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  סבא �עיריית כפר
  18/15�10/04. פרוטוקול מס

  )13.09.2004(ד "ז אלול תשס"כ, מיו� שני, מישיבת מועצה  שלא מ� המניי�

  

�  :על סדר היו

  .תיק התרבותר ועדת התרבות ומחזיק "ד עמוס גבריאלי ליו"מינוי עו.     1

2      . �  . 2004/0905/אישור פרוטוקול ועדת כספי� מיו

  .2004העברות מסעי+ לסעי+ תקציב   .א

  .רי�" אישור תב  .ב

3.  �  .2004/0912/אישור פרוטוקול ועדת כספי� מיו

  . אישור לפינוי גז� בפטור ממכרז�גז�   .א

  . העברת הניהול לחברה הכלכלית�תשתיות האוניברסיטה   .ב

בהקמת שירות וטרינרי משות+ ע� עיריית ) 50%(יה ר השתתפות העירי"תב  .ג

  .קרנות הרשות: מקור תקציבי. רעננה

  .קרנות הרשות: מקור תקציבי. ר שיפו* אולמות ספורט"תב  .ד

  .קרנות הרשות: מקור תקציבי. ר חדר כספות"תב  .ה

  .נורדאו� ויצמ�' ר ביוב ראשי רח"תב.     ו

  .ח" מיליו� ש7( "ר בס" אישור תב–תשתיות האוניברסיטה .      4

5     . �  .05/09/2004אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיו

  .אישור הרכב המועצה הדתית.      6
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  .ר ועדת התרבות ומחזיק תיק התרבות"ד עמוס גבריאלי ליו"מינוי עו.     1

לתפקיד , יושב ראש סיעת העבודה, ד עמוס גבריאלי"מינויו של עו: חמו
יהודה ב�

  .התרבות של עיריית כפר סבאמחזיק תיק 

  .ר הועדה"ליו  :דובר

יש . זה יושב ראש הועדה, מתוק� תפקידו כמחזיק תיק. זה ברור: חמו
יהודה ב�

  .תודה רבה. פה אחד? השגות? למישהו הערות

ד עמוס גבריאלי לתפקיד "מינויו של עואת  מאשרי� פה אחד  :111'  מסהחלטה

  .תר ועדת התרבו"ויו, מחזיק תיק התרבות

  

2      . �העברות מסעי+ לסעי+ תקציב �' א: 2004/0905/אישור פרוטוקול ועדת כספי� מיו

  .רי�" אישור תב�' ב. 2004

 העברה מסעי� לסעי� תקציב 
' א. אישור פרוטוקול ועדת כספי : חמו
יהודה ב�

הפרוטוקול מצור� . א  יש למישהו הערות. רי " אישור תב
' ב. 2004

  ? הערותאי� . לסדר היו 

  .פה אחד  :דובר

  . פה אחד. אני מודה לכ . תודה רבה: חמו
 יהודה ב�

  

  2004/95/   מאשרי� פה אחד את פרוטוקול ועדת הכספי� מיו� :112'  מסהחלטה

 המצור+ רי�" ואישור תב2004לסעי+ תקציב  העברות מסעי+

  .לפרוטוקול

  

3.   �  .2004/0912/אישור פרוטוקול ועדת כספי� מיו


 אישור פרוטוקול ועדת כספי  מיו  ה :חמו
 הודה ב�י 12/9.  

מבקש לרשו  בפרוטוקול שאינני משתת� בהצבעה כי זו לקוחה : עמוס גבריאלי

  .שלי

  ?בסעי� הגז : חמו
 יהודה ב�
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  . כ�:    עמוס גבריאלי

  .קיי.או: חמו
 יהודה ב�

  .אני לא משתת� בהצבעה:    עמוס גבריאלי

לא '  א
 3ד עמוס גבריאלי בסעי� " שיצויי� בפרוטוקול עואני מבקש: חמו
 יהודה ב�

פטור , אישור לפינוי גז , גז /: 3'סעי� א. משתת� בהצבעה ולא בדיו�

  . מוזמ� לשאול
א  יש למישהו שאלות  . ממכרז

  ?   תמיד זה היה במכרז :ח�
משה אב�

  ,מי שלא, מי שלא היה בדיו�:  חמו
 יהודה ב�

  ?בעבר? היה במכרז   תמיד זה  :ח�
משה אב�

יש ל( על פי החוק אפשרות לעשות פטור ממכרז א  יש ל( הסכ    :אייל יוניא�

את . למועצה יש סמכות להגדלה, 50%קיי  באותו תחו  עד 

ההסברי  ואת הנימוקי  אני פירטתי אות  כפי שבאו לידי ביטוי 

אני . זה לא הצעת מחיר, לקחתי מספר הצעות מחיר כאינדיקציה. ש 

ולא יכול לעשות מכרז זוטא כדי , כול לעשות נוהל התמחרותלא י

הגורמי  המקצועיי  בעירייה טועני  שזה . לראות את האינדיקציה

אנחנו מאמיני  שזה ג  . הוא מחיר טוב. מחיר הפסד של הקבל�

, ג  הבחור שעושה את האשפה. יש סינרגיה. משפר את איכות השירות

ולכ� אנחנו עושי  את זה , מנהעושה ג  את ההט, עושה ג  את הגז 

כרגע . יש נקודת יציאה, שנה אופציה, שנה אופציה, שנה אופציה

לקראת , העובדי  כבר בהודעות מוקדמות. מחלקת הרכב בהפרטה

לכ� חשוב לעשות , יש כבר חצי שביתה איטלקית, החג אנחנו חוששי 

  .אי� לנו את הזמ� למכרז כרגע. את זה מהר

,  תשתיות האוניברסיטה
' ב. תודה רבה'?  נוספות לגבי אשאלות: חמו
יהודה ב�

א  יהיה , נמצא פה ג  אלו�, א  אייל יהיה לו מה להשלי , בקצרה

ג  בחברה , התקיימו דיוני  ג  בועדת הכספי . צור( להשלי 

בישיבה הקודמת העברנו . הכלכלית בנושא של תשתיות האוניברסיטה

הגדול מביניה  זה . כלכליתמספר פרוייקטי  גדולי  מאד לחברה ה
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ועוד שני פרוייקטי  אחרי  של נושא חניה , תכנית האוניברסיטה

אנחנו מתבקשי  לאשר פה ג  את נושא התשתיות לחברה . ופרסו 

, הערות, שאלות, בבקשה. הכלכלית שה  יבצעו את התשתיות

  ?השגות

ת רק הערה אחת לגבי ההסכ  שאמור להיחת  ע  החברה הכלכלי  :בני כברה

  ,להביא אות , לגבי הפרוייקטי  כול 

  .זה ברור: חמו
 יהודה ב�

העברות מסעי� לסעי� :  רשו  כא�5/9 בפרוטוקול של 2בסעי�   :אייל יוניא�

  . רי "באישורי תב

  ,זה עוד לא עבר: חמו
 יהודה ב�

  .זה כבר עבר  :דובר

  ,לא, לא  :אייל יוניא�

  .זה עבר בשבוע שעבר  :דובר

  ? שהו הערותיש למי: חמו
 יהודה ב�

  ,א  יש התנגדות או משהו  :דובר

  ?יש למישהו התנגדות להעלות את זה: חמו
 יהודה ב�

  .אי� התנגדות, לא  :דובר

  ? הא  אפשר לאשר ג  אותו, לא: חמו
 יהודה ב�

  .בעד  :דובר

ר השתתפות " תב
' סעי� ג. אתה צודק, תודה בני. קיי.או. תודה רבה: חמו
 יהודה ב�

  .בבקשה, א�אייל יוני. העירייה

אנחנו בזמנו היה לנו שירות וטרינרי משות� ע  עיריית רעננה בכביש   :אייל יוניא�

אני , דני, הקרקע היתה במחציתה שלנו, היו  המקו  ש  פונה. גהה

קיבלנו תמורה . זה פונה. המבנה ג  היה מחציתו. חלקה? זוכר נכו�

ז  היו  יש מי. כפי שאושרה בקדנציה הקודמת, כזאת או אחרת

אבל היתה הבנה , משות� שאי� התחייבות כתובה של העירייה לגביו

לגבי , ויש בניה בכפר נחמ�, עוד בקדנציה הקודמת, כזו או אחרת
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�אני המשכתי לנהל , בעקבות ישיבת הסגני ? שירות וטרינרי משות

כמו כ� נעשתה במקביל בדיקה ע  , משא ומת� שהצבנו מספר תנאי 

וסיימו� שליווה אותי בנושא עשה ,  השרו�השירות הוטרינרי של הוד

מסתבר שכל השירותי  . וברחובות, בפתח תקווה, ג  בדיקה בראשו�

ל ג  "כנ. מפסידי , שחיטה, הוטרינרי  שלא כוללי  בית מטבחיי 

ומהבדיקה שערכנו ההוצאות , השירות הוטרינרי ברעננה כפר סבא

נו שיהיה לנו דריסת ביקש, מה שכ�. וכל המנגנו� הוא מנגנו� יעיל, שמה

. כוח אד  ותקציב, רגל בניהול השות� בנושא האדמיניסטרציה

יש לנו מנגנו� , אתמול בעקבות ועדת הכספי  ג  בנושא מת� הנחות

 אל� 250 שני  לקבל את הסכו  שהשקענו בקנס של 3יציאה אחרי 

מהבדיקה .  אל� שקל500 
 כ , 750א  השקענו , זאת אומרת. שקל

הוד השרו� הרבה יותר מפסיד . ללכת למשהו משות�שנעשתה נכו� 

בשולי הדברי  הצענו לבדוק אפשרות של הקמת בית . מרעננה

כי בית מטבחיי  זה דבר , מטבחיי  בשטחי  המזרחיי  של כפר סבא

  . זהו. רווחי

ר בסכו  הזה של מחצית מהשקעה של "אנחנו מציעי  לאשר תב

, פעמיי  בשבוע, חדעוד דבר א. המבנה החדש שיוק  בכפר נחמ�

ג  כ� הוכנס בפרוטוקול של ההסכמות העקרוניות , לבקשת הסגני 

פעמיי  בשבוע השירות הוטרינרי יית� כא� , שכפופות לאישור שלכ 

במחסני העירייה באזור התעשייה , מה שלא היה בעבר, שירות

  .על מנת שהשירות יהיה טוב יותר, לחיסוני 

  ?ר את השטח באזור התעשייה לפעילות הזוהא  יעלה לנו להכשי  :יש'בוקי צ

  ?לבית המטבחיי : חמו
 יהודה ב�

  ,לא, לא  :יש'בוקי צ

  ,חדר באחד המחסני . עלות שולית, לא: חמו
 יהודה ב�

. המבקר בדק בזמנו את השירות הוטרינרי, אייל, רק המלצה אחת:    עמוס גבריאלי

דאי ללמוד כ, אז ברוח הליקויי . הוא חש� וגילה שורה של ליקויי 
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זה היה כבר לפני , את הליקויי  האלה מבחינת הבדיקה של המבקר

כי הוא , תסתכל? נכו�,  שני 3. ואז לעג� אות  בהסכ , כמה שני 

והוא ג  קבע דברי  שכדאי לשנות במבנה שהיה , עשה בדיקה מקיפה

  .אז

מכיוו� שהשירותי  , אני רק רוצה להוסי� שהשירות לאזרח:   סיימו� גולדמ�

, עכשיו ה  עוברי  די רחוק, הוטרינרי  היו פה די קרובי  לכפר סבא

כי , אבל השירות לאזרח פה יהיה הרבה יותר טוב מחר, לכפר נחמ�

  .והתושבי  ל א יצטרכו לנסוע, פעמיי  בשבוע יהיה לנו פה וטרינר

מצור� לכ  . ר שיפו- אולמות ספורט" תב
' סעי� ד. תודה רבה: חמו
 יהודה ב�

  .ר"התב

לא , אבל א  מכניסי  הוכנסו שינויי , ר לא מצור� משו  מה"התב  :בני כברה

אלא ג  באיפיו� של , רק בסכו  צריכי  להכניס את השינויי 

  .צרי( לאפיי� את המקומות, המקומות

  .זה מופיע בפרוטוקול ועדת הכספי   :דני בוסטי�

  . לי לא מופיעכי אצ, הדברי  האלה מופיעי , זאת אומרת, זה מופיע  :בני כברה

, אייל, מה זה האמירה, רק שאלה אחת בנוגע להצעה הזאת:    עמוס גבריאלי

מחלקת הספורט מתבקשת לפנות לגורמי הספורט : האמירה הכללית

  ,לנסות לגייס תקציבי 

  , טוטו, רשות הספורט  :דני בוסטי�

 ?מה המשמעות של האמירה הזאת ברמה של החלטה אופרטיבית:    עמוס גבריאלי

  ,כל אחד מאיתנו מתבקש לפנות לכל גור 

כרגע באיצטדיו� אנחנו הבאנו לש  את . אני אגיד ל( מה היתה הכוונה  :אייל יוניא�

באותה , מועצת ההימורי  לסיור לגבי סיוע לשירותי  באיצטדיו�

בטוטו יש . הזדמנות אנחנו נבקש ממנו ג  לראות א  אפשר לתמו(

  .נוהל בקשה, בקשה

  ,    מדובר פה על מיליו� שקל מסגרת בלבד:עמוס גבריאלי

  , כ�, כ�  :אייל יוניא�
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  ] לא נית� לתמלול
מדברי  ביניה  [

אייל בשלושה . ר חדר כספות" תב
 ' סעי� ה? הסתיימו ההערות: חמו
יהודה ב�

  ,משפטי 

 אל� שקל 100היתה דרישה של איזה , יש דרישת משטרה מזה שנה  :אייל יוניא�

ומאחר , היו  הנשקי  במטווח... ד את זה הצלחנו להורי. עלות

אתה יכול , ומדובר בחדר כספות שג  של( וג  של המטווח עצמו

  .לאבד את הרשיו� של( כמפעל ראוי

  ?  אפשר לאשר את זה3סעי� . תודה רבה: חמו
 יהודה ב�

  ] לא נית� לתמלול
 מדברי  ביניה   [

ות את הסעי� הזה לסדר מי בעד להעל, לצור( הפרוטוקול, חברי : חמו
 יהודה ב�

. תודה רבה. פה אחד. נורדאו
 ויצמ�' ר ביוב ראשי רח"סעי� תב? היו 

  .תציג בבקשה את הנושא, קובי

לא תכנית אב , הפרוייקט הזה הוא במסגרת תכנית אב לביוב  :קובי אוחיו�

זה חלק מפרוייקט . לתחבורה כמו שכתבו במכתבו של יוסי מאיר

� שקל שהוכר על ידי מינהלת הביוב  מיליו12במסגרת תקציבית של 

ללא התיגבור . אני מדבר על תגבור הקו המזרחי של העיר. הארצית

יש . הזה יש לנו בעיה אפילו בהוצאת היתרי  למיתחמי מגורי  ש 

כמוב� כספית בדר( של מת� הלוואה על ידי מינהלת , לנו הרשאה

  . ואי� לי מה להוסי� על זה, והיא מצורפת, הביוב הארצית

ר " בתוספת התב3מי בעד לאשר את סעי� ? הערות, שאלות. תודה: חמו
יהודה ב�


מי בעד . ויצמ�
ח בעבור קו הביוב של נורדאו" אל� ש850של מיליו�  

  .פה אחד. תודה רבה? ירי  את ידו

מישיבתה ביו�  מחליטי� לאשר פרוטוקול ועדת כספי� :113 'החלטה מס

ר ביוב ראשי " תב+ מאשרי� המצור+ לפרוטוקול ובנוס12/09/04

  .נורדאו� ויצמ�' רחב
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  ח" מיליו� ש7( "ר בס" אישור תב–תשתיות האוניברסיטה .      4


'  ב
 3לסעי� , לאור הערתו של דני בוסטי�, אני חוזר ברשותכ : חמו
 יהודה ב� 

 7ר של "אנחנו צריכי  לאשר תב. נושא של תשתיות האוניברסיטה

אני בהחלט מציע להעלות . מעיר הגזבר, שו ג  זה לא ר. ח"מיליו� ש

מי בעד לאשר . ח" מיליו� ש7ר של "את זה לסדר היו  ולאשר תב

  ?ח" מיליו� ש7ר של "תב

  . רק תציינו את המקור  :דני בוסטי�

  ? ח" מיליו� ש7ר את "מי בעד לאשר את התב: חמו
 יהודה ב�

ח הול( " מיליו� ש7ל ר הזה ש"התב, אני רוצה רגע להבי�, רגע:    עמוס גבריאלי

  ,לקידו  המיתח  שהפרוייקט אמור לקו  עליו

  .עבודות הפיתוח במיתח , הוא מיועד לכל נושא התשתיות. כ�  :דני בוסטי�

וחלק , אבל יש לנו מיתח  שחלק אנחנו בוני . הכל הבנתי:   עמוס גבריאלי

  ,איזה מיתח  בדיוק אנחנו משקיעי ... וחלק , האוניברסיטה העברית

  ,אנחנו עושי  תשתיות בכל המיתח   :י בוסטי�דנ

  ?בכול :    עמוס גבריאלי

  ,וגובי  היטלי פיתוח  :דני בוסטי�

אנחנו גובי  היטלי פיתוח ג  מהאוניברסיטה , זאת אומרת. הבנתי:   עמוס גבריאלי

כנגד פיתוח כל , וג  ברלינר, ג  מאיתנו, ג  מי שיקנה ממנה, העברית

  . הבנתי. המיתח 

  . תודה רבה: חמו
 ב�יהודה 

 לתשתיות ח" מיליו� ש7ס "ר ע"מחליטי� לאשר תב :114'  מסהחלטה

   .האוניברסיטה

  

5     . �  .2004/0905/אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיו

  . 5/9/2004אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיו  : חמו
 יהודה ב�

  .אני לא ראיתי את הפרוטוקול רק:    עמוס גבריאלי
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  .ג  אני לא  :לג
גיא ב�

  ] לא נית� לתמלול
מדברי  ביניה  [

  ?יש פרוטוקול: חמו
 יהודה ב�

  .יש פרוטוקול ויש שאלות. יש  :דובר

  ] לא נית� לתמלול
מדברי  ביניה  [

אני מבקש להעמיד להצבעה את אישור פרוטוקול ועדת תמיכות : חמו
יהודה ב�

ק מהחברי  שחל, למעט הסעי� של נתיבי רבי עקיבא, 5/9/2004מיו  

אז את התמיכה . שלא נמצאי  פה ביקשו לדו� בזה בישיבה הבאה

  .למעט א  יש הערות או השגות, לנתיבי רבי עקיבא לא מאשרי  היו 

  ,אני רואה שיש פה תמיכה לתנועות הנוער. רק שאלה אחת:    עמוס גבריאלי

  .נכו� :גל
גיא ב�

  ?זה נגזרת של מספר החניכי  ש :    עמוס גבריאלי

ההלי( הפרוצדורלי זה שזה מבוצע . לפי המפקד האחרו� שבוצע. כ�  :גל
יא ב�ג

כל תהלי( הבקרה והביצוע . דר( התמיכות לצרכי  טכניי  לחלוטי�

הנתוני  ה  נכוני  . נעשה על ידי המחלקה לנוער על ידי מפקד שנתי

  . חודשי 7ללפני 

  ,פר מספר, זאת אומרת:    עמוס גבריאלי

, כדי לעשות רגולציה על הנושא של בעיות מיתא , יכי  ספורפר חנ  :גל
גיא ב�

  ,הרי לכל תנועה יש

הוא נעשה על ידי , המיפקד נעשה בפיקוח של המחלקה לנוער:    עמוס גבריאלי

  ,התנועות

כדי לנטרל כל מיני ניסיונות לנפח , עכשיו. על ידיד התנועות עצמ   :גל
גיא ב�

. הוא הביטוח של כל חני(, וסעמ, המדד הקובע לעניי� הזה, במספרי 

  ,ושמה בגלל שיש לזה עלות כספית, כל תנועה מחוייבת בביטוח

  ,זה התנועה הגדולה ביותר, בני עקיבא לפי זה, תגיד רגע:    עמוס גבריאלי

  . עמוס, ג  הגדולה ביותר בישראל, אגב. כ�, 2004 
נכו� ל . נכו�  :גל
גיא ב�

  .כי זאת תנועה יפהפייה, יא תגדלואני מצפה שה, אני מבר( אתכ   :דובר
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רק כדי לסכ  . ויושבת ראש מועצת הנוער העירונית היא מבני עקיבא  :גל
גיא ב�

בישיבת מועצת העיר הקודמת אנחנו במסגרת העברות , את העניי�

, מסעי� לסעי� עשינו את האדפטציות כתוצאה מהשינוי במפקד

  .זהו. והורדנו למי שקט�, והוספנו למי שגדל

? נתיבי רבי עקיבאבלמעט , 5מי בעד לאשר את סעי� . תודה רבה: חמו
יהודה ב�

  .תודה רבה

 המצור+ 04/0905/ מיו� מאשרי� פרוטוקול ועדת תמיכות   :115'  מסהחלטה

  .נתיבי רבי עקיבאבלמעט , לפרוטוקול

  

  .אישור הרכב המועצה הדתית.      6

  .אישור הרכב המועצה הדתית: חמו
 יהודה ב�

  .זה כבר פע  שלישית שאנחנו מאשרי  את זה  :דובר

שני נציגי  לא אושרו . דתיתהמועצה ההרכב את אנחנו אישרנו : חמו
יהודה ב�

את מרדכי אלבוי  שרעייתו : במשרד הדתות ומשרד ראש הממשלה

. שכלתו עובדת במועצה הדתית, ואת משעלי, עובדת במועצה הדתית

היוע- המשפטי . היו במקו לכ� התבקשנו להביא שני שמות אחרי  שי

סבר שבגלל שאחד מחברי המועצה יש לו ב� משפחה בתו( המועצה 

א  זה , יכול להיות שיהיה טע  לפג  בקבלת החלטות, הדתית

הצור(  הצטערתי על ג  אני. וכ� הלאה, א  זה באי קידומ , בקידומ 

   .בהחלפת החברי 

היא מועצה אנחנו בקדנציה הקודמת סברנו שהמועצה הדתית   :דובר

עכשיו פתאו  התברר שממועצה משפחתית הפכנו למועצה . משפחתית

  ,זה לא יאומ�. מקיצוניות לקיצוניות. אנטי משפחתית

ועל דעת , והיינו צריכי  לקבל את הסכמת הרבני , לכ� אני מציע: חמו
 יהודה ב�

. ואת זכריה נגר כמועמדי  מחליפי , ד מנשה אליאס"הרבני  את עו

  . י  קבועי ה  יהיו חבר

  .ויש הרבה נגר. יש הרבה זכריה? מי זה זכריה נגר  :דובר
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  . כפר סבא, 12  "רמב' רחמ, זכריה נגר: חמו
 יהודה ב�

  ?ר מועצה דתית"מה קורה ע  מינוי יו  :גל
גיא ב�

מיד כשיאושר ההרכב תתכנס המועצה , ר מועצה דתית"מינוי יו: חמו
 יהודה ב�

כריה נגר ומנשה זבעד לאשר את מי . ותמנה לה יושב ראש, הדתית

  .פה אחד. תודה רבה. ירי  את ידו, אליאס

  

ד מנשה אליאס "מחליטי� לאשר את מר זכריה נגר ועו   :116'  מסהחלטה

  פנחסכחברי� במועצה הדתית במקומ� של מר מרדכי אלבוי� ומר 

  .משעלי

  

  .אני רוצה לאחל לכולנו שתהיה שנה טובה: חמו
 יהודה ב�

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 יל יוניא�אי
 ל העירייה "מנכ

 יהודה ב� חמו 
 ראש העיר 
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  :נספח א
  ד"תשס                 , אלולא"כ       
  2004                    , ספטמבר7       
0001
2004 :אסמכתא      
44801  

  

  

  

  
 200410�/1510/' פרוטוקול מס

  
 �  )20049.005.(ד " תשסאלול ט"י, רביעימישיבת ועדת כספי� מיו

  
  

 �  ראש העיר    יהודה ב� חמו    משתתפי
  ראש העיר/ד יעקב אוחיו�         ס"עו     :חברי ועדה 

  חבר הועדה    אריה אברה 
       חבר הועדה    גיא ב� גל

  חבר הועדה     ר אמיר גבע"ד      
         חברת הועדהרינה פז                         
  חבר הועדה  יש           'ר בוקי צ"ד      

        
 �  ראש העיר/ס    בנימי� כברה    :חסרי

  חבר הועדה   ד עמוס גבריאלי"עו
  חבר הועדה             אבינוע  גרנות      
  חבר הועדה    יצחק יואל       

  
�   ל העירייה"מנכ           אייל יוניא�    :נוכחי

  גזבר העירייה    דני בוסטי� 
  מבקר העירייה  אליעזר פיירשטיי�              
  ל החברה הכלכלית"מנכ    אלו� וינגרט�      

  
  
  

�  על סדר היו
  

 .2004העברות מסעי� לסעי� תקציב  .1
 .העברת נושא ניהול החנייה לחברה הכלכלית .2
  .רי "אישור תב .3
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�    :מחליטי
  

 .2004העברות מסעי+ לסעי+ תקציב  .1
  

   : 30' החלטה מס
 נדונו הערות חברי הועדה לבקשת ההעברות שנשלחה –עי� העברות מסעי� לס

תנועות , שמירה, איכות הסביבה והפרטת הגז , לקראת הישיבה בסעיפי הייעו-
  .הוחלט להמלי- למועצת העיר לאשר את ההעברות המוצעות. הנוער ועוד

  
 . החנייה לחברה הכלכלית ניהולהעברת נושא  .2
      

   : 31' חלטה מסה
לכלית חילק לחברי הועדה מסמ( ופירט את הצעותיו לטיפול ל החברה הכ"מנכ

בעיקר נוכח .  החניה תו( הבטחת גידול משמעותי בתקבולי העירייה ניהולבתחו 
המשימות הכבדות המוטלות על אג� איכות הסביבה המלי- ראש העיר בפני הועדה 

 �עדת ו. 2005להעביר את הטיפול בנושא לחברה הכלכלית לתקופת ניסיו� עד סו
בכפו� לחוזה , הכספי  ממליצה בפני מועצת העיר לאשר עקרונית את ההצעה

בהתא  לחוות הדעת , המפרט את תנאי ההתקשרות ובעיקר מבטיח, מסודר
שהכנסות העירייה יופקדו ישירות לחשבונה , ד בתיה ברא�"המשפטית של עו

זה יונח על הסכ  כ. בבנקי  ויהיה בידה רישו  מלא של תנועות החיוב של הציבור
רשמה לפניה ועדת הכספי  את , בנוס�. שולח� ועדת הכספי  בהקד  לאישור

בקשר לבדיקת כל ההתקשרויות ל החברה הכלכלית "ומנכל העירייה "הודעת מנכ
במסגרת בדיקה זו תיבח� ג  ההצעה לכלול . הקיימות בי� החברה הכלכלית לעירייה

סדרת המצויי  כבר היו  בהסכ  החניה ג  את הטיפול במגרשי החניה המו
  . באחריות החברה הכלכלית

 
  .רי�"אישור תב  .3

    
   :32' החלטה מס

  
בס( ) ביוב(  מקרנות הרשות 
 ר להתקנת וויסות ביוגז למכו� הטיהור"תב  .א

  ).   650,0004 חלקנו במכו� מתו( עלות משוערת של 69%לפי ( 4 450,000
  
מקרנות  4 140,000מזה  4 205,000 בס( – שיקו  ביוב בשכונת אלי כה�  .ב

 תשלומי  12לגבייה מתושבי  בפריסה של  4 65,000 –ו ) השבחה(הרשות 
  .  שווי 

  
 לאחר שקיבלו הסברי  הוחלט –החזר מימו� שיפוצי  במבנה אורט שפירא   .ג

  . להעביר את הנושא לחוות דעת משפטית
  
מס(   
י   לסלילת שבילי הליכה ורכיבה על אופניר"מאשרי  עדכו� תב  .ד

ההפרש בס( .  1,143,0004השתתפות משרד התחבורה לס(  4 800,000
התוספת נובעת מכ( ) כבישי  ומדרכות(יבוא מקרנות הרשות  4 343,000

 בהתא  30%שהשתתפות משרד התחבורה מותנית במימו� עירוני של 
 . למקובל

 .ל" ד הנ–ו , ב, ר א"מאשרי  תב
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   : 33'  החלטה מס  .4

ח רבעוני "י בקשת חברי הועדה סוכ  על קיו  דיו� בועדת הכספי  בעקבות כל דולפ
  .שיועבר על ידי הגזבר

  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

 אייל יוניא�
 ל העירייה "מנכ

 יהודה ב� חמו 
 ראש העיר 

  
  
  

 �  ' ________________פרוטוקול מס_____________     התאשר בישיבת מועצה מיו
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  :'נספח ב
  ד"תשס                  , אלולז"כ       
  2004                  ,ספטמבר  13       
0001
2004 :אסמכתא      
44892  

  

  

  
 200410�/1511/' פרוטוקול מס

  
 �  )20049.012.(ד " תשסאלול ו"כ, ראשו�מישיבת ועדת כספי� מיו

  
  

 �  ראש העיר    יהודה ב� חמו    משתתפי
   ראש העיר/ד יעקב אוחיו�         ס"עו     :חברי ועדה 

  ראש העיר/ס    בנימי� כברה
  )חבר מחלי�(ראש העיר / ס  ר סיימו� גולדמ�"ד

     חבר הועדה    אריה אברה 
  חבר הועדה     ר אמיר גבע"ד      
  רינה פז                          חברת הועדה      
  חבר הועדה  יש           'ר בוקי צ"ד      

        
 �  חבר הועדה   ד עמוס גבריאלי"עו    :חסרי
  חבר הועדה             אבינוע  גרנות      
  חבר הועדה    יצחק יואל       

שלח נציג מטעמו (חבר הועדה    גיא ב� גל      �)חבר מחלי
    

  
�   ל העירייה"מנכ           אייל יוניא�    :נוכחי

  ירייהגזבר הע    דני בוסטי� 
  מבקר העירייה  אליעזר פיירשטיי�              
  ל החברה הכלכלית"מנכ    אלו� וינגרט�      
  ראש העיר' ע     מאיר שלו       

  
  

�  על סדר היו
  

 .  אישור לפינוי גז  בפטור ממכרז–גז   .1

 .  העברת הניהול לחברה הכלכלית–תשתיות האוניברסיטה  .2

נרי משות� ע  עיריית רעננה  בהקמת שירות וטרי) 50%(ר השתתפות העירייה "תב .3

 . קרנות הרשות: מקור תקציבי 

 . קרנות הרשות: ר שיפו- אולמות ספורט  מקור תקציבי "תב .4

 . קרנות הרשות: ר חדר כספות מקור תקציבי "תב .5

 .  1,850,0004קו הביוב בס( ר לתגבור "תב .6
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   : החלטות
  
1.   �   אישור לפינוי גז� בפטור ממכרז–גז

פירט את תוכנית ההפרטה ואת הצור( באישור הגדלת החוזה ע  ל העירייה "מנכ
נית� הסבר .  בסמכות מועצת העיר50% –קבל� פינוי הפסולת הגושית בהיק� של כ 

נוס� למסמכי  שצורפו להזמנה לישיבה ונמסר מידע על הצעות חליפיות של קבלני  
  .אחרי  בסכומי  גבוהי  יותר

  :33' החלטה מס
ה למועצת העיר לאשר הגדלת החוזה כאמור תו( הדגשת ועדת הכספי  ממליצ
  :נקודות להמש( טיפול 

חת  לתקופות של שנה ע  אופציה להארכה לכל תקופת החוזה יהחוזה י  .א
  .המקורי שנחת  בעקבות המכרז

תוכנית העבודה שנערכה באג� איכות הסביבה תיבח� לאחר ביצוע ההפרטה   .ב
ר הפיקוח באג� אחר עבודת לטובת שיפור השירות לציבור ובמקביל יוגב

  .הקבלני 
הטיפול בהפסקת השימוש בתחנת המעבר הישנה בצפו� ב� יהודה ימש( ללא   .ג

 .כל קשר לכ( שהקבל� הוא מבעלי האתר
 .המחיר שנדרש יבח� מול הקטנת כמויות הגז  המפונות בתקופת החור�  .ד
 . 5,0004הקבל� ישל  לעירייה בגי� כל עובד עירייה המועסק על ידו סכו  של   .ה

  

 .  העברת הניהול לחברה הכלכלית–תשתיות האוניברסיטה   .2

ראש העיר מפרט את ההצעה שאושרה בדירקטוריו� החברה הכלכלית שהחליט לקבל על 
עצמו את ביצוע התשתיות במגמה לרכז את הטיפול בפרויקט ולא להטיל את הפרויקט 

  .על אג� ההנדסה בעירייה הנמצא בתהליכי שינוי וארגו� מחדש
  :הושמעו הערות לנושא כדלקמ� 

  
י אג� ההנדסה "הוכנה למכרז ע, אי� יתרו� יחסי בביצוע העבודה שתוכננה בשלמות  .א

 שאותו 5.5%העמלה בשיעור של . שבכל מקרה אחראי לתחו  התשתיות בעיר
מאחר והמשתכני  משלמי  . נדרשת העירייה לשל  כתוספת לעלות העבודה

 .זה כיסוי בהכנסותהיטלי  בסכו  קבוע אי� לסכו  
  
על חברי מועצת העיר לראות בעירייה ובחברה הכלכלית גו� אחד וכאשר נדרש על   .ב

תסייע החברה לעירייה בחלוקת , בעת הצור(. העירייה לסייע לחברה הכלכלית
  .רווחי  או בהחזר הלוואת בעלי 

 
  :34' החלטה מס

ות האוניברסיטה ועדת הכספי  ממליצה למועצת העיר לאשר העברת הטיפול בתשתי
  .לניהול החברה הכלכלית
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  בהקמת שירות וטרינרי משות+ ע� עיריית רעננה  ) %50(ר השתתפות העירייה "תב  .3
 .מקרנות הרשות 3 750,000בס(    

ל העירייה מסביר ומפרט את הרקע והיתרו� הכלכלי והניהולי בהמש( השותפות ע  "מנכ
  .די ביטוי במסמכי  שנשלחו לחברי הועדהעיריית רעננה בשירות הוטרינרי כפי שבא לי

לרמת השרות , הועלו הסתייגויות בנושא המרחק לאתר החדש הנמצא במערב העיר
  .הוטרינרי

   :35' החלטה מס
ר בהתא  בכפו� להערכות " לאשר תבהמועצהעקבות הדיו� הוחלט להמלי- בפני ב

רונית ולהתקנת משפטית וארגונית שתאפשר מת� הנחות לתושבי כפר סבא במערכת העי
  .תוכנת איתור הכלבי  במוקד העירוני

  

  . מקרנות הרשות 3 907,000ר שיפו* אולמות ספורט "תב  .4
  :במהל( הדיו� הועלו השגות כדלקמ� . י מנהל מחלקת הספורט"הוצג מסמ( שהוכ� ע

שמחה אס� (חסרה התייחסות לאולמות הראל ובר איל� וכ� למגרשי  בשכונות   .א
 1ס "מבקשי  לקבוע את התבר ע, לפיכ(.  המחול בהרצוגולאול ) ואלי כה�
  .4מליו� 

מאחר והמסמ( אינו מסמ( אג� ההנדסה ההתייחסות לתבר היא כמסגרת   .ב
  .כוללת כאשר העבודות יבוצעו לאחר בדיקה ובכפו� לאפשרויות המימו�

מחלקת הספורט מתבקשת לפנות לגורמי הספורט ולנסות לגייס תקציבי    .ג
 .עבודותמשלימי  לביצוע ה

   
   :36' החלטה מס

  לשיפו- מתקני ספורט4  מליו� 1ס "ועדת הכספי  ממליצה למועצת העיר לאשר תבר ע 
  

 . קרנות הרשות: מקור תקציבי  3 15,000ס "ע ר חדר כספות "תב  .5
הצור( ומיקו  חדר הכספות מתחת למדרגות המובילות למחלקת הביטחו� הוסברו 

  .ל"י המנכ"ע
   :37' החלטה מס 

  .  ר בהתא "ועדת הכספי  ממליצה למועצת העיר לאשר תב
  

כמלווה באמצעות מינהלת   1,850,0003 ס"ער לתגבור קו הביוב נורדאו ויצמ� "תב   .6
 .הביוב

שאושרה במועצת העיר אושר קטע נוס� 4  מליו� 12 –במסגרת תוכנית האב בס( כ 
 .י מנהלת הביוב"לביצוע ע

   :38' החלטה מס 
  .צת העיר לאשר תבר בהתא ממליצי  למוע

  
  

 אייל יוניא�
 ל העירייה "מנכ

 יהודה ב� חמו 
 ראש העיר 

  
  

 �  ' ________________פרוטוקול מס_____________     התאשר בישיבת מועצה מיו
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  ר" יו– ראש העיר   
  יהודה ב� חמומר   :השתתפו  
  חברת הועדה    
טל קוגמ�         ' גב      

  סג� ראש העיר   
ד יעקב אוחיו� "עו
        חבר הועדה   
ואל ברו(        מר י      

  
  .חבר מועצה      
יש   'מר בוקי צ    :נכחו  
  .גזבר העירייה   
  דני בוסטי�מר       
  . מבקר העירייה
 אליעזר פיירשטיי�מר       

  .ספורט' מנהל מח     –מר עוזי כה� 
  נוער וארועי ' מנהל מח' ס   –מר יוסי אידינגר 

  
  

�  סדר היו
  
, בשיטה הקיימת את הפעילות מול תנועות הנוער נתו להמשי(בכוו 
 תנועות נוער  .1

שהביקורת מחיבת החלטה בועדת התמיכות  בגלל, ע  זאת. כיחידת משנה עירונית
 . הועדה הבאנו את הנושא לאישור

החניכי   התקציב ומחולקי  לפי תוצאות מפקד הסכומי  נקבעי  מידי שנה לפי
  .י מחלקת הנוער"הנער( ע

  
  :  2' החלטה מס

הנוער והתיפעול ' כתמיכות בפיקוח מח ,כמפורט בטבלה, מאשרי  חלוקת הסכומי 
  .ימש( לפי הזמנות

          
  טבלת נוער

     
 סכו  התמיכה ש  תנועת הנוער 'סמ
 61,300 הנוער העובד .1
 23,700 השומר הצעיר .2
 71,200 בני עקיבא .3
 39,000 צופי  .4

   
  
   
  



  13/09/04    ישיבת מועצה שלא מן המניין

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

  

21  

  
  


2
 
 � ספורט .2

   

  . מציג את טבלת הקריטריוני  :יש 'צבוקי 
   

 מפרט את הנסיונות לאיחוד ענ� הכדורסל ששכשלו בגלל הנהלת  :ראש העיר
מתו( , בעקבות זאת הוקטנה הקצבת מכבי לסכו  שאושר לחצי שנה בלבד. מכבי

  .כוונה לאמ- את החלטת ועדת הקריטריוני  להמשי( להעביר לפעולות נוער
   

הסכו  שהוקצה לקר� ההישגית הוא , שאלת יעקב אוחיו� בתשובה ל :יש 'בוקי צ
  .מהשגית 4 100,000הכדור ע� קיבלו , שכ�,  42,0004 
גבוה מ

   
   :3' החלטה מס

ר "ההעברה לבית. ב"מאמצי  את טבלת ההקצבות של ועדת הקריטריוני  הרצ
. בשנה זו ח שאי� תשלומי שכר או הוצאות נלוות לשחקני "מותנית באישור רו

תחל   יתר העמותות מחלקת הספורט תודיע לעמותות שהבקרה בנושא זהלגבי
  .משנה הבאה

  

 .ערבות עירייהבדבר החלטת מועצת העיר  – ערבות לכדורע+ .3
  

   :4' החלטה מס
  .ערבות עירייהבדבר החלטת מועצת העיר  מאשרי 

 
  תמיכות כלליות .4
   

   :5' החלטה מס
  :מאשרי  תמיכות לפי הפירוט

   
   יותתמיכות כלל  .א

   
 סכו  התמיכה ש  העמותה 'מס
אושר ( 4 5,000 וטרני  .1

 בישיבה קודמת
רוטרי  .2

 )מלגות(
10,5004  

אורות  .3
 הקודש

5,0004  

  5,0004 אנוש .4
  5,0004 ס"איל� כ .5
נתיבי רבי  .6

 עקיבא
15,0004  

   
כולל מימו� להסעות ( 4 411,900מאשרי  תמיכה בקר� המוסיקה בס(    .ב

  ).לפעילות מוסיקלית בבתי ספר
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  . מהתקציב המאושר גבוהה המאושרת התמיכה ' ב
ו ' סעיפי  אב
  . לסעי� את התקציב בהעברות מסעי� יש לעדכ�

    .עד לעדכו� יועברו סכומי  במסגרת התקציב המאושר בלבד
  : להל� הסכומי  שיועברו            

  

כדי  . הטבע תועבר לסעי� תמיכות כלליתמיכה למימו� ארנונה לחברה להגנת .1
כפי שנקבע  לקבל פטור מתשלו  ארנונה החברה חייבת לפנות למשרד הפני 

ח " ש21,300לאחרונה לגבי מוסדות מסוג זה מסעי� זה יועבר סכו  של 
  .לסעי� התמיכות הכללי

 .לקר� המוסיקה 4 10,000ימצא מקור תקציבי לתוספת  .2
  . 10,8004 בגובה התקציב בס( מאושרת תמיכה המאומצת ליחידה .3

  
  
  

  

  
  ,בברכה  

    
  ב� חמו יהודה  

  ראש העיר  
  ר הוועדה"ויו  

  
  
  

   פרוטוקולי  מועדת תמיכות401
1  :תיוק
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