד לנותני שירותי� אחרי� של  בני–ג� שכרו קוצ# , הרפורמה לקיצו#

. מ" פלוס מעח" ש�18,000פילבסקי קוצ# שכרו ל, העירייה ששכר� לא קוצ#

  . בכל מקרהח" ש�300,000לכ� ס  הסכומי� לא מגיעי� ל

שלא כולל רק את פילבסקי אלא כולל , מדובר בסעי& ייעו# של ראש העיר 

מפעל המי� או , כלילמשל עכשיו אנחנו הולכי� ליוע# בנושא כל. ייעו# נוס&

  . ולא מדובר רק על פילבסקי, כל ייעו# אחר שייקבע כא�

  . אל& שקל�300ה, זה הסעי& שהטעה את מר פר#

, בנושא הדוברות. דבר אחד שהוא ברמה העובדתית, אני רוצה לומר בסיו� 

שכמוב� ישבו במשרדי העירייה ועלו , היתה דוברת והיתה מזכירה לדוברת

. שכלל חופשה, שכלל תקורות, כלל פנסיה, ל הבראה כס& שכלXלעירייה 
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על כל , י חוק פחות או יותר"עובדי� עפ, כמו שאת� יודעי�, עובדי העירייה

  . מאחר וישנה ג� חופשה– חודשי� 11,  חודשי משכורת שמשלמי� לה�12

 18,000 �האנחנו לא משלמי� לו את , רוני פילבסקי שהגיע היו�, לעומת זאת 

את , את הטלפוני�, את המחשבי�, מ שכוללי� את התקורה" פלוס מעח"ש

אי� עבור , אי� תשלו� עבור חופשה. את כל מה שקשור בעבודתו. הפקסי�

התקשרות האת� יכולי� לנתק את הסכ� . אי� פיצויי�, אי� פנסיה, הבראה

  .לא נכנס שו� עובד לעירייה, זאת אומרת.  יו�30בהודעה מראש של , איתו

משרד הפני� בודק כל מהל  ,  שבמסגרת תוכנית ההבראה,אני חייב לומר

למה בעצ� פילבסקי ,  הרבה מאוד שאלותותשלנו בכדאיות כלכלית ונזרק

יש בהחלט חסכו� כלכלי בהעסקתו של ? הגיע והא� יש כא� חסכו� כלכלי

שזכאי� , שלא יושב במשרדי העירייה מול עובדי עירייה קבועי�, יוע#

אנחנו . זו בעצ� מהותה של הפרטה. ואחרי�לתנאי� סוציאליי� כאלה 

אנחנו הולכי� על , הלכנו על זה בתחו� הגביה, הולכי� לדבר הזה היו� ברכב

  .זה ג� בתחומי� אחרי� ולכ� חשוב שהדבר הזה ייאמר

  .זה ברמה העובדתית וההתייחסות שלי להצעות של מר פר# 

 סעיפי ייעו# נכנסו לתו  תת בקדנציה הקודמת הרבה מאוד: בר אחדדיש עוד   :אריה אברה�

רק שפשוט ה� , והרבה, כ  שהדברי� האלה היו ג� קוד�, סעיפי� אחרי�

כי אנחנו למעשה . נמצאי� לאור  כל מיני סעיפי� אחרי� ואת זה כדאי לדעת

  .לתוצאות האלה, מהל  הרפורמהבהגענו 

 שאנחנו השנה ועוד ייעוצי� כאלה ואחרי�, I.S.O – למעשה רק פרוייקט ה  :אייל יוניא�

 זה נראה I.S.O – כי אני חושב שצרי  לבנות הכל מלמטה ו, עצרנו את זה

עלה . אבל בפועל אני לא חושב שזה שיפר את רמת השירות, יפה כלפי הציבור

  . אל& שקל150 –הרבה מאוד כס& 

  �ייעו#,  אל& שקל800�900רק הרפורמה הגיעה לסדר גודל של בסביבות   :אריה אברה�

 את התוכנית הכלכלית הכינה וועדת � הפע� חסכנו�היה ג� את מכלול  :יא�אייל יונ

 אל& 25אז לקחנו חברה כלכלית שקיבלה בסביבות . הרפורמה בהתנדבות

  .אז חסכנו הרבה כס&. הכל כולל הכל, דולר
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  .לפני שאני אעביר את רשות הדיבור לבני, משפט אחד ברשותכ� :חמו�יהודה ב�

 זה לא הוסתר מא& אחד ,מי שרוצה, צא מ� הכללכל חברי המועצה בלי יו  

. יכול לבוא לראות את הסכ� העבודה שחתמו ע� רוני פילבסקי, מהחברי�

  .זה גלוי כמו כל חוזה וכל הסכ� בפני חברי המועצה

  �כשהלכתי לראות, לפני זה זה לא היה פתוח  :שמעו� פר#

  )מדברי� יחד(.  א� תרצה תבוא אלי, יש נוהל קבלת מסמכי�  :אייל יוניא�

אני רוצה לומר כמה מילי� בעניי� הזה , ר וועדת ביקורת"אני רוצה לומר כיו  :בני כברה

  .ואני מרגיש צור  אישי לומר את הדברי�

אני לא . אני חושב שנעשה עוול בכל חרושת השמועות שהיתה סביב פילבסקי  

דק אני בו, ג� כשאני אבדוק את הדברי�, מסוג שמעו� פר# שצועק כל הזמ�

  . דבר על אופניו�אני ג� יודע להודות ולומר את הדברי� דבר, את הדברי�

ודומני שהיתה בעיה של , אני חושב שנעשה עוול ג� למערכת וג� לפילבסקי  

בעיה של הצגת העובדות באופ� מסודר וחרושת השמועות סביב , הסברה

  .הטריפה את דעת� של האנשי�, העניי� הזה

כמי שהיה שות& למערכת הבחירות של , וזרבעצ� ראו את פילבסקי כע  

, )מדברי� יחד(  והיה קל מאוד לקשור את העניי�  )מדברי� יחד(  �יהודה

זה . למינהל לא תקי�, והיה קל מאוד לקשור את העניי� להתנהלות לא תקינה

  .היה מאוד מאוד קל ללכת בכיוו� הזה

אילו , בודקאי� לי ספק שמי שהיה . אני חושב שהדברי� חשוב שייאמרו  

היינו מקבלי� , הדברי� היו מונחי� על שולח� המועצה כבר בשלב הראשו�

הא� הוא , לא היה ספק לגבי השאלה של יוע# תקשורת. תמונה אחרת לגמרי

היה ברור לכולנו שבעצ� יוע# ראש העיר . צרי  להיות במכרז או לא במכרז

רז לא היתה שאלת המכ. הוא משרת אמו� ולכ� לא היה ספק, בעניי� הזה

  .    רלוונטית

, שכר החודשי וכל השמועות סביב ההשתתפות שלו במכרזי� כאלה ואחרי�  

, זה היה בדיבורי� אבל בפועל, יכול להיות.  לא היה ולא נברא–הצעות מחיר 

, לא היה ולא נברא, אני אומר כמי שקרא סעי& אחר סעי& את ההסכ�
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לא .  יש לי את ההסכ� ביד,אני לא מתבייש. ובמקרה יש לי ג� את ההסכ�

  .לא מיניי ולא מקצתיי, היה ולא נברא

א� היה נכו� הדבר הזה שהיה משתת& , אי� לי ספק שא� היה משתת&  

אי� לי ספק שזה היה טע� לפג� וזה היה ניגוד ענייני� באופ� , בהצעות

הוא לא , ה� לא מופיעי�, ה� לא כתובי�, הואיל והדברי� לא כ . מובהק

אני באופ� אישי ראיתי שנעשה לו , דבר שיש בו ניגוד ענייני�עוסק בשו� 

  .עוול

  .שונה בהרבה ממה שאתה כותב, ע� כל הכבוד, שמעו�, השכר החודשי  

  �ל" אמר ל  מנכ)מדברי� יחד(  �תראה כמה שזה מעיד, אני רוצה לומר, אגב  

. תכבד את השני. אני לא הפרעתי ל , אל תפריע, )שמעו� פר/ מדבר יחד(  

. אל תפריע לי, אני לא הפרעתי ל . כבוד האד� וחירותו, ס"תה איש שא

אתה מדבר ,  אל& שקל18מדברי� על : תשמע את המספרי� שנאמרי� כא�

זה מגיע . �25מ זה לא מגיע ל"ג� פלוס מע? מאיפה צמח ל .  אל& שקל25על 

  . אני מדבר על ההסכ�, אנא ממ . �22ל

 יש ל  שתי –היית מדייק בהצעות של  אילו , אני רוצה לומר ל  דבר אחד  

  �אתה כותב, במסמ  אחד ראשו�. הצעות שמדברות באותו עניי�

  ?אתה יודע לקרוא  :שמעו� פר#

, פועל יוצא של החלטת ראש העיר: "שי� לב, אני כותב. אני קורא מצויי�  :בני כברה

פתאו� אתה גובה "  חודשי�8, , אל& �200ב... הביאה לכ  כי יועצו זכה 

  .  אל& שקל300

אנחנו יכולי� ללכת בעניי� , יהודה וחברי מועצה, לכ� אני בא ואומר רבותי  

לא טע� לפג� ולא התנהלות לא , אני לא רואה. להרי� את הראש, הזה

אני חושב שזה היה ראוי , אילו זה עומד במקרה הזה של ההסכ�. תקינה

ה שבעצ� מצפי� פילבסקי נות� ג� את התשוא, והיה נכו� ואפשר לומר רבותי

אני חושב שהוא ברכה בקטע הזה של , אני באופ� אישי נעזר בו המו�. ממנו

  .הסיוע שהוא נות� ג� למועצה

  �אפשר להתכנס סביב העניי� הזה ש, שמעו� :חמו�יהודה ב�
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  �אני לא  :שמעו� פר#

  .תודה רבה? מוריד את ההצעה מסדר היו� :חמו�יהודה ב�

  

 עו� פר/ יורדות ההצעות מסדר היו�בהסכמת שמ   :101'  החלטה מס

*  

  :04/0901/אישור החלטות ועדת כספי� מישיבתה ביו�   :3סעי1 

  פרוייקט האוניברסיטה:       א

 279ס יש זכויות לבנות "פרוייקט האוניברסיטה הוא פרוייקט שלעיריית כ  :אלו� ויינגרט�

  . בנייני��23ב, יחידות דיור מערבית לשכונת השלוס

זה ביצוע הפרוייקט דר  , חלופה אחת.  חלופות לביצוע הפרוייקטיש שתי  

זה למכור את הקרקע , חלופה שניה. העירייה באמצעות החברה הכלכלית

  .ליז� פרטי

שזה ביצוע הפרוייקט באמצעות החברה , 1' אנחנו ממליצי� על חלופה מס  

 :ואני חושב שהיא המרכזית, סיבה אחת: משתי סיבות עיקריות, הכלכלית

ס "עיריית כ, תנהל את הפרוייקט, למעשה, באופציה שהחברה הכלכלית

היא תוכל למכור את הדירות , במקביל. תקבל מחיר מכסימלי עבור הקרקע

  . זכאי�/שזה מיועד לזוגות צעירי�, במחיר יחסית מוזל למחירי השוק

מי שצרי  לקבוע את הקריטריוני� זה חברי , חשוב לציי� שהגדרת קהל היעד  

  .עצההמו

א� , אני פירטתי את זה בוועדת כספי�. אלה למעשה שתי הסיבות העיקריות  

   �מישהו רוצה לשאול שאלות ספציפיות

  .תרחיב טיפה לאלה שלא היו :חמו�יהודה ב�

ועדיי� אפשרות לתת מחיר מוזל , הרעיו� של מקסו� הקרקע עבור העירייה  :אלו� ויינגרט�

יש לו כל , נמכור את הקרקע ליז� פרטיא� אנחנו : הוא מאוד פשוט, לדיירי�

כמו מס רכישה שזה סדרי גודל , אי�, החברה הכלכלית/מיני עלויות שלעירייה

היז� יגלגל את זה , היז� א� נמכור את זה החוצה.  למיליו� דולר700של בי� 

לנו אי� צור  . זה הנושא של הליווי הבנקאי, דבר נוס&; על מחירי הדירות
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זה עוד . כל יז� אחר יהיה חייב ליווי בנקאי וערבויות. ויותבליווי בנקאי וערב

  . למיליו� דולר800סדר גודל של בי� 

�זה נוטה יותר ל (�15% ל10שהוא רווח בי� , בנוס& לזה הרווח היזמי של יז�  

  . ג� את זה הוא יגל� במחיר הדירה, )15%

אולי אפילו יהיה מחיר שוק ו, מחיר הדירה א� נמכור את זה ליז� פרטי, ולכ�

או הוא יהיה מחיר שוק אבל העירייה תקבל מחיר נמו  על הקרקע כי , יותר

וא� העירייה תכתיב . כל יז� יעשה את החשבו� שלו כמה הוא צרי  להרוויח

  . זה יבוא על חשבו� הדירה ולהיפ , לו מחיר קרקע גבוה

יה  נעשתה פנ�הרעיו� שלנו, א� החברה הכלכלית תבצע את זה, לעומת זאת 

עדיי� מי . מנת שהמכירה תתבצע באמצעות הגרלה�על, למשרד הפני�

כל , ס קרי"זה עיריית כ, שימכור את הקרקע באמצעות החברה הכלכלית

דייר מול , הסכ� אחד עבור רכישת הקרקע. דייר יחתו� על שני הסכמי�

  . לבי� אותו דייר, בי� הקבל� שייבחר במכרז, הסכ� שני; העירייה

  .  אני אשמח לענות–א� למישהו יש שאלות . הפרוייקט, מזלגזה על קצה ה 

הוא נושא שאני חושב שהחברה הכלכלית צריכה לטפל , הנושא של התשתיות 

מצב התכנו� הוא . שאג& ההנדסה ביצע, יש תכנו� כבר. ג� מ� ההתחלה, בו

צרי  להוציא כבר מכרז , א� רוצי� לקד� את הפרוייקט מהר. למעשה גמור

 וזה צרי  להיות בהסכ� –הרעיו� שהעירייה . ע לפיתוח התשתיותלקבל� מבצ

 שהיטלי הפיתוח יהיו בחשבו� מיוחד –מסודר בי� החברה הכלכלית לעירייה 

הוא התחיל לבצע את , מנת שלא יהיה מצב שהוצאנו מכרז לקבל� מבצע�על

  . העבודות ואז אי� כס& לשל�

 שחלק –ע "א& שזה לא כתוב בתב,  היא יכולה–א� העירייה תחליט   :עמוס גבריאלי

יש לזה ', הוא יהיה פרוייקט ע� מת� הטבות לזכאי� וכו, מהפרוייקט או כולו

כי המשמעות . משמעות מכרעת על יתר הפרוייקט של אוניברסיטה עברית

ומעבר לזה בניית שכונה , שבירת השוק הנקודתי ברמת המחירי�, היא

אולי היא רוצה באמת . וצהבסגנו� שאולי האוניברסיטה העברית לא ר

  .להרוויח הרבה יותר כס&
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אז א� . שיש צד שעשוי למצוא את עצמו נפגע כתוצאה מזה, המשמעות היא  

 וזו מחשבה ראויה –שאנחנו רוצי� , ע היו�"שאינה מופיעה בתב, יש מחשבה

שמיד תהיה ,  אני אומר את זה בשולח� המועצה כבר היו��מבחינה ציבורית 

כי האוניברסיטה ,  שיש פה צד שעשוי להיפגע–טית על זה כבר חשיבה משפ

מי שיקח את המכרז והפרוייקט . העברית הוציאה מכרז לפרוייקט שלה כבר

לא יודע שהפרוייקט הזה יכול להיות שיהיה פרוייקט שבחציו יהיה , שלה

 פחות 18%שתהיה לה השפעה שמאית של , מה שיקרה. פרוייקט מוזל

  .מהמחיר שלו במקרה כזה

של , א� יש מחשבה היו�,  אני עכשיו אומר כ )מדברי� יחד(  �אני מציע לכ�  

שהוא פרוייקט לאו , ס לצאת ולתת איזשהו תג לפרוייקט הזה"עיריית כ

חייבי� היו� להודיע את זה , אבל ע� שיקול ציבורי, ג�. סה�דווקא כלכלי פר

,  שא� לא.ברמה של מיצג לאוניברסיטה העברית ולכל קבל� שיתקשר איתה

כי פשוט אני , אנחנו לא נוכל לעשות את זה ואני מזהיר את זה היו� בשולח�

וזה אומר . שהמכרז לאוניברסיטה יצא כבר, שומע זמזומי� בשבוע האחרו�

  )מדברי� יחד(  �שאנחנו הולכי�

, ס"אנשי האוניברסיטה יודעי� בדיוק מה מטרת עיריית כ. אתה צודק, עמוס :חמו�יהודה ב�

מה ג� , כמוב� שזה ייעשה בכתובי�. מתכווני� לעשותמה ה� 

זה בדיוק על הנושא שאנחנו , באג& ההנדסה, שהאינפורמציה שה� מקבלי�

  .כ� מתכווני� ללכת על פרוייקט של זכאי דיור

  .משפטית,  הודעה מסודרת :עמוס גבריאלי

באמת לא אני , מה האוניברסיטה פרסמה במכרז. אני רוצה להשיב ל : ד בתיה ברא&"עו

אוניברסיטה , אבל אי� צל של ספק. יודעת כי לא ראיתי את המכרז הזה

שהיא מודעת ג� א� זה לא רשו� בהוראות , לעול� לא תוכל לטעו� אחרת

 היו מספיק הליכי� משפטיי� ותצהירי� �לכל אור  ההליכי� האלה, ע"התב

שא שהוגשו והאוניברסיטה היתה מיוצגת והיו משאי� ומתני� ארוכי� בנו

  �כ  שהאוניבסיטה מעול� לא תוכל לטעו�, הזה
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קונה את זה במחיר , בצורת מכרז, לוקח עכשיו מהאוניברסיטה, יז�, אני :עמוס גבריאלי

יש לי .  יותר נמו 25%, �50%ס מוכרי� את זה ב"את� כעיריית כ, מסויי�

  ?טענה

זה מה שאני . ...ואני לא יודעת מה ה� רשמו ', ה� מוכרי� את זה לצד ג  :ד ברא&"עו

ולא צריכה להיות , אבל זה שהאוניברסיטה מודעת לנושא הזה. אומרת ל 

    .    זה למעלה מכל ספק�מיודעת רק עתה

שלא ', ותבקשו מה� לעג� את זה בכל מה שקשור לצד ג, אז תעשו את זה גדול :עמוס גבריאלי

  . שלא נפול�יקרה ש

  . אני אבקש רק הבהרה  :בני כברה

, פ� ברור לטובת החברי� שלא השתתפו בדיוני� המוקדמי�צרי  לומר באו  

.  מבחינת העירייה היא תקבל את מלוא הסכו� עבור מכירת הקרקע�ששאלת

  . החברה הכלכלית לא מקבלת ולו שקל אחד, העניי� הזה

מכירת הקרקע בי� א� העירייה מוכרת ובי� א� החברה הכלכלית תנהל את   

  .סדת ולו בשקל אחדהרי שהעירייה לא תצא נפ, המכירה

, תקבל את הרווח היזמי שלה מניהול הפרוייקט בשלב השני, חברה כלכלית  

  .ולא ממכירת הקרקע

לא ,  אגב�שפה לא מדובר, וזה נכו� מה שאמר עמוס, צרי  לזכור עוד דבר

שבעצ� הרכיב , ברמה של פרוייקט ברמה של זכאי� שאנחנו מכירי� אותו

רת במחירי שוק כתוצאה מכ  שמשרד כא� הקרקע נמכ. של הקרקע מוזל

  .  מעבר לרמת שוק, הפני� לא מאפשר להוריד את הסכומי�

ה� נובעי� מתו  זה שהרווח , א� בכל אופ� יוזלו המחירי� במכירת הדירה 

  �הוא יגלגל אותו מצד אחד, היזמי של החברה הכלכלית יקט� מצד אחד

כאילו אני ניהלתי יעיל יותר . .., הוא יגלגל אותו על התושב הזוכה: עמוס גבריאלי

  .על הקרקע אני קיבלתי מכסימו�. ולכ� המחיר זול יותר, פרוייקט

אי  , ולכ� הוויכוח שלנו. כא� יבוא הרווח היזמי של החברה הכלכלית. בדיוק  :בני כברה

 שהוא כבר התפר# לוועדת –אנחנו בכל אופ� בינינו ובי� החברה הכלכלית 

מה יהיה אחוז הרווח , מה יהיה הרווח היזמי הוא נוגע לשאלה –הכספי� 
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למרות שהרווח היזמי , 4%, 3%, 5%הא� יהיה . היזמי של החברה הכלכלית

 אבל אנחנו לא יכולי� להרשות �15%יכול להיות שזה מגיע אולי ל, בשוק

בסו& , הייתי אומר, כי אחרת זה לא יבוא לטובת אותו זכאי� שאולי, לעצמנו

  .זה דבר אחד.  במחיר הדירה בשוק�15% ל10חה בי� הפרוייקט הוא יקבל הנ

נושא של ההסדר , מה שלא הוזכר כא� וצרי  לומר אותו באופ� ברור, ולדעתי  

יהיה הסדר . יובא למועצה לאישור.  הוא צרי  לבוא לכא� לאישור�או סיכו�

  .לגבי הרווח היזמי, מסודר והסכ� מסודר בי� החברה הכלכלית לעירייה

על זה . צרי  לציי� שנושא התשתיות לא מובא פה לא לדיו� ולא להצבעה  :קובי אוחיו�

  . כי יש פני� לכא� ולכא�, יתקיי� דיו� נפרד

ובדר  ג� וועדת . יש עוד ישיבה, כל החברי�, בשבוע הבא,  לחודש�13 ב:חמו�יהודה ב�

  .כספי�

  ? להעביר את פרוייקט האוניברסיטה לחברה הכלכלית? אפשר לאשר את זה  

  )�  )הנוכחי� מאשרי

 מישיבתה ביו� 28' מחליטי� לאשר את החלטת ועדת הכספי� מס   :102'  מסה ח ל ט ה

 . לפרוטוקולפת המצור01/09/04

*  

  פרסו�: 'ב

השות& ,  כשאנחנו משווקי� פרוייקט� המלצה פה אחד–נושא הפרסו� : אלו� ויינגרט�

הוא יודע עירייה , בחברה המנהלת... לא יודע א� אנחנו , שלוקח פרוייקט

אני כבר כמעט (קחו בחשבו� שלי יצא להיות מעורב כרגע , עכשיו. מעורבת

  ...' בפרוייקט שמשרד הבינוי והשיכו� ביצע ע� חב) שנה מעורב

פנו אלי לפני כמה , עכשיו. ס היתה משווקת"עיריית כ, בפרוייקט הזה  

שחברי כדאי ,  כי מה שקרה זה משהו מדהי�–חודשי� הזוגות הצעירי� 

זה שמשרד השיכו� קבע טבלת ,  מה שקרה ש�–המועצה ידעו את זה 

.  יותר לדירה10%מגיע לי , לא: מחירי� ואז הגיעה חברה קבלנית ואמרה

 יותר לדירה 10%שהדיירי� שילמו , וה� הגיעו להסדר ע� משרד השיכו�

 ד פרטי נשכרו בשלב"שירותי עו, ש המחוזי"ואז זה הל  לבימ, בפרוייקט הזה
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ואז הצטרפו רוב הזוגות הצעירי� לעניי� , י כמה זוגות צעירי�"יותר מאוחר ע

כדי להוריד את המחיר , מול החברה הקבלנית, ואני ניהלתי משפט ש�. הזה

עכשיו הגענו להסדר שהמחיר יורד , ואגב. לרמה שמשרד השיכו� והבינוי דרש

  . פחות מהמחיר שהיה�90%ל

 שומע את by the wayס ואני ככה " העיר כשרבי� מתושבי, אני רוצה שתדעו  

שכשיש מחלוקת על מחיר בי� , רואי� את העירייה אחראית לברו  הזה, זה

אז גובי� את הגבוה ואחרי זה רבי� שנתיי� כדי להוריד את , גבוה לנמו 

  .המחיר

חובה עלינו , א� אנחנו כפרונט עירוני לוקחי� היו� איזשהו פרוייקט, עכשיו  

בי� זה לבי� , את שלא יהיה מצב שבו בי� קבל� מבצע לבי� דיירלנהל ברמה הז

 לכ� רמת השליטה של החברה �יהיה מצב שאחרי זה אנחנו נצא בו, זה

וזה לא משנה מי , היד על הדופק כל הזמ�, הכלכלית חייבת להיות מוחלטת

הציבור , ברגע שאנחנו מעורבי� בפרוייקט הזה כרשות. אחראי על מה

. הוא חמור מאוד, מה שקרה ע� ארנס. 100%תנו אחראי� רואה או, ובצדק

  .  ש המחוזי פותר את זה עכשיו" ברו  הש� בימ�ג� ציבורית וג�

זה רק מוכיח כמה טוב עשינו . אני מודה ל  על מה שאמרת עכשיו, עמוס: סיימו� גולדמ�

. שהצבענו בעד ההעברה של פרוייקט האוניברסיטה לחברה הכלכלית, כרגע

א� מכרת את הקרקע לקבל� ,  זאת אומרת�לכלית מסוגלתהחברה הכ

  . אתה עדיי� אחראי אבל אי� ל  שליטה, כמו שאתה אומר, ויצאת

יש ל  הרבה יותר יד על הדופק על כל הברוכי� שקבל� , ברגע שאתה היז�  

אתה למעשה יצאת מהתמונה ואי� ל  שו� , ברגע שמכרת. יכול לעשות בעתיד

  )מדברי� יחד(.  שליטה

מבקש את חברי המועצה לאשר עוד סעי& , אני ברשותכ�. 'סעי& ב,  פרסו�:חמו�יהודה ב�

  .בבקשה. ג� אצל אלו� ויינגרט�, נוס& שד� בוועדת הכספי� בנושא החניה

היתה לפצל את השילוט , המלצת וועדת הרפורמה בנושא השילוט והפרסו�: אלו� ויינגרט�

את הנושא של פרסו� החוצות ו, העסקי ולהעביר אותו תחת מחלקת הגביה

  .להעביר לניהול החברה הכלכלית
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היא תוכנית , שהוצגה ג� לוועדת הכספי�, ההצעה שלי בתוכנית המפורטת  

  פרסו�ס לנושא"כל ההכנסות שהיו עד היו� לעיריית כ: שאומרת דבר כזה

החברה . ס"ימשי  להישאר במאה אחוז הכנסה של עיריית כ, חוצות

אבל תנהל עבור העירייה , ו� עמלה עבור הנושא הזההכלכלית לא תיקח ש

  .�100%את כל ה

 אל& שקל בשנה עבור �400שילמה כ, ס עד לאחרונה"עיריית כ, לצור  העניי�  

החברה הכלכלית תית� את . ניהול מחלקת הפרסו� והשילוט בעירייה

  .השירותי� האלה ללא כל תמורה

רה שלנו זה להגדיל את המט? איפה בכל זאת התמורה של החברה הכלכלית  

בהסדר שנחתו� בי� העירייה ,  הקיימי��100%ההכנסות לעירייה מעל ה

  . לחברה הכלכלית

 החברה הכלכלית תקבל עמלה – הנוספי� �100%הרעיו� שמעל השקל של ה  

  .זה בתקציר. שתוסכ� בי� העירייה לחברה הכלכלית

  ?מה ע� החוזי� הקיימי� שיש לנו היו�  :דני בוסטי�

, ההכנסות. אנחנו נחדש אות�,  יש חוזי� שצריכי� לחדש�החוזי� הקיימי�:  ויינגרט�אלו�

כאשר חשוב לציי� שענ& הפרסו� עבר ,  מההכנסות יעברו לעירייה100%עדיי� 

  )מדברי� יחד(.  טלטלה קשה ואני צופה שתהיה ירידה בהכנסות באופ� כללי

י פניות ובעיות אני כבר למעלה מחודש מטפל בכל מינ, לנושא הפרסו�  

מצליחי� , א המצומצ� שלנו"עד היו� אנחנו ע� הכ. שקשורות לנושא הזה

  .לתת מענה לנושא הפרסו�

, החברה הכלכלית שוכרת יועצי� חיצוניי�, לנושא פרוייקט האוניברסיטה  

א ומתי שהיא לא "שמתי שהיא צריכה היא מגייסת כ, וזה היתרו� שלה

  . כל פרוייקט אנחנו מגייסי� לפי הצור א ול"אז היא לא מגייסת כ, צריכה

  �מי עובד מול, מי עובד מול הדיירי�:עמוס גבריאלי

ע� רשימת מטלות מה צרי  ,  יש לנו תוכנית עבודה מפורטת�מחר בבוקר: אלו� ויינגרט�

 ביו� חמישי מתכנס הדירקטוריו� �ואנחנו בצוות, לבצע ואת מי צרי  לשכור
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נושא האוניברסיטה ובצוות של� שינהל את שידו� ג� ב, של החברה הכלכלית

  .כל הפרוייקט

  .אני רוצה כמה התייחסויות למה שנאמר  :אייל יוניא�

הוא פחות ניהולי כי אנחנו . הפרסו� הוא נושא יזמי. א, נתחיל מהסו&  

אפשר למכס� את היכולת לעשות . צריכי� ליצור מקורות הכנסה נוספי�

 יש לנו יכולת –יהודה �כביש ב�. עשהשבפועל זה לא נ, ס"פרסומי חוצות בכ

יש רעיונות על הגדרות של האולמות ; לקבע ש� פרסו� חוצות כאלה ואחרי�

 בדקנו חוזר �ס"על בי; אתה יכול על הגדר, יהודה עצמו מגרש ספורט�בב�

  . אתה לא יכול לעשות פרסו�, משרד החינו 

של החברה כרגע אני חושב שג� ההצעה . יש יכולות למכס� את הנושאי�  

שבסכו� הקיי� היא לא לוקחת עמלה אלא מקטינה את , הכלכלית

.   אני חושב שזה רעיו� נבו��ורק מעבר למה שהיא מעלה ויוזמת, ההוצאות

  )מדברי� יחד(

 אנחנו במסגרת תוכנית ההבראה ביטלנו שתי �השילוט. זה בקטע הזה, עכשיו  

  .שילוטשל שתי עובדות שבעצ� עסקו ג� בפרסו� וג� ב, משרות

אנחנו יוצאי� כרגע . א"בלי להוסי& כ, נושא השילוט עבר למחלקת הגביה  

בעצ� ימפה את כל , סקר שילוט. ר.ע.ג.מ' לסקר שילוט שהפלנו אותו על חב

שחלק מהשילוט העסקי , יש לנו בעיה גדולה ע� זה. ס"השילוט העיסקי בכ

ש כאלה שלא וי, של חברות שפשטו את הרגל או עזבו ומחייבי� אות� באגרה

זה בעצ� . א"מחלקת הגביה בלי תוספת כלמחייבי� אות� באגרה וזה יעבור 

  . בזהה לא טיפלר.ע.ג.מאבל עד היו� , ר.ע.ג.מ' חלק מהסכ� ע� חב

, א"זאת אומרת שבפועל א� אתה צרי  מישהו בכ. יש זכייני�, לגבי הפרסו�  

  . הוא אחד או שני�

אנחנו רואי� . ל של חברות עירוניותיש עיריות שעוברות היו� לניהו, ככלל  

כשעלה , דיברנו על זה ג� כא�. אנחנו רואי� את זה בחולו�, ת"את זה בפ

  .החברה העירונית לתרבות נוער וספורט, בזמנו בקדנציה הקודמת
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שבינתיי� , במאבק הזה, ואתה רואה את זה בבית ספיר, העניי� הוא שש�  

, נכנס ל  לחוקת העבודההוא ,  שעובד שנכנס לעירייה–הוא מוצלח 

הוא על , בטח חברה כלכלית, לעומת זאת עובד בחברה. להסכמי� הקיבוציי�

לא , בסיס פרוייקטלי וזה היתרו� הכי גדול שלנו וא� אנחנו מדברי� בהבראה

רוצה להוציא אנשי� לפנסיה ולהכניס חדשי� שנכנסי� לי עוד פע� למעגל 

  . שאי� לי שליטה עליו

, הנהלת העיר קיבלה את זה, בנושא הפרסו� והשילוט.... קובי ואני , ודהיה: עמוס גבריאלי

שתהא מדיניות ע� קריטריוני� ואחידות בנושא שילוט ופרסו� וצרי  לערב 

מי שיעיי� באתר האינטרנט של . פה את גורמי המקצוע לרבות אדריכל העיר

ראות אי  צרי  להי, א יראה אינפורמציה מלאה אי  להגיש בקשה"עיריית ת

  )מדברי� יחד(.  'קריטריוני� וכו, אחידות, סוגי שלטי�, השלט

החברה הכלכלית עוסקת ברמת הביצוע ובתכנו� צרי  להיות צוות משות& ע�    

  .גורמי המקצוע של העירייה כדי להטוות מדיניות וקריטריוני� בעיר הזאת

רתי בנושא חב�כחלק מההסכ� הבי�. עוד הערה בקשר למה שעמוס אמר: קובי אוחיו�

כי בסו& . יוק� צוות היגוי בקשר ע� הרבה דברי� עירוניי�, האוניברסיטה

כולל כל , כולל קביעת המפרטי�, כולל קביעת המחיר, העירייה בפרונט

  .הדברי�

ח חברה כלכלית על ביצוע "מתי אנחנו מקבלי� דו, רק עוד סייג אחד: עמוס גבריאלי

  )יחדמדברי� (?  חד שנתי, חצי שנתי? פעולות

  .  עוד חצי שנה לפחות:חמו�יהודה ב�

  )מדברי� יחד(  � לראות את הביצוע–שיהיה לנו איזשהו , לראות מה עשו: עמוס גבריאלי

לא רק את , צרי  לראות שני דברי�. זה נכו�, מה שעמוס אמר, יהודה: אריה אברה�

הנושא הכספי אלא ג� את תוכנית העבודה שצריכה לצאת איפשהו בחודש 

זה . אנחנו מבקשי� ג� לראות את זה במועצה, 2005נובמבר �ובראוקבט

  )מדברי� יחד(  �חשוב כדי שכול�

חות הרבעוניי� של החברה הכלכלית יכולי� בהחלט לבוא "הדו, חברי�: חמו�יהודה ב�

 כרגע אי� הרבה –ברגע שיהיו פעילויות , מעבר לכ . לישיבת מועצה, לפה



  
6.9.2004                                                                                              ישיבת מועצה מ� המניי�

    

  

31

31

אפילו סקירת ביניי� על , לקבל סקירה נוכל 2005 באמצע שנת –פעילויות 

  . על נושא הפרסו� וכ� הלאה, נושא האוניברסיטה

  . בהחלט הערה במקומה  

 04/0901/ מישיבתה מיו� 29' ועדת כספי� מס'   מחליטי� לאשר החל:103'  מסה ח ל ט ה

 .המצורפת לפרוטוקול

*  

העברת ניהול  �  0905//04 מישיבתה מיו� 31' החלטת ועדת כספי� מסאישור : 4סעי1 

 החניה מאג1 איכות הסביבה לחברה הכלכלית

 שנותנת לעירייה שירותי גביה רשוה' ס חתמה על הסכ� ע� חב"עיריית כ:אלו� ויינגרט�

  . ופיקוח בנושא החניה

 הול  30%, הול  לזכיי�, ממה שנגבה,  מההכנסות�70%ההסכ� אומר ש  

הוא משל� את ,  כל ההוצאותכאשר הזכיי� משל� את,  לזכיי�70%. לעירייה

את הנושא של , את הנושא של הדואר שהוא נושא מאוד כבד, שכר הפקחי�

  . נטו30%העירייה מקבלת . הגביה וכל מה שמשתמע בהפעלה ברשות החניה

יש לעירייה עלויות נוספות שהזכיי� לא משתת& ולכ� בשורה , למרות זאת  

  .18.6%זה , האחוז שהעירייה מרוויחה מזה נטו, התחתונה

להעביר את הניהול המלא , מבדיקה שערכנו וההמלצה שלנו לטווח הרחוק  

' להתגלח'מנת לעשות את זה נכו� ו�אבל על. לחברה הכלכלית ללא שו� זכיי�

ההמלצה שלנו להמשי  את ההתקשרות , בשלב הראשוני על מישהו אחר

לממ� , הכאשר אנחנו מתחייבי� להעביר לעיריי, שוה�' בשנה הנוספת ע� חב

עוד מספר פקחי� אשר לא יהיו למטרת החניה אלא יתנו שירות לאג& איכות 

כאשר , חות"אנחנו נעמיק את נושא הגביה ומת� הדו, בנוס& לזה. הסביבה

  .חות אלא לעשות סדר בחניה"המטרה זה לא הגדלת מספר הדו

הוא בסביבות , חות ממוצע ליו� לפקח"בערי� האחרות מספר הדו, בממוצע  

  )מדברי� יחד(.   ליו��15 ל12ס הוא נע בי� "בעיריית כ. חות"דו 30
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יש רק דבר אחד , עשוי יפה, המסמ  שהבאת. ותבהיר את זה פה, רק הערה  :איציק יואל

צרי  . שבעצ� אתה מגביר לא את האכיפה אלא את הקנסות, שמאוד צור�

  . טוב, א� יצא מתו  זה יותר קנסות. להגביר את האכיפה

שיהיה ,  או מהראיה שלי לפחות�המטרה היא מבחינתנו, אני אומר, תראה: רט�אלו� ויינג

המטרה היא . חות זה אומר שכול� חוני� ויש ל  סדר"אפס דו. חות"אפס דו

  )מדברי� יחד(  –סדר ולא 

אנחנו צופי� ואנחנו בנינו איזושהי מטריצה שיש , הרעיו� הוא בסופו של דבר  

 פקחי� במש  שנה וגביה 8, ת בממוצע לפקחחו" דו30לנו צפי שבהנחה שיהיו 

 2003בשנת . 2005 מיליו� שקל בשנת �4אנחנו נגיע לגביה של כ, 30%של רק 

  . מיליו� פלוס חובות עבר2.3של , קרי גביה, היתה הכנסה

  ?זה ג� נכלל בתוכנית הכלכלית הזאת, ס בחניה"מה לגבי הטבות לתושבי כ: עמוס גבריאלי

  ?ס" הטבות לתושבי כמה זה: אלו� ויינגרט�

  )מדברי� יחד(?   פחות50%צרי  לשל� , ס שחונה"תושב כ: עמוס גבריאלי

, זה שלחניוני�. אני חושב שקוד� כל ההתייחסות שלי היתה למצב הקיי�: אלו� ויינגרט�

  )מדברי� יחד(,  באופ� כללי צרי  להגיע להסדר חדש ונוס& בנפרד

. כמה דברי� חדשי� בנושא החניה, חות בתוכניתיהיו לפ, לשאלת , עמוס: סיימו� גולדמ�

ואנחנו צריכי� לפתור ג� את הנושא , אחד מה�. כלומר אפשרויות תשלו�

ס אולי יוכלו לשל� את זה אולי לחוד לא יחד ע� "שתושבי כ, המשפטי שבזה

אבל אתה לא . שהוא מוזל, אבל יוכלו לקנות תו חניה לתושב העיר, הארנונה

מדברי� (.   אבל תהיה איזושהי אפשרות� באיזשהויכול לשי� במדח� או

  )יחד

. הוא קבל� משנה, אבל את� צריכי� להחליט שהמדיניות היא שלנו, סליחה  :אייל יוניא�

אנחנו צריכי� להחליט כא� , הוא רשות חניה חיצונית. הוא מנהל את החניה

הא� לגרור רכבי� ; זה החלטה שלנו, לב��א� לעשות את כל העיר כחול

  .  הנחה50%הא� לתת , לב� בחת  מדיניות�ני� באדו�שחו
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אני רוצה לומר כבר בפתח הדברי� שאני לא , תראו, אני באמת אנסה לתמצת  :בני כברה

אבל אני מרגיש צור  לומר את הדברי� בבחינת , הול  להתנגד לעניי� הזה

  .אמרתי את מה שצרי  לומר

 זה לחברה הכלכלית לא ראוי היה להעביר את, דעתי שבשלב הנוכחי הזה  

  .ואני אומר ג� למה

שספק א� , קוד� כל החברה הכלכלית הולכת לפרוייקטי� גדולי� מאוד. 1  

כאשר כל פרוייקט עצמו הוא , זמנית� פרוייקטי� בו3היא תוכל להתמודד ע� 

ג� כשיש . ע� כל זה שמישהו מבטיח לנו שיהיו פרוייקטורי�. באמת לא קט�

לעקוב אחרי , ואי  אומרי�, ו צרי  לפקח ולנהלעדיי� מישה, פרוייקטורי�

  . החברה הכלכלית לא מסוגלת כרגע, דבר שלדעתי. ההתפתחויות

בעיקר את נושא , חברה כלכלית ניהלה חלק מ� החניה, מתו  הנסיו� המצטבר  

, באופ� קטיגורי, באופ� מוחלט, המציאות מוכיחה באופ� וודאי. החניוני�

, מה שהכניסה. היא פשוט פעלה מכוח האנרציה. שהיא בעצ� לא ניהלה אותו

אני לא ,  שימו לב–אפילו ,  למעט החניוני��עד היו� היא נמצאת. הכניסה

כי כיכר העיר , תוציאו אותו מ� העניי�, שימו לב. מדבר על חניו� כיכר העיר

, אני מדבר על החניוני�. באמת הניב תשואה שלילית באופ� מדהי�

התברר שרק , שצריכי� להניב כס&,  החניוני�כשבדקתי את המספרי� מול

: התחילה להיות תנובה מסויימת שאתה שואל את עצמ ,  דומני2002בשנת 

  ? חניוני�? הכיצד

 חשוב שנזכור שהחברה הכלכלית לא תרוויח מ� �ואני די נזהר בעניי� הזה  

כאשר כבר , ביד,  נטו30%היו� אנחנו בעצ� מקבלי� , שימו לב. האוויר

, אי  אומרי�, מי שמוציא. שאנחנו מוציאי� את כל ההוצאות, עצ�ב, לאחר

,  כלול כל ההוצאות�70 אבל בתו  ה70�30אמנ� הוא מקבל . זה שוהר מוציא

הכל הוא משל� והוא לא . ג� של המשרדי�, ג� של הביול, ג� של העובדי�

  .מפסיד

תי  הרי כל הסיפור הזה נולד מתו  זה שאני ביקש�אנחנו ביקשנו לשנות  

  מ  "ניהלנו מו.  זה מוגז�70�30אני חשבתי . לשנות את ההסכ� ע� שוהר
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אני . תנו לי את החניוני�? את� יודעי� מה'שוהר הגיע ואמר לנו . ע� שוהר  

לא יכול לשנות את ההסכ� ביני לבינ  כי יש לי הסכמי� דומי� ע� רשויות 

,  החניוני�אבל א� את� תתנו לי את, זה יפגע בי במקומות אחרי�. אחרות

  . בה�, כמעט, שממילא אנחנו מפסידי�

, ג� א� יש הכנסות כלשה�. בחניוני� הרשות לא מרוויחה ולו שקל אחד, אגב  

אז יש מי שאומר . הכל נשאר בחברה הכלכלית. העירייה לא מרוויחה שקל

אני . 'זה אותו כס&, הרי זה אותו כיס? מה איכפת ל  שזה בחברה הכלכלית'

הבדל א� הכס& נמצא בחברה הכלכלית או הכס& נמצא יש , לא: אומר

  . כי בכל אופ� זה עוזר לי לשוט&. בעירייה

  .זה נמצא בעירייה  :דובר

אבל אתה לא יכול להשתמש ? מה נמצא בעירייה. זה לא נמצא בעירייה, עזוב  :בני כברה

  . בו לבד

  ?הזה לא נמצא בעיריי, א� הגזבר אומר ל  שזה נמצא בעירייה  :גל�גיא ב�

אני לא רוצה להגיב למה . למדו אותי דבר מסויי�,  תראה�אני, סליחה  :בני כברה

  . שקל הוא לא קיבל מהחניוני�, אני יודע דבר אחד. שהגזבר אומר

  .לא מהחניוני�, אה  :דובר

  )מדברי� יחד(.  אני דיברתי על החניוני�? אז מה אתה רוצה ממני  :בני כברה

  �אנחנו מקיימי� דיו�  :דובר

.  שאלתי שאלה א� מותר לי להעיר�באמת, אחרת. מקיימי� דיו�, בסדר  : כברהבני

  . אמרתי שאני אצביע בעד. אני אצביע בעד, אני אומר ל , אחרת

אז . לא צרי ,  עזוב�אני?  אתה יודע מה� אה)מדברי� יחד(  �אני בכל אופ�  

, אז אני מצטער להגיד ל , א� אי אפשר לדבר בישיבת מועצה. בוא תצביע

   )מדברי� יחד(.  חבל

אני לא אוכל לענות ,  א� לא תדבר)מדברי� יחד(.  אני רוצה לענות ל , דבר  :אייל יוניא�

  .ל 

ההצעה שלי : אני אומר דבר אחד, לכ�. כ מתמצת את הדברי�"אני בסה  :בני כברה

לתת . תעסוק בשני הפרוייקטי�. היתה שהחברה הכלכלית תמתי� בעניי� הזה
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יש הוצאות תקורה נוספות שהיו� ה� לא חלות על אלה , לבשימו ,  אגב�לה

, זאת אומרת. החברה הכלכלית זה צרי  לשלב אותה. שנמצאי� בתו  העניי�

  �שהחברה הזאת תקבל, כבר היו�, אנחנו מגדירי� את סעי& ההוצאות

. אני הייתי בעד,  אילו היו מחליפי� את שוהר–שוהר , עכשיו תראו מה קרה  

 70�30שוהר יקבל , שוהר ימשי  לעבוד. יפי� את שוהראבל ה� לא מחל

? אלא מאי. �30%מאותו רווח שהוא נמצא ב? מאיפה החברה הכלכלית תקבל

הבעיה היא , רבותי, אני אומר. 'אנחנו נגדיל לכ� את זה, לא'החברה אומרת 

 אל& 30�40אנחנו ,  בדקתי בשנה האחרונה�אנחנו היו� בשנה. חות"לא בדו

א� , ואמרתי. הבעיה היתה בגביה. חות"לא בדו?  איפה הבעיה.חות בשנה"דו

זה . בואו שהחברה הכלכלית תטפל רק בצד של הגביה, הבעיה היא בגביה

  .זה נכו�, הוג�

 אני 30%א� זה היה . אנחנו  הרי רוצי� לקבל את הער  המוס& של הגביה  

? רי�את� יודעי� מה אומ. אנחנו מקבלי� אות� בלי בעיה, רוצה לומר לכ�

, ח"אוטומטית הוא מקבל דו. ה� משלמי חלו�, חות" ממקבלי הדו6.5%, 6%

ואי� לנו , י הרשויות" מהגביה מתבצעת בממוצע ע25%. אי� בעיה. בא לשל�

אנחנו בעצ� , באופ� אוטומטי בלי טובות של א& אחד, זאת אומרת. בעיה

פשר היה מ� הראוי מצד אחד לא, לכ� אני אומר. 30%נמצאי� בגביה של 

יש לנו את , כי אני חושב שיש לנו את הכלי�, לאג& להתמודד ע� העניי� הזה

שהחברה הכלכלית תעסוק בזה חצי שנה או ארבעה , או לחילופי�, היכולת

  .תודה. ולפי זה יוחלט א� כ� או לא. ונראה בדיוק מה התגובה, חודשי�

  . נילדברי� של ב, עובדתית, אני רוצה להתייחס בקצרה  :אייל יוניא�

  .2005זה לתת את זה לנסיו� עד סו& שנת , ההחלטה שמובאת כא� היו�. 1  

  .2005בסו& , המטרה היא להתנתק משוהר. 2  

החברה הכלכלית . אני רוצה לומר דבר אחד באופ� כללי על החברה הכלכלית  

אני טוע� .  אל& שקל בשנה900עולה לנו הוצאות תקורה של , ס"בעיריית כ

 כל הסכ� �או כל עובד עירייה... אי� לי ספק שאג& , הוליתמבחינה ני, שהיו�
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. ג� העירייה יכולה להגיע ע� שוהר, שהחברה הכלכלית תגיע ע� שוהר

  .הבעיה היא בעיה אחרת

כשהעבירה את נושא החניה , 2002ס בסו& "שבעצ� עיריית כ, הבעיה היא  

לכ� , ישנוכל השאר התי.  מיליו� שקל8 מיליו� שקל נשארו 42מתו  , לשוהר

הפסדנו . לא היה ניהול נכו�, האחוזי� והניהול הנכו� לכאורה שהיה כא�

  .הרבה מאוד כס&

 43ואת אות� , ס"א� לוקחי� את חובות הארנונה שלא נגבו בעיריית כ  

  . לא היה לנו גרעו� מצטבר היו�, מיליו� שקל שנמחקו בחניה

טפל בו כלפי הנושא הכי אקוטי שהשולח� הזה צרי  ל, לכ� אני אומר  

יש לנו , יש לנו בעיה ע� הנקיו�. זה חזות פני העיר, התושבי�, הלקוחות שלנו

הציבור לא מרוצה מהמצב וא� , יש לנו בעיה ע� הגז�, בעיה ע� האשפה

  .זה שיפור חזות פני העיר, היו� אני רואה נקודה שצרי  להתמקד בה

 השינויי� כל, שהוא צרי  להתמקד, במצב שנמצא אג& איכות הסביבה  

אני טוע� שדווקא זה הזמ� שאג& איכות סביבה לא , הפרסונליי� שקורי� ש�

 י�כי המשאבי� והאנרגיות צריכ, יכול להתעסק בנושא הזה ולהרי� אותו

זה הדבר הכי לוח# , כהנהגה חדשה, להיות מופני� לדברי� אחרי� שכא�

  �הפרטה של גז�ואנחנו עכשיו הולכי� ל. זה חזות פני העיר, היו� על הציבור

שהפקחי� באג& איכות סביבה יתעסקו עכשיו רק בנושא , מה שאתה אומר: עמוס גבריאלי

  .איכות סביבה וחזות פני העיר

אסור להתבזר .  יש דבר שנקרא מיקוד�מינהל עסקי�בדעתי ו, אני טוע�. כ�  :אייל יוניא�

אי� , ודק וזה בני צ–א� יש מספיק פקחי� , אני טוע� שפקחי חניה. יותר מדי

שיהיה ל  פקחי� שה� רואי� ,  א� יש מספיק פקחי�–מספיק פקחי� 

. וזה מה שה� עושי�, בעיניי� את החניה וה� רצי� לחניה ורצי� לאדו� לב�

  . זה לא טוב, כי א� הוא ירו# ג� לרישוי עסקי� וג� לשילוט וג� לתברואה

  .הבהנחה שאנחנו בעול� שאני יכול לגייס כמה עובדי� שאני רוצ  

  .אז כול� עשו את הכל, לבני לא היו פקחי�  
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א� אג& איכות הסביבה ,  אני אומר�יש כא� בעיה. אני אומר עוד פע�, עכשיו  

, ולא היה צרי  לעבור את השנויי� שהיה צרי  לעבור, היה מיושר כמו שצרי 

והולכי� להפריט את , ולא היינו הולכי� עכשיו למכרז חדש באשפה ובנקיו�

 �זה משהו שלוקח,  כל זה–ת הרכב והולכי� לשינוי פרסונלי הגז� ממחלק

מנהל אג& איכות סביבה א� הולכי� על , יצטר  להיות עד סו& דצמבר, בני

עד שיהיה , אנחנו בחגי�. צרי  להבי� את זה. של החלפה, שינוי פרסונלי ש�

בהוספת , יש ש� צור  בשינוי. בני בפועל יהיה מנהל אג&, דעד שיעבו, מכרז

מה שהיה פה .  תראו היו� מה שהיה ברישוי עסקי��יש חוסר בפקחי�. א"כ

ולבני יש צרות . זה קביעת מדיניות של רישוי עסקי� ואכיפה שלה, היו�

  .    כאלה מהבוקר עד הערב

:  בני צודק בדבר אחד�לכ� אני אומר שדווקא זה כ� הזמ� להעביר את זה  

  )רי� יחדמדב(.  החברה הכלכלית לא ממציאה את הגלגל

אבל צרי  ,  זה שיי  להיסטוריה–וזה חשוב , אני מסכי� ע� בני בדבר אחד  

ס לחברה " כל מערכת היחסי� בי� עיריית כ–להפיק מהעבר לגבי העתיד 

לא , לא היתה מערכת יחסי� בריאה. ל לגבי מפעל המי�"אותו כנ, הכלכלית

ית עסקה ולכ� נוצר מצב שהחברה הכלכל, חברתיי��הוסדרה בחוזי� בי�

, ומצד שני כמו החניוני�, מצד אחד, מפסידי�, בהגדרת דברי� לא כלכליי�

, ולא העבירה בכלל את הרווח המתבקש, קיבלה את החניוני� שה� ריווחיי�

  . ס"לעיריית כ

צרי  להסדיר את מערכת . אבל יש לזה שני פני� וצרי  לבחו� את הכל  

הפרוייקטי� שנעשי� עד בכל , ס לחברה הכלכלית"היחסי� בי� עיריית כ

ואני אומר עוד דבר וצרי  . היו� ולא רק את הפרוייקטי� שבאי� היו�

יש אותנו , יש דירקטוריו� חדש היו�, ל חדש היו�"יש מנכ, לקחת בחשבו�

 אני טוע� שצרי  �ולכ� מה שהיה בעבר צרי  להתייחס אליו, כהנהגה חדשה

בחלק מ� .  תצליחאנס לחברה הכלכלית ואני מאמי� שהיא'לתת את הצ

, לכ� אני אומר. י גורמי� עירוניי�"מהגורמי� החברה הכלכלית נשלטת ע

אז , וא� החברה הכלכלית לא תצליח להרי� את זה, אנחנו בסו& קובעי� ש�
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א� אנחנו .  אל& שקל האלה לעירייה�900בואו נסגור אותה ונעביר את ה

  . אז בואו ננצל את הפלטפורמה הזאת–מעסיקי� אותה 

 חברה כלכלית  לו:בראשית דברי  אמרת. קוד� כל אני רוצה לענות ל : יימו� גולדמ�ס

אתה .  הייתי מצביע בעד ואני הייתי בעד,היתה מפעילה את רשות החניה

  . אבל ג� היית מרגיש בעד, )זה ג� אמרת(מצביע בעד ג� ככה 

 .אנחנו בשנה הראשונה לומדי� את הנושא יחד ע� שוהר, כשאייל ענה ל   

  .בשנה השניה אנחנו רוצי� להפעיל את זה לבד

   �ממחר אתה תתחיל לעבוד אצל, אתה לא יכול להגיד  

   )מדברי� יחד(.  בואו נדבר בעוד שנה, הדברי� נרשמו בפרוטוקול  :בני כברה

אנחנו . לילה� לא יכולי� להתנתק משוהר בי�– ואתה יודע את זה –אנחנו : סיימו� גולדמ�

אנחנו שנתיי� קשורי� לפחות , י ההסכמי� הקיימי�לא יכולי� להתנתק כ

אנחנו לא יכולי� להתנתק ממנו ,  עכשיו)מדברי� יחד(  �בחלק מהדברי�

בהחלט הכוונה היא להקי� רשות חניה שפועלת , אבל בתו� התקופה הזאת

  ...זה חברה הכלכלית , כיז�

ואני , געדבר שני אני רוצה להצטר& למה שאמר אייל כר. זה דבר אחד, עכשיו  

חברה , חברה כלכלית היא גו& עירוני. מדבר פה בכובע של חבר מועצת העיר

היינו עדי� , אנחנו רק לפני שבועיי�. כלכלית זה לא איזשהו גו& זר לעירייה

ולא לעמוס גבריאלי , לכ  שחברה הכלכלית העמידה הלוואה לחברת ספיר

.     יו נכנס לתפקידולא לסיימו� גולדמ� שרק עכש, שרק עכשיו נכנס לתפקיד

העמידה הלוואה לחברת ספיר בגלל הניהול , אלא החברה הכלכלית מכספה

  .העבר שהיה כושל והחברת ספיר הגיעה לקשיי�

זה חברה שכל . הגו& הזה הוא לא גו& זר. זה רק מוכיח כמה הגו& הזה חשוב  

 זה לא, להגיד שהכס& ש� ואני פה, לכ�. מניותיה נמצאי� בבעלות העירייה

  . נכו�

שפחות או יותר בדומה למה שנכתב בפרוטוקול וועדת , אני רוצה להגיד רק  :דני בוסטי�

כל מיני מגבלות ותנאי� של סדרי עבודה , כספי� לגבי שטח האוניברסיטה

ולזה צריכי� , צריכי� לקבל ביטוי בהסכ� מסודר, בי� החברה ובי� העירייה



  
6.9.2004                                                                                              ישיבת מועצה מ� המניי�

    

  

39

39

קנסות וכספי� , י� של אגרותלהיכנס לעניי� של חוות הדעת שכל נושא הכספ

  . חייבי� להיכנס לקופת העירייה, שנובעי� מחוקי עזר

�הלוואה בי�, ס לחברה הכלכלית"יש בי� עיריית כ. רק מילה אחת, עמוס  :אייל יוניא�

שבזמנו בגלל ענייני� טכניי� לא הומרה למניות ,  מיליו� שקל6.7חברתית של 

שתוכל , כנו� מס של רווחי� שהצטברוזה ת, אבל בפועל. בגלל מס ביול וכל זה

�א� אתה מעביר רווחי� שאי� הלוואה בי�. להעביר אות� ללא כל מיסוי

  . 25%זה דיווידנד של , חברתית

.  תביא אותו,   כמה שיותר רווח�לגבי הרווחי� שבני מוטרד מה תהיה, לכ�  

  )מדברי� יחד(

  .חדפה א. ניהול החניה מועבר לחברה הכלכלית: חמו�יהודה ב�

 04/0905/ מישיבתה מיו� 31' ועדת כספי� מס' מחליטי� לאשר החל  :104'  מסה ח ל ט ה

   .המצורפת לפרוטוקול

 

    הרכב וועדת ביקורת:5סעי1 

 שמעו� –ר לוועדת הביקורת "יו,  קבענו באחת מישיבות המועצה הקודמות:חמו�יהודה ב�

,  מרבית חברי המועצהדיברתי ע�. אני מציע עוד ארבעה חברי� נוספי�. פר#

בהתחלה . והגענו להבנה שיהיו חמישה אנשי�, לפחות נציגי� מהסיעות

  . מעבר לזה זה נראה יותר מדי. והרחבנו את זה לחמישה, חשבנו על שלושה

ויואל ; &"בוקי נציג מעו; ל"ח� נציג המפד�אב�; איציק יואל נציג העבודה  

  . ברו 

  .אני ברגע שיהיה שינוי תצטר&, גל ביקש ממני היו� להצטר&�גיא ב�  

שבו , אני בשעתו העברתי מכתב ממוע� אלי . אני מעוניי� להעיר הערה  :גל�גיא ב�

הטלתי דופי בכשירות ובלגיטימציה הציבורית של חבר המועצה שמעו� פר# 

שמחתי שיחד איתי , ג� כשהנושא הובא להצבעה. ר וועדת ביקורת"לכה� כיו

    .   ר וועדת ביקורת"לאשר אותו כיו אנשי� ונמנעו 3הצביעו עוד 

כי הייתי תחת הרוש� שהוא , אני בשעתו נמנעתי ולא התנגדתי, יחד ע� זאת  

ר "האד� היחיד שמסוגל מבחינה סטטוטורית חוקית למלא את תפקיד יו
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מכיוו� שפקודת העיריות שמתוקפה נקבעי� וועדות העירייה , האופוזיציה

ות שבראש וועדת הביקורת יעמוד נציג קובעת מפורש, לרבות וועדת ביקורת

  . וטוב שכ , מ� האופוזיציה

רחוקי� מרחק פסיעה קטנה מלהיות באופ� , מאחר וחברינו ממפלגת העבודה  

לכאורה , חברי� בקואליציה העירונית) ואני מבר  על כ (בשעה טובה , רשמי

כאיש , אי� אד� מלבדו של שמעו� פר# שיכול להיות חבר בוועדת הביקורת

  .אופוזיציה באופ� מובהק

 מכיוו� –לאור הדופי החמור מאוד שאני מוצא ג� בפעילותו , יחד ע� זאת  

ואני לא , שעל עצמו הוא לא החיל אלמנטי� בסיסיי� של בקרה ציבורית

וחבל שהוא (אפליג בדוגמאות אבל די א� אני אזכיר את העובדה שהוא פעל 

, נוכחותו פה�ל ג� עצ� איאב, להתעמת ע� הטיעוני� שאני מציג, לא כא�

הוא לא הופיע לשלוש ישיבות רצופות ואני רציתי , )מהווה זלזול במועצה

נטע� , להחיל עליו את העקרו� של פסילה ומטעמי� שאני מקבל אות�

הוא גרר את . ולכ� לא פסלנו אותו, שמפאת מחלה הוא לא היה בישיבה אחת

 בעת שהוא כיה� בחמשת בו, העירייה הזו לעתירה משפטית שהוא יז� אותה

  .ר מועצה דתית"כיו, כחבר מועצת עיר, החודשי� הראשוני� שלו

כפי שחלק (ולא כי אני מנהל איזשהו מסע נק� , י כל פרמטר"אד� כזה עפ  

יש לי , אי� לי בעיה אישית ע� שמעו� פר#. נגד האיש הזה) מנסי� לצייר אותי

צה אחת שתאפשר להחלי& והואיל ואני מצאתי אולי פר. בעיה ציבורית איתו

ואני אציע בפני המועצה אולי איש אחר שיכול להחלי& , אותו באד� אחר

שלא חת� באופ� רשמי על , באופ� רשמי,  יש נציג בסיעת הליכוד–אותו 

  . הסכ� הקואליציוני

 הצעתי ליפתח אלגוב להיות חבר וועדה והוא לא יכול כי העשיה שלו :חמו�יהודה ב�

  �אבל הצעתי. ה חתימות אישיות ביני ובי� חברי מועצה אבל אי� פ�חשובה

  .והוא לא חזר אלי, ביקשתי אותו עד אתמול בצהרי� שיחזור אלי  

שאתה לא , במלוא הכנות,  באמת אני אומר את זה�לכ� אני בטוח שאתה  

  , פותח במסע נק� דר  שמעו� פר#
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  .חס ושלו�  :גל�גיא ב�

  . אני בהחלט מאמי�. רת אני מאמי� בכל מילה שאמ:חמו�יהודה ב�

אנחנו מאוד רוצי� שהוועדה הזאת .  חברי� בוועדה4ישנ� עוד , יחד ע� זאת  

קחו בחשבו� , חות יוגשו בזמ�" הנוספי� יגרמו לכ  שהדו�4ה. תהיה עניינית

, מהקדנציה הקודמת, אמנ� לא שלנו. חות שלא הוגשו עד היו�" דו3שיש 

  . צריכי� להביא אות� לאישור המועצה

 –חות "לכ� הוועדה צריכה כבר להתכנס ולהביא אלינו לדיו� את שלושת הדו  

, לכ� אני מציע לאשר את החברי� האלו ושיצאו בהקד� לעבודה. 26, 25, 24

  . חות שעדיי� לא אושרו"מנת שיוכלו להביא אלינו את הדו�על

. תודה רבה? הא� יש למישהו הערות? הא� אפשר לאשר אות� פה אחד  

  )מדברי� יחד(.    נמנעאריה אברה�

  .ר אושר בישיבה קודמת"היו.  זה רק חברי הוועדה:חמו�יהודה ב�

  , הבנתי: אריה אברה�

  . מוסרת ההימנעות של אריה אברה� והאישור פה אחד:חמו�יהודה ב�

  :מחליטי� פה אחד לבחור בחברי ועדת הביקורת כדלקמ�   :105'  מסה ח ל ט ה

יואל ,  נציג מעו1–ש "בוקי צי, ל" נציג המפד–ה אב� ח� מש,  נציג העבודה–איציק יואל 

  .נציג שביל הזהב –ברו+ 

, ד ברא&"עו. בכל זאת קיבלנו חוות דעת משפטית, יהודה, אני רק ברשות   :גל�גיא ב�

 נדמה לי שאת כתבת או מישהו –הא� הסייג שאת ציינת במכתב התשובה 

, שאני טוע�, יש רבב הא� הסייג שהעדיפות לאופוזיציה ג� כש–מטעמ  

  )מדברי� יחד(  �שקיי� בסדרי גודל 

  �כידוא, אני לא סניגור של מר פר#: עמוס גבריאלי

  ,הוא אפילו לא כא� שתסנגר עליו  :גל�גיא ב�

קל וחומר שאני יכול , אבל א� אתה קטרגת עליו כשהוא לא פה, לא משנה: עמוס גבריאלי

אני . לא את זה ולא את זהאבל אני לא אעשה . לסנגר עליו כשהוא לא פה

אני , אני לא הצבעתי בעדו מסיבותי עמי, רוצה אבל למע� האמת העובדתית

ר וועדת "ח ביקורת בהיותי יו" אני כתבתי עליו דו�לא אכפיש אותו לא פה
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כזו , היו בו אלמנטי� של חזרה בתשובה אמיתית, ח חמור"דו. ביקורת

    . שאתה ואני מכירי�

, מיציתי את עונשי... וזו אמירה שהיא , תו של שמעו� פר#אני יכול לציי� לזכו  

הוא השיב את הכספי� . ח"האדו� פר# עשה את מה שביקש ממנו אותו דו

. לא חסכנו ממנו שו� דבר, הוא קיבל ביקורת קשה מאוד, שדרשתי שישיב

  )מדברי� יחד(הרבב הזה שהובא לכדי דיו�  

  , ל זהעוד מעט תרצה להציע לו מדליה ע  :גל�גיא ב�

נכתב ומוצה ואני חושב , נחקר, הרבב הזה שהוטל בו נבדק, בשביל ההגינות :עמוס גבריאלי

. מחדש, מבחינה מוסרית, נקרא לזה, להתחיל להיוולד, שזכותו של כל אד�

  )מדברי� יחד(יכול להיות שבמועצה  

� הוא היה בניגוד ענייני. הוא התחיל את הקדנציה הראשונה שלו בחטא  :גל�גיא ב�

  . מובנה מהתחלה

  . ש שאיפשר לו להיות בשני התפקידי� בזמ� שאול"הוא פנה לביהמ: עמוס גבריאלי

שמעו� פר# . שנשמור על רמת דיו� נאותה ג� בעניי� הזה, אני מבקש דבר אחד  

עבודה , מבחינתו, ר וועדת הביקורת וכרגע הוא ג� עושה עבודה"הוא יו

אני מבר  את קיומו . רבה בעיתו�הוא נמצא ה, הוא מבקר את כולנו. טובה

אבל .  על מה שהיה– ויש לי –ע� כל ההשגות שיש לי , כרגע, כגו& מבקר

הוא האיש , בגלל מצבו הפוליטי היו�, והאמת, האיש עושה את מלאכתו

ולכ� טוב שאחד כזה עושה , הטוב והנכו� ביותר לבצע כי הוא מוכה פוליטית

  )דברי� יחדמ(  �כחבר, טוב לי. טוב לנו. את הכל

חוות הדעת בעינה עומדת אבל מעבר למה . לעניי� חוות הדעת המשפטית  :ד ברא&"עו

יש כלל מאוד ברור שצרי  לייש� , ר וועדת ביקורת"שמצויי� בה לעניי� יו

  .אותו ג� בעניי� הזה

ר וועדה "בוודאי שהוא ראוי לכה� ככל יו, כל מי שראוי לכה� כחבר מועצה  

אפשר ללכת לפי , הו לומר כנגד היותו חבר מועצהאז א� יש ל  מש. אחרת

שאני מבינה שא& אחד מהכללי� האלה לא מתקיי� , הכללי� של הפסלות

  –אבל עצ� העובדה שאד� . לגביו
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  . לא נמצא כא� אפילו, האיש שמדברי� בגנותו? איזה ביקורת הוא עושה  :גל�גיא ב�

  )דמדברי� יח(.  במחילה מכבוד  שקטעתי את דברי , בתיה  

*  

  04/0803/ מישיבתה ביו� 2'  מסאישור פרוטוקול וועדת שמות  :6סעי1 

  .מאושר פה אחד?  יש למישהו הערות:חמו�יהודה ב�

 מישיבתה ביו� 2' מחליטי� לאשר פרוטוקול ועדת שמות מס   :106'  מסה ח ל ט ה

   . המצור1 לפרוטוקול03/08/04

*  

  אליעזר' בשכ, יונה וול+' ח עבודות ביוב ברבדברהחלטת מועצה : 7סעי1 

, הערות. תשתיות' מנהל מח,  קראת� את המכתב הנלווה של יוסי הלר:חמו�יהודה ב�

  .  פה אחד–א� לא ? השגות, שאלות

מצור1  (אליעזר' יונה וול+ בשכ' ביוב ברח עבודות  מחליטי� לאשר:107'  מסה ח ל ט ה

  ).לפרוטוקול

*  

   ח"ר לועדת פס" מינוי יו:8סעי1 

שיש כא� טעות סופר מכיוו�  ,  אני מבקש להוריד את הסעי& מסדר היו�:חמו�יהודה ב�

  .שעת חירו�, סעד וחללי�, קליטה, ח"והכוונה לקס

ולכ� אני מעדי& להוריד את , אני צרי  להתדיי� ע� מישהו מחברי המועצה  

  .הסעי& הזה מסדר היו�

  .קשת ראש העירלבי "  הסעי1 מוסר מסדר היו� עפ:108'  מסה ח ל ט ה

  

*  

  ל "ח בהתא� לחוזר מנכ" ש500 ראש העיר עד לס+ החזרי שיחות טלפו� לסגני  :9סעי1 

 זה אמנ� מדקדק בקוצו של – החלטת מועצה לקבלצרי  , ל"לפי חוזר מנכ  :אייל יוניא�

אבל כמו שאנחנו מדקדקי� בענייני� אחרי� כמו העברות מסעי& לסעי& , יוד

אני ביקשתי מראש העיר , לא דקדקו בה� בעברודברי� אחרי� שאולי 

 אישור מועצה להחזר שיחות הטלפו� של נדרש. להעלות את הנקודה הזאת
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 שקל החזר 500זה , י החוק"המכסימו� שמותר עפ. ל"לפי חוזר מנכ, הסגני�

  . לכ� אנחנו מעבירי� את זה כא� להחלטת מועצה. לטלפוני� של הסגני�

והמכסימו� , מנת להקטי� את העלות�ירס עלאנחנו הצמדנו לסגני� ג� מ  

  )מדברי� יחד(  �שה� יכולי�

  . אנחנו מאשרי�:חמו�יהודה ב�

 500 רי שיחות טלפו� לסגני ראש העיר עד לס+ החזמחליטי� לאשר  :109'  מסה ח ל ט ה

   .ל"ח בהתא� לחוזר מנכ"ש

*  

  חילופי� בוועדת מכרזי�  :10סעי1 

ר אמיר גבע ביקש להתחל& "יא לידיעת חברי המועצה שד אני מבקש להב:חמו� יהודה ב�

  .ד קובי אוחיו� יחלי& אותו"מוועדת המכרזי� ועו

אבל מכיוו� שוועדת המכרזי� פעילה מאוד ומחר , זה לא נמצא על סדר היו�  

אני מבי� . נדרש אישור מועצה. אני מבקש לאשר החלפת החברי�, יש ישיבה

  .אושר? שאפשר לקבל את זה פה אחד

ד קובי "ר אמיר גבע בעו" החלפתו של חבר וועדת מכרזי� דמאשרי�  :110'  מסה ח ל ט ה

  . אוחיו�

     .אני נועל את הישיבה.  תודה רבה:חמו�יהודה ב�

  .תו� הישיבה

  

  

  

  

  

  

  

  אייל יוניא�
  ל העירייה "מנכ

  יהודה ב� חמו  
  ראש העיר 
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