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�  

  .אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה. ערב טוב וברוכי� הבאי�: חמו.יהודה ב�

  . נכדועל הולדת , אני רוצה לפתוח בדברי ברכה ומזל טוב לשמעו� פר0  

 לכ� הוא לא יכול היה להגיע לפה –נולד לו היו� או אתמול נכד , מי שלא יודע  

  . אני שולח לו בשמי ובשמכ� ברכות מזל טוב. היו�

   �, 3היות ששמעו� פר0 לא הגיע ונעבור לסעי� ,  יורד מסדר היו�2. ו1סעי

  .אישור פרוטוקולי�

לא קיבלנו .  לדצמבר6.נחנו כבר בהיו� א.  לנובמבר1.היתה ישיבת מועצה ב  :רינה פז

אני חושבת שחודש ימי� .  בנובמבר1.את הפרוטוקול של הישיבה שהיתה ב

  . זה מספיק זמ� כדי להביא פרוטוקול

לא שאנחנו . אנחנו מחכי� לפרוטוקולי� מהקדנציה הקדמת,  שאני אגיד :חמו.יהודה ב�

, לתמלל אותושצרי  , אבל חודש ימי� לפרוטוקול, צריכי� להעתיק את זה

  . היא תוכל לענות ל ,  אבל מיכל תיכ� תגיע–להכניס אותו לאינטרנט 

  
  04/1114/אישור פרוטוקול ועדת כספי� מיו� . 3

   העברות מסעי* לסעי*      
  .פתיחת חשבונות בנק למוסדות חינו'        
   �"אישור תברי        

  

  ? יש הערות :חמו.יהודה ב�

מי בעד לאשר את ? אפשר לאשר פה אחד,  הערותאי�, אני רואה שאי� שאלות  

  ?הפרוטוקול

  . פה אחד:בעד 

  

 המצור* 04/1114/ מחליטי� לאשר פרוטוקול ועדת כספי� מיו� :144'  מסהחלטה

  : כדלקמ�לפרוטוקול

   )�"פתיחת חשבונות בנקי� ואישור תברי, 5'  מסהעברות מסעי* לסעי*(
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  28.11.04אישור פרוטוקול  וועדת כספי� מיו� . 4

  למוזיאו� .  אל* 262ס "ר ע"תב.   א 

  ?השגות,  יש הערות :חמו.יהודה ב�

מהיטלי� ,  מאיפה בא הכס�.ר"התב, לא ברור לי, אני רוצה לקבל הסבר: יפתח אלגוב

  ?הקמת מבנה? ומה במה מדובר. שנועדו לבניה' השבחה וכו, שוני�

  ,יש פה נספח שמפרט את זה  :אייל יוניא�

  .  לא כתוב מאיפה בא הכס�. קראתי את הנספח אבל הוא לא עונה על כלו� :יפתח אלגוב

  .בכל מקרה הוא יבוא מההיטלי� :חמו.יהודה ב�

  .אני רוצה לקבל הסבר לפני שאני מגבש עמדה: יפתח אלגוב

של הכנת מחקר היסטורי ושל הכנת , ר הוא פונקציה של הכנת פרוגרמה"התב  :אייל יוניא�

  .  ר" התבמרכיב זה מה ש– מסלול סיור היסטורי

והיא ש� מקדמת ומפתחת , ספיר' זה שאת המוזיאו� מפעילה חב, מה שקורה  :דני בוסטי�

משרד החינו  משקיע ש� כספי� . את זה ובסיוע מימוני של משרד החינו 

 מדובר על השקעות –יה י ביקשו סיוע ג� מהעיר–ובמסגרת הזאת מדובר 

בתחומי� האלה ,  ספיר אלא ישירות ש�יה ולא דר  חברתיי העיר"שיעשו ע

  .י התוכנית"עפ

  . היואי� לנו מקור אחר למעט קרנות העירי, התוכנית מפורטת פה  

  ?ר"אי� בעיה לעשות את זה תב: יפתח אלגוב

אנחנו עושי� את זה , ר ישירות מקרנות"כשיש בעיה לעשות את זה תב  :דני בוסטי�

  .במתכונת של הלוואה מהקרנות

התשובה . לא:  התשובה היא.א� בוני� מבנה פיזי, השאלה של יפתח היתה :וחמ.יהודה ב�

  . היא שאנחנו הולכי� על הצד התוכני

משהו , הצטיידות, ר זה כל מה שקשור"תב. ת מבנהלר זה לא רק הגד"תב  :אייל יוניא�

  )מדברי� יחד(. שהוא הוני

אתה לוקח , מוזיאו�אתה עושה פרוגרמה חדשה ל, אתה מפיק את התצוגה :חמו.יהודה ב�

  .יוע0

, בתקציבי� שעומדי� לרשותנו, כמו שאנחנו נמצאי�, השאלה שנשאלת עכשיו: יפתח אלגוב
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   .ההוצאה חשובה אבל לא כל כ , אני אומר

  ?& אל� 260של  :חמו.יהודה ב�

  ?זה מוצדק היו�,  אל�262: יפתח אלגוב

, נסות מטע� משרד החינו ג� מנהלת המוזיאו� אומרת שבכדי לזכות בהכ :חמו.יהודה ב�

   .אנחנו צריכי� לשדרג את המוזיאו� 

זה יותר מרבע . זה סכו� נכבד.  אל� שקל זה לא סכו� של מה בכ 262, יהודה: יפתח אלגוב

  .מיליו� שקל

משלמי� כס� מכיתה , א"היו� כל בתי הספר הולכי� למוזיאוני� בת, יפתח  :אייל יוניא�

  . ב"עד כיתה י' א

פעמי כדי .רת ספיר והיתה כוונה להשקיע סכו� חדיש השקעה מחב  

שהמוזיאו� הזה יהיה מוזיאו� שיעשה הכנסות וכדי שנקבל את המימו� 

' יש בכיתה ד, תרבותית.ומתו  בדיקה כלכלית וג� חינוכית. ממשרד החינו 

, שכמו שה� הולכי� למגדל המי�, אנחנו רוצי�. 'סבא שלי.כפר'פרוייקט 

. שהילדי� יכירו את המורשת של כפר סבא, וצהבמקו� לשל� את הכס� הח

לא ברמה , כי כפר סבא היא עיר ע� היסטוריה ועד היו� לא פתחנו את זה

  .החינוכית וג� לא ברמה הכלכלית

יש לנו כא� יכולת לנצל , פעמית.בדברי� השוטפי� מעבר להשקעה החד 

  . הכנסות ה� ממשרד החינו  וה� מביקורי�

יש ל  , ומתו  הבדיקה שנעשתה. והמלי0, י�הוק� צוות שבדק את הדבר

יש את , יש ל  יכולת לקבל ממשרד החינו , יכולת לקבל מאיכות הסביבה

  . היכולת לקבל מהמוזיאו� עצמו

,  קר� ספיר השקיעה כס�. להשקעה של קר� ספירback to back, אנחנו

�ה המוזיאו� הז. פעמי.אנחנו השקענו במוזיאו� חד, חברת ספיר השקיעה כס

  .ת עצמו מתמיכה של משרד החינו אמור לכלכל א

  ?א� זה נכו� בכלל להיכנס עכשיו להוצאה כזאת, השאלה שלי אלי : יפתח אלגוב

אי� לה , או משמרת את העבר שלה, עיר שלא שומרת או ממצה, תראה, יפתח: עמוס גבריאלי

  . כפר סבא זו עיר ע� עבר מפואר. לא הווה ולא עתיד
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 שג� – ידוע ודיברנו על זה במסגרת מוזיאו� בית המושבה  כבר–יש פה הרי   

החל מתקופת השומר ועד לאזכורי� של כפר סבא בתקופה של יוספוס 

עיר שיש בה מימצאי� , העיר הזו היא עיר שהוזכרה, יוס ואחרי�בפל

היא עיר שיש בה היסטוריה ששזורה בהיסטוריה של , ארכיאולוגי� נהדרי�

  . מדינת ישראל

לא איפשרנו להשתמש בהיסטוריה , כרשות מקומית, בפועל,  היו�אנחנו עד

המוזיאו� הזה בא לספק . ככלי תרבותי, במידה רבה, הזו ככלי חינוכי וג�

ג� של מבוגרי� שרוצי� , צור  ג� של עשרות אלפי תלמידי� בכפר סבא

ג� של אנשי� שלומדי� השכלה בשלבי� יותר , להנציח את המורשת

  .שלה�מאוחרי� של החיי� 

זה , שהוא על בסיס אותה הצעה, המוזיאו� הארכיאולוגי לבד, תבי�, עכשיו 

שעושה ג� , זה הגו� שעושה ג� קייטנות. הגו� הכלכלי ביותר בבית ספיר

זו השקעה . שמכניס המו� כס� לבית ספיר, שעושה ג� סדנאות, אירועי�

  .כלכלית מעבר להיותה השקעה היסטורית והשקעה תרבותית

מאה שנה . כי אי אפשר להמתי� איתנו עד למאה שנה, זו השקעה נכונה, ולכ� 

אנחנו : חייבי� באיזשהו מקו� להגיד. אפשר להמתי� למאתיי� שנה. חלפו

מוכני� להשקיע סכו� כס� שהוא מזערי בשביל היק� האתרי� והפרוגרמות 

  . ואז זה יהפו  למשהו כלכלי, שיש פה

ובזמ� קצר יחסית , יש לזה צור  של ממש. זה חשוב מאוד, לעניות דעתי, לכ� 

מיז� תרבותי , זה יהפו  להיות למיז� כלכלי מעבר להיותו מיז� היסטורי

  .חשוב ביותר

זה דבר שלא . זה ג� שילוב של בית ספיר ע� מוסדות החינו  בכפר סבא, אגב 

 זה .אי אפשר להזניח את זה. זה חשוב מאוד. על בסיס שוט�, היה עד היו�

  . אי� נשמה בעיר הזאת, בלי תרבות. העירהנשמה של 

 א� .במסגרת סדרי העדיפויות שלנו כעיר שבעצ�, אני רק שואל, הכל נכו�: יפתח אלגוב

להראות לנו לפחות , אז היה צרי  לבוא, אתה אומר לי יש בזה מיז� כלכלי

  .באיזה אופ� זה בא לידי ביטוי
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  )מדברי� יחד(.   יש ל  פרדיקציה: עמוס גבריאלי

אנחנו נחנקי� להביא שאלות . שנדע. אי� בעיית כספי�, לפרוטוקול, אז תגיד  :פתח אלגובי

  .אי� לנו בעיה,  א� יש לנו עוד�.או בקשות

 א� אחד לא ייזכר בזה שהוא סוגר מוסדות .אנחנו לא נזכר כמועצה, יפתח: עמוס גבריאלי

וח וא� אנחנו נזכר בגלל הר. חינו  או בזה שהוא לא מקי� מוסדות תרבות

,  באמת.להתחיל להשקיע ברוח ובתרבות, בתו� שנה, אנחנו לא נתחיל היו�

 אי� קיו� למועצה – לא נעשה את זה .במונחי� אסטרטגיי�, ג� בחינו 

  .  הזאת

ראויה , זו השקעה נכונה. זו תרומה קטנה. זה שלב קט�, אז אני אומר ל   

  . כלכלית

   .אל במסגרת סדרי העדיפויותאני רק שו, העניי� הזה בכלל:  יפתח אלגוב

  .כ�.  זו העדיפות–רווחה , תרבות, העדיפות היא חינו : עמוס גבריאלי

 –מה שאמר אייל , אולי בהלצה, אני אגיד ל . משמעית.חד.  התשובה היא כ� :חמו.יהודה ב�

אני מניח שהיית עסוק ולא יכולת (אילו היית יושב השבוע בוועדות הכספי� 

ג� , בהחלט,  שסדרי העדיפויות של המועצה מתמקדות כ�היית רואה, )להגיע

  .בפיתוח העיר וג� בחינו 

  .' להקמת מוזיאו� היסטורי" ס262,000ס "ר ע"מחליטי� לאשר תב  :145'  מסהחלטה

  

   השלמת בית כנסת של הקהילה האתיופית �.  אל* 47ס "ר ע"תב.   ב

אני מקווה שנבר  על (ה סו� סו� זה להשלמ&   אל� 47ס "ר השני ע" התב :חמו.יהודה ב�

  . נשי�הלסיו� עזרת , לבית הכנסת של הקהילה האתיופית) המוגמר

,  אבל בכדי להשלי� את הבניה שתוכשר לכניסה לקהילה,כנסת נבנההבית   

לפי הפירוט שהוגש לכ� &  אל� 47צריכי� להשלי� עוד , להתחיל להתפלל

  .בסדר היו�

  ? אפשר לאשר את זה פה אחד

להשלמת עזרת נשי� בבית  . 47,000ר בס' " מחליטי� לאשר תב:146'  מסהחלטה

  .הכנסת לעדה האתיופית
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) 1114/ –בהמש' לאישור פרוטוקול ועדת הכספי� מ (לסקר הנגשת נכי� בעיר.  אל* 50  

.  

שהיה ,  הסבתי אתמול את תשומת ליבכ�3סעי� . אני מתנצל על האיחור  : גל.גיא ב�

 אל� שקלי� לטובת 50על ס  , ושר באותה ישיבהר שא"חסר בו את התב

  . נגישות לנכי�

לקחת ,  שאושר קוד�3אני מבקש בסעי� . גל על ההערה.אני מודה לגיא ב� :חמו.יהודה ב�

  .  אל� שקלי� לטובת סקר הנגשת נכי� בעיר50בחשבו� שאנחנו מאשרי� ג� 

  .  הנכי�הסקר אמור לתת לנו את התמונה הכוללת בקשר למצב הנגישות של 

אני מעביר הצעה שהגישה בינתיי� עמותת נגישות , א� מישהו מעוני� לראות  :גל.גיא ב�

 אל� שקלי� אפשר לקבל פרמטרי� 50בסכו� של . ישראל לטובת העניי� הזה

, מיפוי עירוני על איפה קיי�. מדרכות, בסיסיי� מבחינת הנגשת מבני ציבור

 שמתמחי� ביכולת לבצע את –  לא רבי�–ויש כמה גופי� . איפה לא קיי�

  . נגישות ישראל זה אחד מה�. הדבר הזה

על זה שמצאת לנכו� ליעד את , באותה הזדמנות אני ג� מבר  את ראש העיר  

שמו הסופי טר� נקבע אבל , אחד מעובדי העירייה שיהיה אחראי על הנושא

  )מדברי� יחד( .אני מקווה ש

נערכת (? .28.11פרוטוקול וועדת כספי� מיו�  ב4 מי בעד לאשר את סעי�  :חמו.יהודה ב�

  .  פה אחד–בעד ) הצבעה

  

 המצור* 04/1128/ מחליטי� לאשר פרוטוקול ועדת כספי� מיו� :147'  מסהחלטה

  .לפרוטוקול
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   אישור פרוטוקול וועדת נכסי�.  5

שחייבי� כספי� ) כי זה צנעת הפרט, אני לא אגיד את השמות(יש מבקשי�   :רינה פז

בהחלטות כתוב בכמה . א� זה לגבי ארנונה וא� זה לגבי דירה, בי� לעירייהר

לדרוש מהמבקשי� להסדיר תשלו� חובות פלוס תשלומי� "מקומות 

  .זה דבר אחד? הא� לא ביקשו עד היו� להסדיר את התשלומי�, "שוני�

ד הפינוי שנית� כ  וכ  כנגד השוכרי� של חנות "להפעיל את פס"כתוב , עכשיו  

הא� פינו . אני יודעת שהיה די מזמ�, ד"ופסה". ובות לגביה לא ייפרעושהח

ד לפנות אז אנחנו צריכי� "כי דני� בבעיה שלה� אבל א� יש פס? אות�

  . ד"אלא א� משני� את פס. ש"ד אחרת זה בזיו� ביהמ"לכבד את פסה

  .כי זה חובות כבדי� מאוד, אלה השאלות שלי  

  .לא לכא�, הגביהזה שאלות שמופנות למחלקת   :דובר

. למשה, ל"למנכ, אני מפנה את זה פה לראש העיר. אני לא יודעת למי, תראה  :רינה פז

 56. כבר היינו צריכי� לדרוש מזמ� כי החובות מגיעי� ל–כי כתוב לדרוש 

  .אל� שקל

   �  .9, 7, 4סעי� , 3סעי� , 7יש סעי

   ..אני צרי  לבדוק את זה, אני צרי  לתת תשובה  :אייל יוניא�

  .תו  שבוע ימי� תקבלי תשובה פורמלית :חמו.יהודה ב�

א� יש מדיניות שלא דני� בכל בקשה א� יש חוב כספי , אני רוצה להבי�: עמוס גבריאלי

  ,  זה לא עומד בקנה אחד ע� ההחלטות פה–כלפי העירייה 

זה נסיבות מיוחדות שהיה צרי  להתאי� את השומות ולעדכ� את החוב ע�   :קובי אוחיו�

  . מצב החדשה

  ?אפשר לדו� בבקשתו,  אל� שקל לעירייה100אד� חייב . אני לא כל כ  מבי�: עמוס גבריאלי

  , אל�100אי�   :קובי אוחיו�

  . אל� שקל80,  למשל9סעי� : עמוס גבריאלי

תקרא את הנסיבות של הבקשה ותראה שזה בקשה שבאמת , אז אני אומר ל   :קובי אוחיו�

דשה שבעקבותיה מתעדכ� החוב ולאחר היתה הצדקה לדרוש שמאות ח

  .השמאות החדשה הוא ישל� את החוב החדש שנוצר
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? מה השתנה? מדוע צרי  לעדכ� שמאות? בגלל מה, העדכו� של השמאות פה: עמוס גבריאלי

  ?הסיווג נכס, המטרי�

שהיא לא מתיישבת ג� ע� השכירויות שבאותו מתח� , היתה טעות בשמאות  :קובי אוחיו�

מדברי� (. תהיה שומה חדשה . ת ע� ההשקעות של השוכר בנכסולא מתיישב

  )יחד

שאז יהיו מיד , אני מציע להזמי� את דבורה הררי באופ� קבוע לישיבה  :דני בוסטי�

  )מדברי� יחד(. תשובות

  .דבורה הררי תשלח או את עצמה או נציג מטעמה: מקובלת ההערה :חמו.יהודה ב�

  )נערכת הצבעה(? מי בעד? �אפשר לאשר את פרוטוקול וועדת נכסי  

  . פה אחד–בעד   

   .04/1019/ מיו�  פרוטוקול וועדת נכסי�מחליטי� לאשר :148'  מסהחלטה

  

  )64ויצמ� ' רח(321' חל 6426החלטת מועצה בדבר עבודת ביוב בגוש .  6

  .  מצור� לכ� מזכר של יוסי מאיר :חמו.יהודה ב�

ישנ� עוד בארות מימי� , ויצמ�'  ולאור  רח64ויצמ� ' ברח. אני רוצה להבהיר  :יוס� מאיר

של כפר סבא הישנה ונכו� להיו� אנחנו חייבי� להתקי� מערכת ביוב 

  .מסודרת

  .  חייבת להיות הכרזה על הנחת קו ביוב, לגבות את ההוצאות, כמוב�, מנת.על

  . הננו מכריזי� :חמו.יהודה ב�

  . וי� קטני�זה קו, זה עבודות שנתיות. זה קבל� שנתי :יוס� מאיר

  ?התערי� משתנה לגבי הביוב  :דובר

אני מדבר על הרבה כס� . עדיי� לא נכנס לתוק�, חוק עזר ביוב שאישרנו :יוס� מאיר

 וצרי  לעדכ� את 2005.והרבה עבודות ניקוז שאנחנו מתכנני� לעשות ב

  . התערי� ומיידי

   . פה אחד– בעד) נערכת הצבעה(? מי בעד? אפשר לאשר את ההכרזה :חמו.יהודה ב�

  ).64ויצמ� ' רח (321'  חל6426 מחליטי� לאשר עבודות ביוב בגוש :149'  מסהחלטה
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   �%50 אחרק ברזהגדלת החוזה ע� הקבל� .  7

  .  מצור� מכתב של מהנדס הרשות :חמו.יהודה ב�

  )  עקב ניגוד ענייני�7ד עמוס גבריאלי לא משתת* בסעי* "עו(

פיתוח שטחי� ציבוריי� , במכרז לביצוע עבודות סלילה זכה רז אחרקהקבל�  :יוס� מאיר

 מיליו� 2.1היק� המכרז היה . מדרכות בכל חלקי העיר, כבישי�, פתוחי�

  . שקל

שלמעשה לא יכול היה להמשי  , קבל� רוטמ�העקב פשיטת רגל מעשית של   

נותרו לנו עבודות כגו� דר  גישה לרכבת שאנחנו חייבי� לסיי� , את העבודה

אחרת משרד התחבורה עשוי לקחת לנו את , שנה הנוכחיתאת זה ב

  . התקציבי�

  . לא חילטנו ערבויות, הוא לא היה מסוגל לעבוד, סיימנו איתו את החוזה  

לא היו מסוגלי� ,  ה� פשוט הרימו ידיי�–חברה למשק ההיו ערבויות של   

לא חילטנו ערבויות כי הוא עשה עבודות . לסיי� את החוזה ויצאו מהשטח

היינו צריכי� לסיי� את זה . ונות ונותרה עבודה של דר  גישה לרכבתש

ואנחנו , ל אשר היו מתוכנני�"ובמקביל התחלנו את רחוב קלישר ושח

 25% . 50%.צריכי� לסיי� אות� ויש צור  להגדיל את ההיק� החוזה ב

 נאלצנו לעשות חניו� –הגדלנו ג� במסגרת החלטת מועצה , בסמכות המהנדס

 נאלצנו לעשות את זה מיידית וכתוצאה –שלא היה מתוכנ� , וקרטיס דמ"בבי

  . מכ  חייבי� להגדיל את היק� החוזה

זה . אמרת שקיימת שביעות רצו� מעבודת הקבל�, אני לא יודע א� שמת� לב  :אייל יוניא�

זה חשוב .  ממנו אנחנו מרוצי�–קבלני פיתוח אנחנו לא מרוצי� מ. חשוב

  .להגיד

  .מרוצי�. ת שביעות רצו� מעבודתוקיימ :יוס� מאיר

  ?שאלות.  תודה יוסי :חמו.יהודה ב�

יש קבל� אחד שכבר זכה במכרז והוא מחלי� קבל� שהיה , למעשה אתה אומר  :ר גולדמ�"ד

  ? פע� ופשט את הרגל

  )מדברי� יחד(. הוא משלי� את העבודות של קבל� רוטמ� :יוס� מאיר
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  ?אז עכשיו אחראק ממשי   :ר גודלמ�"ד

  )מדברי� יחד( .אחראק משלי� את העבודה :� מאיריוס

  ?כמה אנחנו מפסידי� מהסיפור הזה, יש לי שאלה יוסי  :ר גולדמ�"ד

  )מדברי� יחד(.  תפסיד–א� לא תארי  את זה , להיפ ? מה יש ל  להפסיד :חמו.יהודה ב�

� כבר צרי  להכי. כספית היא כולה שלושה חודשי�הרכה אכל ה, זה חשוב  :אייל יוניא�

  . מכרז חדש של עבודות הפיתוח

  . אנחנו כבר בהדפסה ע� מכרז חדש :יוס� מאיר

הייתי . הצור  הרציני היא תקציבי משרד התחבורה, אני רוצה להגיד לכ�  

  .אני חייב לנצל, מחכה עוד קצת

, איפה העירייה מבטחת את עצמה בסיטואציות מהסוג הזה, ברשות , יוסי  :גל.גיא ב�

  ?  עומדי� בהתחייבויות שלה�שקבלני� בעצ� לא

איזה סנקציות ספג מר רוטמ� בגי� אי סיו� עבודותיו : אני אחדד את השאלה  

  ?והתחייבויותיו לעירייה

 כמה הסעיפי� של החוזה לא .הוא למעשה. הוא לא ספג סנקציות, תראה :יוס� מאיר

, למשל מתקני בטיחות. כי לא קיבלנו אישור ממשרד התחבורה, יכולנו לממש

תמורת זה נתנו עבודות אחרות .  לא נתנו לו את העבודה–היה לו מיליו� וחצי 

  .כולל עבודות דר  גישה לרכבת, שהיו בחוזה

.  מימו�85%ע� , ממשרד התחבורה, ראשוני�' בינתיי� קיבלנו אישורי� ברח

  . הפנינו אותו לש�

ת כי הוא עשה יותר מדי עבודות תמור, הוא אמר תשחררו, עבודת נורדאו 

וכתוצאה מזה ראינו שהוא פשוט לא מסוגל לעשות , עבודה שהבטחנו לו

  .מדרכה

עשה . עדי� שלא נתחיל את העבודה שהיתה כתובה בחוזה, לא נסתכ�, אמרנו 

עדי� לנו לסיי� את החוזה ולא , עבודות אחרות באותה מסגרת ואמרנו

על . ור לא היה בזה שו� צ. להתדיי�, ללכת למשפטי�, לגרו� עוול לו ולנו

  . מיליו� שקל9 אל� שקל מתו  500

אלא שוט� פלוס זו דר  כלכלית אחת , עצ� העובדה שאני לא משל� מראש  :אייל יוניא�
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  .יש ערבויות ביצוע ואפשר ג� לקנוס. לעצור

  .אפשר אבל בהתייעצות הגענו למסקנה שאי� טע� להתעסק איתו בדבר כזה :יוס� מאיר

  )נערכת הצבעה(? מי בעד? אפשר לאשר את זה פה אחד. אי�? שאלות נוספות :חמו.יהודה ב�

  . אושר פה אחד   

  .ד עמוס גבריאלי לא השתת� בהצבעה"שעו, נציי� שוב  

    .%50 –מחליטי� לאשר הגדלת חוזה ע� הקבל� רז אחרק ב   :150'  מסהחלטה

  

מאוד אבל אני צרי  לאשר פה אחד עוד שני סעיפי� , סדר היו� הסתיי�: חמו.יהודה ב�

והנושא השני זה הכרזה , אחד זה פיתוח החניה בכניסה לשער העיר. דחופי�

  .סלילת כבישי� בשטח האוניברסיטה, על עבודות תשתית ביוב

כל יו� שאנחנו יכולי� , שבוע הבא יש ישיבת מועצה אבל אנחנו רוצי� לחסו   

  . לנצל אותו לעבודה

?  זה על סדר היו�שאנחנו מעלי� את, הא� אפשר לקבל את זה פה אחד  

  .אושר

פיתוח החניה :  נושאי� נוספי� לסדר היו� מחליטי� לאשר העלאת שני:151' החלטה מס

 סלילת כבישי�ו  ניקוז,הכרזה על עבודות תשתית ביוב; בכניסה לשער העיר

  . בשטח האוניברסיטהומדרכות 

        

  .ח האוניברסיטהבשטומדרכות סלילת כבישי� ו  ניקוז,הכרזה על עבודות תשתית ביוב.  8

אנחנו סיימנו את התכנו� של תשתיות של שכונת אוניברסיטה ואת� יודעי�  :יוס� מאיר

. שיש כבר עיסקאות ובקשות להיתרי בניה בשטח שהיה שיי  לאוניברסיטה

  .קרקעיות.אנחנו הולכי� לפתח את המערכות התת

  ?בדירות עצמ�? איזה בקשות להיתרי בניה: עמוס גבריאלי

  .בדירות עצמ� :יוס� מאיר

  ?יש קבל� שכבר מגיש בקשות: עמוס גבריאלי

  )מדברי� יחד( . אחי� דורניצקי.יש קבל� של ברלינר :יוס� מאיר

אי אפשר לגבות היטלי� . מנת להתחיל בעבודות האלה חייבי� הכרזה.על  



   6.12.2004    צה מ� המניי�מוע

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

  

14

  .לסלילה והנחת קווי�, בלי הכרזה וזה הצור  בהכרזה

   .בי� צופיתאיזה מרחק יש , יוסי: עמוס גבריאלי

  .כמעט על הגבול :יוס� מאיר

ניקוז וסלילת כבישי� ,  מחליטי� לאשר הכרזה על עבודות תשתית ביוב:152' החלטה מס

  . המצורפי� לפרוטוקולומדרכות  בשטח האוניברסיטה

  

  פיתוח החניה בכניסה לשער העיר.  9

 . בפיתוח שלשאמרתי שיש פריצה, נושא שני זה בהמש  לישיבתנו אתמול  :יוסי מאיר

של שכונה , אחד הסממני� שישפיעו על חזית העיר זה התוכנית של שער העיר

'  יחידות דיור שבתו  השכונה הזאת יש פס לאור  רח151, דרו� העיר.במערב

 90שמיועד לשטח ציבורי פתוח וחניה ציבורית של '  מ30של , טשרניחובסקי

" ברוכי� הבאי�"ע� , יש ש� גבעה מגוננת ע� מערכת תאורה. מקומות חניה

  . וע� פסל סביבתי

ס והבעלי� יש "במסגרת חוזה בי� עיריית כ. מנרב' שזה חב, סו� סו� יש יז�  

 מיליו� שקל נוספי� 3,5. התחייבות למיליו� שקל בהשתתפות סלילת חניה

צ למיליו� "בזמנו היתה התחייבות של מע. צריכה לממ� עיריית כפר סבא

  . ת זה נשיג א2006.שקל ואולי ב

.  מקומות חניה עליות140ע שה� יפתחו לנו "במסגרת תב, השגנו בחוזה  

  . קרקעיות ע� גינה למעלה. חניות תת90.אנחנו הימרנו את זה ב

  ,160זקני העדה אמרו לי שדיברו על  :חמו.יהודה ב�

זה מה . אני אומר מה שחתו� בחוזה. למה לנו מה שאומרי� זקני העדה :יוס� מאיר

  .השכתוב בחוז

. קרקעיות וגינה יפהפיה מעליה. חניות תת90, מה שאמרתי, פקטו יהיה.דה  

אנחנו משבשי� את הפעולות של . אנחנו מדברי� בצור  מיידי לחניות האלה

כל המרכזי� . בריכת השרו�, אולמי השרו�, של מוסדות מס הכנסה, ש"בימ

  .המסחריי� במקו� הזה יהיו משובשי�

יש יז� . מעול� לא היה לעירייה מימו� על זה. אנחנו חייבי� לבצע מיידית  
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תמורת קיזוזי� מהיטלי פיתוח אשר מגיעי� לעיריית כפר סבא , שמוכ� לממ�

  .בגי� פיתוח השטח

 מיליו� שקל 7,2היטלי פיתוח אשר מגיעי� לעיריית כפר סבא זה , אני אסביר  

תפות ממנו מיליו� שקל זה השת.  מיליו� שקל4,5הפרוייקט הוא , סדר גודל

, היטלי כבישי�,  מיליו� שקל נקזז מהיטלי ביוב3,5. זה עירייה ו3,5, מנרבשל 

  . אחת מהקרנות לפי החלטה. ניקוז או לחלופי� היטלי השבחה

  ? מיליו�7.כלומר אנחנו משלמי� את כל ה, במילי� אחרות: עמוס גבריאלי

פת העירייה תמורת  מיליו� יהיו בקו3,5. מיליו� ו3,5אנחנו משלמי� , לא :יוס� מאיר

  . עבודות שהעירייה עשתה בעבר

  .כנגד חשבוניות שיש  :קובי אוחיו�

  ? מה זה משנה כרגע חשבוניות: עמוס גבריאלי

  .תמורת כל מה שצרי  בדי�, סליחה :יוס� מאיר

  . כמי שמחזיק בתיק התחבורה, אני חייב לומר  :קובי אוחיו�

אני חושש מאוד מכל הנושא . '97.אלה תוכניות בניי� ערי� שאושרו כבר ב  

 15מדובר בפרוייקט של שני רבי קומות בני . התחבורתי בכל המתח� הזה

  .קומות ושורה צמודת קרקע

של גלי , של אולמי השרו�, א� אנחנו רואי� את כל הריכוזי� באותו מתח�  

כל אלה נשעני� , מגדלי הי� התיכו� ויקותיאל אד�, שכונת וותיקי�, השרו�

  . יש לי חשש רב לצוואר הבקבוק הזה, ל הגיל שברורעל רחוב משעו

  .יציאה דר  טשרניחובסקי, ע"אמנ� חידשנו את מה שהיה מאושר בתב  

אנחנו בתוכנית הזאת עומדי� על היציאה דר  רחוב טשרניחובסקי ויוסי   

זה תוכנית . מתאי� את התוכנית של החניו� ע� המפלסי� ליציאה הזאת

אבל אני כבר אומר את , י התוכנית"זה עפ, ה רק יציא–שאושרה במחוזית 

משעול הגיל '  רח–שכל המתחמי� האלו , החששות שלי שה� יותר מבוססות

  . לא יוכל לספוג את כל זה

  .אני רוצה להגיד כמה דברי� :חמו.יהודה ב�

אבל הוותיקי� שלא ,  החדשי� בטח שלא יודעי�–מי שלא יודע , קוד� כל  
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פנו , מספר תושבי� כבר פנו אלינו. א לא חדשה התוכנית הזאת הי–זוכרי� 

זו תוכנית . לחלק מחברי המועצה החדשי� שאי� לה� יד ורגל בעניי� הזה

התחילו לדו� לפניה ואושרה . שאושרה בקדנציה הקודמת ואולי אפילו לפניה

  . בקדנציה הקודמת

מה שהצלחנו כ� בקדנציה . נושא התחבורה, קובי נגע בנקודה כואבת  

  .ליעל ולשפר את התוכניות ש�, מ ע� המתכנני�"במו, הנוכחית

ה� , קוד� כל במקו� שלושה מבנני� שה� היו תופשי� הרבה יותר שטח  

כרגע מאושר . עוד תוספת של שתי קומות. צמצמו את התוכנית לשני מבנני�

  , לה� שלושה מבנני� ללא גינה

  ,  קומות כל אחד15הכניסה לכפר סבא תאופיי� בשני מגדלי� של : עמוס גבריאלי

  . עולה לצד הצפוני11. ה– קומות 11אחד ,  קומות15אחד  :יוס� מאיר

  .40זה כביש , עמוס  

  – sayאי� ל  , עמוס :חמו.יהודה ב�

   )מדברי� יחד( שנה נאבקו פה על 50: עמוס גבריאלי

אשר אני אישית לא הייתי מ. sayאי� ל  , אני מאוד מצטער להגיד ל ,  עמוס :חמו.יהודה ב�

  . כבר מתזה אבל , ג� קומה אחת

אתה רוצה . לקחו ביצה עשו חביתה, שאלה. מסכי� אית  לכל מילה, לכ�  

קיבלתי את זה כעובדה .  אי� מה לעשות.אל תנסה? לעשות ממנה ביצה קשה

  .מוגמרת

זה לעשות בלב השכונה , הדבר היחידי שיכולנו לעשות מקצה שיפורי�  

לא רק , שיהיה לטובת, � פארקו� קט�ולעשות ש,  לחסו  שטח3במקו� 

  )מדברי� יחד( .אלא כל יקותיאל אד�, השכונה הנבנית

  ?זה אושר בחוזי�: עמוס גבריאלי

  .אושר כבר. בחוזי� :חמו.יהודה ב�

וועדה מקומית קבעה את ההתניות שלה בכל ההלי  של התכנו� ואמרה מה : עמוס גבריאלי

  ? היא רוצה ומה היא לא רוצה

  )מדברי� יחד( . מקומות חניה במסגרת אותו140ג� . הכל מותנה :יוס� מאיר
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. תרשה לי לציי� שאני מזדעזע פה על השולח�, ג� א� אי� לי מה לעשות, בני: עמוס גבריאלי

. האלה בכניסה' פרונקלי�'אתה נכנס לכפר סבא ורואה את שני ה? בסדר

  )מדברי� יחד(. נראה לי מזעזע

ואני , אני משתמש הרבה באיזור הזה ש�. ה שאמר קוביאני מוטרד ממ: אבינוע� גרנות

אנחנו יוצאי� מפה רק כשהוא , רואה את מה שקורה ש� היו� ואני לא יודע

אולי אפילו יציאה לכיוו� , ליציאות, מעיר הערה או שאנחנו מחייבי� לפתרו�

משעול הגיל נשאר , זאת אומרת? אני לא מבי�, מה הסו� של הדיו� הזה. גהה

  ?זהו? אכמו שהו

אני קצת מופתע מ� ההתייחסות , אני יושב כא� ושומע, אני אומר לכ� שוב  :בני כברה

משו� שקובי החזיק ג� בתיק התחבורה , של קובי לשאלה הזאת כרגע

הרי יכול היה להיות ער לדברי� האלה ג� קוד� ולא . בקדנציה הקודמת

  )מדברי� יחד(. כשבעצ� לא נית� לעשות מאומה, עכשיו

היו� , זאת אומרת. אנחנו נמצאי� כבר בשלב של אחרי, אומר דבר אחדאני   

עשינו כבר כל מה , אומר ראש העיר. אנחנו רק יכולי� לבכות על חלב שנשפ 

  ,  מבנני�2. מבנני� הפכו את זה ל3במקו� , שאפשר לעשות במקצה שיפורי�

ר אני מסכי� לכל מילה שאמ. אז לכ� אני לא מבי� איפה ההתפרצות הזאת  

  )מדברי� יחד(. הוא צודק, עמוס

הוא לא , א� קבל� לא רוצה לשנות את התוכנית הזו, אבינוע�, יותר מזה :חמו.יהודה ב�

  .הוא לא שואל אותנו בכלל. מחר יש לו היתר ביד. שואל אותנו

התוכניות . כנראה לבני כברה השתבשו לוחות הזמני�, אני עוד פע�, סליחה  :קובי אוחיו�

התוכניות האלה אושרו . שבני ג� היה חבר וועדת בינוי ערי�האלו אושרו כ

  .וקיבלו תוק� בוועדה המחוזית לפני שהייתי מחזיק תיק התחבורה' 97בשנת 

בשביל מה העלית . אני רק לא מבי� בשביל מה אתה מודאג כשאי� מה לעשות  :בני כברה

  ?את הנושא הזה

 הנושא הזה הובא לידיעתי )� יחדמדברי( .זה היה דיו� , אני אומר ל   :קובי אוחיו�

ואז העליתי את הסוגיה הזאת . כשהיזמי� הגישו תוכנית שינויי� לראשונה

 וניסינו לטכס עצה – שאני עומד בראשו –בפורו� התחבורתי שקיי� בעירייה 
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 40העליתי את הרעיונות של היציאה לכביש . אי  לפתור ולהקל על המצב

 .ל אות� כבלתי ישימות ובלתי אפשריפס, בצדק, מבחינה מקצועית, ויוסי

 ועמדנו על –זה אחרי היוועצות ע� הגורמי� המקצועיי� , כשאני אומר יוסי

טשרניחובסקי ולהתאי� את התוכניות ע� ' היציאה שתהיה יציאה דר  רח

  .טשרניחובסקי' אות� מפלסי� לרח

אבל א� אנחנו , קשה מאוד לדעת? להגיד ל  אי  כל המתח� הזה יתפקד  

אני . זה צוואר בקבוק, קחי� את כל הגורמי� שמשתמשי� בדרכי� האלהלו

  .צ"מדבר רק על שעות השיא של הבוקר ואולי אחה

  .חבל על הנושא הזה. וכל אחד מנסה להצטדק, אנחנו מדברי� על העבר: אריה אברה�

  .א� נית� לעשות משהו היו�  

  ,לא   :חמו.יהודה ב�

  ? מה לא, רגע  :אריה אברה�

אתה לא יכול לעשות אותה ביצה , עשו חביתה, לקחו ביצה, אמרתי ל , לא :חמו.יהודה ב�

  . קשה

אני . ביצה קשה, ע� קצת מאמ0 אפשר לעשות ג� מחביתה? אתה יודע מה  :אריה אברה�

  )מדברי� יחד(. אומר ל 

הרי ג� ? בעזרת היזמי�, הא� לא נית� לעשות משהו בשותפות ע� היזמי�  

ה� משקמי� ש� משפחות וא� , � מוכרי� דירותה. לה� תהיה אותה בעיה

 8יוצאי� בשעה ,  כלי רכב מינימו�300 משפחות זה 151אנחנו מדברי� על 

  . ה� ג� ישארו בתו  החניות,  לא רק שיזוזו ש�–בבוקר 

ואי� ספק שאנחנו , אי� ספק שמוכרח להיות איזשהו פתרו� הנדסי לעניי� הזה  

 אני מבי� שיש עכשיו בעיה להגיע .שיתו�חייבי� לחשוב על זה היו� ואולי ב

אבל אולי בעזרת היזמי� האלה שמתוכנני� לפתוח את כל , חזרה ליזמי�

  .האיזור הזה

ס "הדר  היחידה זה לצאת לכביש מצומת כ, אריה, אמרו ל . אי� מה לפתוח :חמו.יהודה ב�

הדר  היחידה זה דר  . משרד התחבורה לא מאפשר את זה. ימינה לרעננה

  )מדברי� יחד(. טשרניחובסקי' רח
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אבל אני יותר הסתכלתי על . אי� ספק, הפ� התחבורתי הוא מעיק ומציק: עמוס גבריאלי

דווקא בפני� , דווקא בקצוות שלה, הסימטריה האדריכלית שבעיר הזאת

 יש בעצ� פתג� שאומר .ואתה, כשאני נכנס פנימה, שלה ודווקא בכניסה

first impression – lastוהרוש� הראשוני . � הראשוני נשאר לעד זה הרוש

הוא בסופו של דבר לא , כשמישהו יעבור דרכה ויכנס פנימה, של כפר סבא

  . זה לא כפר סבא. כפר סבא

אני חסיד הבניה . אני לא אומר שלא צריכה להיות בניה גבוהה, עכשיו  

  .אבל כשהיא מתוחמת במקומות נכוני�, הגבוהה

אני רוצה ,  אני לא מכיר את המהל  שלה–אני חושב שזו טעות היסטורית   

ואתה (כי אני לא זוכר הרבה מקרי� שתכנו� הפריע לי , לומר את זה עוד פע�

זה ,  אני אומר ל  בכל רמה.זה פשוט, )מכיר אותי כבר הרבה שני� במועצה

שיהיה רשו� ש� שלט גדול ,  אני הייתי מבקש שהמועצה הזו.נראה לי טעות

  .אני לא רוצה להיות חלק מזה". 1997בשנת תוכנ� ונטווה , הוכ�"

יש ש� יזמי� . זה שיש בעצ� תעלול נחמד מאוד, הפ� האחר שמטריד אותי  

. שעשו עיסקת קומבינציה ע� חברה שיכולה ג� לעשות עבודות פיתוח

אבל אנחנו , א� וכא�כנראה כ, כתוצאה מזה ה� בנו עיסקה כלכלית ראויה

תעבוד עבורנו , עכשיו מצדיקי� מדוע החברה הזו שהתקשרה ע� היזמי�

  .בעבודות הפיתוח בלי מכרז

,  זו שיושבת ש�מנרבהיא אומרת מדוע ? הרי מה חוות הדעת הזו אומרת  

יקח ,  דירות היו�100כל אחד שיעשה מעל . יוצא מ� הכלל. תעבוד בלי מכרז

, יעשה איתה עיסקת קומבינציה, טובה שיש לואת החברה הכלכלית הכי 

. זו שיטה שהיא לא טובה. א?  איפה אני חושש.יסגור את התנאי� הכלכליי�

  . זו לאקונה וצרי  לסתו� אותה

זה שאי� יריבות ישירה בינינו לבי� החברה , דבר שני שעוד יותר אני חושש

הנה , לברגע שהחברה המפתחת היא בקשר חוזי ע� היזמי� והכ. המפתחת

 כי היא עושה עיסקת קומבינציה –אי� אחריות ישירה , אי� ערבויות, חזרנו

כ אורח שעל דר  "אני בסה. והיא אחראית כלפי אלה ששכרו את שירותיה
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אבל אני מאבד את . בסופו של יו� ש� את הכס�, הכיבוד והמימו� והאוונטה

יכולה לבוא אני מאבד את היריבות האישית ש, היכולת לשלוט בספק השירות

  . ולתת לפי אפשרות לחתו  את העניי� הזה

  ?מנרביש ל  חוזה ע� 

  )מדברי� יחד(בהחלט  :יוס� מאיר

זו לא דר  שבה אנחנו לא מעמידי� עבודה , אז בפ� הראשו� זה לא מקובל: עמוס גבריאלי

  .בפ� הציבורי. זה פשוט לא נכו�. בהיק� כזה למכרז

 אלא א� כ� תספרו לי –התקשרות הזו אני חושש שבגלל צורת ה, בפ� השני  

בעניי� הזה יש אולי ,  מה שאני אומר–אולי יהיו פה ערבויות שיחולטו , אחרת

, איזושהי בעיה שאי� יריבות ישירה אית� ואולי אי� לי ג� חוזה ישיר אית�

,  מול גו� שעושה עבורי– כרשות מקומית –ואני רוצה לדעת אי  אני מוג� 

שמחר לא יתבעו אותי אלה ששכרו את . ודות הפיתוחאת עב, בסופו של דבר

החברה ששלחת� לא עשתה עבודות שמאפשרות לנו לגור 'שירותיה� ויגידו 

  . 'בבניי� הזה

בהחלט זאת הסיבה שהסוגיה הזאת , הנושא שהטריד אות , קוד� כל: ד בתיה ברא�"עו

� אתה יכול להסכי, אתה יכול לסרב לזה. מובאת לשולח� מועצת העירייה

שעוד א� אחד לא אמר , לזה ודע ל  שזה כפו� לאישורו של שר הפני�

  ? קיי.או. שמאשר את זה

אבל השיקול , היא התלבטות עניינית, לכ� ההתלבטות היא התלבטות נכונה  

הוא לא השיקול היחיד שלפי , שהוא כביכול שיקול כלכלי, שאתה עמדת עליו

  .לטה ע� או בלי מכרזמנחי� את קבלת ההח, העובדות כא� בחוות הדעת

אז יהיה ל  את הזכות , ברגע שאותה חברה תפתח את החניו�? ולמה הכוונה  

. לבנות את החניו� ולא קוד� כל לבנות את המבני�, קוד� כל, לחייב אות�

ית ופתרו� של כל בעיות החניה זכי תאר לעצמ  שהמגרש שהיו� מהווה תח

 יהפו  פתאו� לאתר –סה ש וה� של מס הכנ" ה� של ביהמ–של כל האיזור 

  . בניה ואי� ל  שליטה על המצב הזה

כא� השליטה של  נמדדת בזה שאתה יכול לחייב אות� קוד� כל לעשות את   
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  .כ לעבור לחלק השני וכ  יש ל  פתרו� ציבורי ראוי"ורק אח, החניו�

  ?בגלל שזה אינטרס שלה�? בחוזה אית�? אי : עמוס גבריאלי

בראש ובראשונה אחד התנאי� ,  עמוס.יוק מה שאתה אומרבד, לא: ד בתיה ברא�"עו

זה שייחת� חוזה ישיר בי� העירייה לבי� החברה , לדברי� שנכתבו כא�

ובחוזה . אחרת אי� בכלל צל של מחשבה שאי� יריבות בי� הצדדי�. המבצעת

  . כפי שאתה מוצא לנכו�, הזה אתה מעג� את כל הדברי�

 בסופו של דבר יכולי� –ולהזכיר נשכחות  אני לא רוצה לחזור .בלי חוזי�   

הדברי� יהיו מעוגני� בחוזה בי� . שדרשנו מה� פיתוח עבודות, לטעו� נגדנו

  .כ  שבקטע הזה תסיר דאגה מלב , שני צדדי�

  .בהחלט זה נתו� לשיקול דעת, בקטע השני  

 .היההכל י, פיקוח, בכל מקרה. הניהול של הפרוייקט יהיה בידי אג� הנדסה :יוס� מאיר

תכנו� הוא שלנו .  תכנ� את זה ד� צור–גמרנו את התכנו� . תכנו� הוא שלנו

  . כפרוייקט של מבנה צבור רגיל, ככל פרוייקט בעיר, ופיקוח הוא שלנו

שהוא יתחיל לפתח קוד� , הנקודה העיקרית זה ג� מה שבתיה אמרה, עמוס :חמו.יהודה ב�

  . כל את החניה ולאחר מכ� יתחיל לעבוד

  .יש לנו עניי� רציני מאוד לפתח את החניה וג� לה�, סליחה :איריוס� מ

  .י כ  יותר"מה רע לנו א� לו יש אינטרס מובהק לפתח ולשרת ע  

  .תתייחס בבקשה לנושא של החלופות של התחבורה :חמו.יהודה ב�

  .כ ביקשנו לתת פטור ממכרז לחניה"סה :יוס� מאיר

וה� , ג� אני שאלתי את אות� שאלות.  גמורוזה בסדר, יש לחברי� שאלות :חמו.יהודה ב�

  .צודקות

זו שאלה של אריה . תתייחס בבקשה לא� יש חלופות בנושא התחבורה, יוסי

  .של כול�, של קובי, אברה�

. שלא מגובה בנספח התחבורה, שאי� תוכנית בניי� העיר, אני רוצה לומר לכ� :יוס� מאיר

 טשרניחובסקי 40מת כביש במיוחד תוכנית בניי� העיר שנמצאת בחלקה בצו

  .שכבישי� ראשיי� היו מאז ומעול�

של כל , התוכניות האלה עברו בדיקות של כל מומחי משרד התחבורה  
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 –כל פתרונות האפשריי� של תחבורה . של מומחי� חיצוניי�, מומחי� שלנו

אני לא צרי  , 40זה הרי ליד כביש . על גבי מודלי�,  נבדקו ש�–אפשריי� 

  .זה היה בכלל כביש בטחו�.  משמעות של הכביש הזהלספר לכ� מה

אי� . שזה כביש בטחו�, 40 הרי יש יציאה אחת אפשרית עוד לכביש .לא נית�  

  .לצאת במקו� הזה, תחבורתית, מה לחשוב בכלל במחשבה בריאה

 עשינו יציאה –אנחנו בקושי רב שהיועצי תחבורה היו מודעי� לבעיית יציאה   

.על, עשינו עוד יציאה נוספת במרחק בית אחד. מזורנוספת שזה ג� ליד הר

  .מנת להקל בפניה ימינה בעקבות הרמזור שיש אפשרות לעשות

התלבטנו עשר שני� פחות , הפרוייקט תוכנ� ובגלל בעיות תחבורה. זה נבדק  

,  לו היה צל של פתרו�. הרי זה.אז לחזור על זה היו�. לא אישרו. או יותר

  .היינו מוצאי� אותו

, ה תאמינו לי'חבר. הלוואי והיה פתרו�, אני רוצה להוסי� עוד שני משפטי� : חמו.דה ב�יהו

, אני ג� כ� חשבתי שאוכל לעכב, כשבאו היזמי� ובאו תושבי� להתנגד

ניסינו לטייב את התוכניות , ברגע שהבנתי שזה לא בשליטה שלנו. לעצור

  . האלה

 אנחנו מוכני� לתת במקו� שלושה מבנני�: באו יזמי� מיוזמת� ואמרו  

כלכלית ה� בדקו את , עכשיו  . איזושהי תרומה מסויימת למראה של השטח

בכדי שתהיה לנו המכסה הכלכלית שנוכל , זה ואמרו במקו� שלושה מבנני�

 קומות בניי� 15, כמו שנאמר קוד�, אנחנו מבקשי� שני מבנני�, לייש� אותה

ה� יבנו , � הצמודי קרקעשבצמוד לבתי, וההתייחסות היתה.  השני11.אחד ו

  .י�'קוטג

 כי חלק מהתושבי� פנה לחלק מחברי –אני חייב לציי� בפניכ� , עכשיו  

משה� הבינו שכבר .  ה� חשבו שה� ג� כ� יוכלו להתנגד לתוכניות–המועצה 

 כמו שעשינו –ביקשתי מהיזמי� , נמצאי� אחרי השלב של וועדה מחוזית

ו רינה עמדו בראש הוועדה לשמיעת נדמה לי או יפתח א, בקדנציה הקודמת

תקנה את . תפגש ע� התושבי�,  אמרתי ליז�–אני ג� הייתי חבר , התנגדויות

 ואני מדווח שהתושבי� נפגשו פע� .קח את התוכנית. תסביר לה�. השקט
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הציג . הציג בפניה� את הפרוגרמה, ראשונה ע� האדריכל של הפרוייקט

חלק מהתושבי� כבר . ת התוכניותהראה לה� בדיוק א, בפניה� ג� את הדג�

  .למרות שאי� לה� משמעויות, הסירו את ההתנגדויות

זו ההתנגדות . בי� שלושה מבנני� לבי� שני�, ההתנגדות זה בי� השינוי  

  .היחידה שיכולה להיות היו�

לוקח , אני לוקח רוורס מהנושא של החניה. אי� לי בעיה'בא היז� , עכשיו  

אני משאיר לכ� עכשיו את התוכנית הפחות , ותרצ. רוורס משני המבנני�

  .'טובה

ולכ� זה המצב שאנחנו . אנחנו צריכי� להחליט בי� פחות טובה לטובה יותר  

 לבי� – שזה ג� פחות כמה דירות –בי� השלושה מבנני� , קיימי� בו עכשיו

  .בכדי שיפתור את הבעיה הכלכלית, שזה נות� לו עוד כמה דירות, שני מבנני�

  . אפשר לקרוא לזה אל� ואחד דברי�, תוצר מוגמר, ירושה קשה, תראו  :גל.גיא ב�

לא גדול יותר מזה של חברי , אני מניח שהתסכול של חברי המועצה החדשי�  

המועצה הוותיקי� ואי� טע� ג� להיכנס לכל הקונסטלציה שהובילה 

זה , זה שזה בלתי הפי . להחלטה האומללה שאישרה את התוכנית הזאת

  .עובדה.פקטכנראה 

  . ואני מתחבר מאוד לדברי� שהביע פה עמוס, אבל מטעויות אפשר ללמוד  

נמדד במידה רבה ג� על בסיס הסביבה הנופית שלו , אופי אורבני של עיר  

זה אחד הדברי� שיכולי� להיות עדות לכיעור של עיר או ליופי , ובניה לגובה

  .של עיר

 מדיניות מוצהרת של אי בניה כפר סבא נבנתה במש  השני� כעיר שהיתה בה  

ומהמעט , אני לא אומר שצרי  ללכת ע� הראש בקיר בתפישה הזאת. לגובה

הייתי עד , ישיבות שהחלפתי בה� את סיימו� בוועדת המשנה לתכנו� ובניה

כדי , ויצמ�' בעיקר ברח, לכמה שיפטי� הגיוניי� שהפעילו בה� שיקול דעת

כמות התושבי� שלה למבני� כ� להתאי� מציאות של עיר שמתאימה את 

  .חדשי�

שלדעתי הוא מאוד , צרי  ללמוד מהטעויות וליצור פה תקדי�, מצד שני  
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 מתחבר באופ� קצת אבסורדי למפגע –אתה תסלח לי ,  יואל–בעייתי ששוב 

זה נראה לי להוסי� חטא . הסביבתי של השלט המטור� של אולמי השרו� ש�

  . על פשע ועוול

  .יכי�אני חושב שאנחנו צר  

  ?אי  אתה מקשר בי� שניה�  :דובר

אז אני . לא באותו גובה, זה ככה מתחבר יפה. כי זה באותו מתח�, אני מקשר  :גל.גיא ב�

אבל מה שאני מנסה ,  קומות אולי מגמד עכשיו את השלט הזה15, אומר

 ג� א� כרגע –אלא יש בכוחנו , ובאמת לא להקניט את א� אחד, להגיד בזה

 בכל הפיתוח העתידי של –תת יד למציאות שהיא מוגמרת אנחנו נדרשי� ל

ונשארו פה עוד מספיק שטחי� לפיתוח ומספיק בתי� שישופצו , העיר הזאת

 שני� 10. ו5ומספיק שטחי� חומי� שבטווח של , עליה� בנייני� חדשי�

כדי לשמור על האופי האורבני של העיר , מהיו� יוסבו לבניה עתירת דיירי�

  .הזאת

 קומות הוא הבניי� הראשו� והאחרו� 15.מקווה שהבניי� הזה של האז אני   

  .שאנחנו נאשר לגובה הזה, בטווח הקרוב

הא� . צויי� פה שנחת� הסכ� ע� הבעלי� והעירייה, 5בחוות הדעת בסעי�   :יפתח אלגוב

מדובר ? הא� זה נכנס? יש בכלל את הנושא של הערבויות, בהסכ� הזה

  ?סכ� הזה בכלל שאת מציינת אותו מה הה–בהסכ� שמדברי� עליו 

בהסכ� הזה עיגנו ע� בעלי המקרקעי� את העניי� של . '97זה הסכ� משנת : ד בתיה ברא�"עו

זה . וניסו לתמחר את זה, א� היא תהיה תת קרקעית או עילית, בניית החניה

. א� וכאשר נחליט ללכת להסכ� ללא מכרז, לא אישור להסכ� שדיברנו עליו

ההסכ� ההוא מחייב את היזמי� להקי� את . י� ערבויותש� בהסכ� הזה א

ולכ� אי� בו שו� . זה המיליו� שקל. החניה הזאת ולשאת בעלויות שלה

  .שו� דבר, ערבויות

, כפי שאמרה בתיה שיהיה מוב� לחברי�,  אני מבקש להעיר לפרוטוקול :חמו.יהודה ב�

.  טול המכרז בי–זה טעו� אישור משרד הפני� , שלמרות שאנחנו נאשר כא�

  .ג� האישור שלנו הוא לא אישור סופי
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 לא שזה ישנה הרבה ולא שזה יוסי� –במסגרת דיוני המליאה , ועוד דבר אחד  

 .שתראו את ה,  שתראו את הפרוגרמה.נכניס,  אולי א� זה יסתדר–הרבה 

מנת שנוכל לראות במה .אולי על דיסקט ה� יכולי� להביא את התוכניות על

  . מדובר

 אני רוצה לומר .15עד , כי דיברו על שינוי חזות העיר, א� אתה תרשה לי :איריוס� מ

אנחנו היחידי� .  קומות24יהיה ש� , ברעננה, שאיזור תעסוקה שנמצא מולנו

  )מדברי� יחד(.  קומות באיזור תעסוקה שלנו2נשארנו ע� 

� ואני אגיד אני מחכה ליו� שבוועדת בניי� אני אקו,  לפרוטוקול אמרתי :חמו.יהודה ב�

   .אי� לי. 'בקרקע הזאת יש לי ניגוד ענייני�, לצערי'

 אל� 120, מה שאמרתי לכ� אתמול, מש� אנחנו בוני� איזור תעסוקה'  מ20 :יוס� מאיר

   )מדברי� יחד(. איפה שקניו� הצומת,  קומות22בגובה ' מ

זה ' 97ת אני מציע שכיוו� הסיפור הזה משנ. אפשר להעיר משהו, יהודה  :אריה אברה�

אבל זה ברור שזה התפוצ0 אצלנו במועצה , החלטה של המועצות הקודמות

יצא , אני מציע שבכל אופ� או הדוברת או מישהו מטע� העירייה, הזאת

באיזה פרסו� בעיתו� ויסביר לאנשי� את המהות שזה בכלל לא החלטה שלנו 

אחרת זה כי . ואי� לנו אפשרות לשנות ואי� אפשרות לתק� את זה וכ� הלאה

  .יתפוצ0 אצלנו

לא לגנותו של קודמי , אני אגיד את זה. אני אגיד ל  יותר מזה,  אריה :חמו.יהודה ב�

  )מדברי� יחד( .תאמי� לי. בתפקיד כי אני בכל פורו� מפרג� לו

כשאתה נכנס לתפקיד חדש , מה לעשות, הרבה מאוד דברי�, לעצ� העניי�  

ס או מורה "בה או מנהל ביל תנו"ולא משנה א� אתה ראש עיר או מנכ

אתה מקבל את החלטות העבר ואתה חייב לייש� אות� , מה לעשות, ס"בבי

  .יש את ההתחייבויות השלטוניות. ג�

יש דברי� שמתפוצצי� לי כמו מנצרי� ליד הרגליי� ואני מדי פע� מנסה , לכ�  

ג� אחרי שאני , אבל אני לא יכול להבטיח, אני מקווה מאוד. לדלג עליה�

זה שיבוא אחרי לא יהיה מרוצה ע� כל ההחלטות , וב את התפקידאעז

, דמוקרטי, ציבורי, זה טיבו של ארגו� גדול. וקיבלנו? מה לעשות. שקיבלתי
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  .שחייב לייש� את ההחלטות

, י גיא או אחד מהחברי�"ואני רוצה עוד פע� לחזק את הדברי� שנאמרו ע  

באגד ; יבה של העירל.זה בלב. ברחוב הכרמל הפתרו� ש� לא יותר טוב

באמצעי� כאלה , כרגע מנסי� לטייב את התוכניות ש�. הפתרו� לא יותר טוב

לא היינו אמורי� , ואחרי� וג� את דמי ההשבחה שהפסדנו על קניו� הצומת

ברוטו ( מיליו� דולר 2,4, 2,5אי  שאנחנו מצליחי� לקבל איזה , לקבל מאגד

מנסי� לעשות , ניצבא ובסדרמ מול "וזה התנהל מו, ) נטו1,9אבל , אמנ�

  . מקצה שיפורי�

. א� להמחיש לכ� את זה,  זה אתרוגי� אחרי סוכות עכשיו.אבל בתוכנית ש  

  . אני יכול לעשות מזה ריבה רק? מה אני עושה באתרוגי� אחרי סוכות

זאת , אני מודיע ל  אריה. והיא תכי� ידיעה, נמצאת פה הדוברת, עכשיו  

ה� יראו את .  שהיא תנסה לעשות הכי חיוביתתהיה כותרת שלילית למרות

  .המבנה האורבני הכפרי טה טה,  קומות15: כותרת. השחור בעניי�

? מי בעד. החלטה של פטור ממכרז לנושא פיתוח החניה בכניסה לשער העיר :חמו.יהודה ב�

  . פה אחד–בעד ) נערכת הצבעה(

תוח החניה בכניסה לשער  מחליטי� לאשר פטור ממכרז לחברת מנרב בפ:153'  מסהחלטה

  .בכפו* לאישור משרד הפני�, 7 חלקה 6427גוש , העיר

לאחל לכל חברי המועצה ולבני ביתכ� , בטר� נסגור את הישיבה,  אני רוצה :חמו.יהודה ב�

שיהיה חג , לעובדי�, לאורחי�,  כמוב� ג� לכל סגל העובדי�.שיהיה חג

  . חנוכה שמח

  .אני נועל את הישיבה  

  .ולההישיבה נע

    

  

  

  

  אייל יוניא�
  ל העירייה "מנכ

  יהודה ב� חמו  
  ראש העיר 
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  סבא�כפרעיריית 

  החלטות ישיבת מועצה מ� המני� ריכוז 

  )6.12.2004 (ה"ג כסלו תשס"כ, שנימיו� 

  

 המצור* 04/1114/ מחליטי� לאשר פרוטוקול ועדת כספי� מיו� :144' החלטה מס

  :לפרוטוקול כדלקמ�

   )�"פתיחת חשבונות בנקי� ואישור תברי, 5' י* לסעי* מסהעברות מסע(

  

  .' להקמת מוזיאו� היסטורי" ס262,000ס "ר ע"  מחליטי� לאשר תב:145' החלטה מס

  

להשלמת עזרת נשי� בבית  . 47,000ר בס' " מחליטי� לאשר תב:146' החלטה מס

  .הכנסת לעדה האתיופית

  

 המצור* 04/1128/ ועדת כספי� מיו�  מחליטי� לאשר פרוטוקול:147' החלטה מס

  .לפרוטוקול

  

  . 04/1019/ מחליטי� לאשר פרוטוקול וועדת נכסי� מיו� :148' החלטה מס

  

  ).64ויצמ� ' רח (321'  חל6426 מחליטי� לאשר עבודות ביוב בגוש :149' החלטה מס

  .ד עמוס גבריאלי לא השתת� בהצבעה"שעו, נציי� שוב  

  .  %50 –טי� לאשר הגדלת חוזה ע� הקבל� רז אחרק ב   מחלי:150' החלטה מס
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פיתוח החניה :  מחליטי� לאשר העלאת שני נושאי� נוספי� לסדר היו�:151' החלטה מס

ניקוז וסלילת כבישי� , הכרזה על עבודות תשתית ביוב; בכניסה לשער העיר

  .ומדרכות  בשטח האוניברסיטה

        

  

ניקוז וסלילת כבישי� ,  על עבודות תשתית ביוב מחליטי� לאשר הכרזה:152' החלטה מס

  .ומדרכות  בשטח האוניברסיטה המצורפי� לפרוטוקול

  

 מחליטי� לאשר פטור ממכרז לחברת מנרב בפתוח החניה בכניסה לשער :153' החלטה מס

  .בכפו* לאישור משרד הפני�, 7 חלקה 6427גוש , העיר
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  ה"תשס,                 כסלו'  ב       : 'נספח א
  2004,                   נובמבר15       
  2004.0001.45790 :אסמכתא      

  1.410: תיק 

 
  

  200410�/1514/' פרוטוקול מס
  
 )14.11.2004(ה "כסלו תשס' א, מישיבת ועדת כספי� מיו� ראשו�
  
  

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

  ראש העיר/ס    בנימי� כברה
      חבר הועדה    אריה אברה�

  חבר הועדה     גיא ב� גל
  חבר הועדה    ר אמיר גבע"ד
    חבר הועדה  ד עמוס גבריאלי"עו

  חבר הועדה  אבינוע� גרנות           
     חברת הועדהרינה פז                      

  חבר הועדה  יש           'ר בוקי צ"ד      
  

  חבר הועדה    יצחק יואל    :חסרי� 
              

  
   ל העירייה"מנכ           אייל יוניא�    :נוכחי�

  מבקר העירייה   אליעזר פיירשטיי�
  גזבר העירייה    דני בוסטי� 

  
  
  

 על סדר היו�
  

1. �  .העברות מסעי� לסעי

  .נו פתיחת חשבונות בנק למוסדות חי .2

 .�"אישור תברי .3
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.2.  
  
  

  החלטות
  

 .העברות מסעי* לסעי* .1
נדרשה בדיקה להגדלת ההעברה . הוצגו הנתוני� במסמ  שנשלח לחברי הוועדה
שהבקשה , סוכ�. נוספי� & 10,000מתחזוקה לאיכות הסביבה לצור  הדברה בס  

לט כי כמו כ� הוח. תיבדק ובמידה והיא מעשית תתוק� הבקשה לקראת מועצת העיר
  . יתוקצב נושא ההדברות באג� איכות הסביבה ולא בהנדסה2005בתקציב 

  
  :44'  החלטה מס

ראה . (ממליצי� למועצת העיר לאשר את השינויי� בתקציב כולל התיקו� כפי שפורט  
  ).טבלה מצורפת

  

 .פתיחת חשבונות בנק למוסדות חינו' .2
 שרת החינו  המחייבות התקיי� דיו� והובהרו המשמעויות של התקנות עליה� חתמה
) חותמי� שניי� משלשה(לנהל בשקיפות מלאה ותו  צירו� מורשה חתימה שלישי 

גזבר העירייה דיווח על ההצעה שגובשה יחד ע� מנהל אג� . אחר תקבולי ההורי�
החינו  והיועצת המשפטית להמלי0 בפני מנהלי בתי הספר להפו  את חשבו� הבנק 

  .כמו ג� את חשבונות גני הילדי�, קנותהנוכחי שלה� לחשבו� על פי הת
  

   :45' החלטה מס
ועדת הכספי� ממליצה בפני המועצה פתיחת חשבונות בנק למוסדות החינו  בהתא� 

  . לתקנות
  

 ר"אישור תב .3
  

   :46' החלטה מס
  :רי�  כדלקמ�"ועדת הכספי�  ממליצה בפני מועצת העיר לאשר את התב

 
 ח"כ בש"סה מקור המימו� ש� הפרוייקט

 395,000 )השבחה(קרנות הרשות  התאמת מבני� לשינוי ארגוני
   משרד התחבורה70% נחשו�.הסדרת צומת רוטשילד

  הרשות30%
214,285 

 100,000 )היטל כבישי�(קרנות הרשות  תכנו� הרחבת החניות בעיר
 50,000 )השבחה(קרנות הרשות  סקר הנגשת נכי� בעיר

רד או מש/קרנות הרשות ו בטיחות בדרכי�
התחבורה בהתא� לתקציבי� 

 2005 –שיאושרו ב 

750,000 

  
  

 אייל יוניא�
 ל העירייה "מנכ

 יהודה ב� חמו 
 ראש העיר 

  
  
  

  ' ________________פרוטוקול מס_____________  התאשר בישיבת מועצה מיו� 
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  ה"תשס,               ז כסלו"י        :'נספח ב
  2004,                  נובמבר30       
  2004.0001.46052 :אסמכתא      
    

  1.410: תיק 

  

 
  200410�/1515/' פרוטוקול מס

  
  )28.11.2004(ה "כסלו תשס' טו, מישיבת ועדת כספי� מיו� ראשו�

 
  

  ראש העיר    יהודה ב� חמו    משתתפי� 
  ראש העיר /עקב אוחיו�         סד י"עו     :חברי ועדה 

  ראש העיר/ס    בנימי� כברה
      חבר הועדה    אריה אברה�

  חבר הועדה    ר אמיר גבע"ד
    חבר הועדה    יצחק יואל 

  רינה פז                         חברת הועדה      
  

   חבר הועדה  ד עמוס גבריאלי"עו    :חסרי� 
  חבר הועדה     גיא ב� גל

   חבר הועדה   יש          'ר בוקי צ"ד
        חבר הועדה  אבינוע� גרנות           

  
   ל העירייה"מנכ           אייל יוניא�    :נוכחי�

  מבקר העירייה   אליעזר פיירשטיי�
  גזבר העירייה    דני בוסטי� 

  
  
  

  על סדר היו�

 
  .6העברות מסעי� לסעי� מספר  .4

  .מקרנות הרשות & 262,000להקמת מוזיאו� היסטורי בס  . ר.ב.ת .5

מקרנות  & 47,000ר להשלמת עזרת נשי� בבית הכנסת לעדה האתיופית בס  .ב.ת .6
  . הרשות
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.2.  
  
  

  החלטות
  

  6העברות מסעי* לסעי* מספר  .1
לסקר סיכוני� בלשכת מבקר העירייה ותיקו� בנושא  & 5,000בכפו� לתוספת 

 . הספורט
  

   :47'  החלטה מס
  .מאשרי�  

 
  

  מקרנות הרשות . 000,262ר להקמת מוזיאו� היסטורי בס' "תב .2
 .ב"הסברי� מצ

  
   :48' החלטה מס

  . מאשרי� בהתא� להסברי� במסמכי� המצורפי�
  
  

מקרנות   . 47,000ר  להשלמת עזרת נשי� בבית הכנסת לעדה האתיופית בס' .ב.ת .3
  הרשות

 
   :49' החלטה מס

  . מאשרי�
  
  
  

  
 אייל יוניא�

 ל העירייה "מנכ
 יהודה ב� חמו 

 ראש העיר 
  
  
  

  ' ________________פרוטוקול מס_____________  בישיבת מועצה מיו� התאשר 
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  :'נספח ג
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  :'נספח ה
        הההה""""תשסתשסתשסתשס, , , , ז חשו�ז חשו�ז חשו�ז חשו�""""טטטט    
        2004200420042004, , , ,  אוקטובר אוקטובר אוקטובר אוקטובר31313131    

        2222    ––––ה ה ה ה 
        

        
        פרוטוקול ועדת נכסי�פרוטוקול ועדת נכסי�פרוטוקול ועדת נכסי�פרוטוקול ועדת נכסי�

        04/04/04/04/10/10/10/1019191919/' ' ' ' גגגגשהתקיימה ביו� שהתקיימה ביו� שהתקיימה ביו� שהתקיימה ביו� 
        
        

        ר הועדהר הועדהר הועדהר הועדה"""" יו יו יו יו–    אב� ח� משהאב� ח� משהאב� ח� משהאב� ח� משהמר מר מר מר                 ::::השתתפוהשתתפוהשתתפוהשתתפו
         סג� ראש העיר וחבר הועדה  סג� ראש העיר וחבר הועדה  סג� ראש העיר וחבר הועדה  סג� ראש העיר וחבר הועדה ––––ד יעקב אוחיו� ד יעקב אוחיו� ד יעקב אוחיו� ד יעקב אוחיו� """"         עו         עו         עו         עו                                                                                                                                

         חבר הועדה חבר הועדה חבר הועדה חבר הועדה–    יצחק יואליצחק יואליצחק יואליצחק יואלמר מר מר מר                         
                                                                                                                                                

        
         מבקר העירייה מבקר העירייה מבקר העירייה מבקר העירייה––––אליעזר פיירשטי� אליעזר פיירשטי� אליעזר פיירשטי� אליעזר פיירשטי�                         ::::נכחונכחונכחונכחו

        נכסי� ומזכירת הועדהנכסי� ומזכירת הועדהנכסי� ומזכירת הועדהנכסי� ומזכירת הועדה' ' ' '  מנהלת מח מנהלת מח מנהלת מח מנהלת מח–ד אילה זיו ד אילה זיו ד אילה זיו ד אילה זיו """"עועועועו                                                                                                            

         ומרכזת הועדה ומרכזת הועדה ומרכזת הועדה ומרכזת הועדהנכסי�נכסי�נכסי�נכסי�' ' ' '  מנהלת מח מנהלת מח מנהלת מח מנהלת מחגניתגניתגניתגנית ס ס ס ס–ירוני ירוני ירוני ירוני קי סבקי סבקי סבקי סב''''גגגג' ' ' ' הגבהגבהגבהגב                                                                    
        

        
  סדר יו� סדר יו� סדר יו� סדר יו� 

  

  .עסקדייר מוג� בחנות  בשוק עליה המפעיל     –––– .1
  .לחודש כדייר מוג� ( 67ד בגובה "משל� שכ

ללא הגבלה של מטרת , מבקש לאפשר לו להשכיר את החנות בשכירות חודשית
  .בהתחשב במצב הבריאותי והכלכלי שלו ושל אשתו, השכירות

  .ובות לעירייהאי� ח

 

 9'  בקשה של העמותה לאפשר לה להשתמש ג� במקלט מס––––עמותת אוהל אברה� עמותת אוהל אברה� עמותת אוהל אברה� עמותת אוהל אברה�  .2
למטרת קידושי� ) עליו בנוי בית הכנסת לעדה האתיופית(, 5יהודה המכבי ' ברח

  .בשבתות וחגי�

 

  . שוכר מהעירייה חנויות בשוק בשכירות שאיננה מוגנת–––– .3
  .מבקש לאפשר לו לפתוח במקו� חנות דגי�

  .עבור ארנונה ( 12,000 -ד ו"עבור שכ ( 44,000 לעירייה חייב

 

  ).ר"למ$ 10לפי (לחודש $ 350בתשלו� של )  מהעירייה מזנו� שוכרת–––– .4
  . לנכסי� אחרי� באזורבהשוואהר "למ$ 3 -מבקשת להפחית את שכר הדירה ל

  .עבור ארנונה ( 3,000 -ד ו"עבוד שכ ( 15,000חייבת לעירייה 
  .בחודש ( �400 של נמצאת בהסדר התשלומי
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  . בשכירות מוגנתנוספתוחנות ,  בלתי מוגנתבשכירותמחזיקה שתי חנויות בשוק  .5
  .משנהשתי החנויות הושכרו על ידה בשכירות 

  . 31/12/03 -� פשרה הסתיימה בתקופת שכירות המשנה לפי הסכ
להמשי/ ולהשכיר ' ולאפשר לגב, ל מבקשי� להארי/ את תקופת השכירות"הנ

  .בשכירות משנה את החנויות 
  .עבור חנות שניה ( 105 -אחת ועבור חנות  ( 230: ד כיו�"סכו� שכה

  .אי� חובות לעירייה

 

  . בקשה לשכור מהעירייה מקלט למטרת סטודיו לציור–––– .6
        

  .בשוק חנויות שתייחד מהעירייה שוכרי�  .7
 אחתכ/ שה� ישכרו את חנות ,  מבקשי� להפריד את השכירות לשני חוזי� נפרדי�

  . באופ� בלעדישניה ישכור את  חנות והשני, באופ� בלעדי
  .עבור ארנונה ( 26,000 -ד ו"עבור שכ ( 56,000: גובה החוב כיו�

 

העירייה רשות שימוש במקלט  המש/ דיו� בבקשה לקבל מ––––הנוער העובד והלומד הנוער העובד והלומד הנוער העובד והלומד הנוער העובד והלומד  .8
בנוס1 לשני הקיני� . ( בשיכו� תקומה לפעילות הנוער העובד והלומד23' ציבורי מס
  )הקיימי�
 .י הוועדה לתת חוות דעתו המקצועית בנושא"הנוער התבקש ע' מנהל מח

  

בשוק בשכר '  מ102 - בשטח של כמקו� שוכרי� מהעירייה בשכירות שאיננה מוגנת  .9
  .לחודש$ 850דירה בס/ 

  מבקשי� הפחתת שכר הדירה שעליה� לשל� מאחר וביצעו שיפוצי� 
  ..ונקלעו לקשיי�

 .עבור ארנונה ( 18,000 -ד ו"עבור שכ ( 62,000חייבי� לעירייה 
  

  .בקשה להעברת שכירות במקלט .10
  .ל"ל מבקש לסיי� השכירות עקב נסיעה ללימודי� בחו" הנ

  .אי� חובות לעירייה
    מבקש לשכור את מקלט  

  ).המש/ של הפעילות הקיימת במקו�: היינו(
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  דיו� והחלטותדיו� והחלטותדיו� והחלטותדיו� והחלטות

  
ב הבריאותי והכלכלי שלו ושל אשתו מבקש לאפשר לו להשכיר את מצלאור ה    ----    1111סעי1 סעי1 סעי1 סעי1 

  . הגבלת סיווגהחנות בשכירות משנה ללא
  

חברי הועדה אינ� , י מדיניות העירייה וכ� על פי חוק הגנת הדייר"עפ  :החלטההחלטההחלטההחלטה
  ממליצי� 

  מ להשכירה "                           לאפשר לדייר מוג� להשתמש בחנות שהיא רכוש העירייה ע
  .                           בשכירות משנה

 לא מאשרי� את בקשת הדייר המוג� להשכיר החנות בשכירות ,                           לפיכ/
 . משנה

  
'  ברח9'  בקשה לאפשר לעמותה להשתמש במקלט מס– """"אוהל אברה�אוהל אברה�אוהל אברה�אוהל אברה�"""" עמותת  עמותת  עמותת  עמותת ––––    2222סעי1 סעי1 סעי1 סעי1 

מתחת לבית הכנסת החדש שנבנה לעדה האתיופית למטרת קידושי� אחרי , 5יהודה המכבי 
  .התפילה

  
  ה זו יחד ע� בקשת תנועת בני עקיבא לאפשר  חברי הועדה מתבקשי� לדו� בבקש::::משה אב� ח�משה אב� ח�משה אב� ח�משה אב� ח�

,  למקו� אחר2יהודה המכבי '  ברח10'                       לה� להעביר את פעילות� ממקלט מס
  וזאת 

  .10' עקיבא במקלט מס-                      בגלל שיש תלונות שכני� עקב פעילות בני
  

ח� לפעול -מר משה אב�, ועדהר הו"חברי הועדה מייפי� את כוחו של יו  ::::החלטההחלטההחלטההחלטה
  :כלהל�

  
 מתחת 9' לבדוק הא� קבוצת המתפללי� המבקשי� את מקלט מס.                             א

  לבית 
מייצגי� את אותה קבוצה הפועלת במקלט " אוהל אברה�"                                 הכנסת 

   8' מס
  .4למה המל/ ש'                                  ברח

  
כ/ שתנועת בני עקיבא " הצרחה"לבצע , במידה ומדובר באותה קבוצה.                             ב

  תקבל 
ואילו העדה , 10'  במקו� מקלט מס8'                                 לשימושה את מקלט מס

  האתיופית 
  .9'  למקלט מס8' ט מס                                תעביר את פעילותה ממקל

  
  .מבקש לאפשר לו לפתוח חנות בשוק בשכירות שאיננה מוגנת––––    3333סעי1 סעי1 סעי1 סעי1 

  .ד"עבור ארנונה ושכ ( 56,000חייב לעירייה ס/ 
  

  הועדה לא תדו� בבקשות של  שוכרי� החייבי� , בהתא� למדיניות קיימת  ::::החלטההחלטההחלטההחלטה
כל עוד לא הגיעו להסדר , ל יד�                           כספי� לעירייה עבור הנכס המוחזק ע

  תשלומי� 
  .                           לפרעו� חובותיה�

  ורק לאחר מכ� , על המבקש להסדיר תשלו� חובותיו לעירייה,                            לפיכ/
  .                           תדו� הועדה בבקשתו

  .למטר$ 3 -למטר ל$ 10 -מבקשת להפחית את שכר הדירה מ
  .ד וארנונה"עבור שכ ( 18,000חייבת לעירייה ס/ 

  
  ::::החלטההחלטההחלטההחלטה

  
לפנות לשמאית טל שר בבקשה לבחו� מחדש את גובה שכר הדירה .                             א

  .במקו�
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לעדכ� את דרישות תשלו� שכר הדירה על סמ/ השמאות המעודכנת .                            ב 
  בדיעבד 

  .15/6/04,                                 ממועד
  

  .תשלומי� שוטפי�+ לדרוש הסדרת תשלו� חובות .                             ג
  

  נית� לחתו� על חוזה שכירות חדש בתערי1 , ת תשלומי�לאחר הסדר.                             ד
  .                                                                 המעודכ�

                                בחוזה החדש יש להוסי1 סעי1 לפיו תהא העירייה רשאית להפסיק את 
  החוזה 

א� המקו� יידרש לפעילות אחרת של ,  יו�60דעה מראש של                                 בהו
  .העירייה

  
  . בשכירות מוגנת מחזיקה שתי חנויות בשוק השוכרת השוכרת השוכרת השוכרת––––    5555סעי1 סעי1 סעי1 סעי1 

  שתי החנויות הושכרו על ידה בשכירות משנה 
  . 31/12/03 -תקופת שכירות המשנה לפי הסכ� פשרה הסתיימה ב

משי/ ולהשכיר בשכירות משנה את ולאפשר לה, ל מבקשי� להארי/ את תקופת השכירות"הנ
  החנויות 

  .שניהעבור חנות  ( 105 - ו אחתעבור חנות ( 230: ד כיו�"סכו� שכה
  .אי� חובות לעירייה

  
  הועדה חוזרת ומאשרת פע� נוספת את החלטתה מישיבה קודמת ביחס לבקשה   ::::החלטההחלטההחלטההחלטה

  : כלהל�
                             

לא לאשר המש/ שכירות של חנות אחת שתקופת                             "
  .השכירות  הבלתי מוגנת  שלה הסתיימה

                             השוכרת רשאית להמשי/ לשכור כדיירת מוגנת את 
  " החנות השניה באופ�  אישי בלבד

                  
  ממליצי� , י� שנ10                            ביחס לבקשה אשר עובד במקו� מעל 

                            חברי הועדה לאפשר לו לשכור  ישירות מהעירייה את 
  .החנות  השניה

  
  .מ להשתמש בו כסטודיו באופ� אישי בלבד" בקשה לשכור מהעירייה מקלט ע–6666סעי1 סעי1 סעי1 סעי1 

  
  ממליצי� להענות לבקשת ולהשכיר המקלט לשימוש עצמי   ::::החלטההחלטההחלטההחלטה

  . בהתא� לנוהל מקלטי�                          
  

 בקשה לחתו� על הסכ� שכירות נפרד ביחס לחנות אחת בשוק באופ� שתשלומי –––––    7777סעי1 סעי1 סעי1 סעי1 
  ..שכר הדירה והארנונה יופרדו מחשבונו של המחזיק בפועל בחנות השניה

  
  :חברי הועדה ממליצי�  ::::החלטההחלטההחלטההחלטה

  
  כל אחת מהחנויות בנפרד לחלק את חישובי שכר הדירה והארנונה ל.                             א

  .                                 בחלקי� שווי�
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  . שהחובות לגביה יפרעולחדש חוזה כמבוקש רק ע� שוכר חנות.                             ב
                          

  כנגד ) סבא-שלו� כפר(1003/00. א.ד הפינוי שנית� בת"להפעיל את פס.                             ג
  )א� יהיו כאלו(                               השוכרי� של חנות שהחובות לגביה לא יפרעו 

  
 23' המש/ דיו� בבקשה לקבל מהעירייה את מקלט מס -  הנוער העובד והלומד הנוער העובד והלומד הנוער העובד והלומד הנוער העובד והלומד––––    8888סעי1 סעי1 סעי1 סעי1 

        .בשיכו� תקומה לפעילות ע� ילדי� ונוער
  

וה� הודיעו לו כי ,   מודיע בכתב לוועדה כי ער/ ברור ע� הנוער העובד והלומד- ניר שריגניר שריגניר שריגניר שריג
  . מעונייני� לפתוח סני1 נוס1 בשיכו� תקומהאינ�בשלב זה ה� 

  
  .מחליטי� להקפיא את הבקשה, נוער'  מח מנהל–לאור הודעת  ניר שריג   ::::החלטההחלטההחלטההחלטה

  
  מבקשי� להפחית את גובה שכר הדירה שה� נדרשי� לשל� עבור ––––    9999סעי1 סעי1 סעי1 סעי1 

  .השכירות מאחר וביצעו שיפוצי� ונקלעו לקשיי�
  .ד"עבור ארנונה ושכ ( 80,000חייבי� לעירייה 

  
  ות שנתנה              ממליצי� לפנות לשמאית טל שר בבקשה לבחו� מחדש את השמא::::החלטההחלטההחלטההחלטה

  .                           בעניי� גובה שכר הדירה
                           לעדכ� את דרישות תשלו� שכר הדירה בהתא� לעדכו� השמאות בדיעבד 

  ממועד 
  .                           חתימת  החוזה האחרו�

  .תשלומי� שוטפי�+חובות                           לדרוש מהמבקשי� להסדיר תשלו� 
  

          מבקשי� להעביר את השכירות ביחס למקלט של השוכר שעוזב לצור/   10101010סעי1 סעי1 סעי1 סעי1 
  ..ל למשכיר שימשי/ להפעיל במקו� חוג דומה"לימודי� בחו

  
  .  לאשר הבקשה ולאפשר לשכור את מקלט בהתא� לנוהל מקלטי�  ::::החלטההחלטההחלטההחלטה

  
  .סטודיו לציור עצמי בקשה לשכור מהעירייה מקלט למטרת –––––    11111111סעי1 סעי1 סעי1 סעי1 

  .סבא-המבקשות אינ� תושבות כפר
  

  מאחר ואי� כיו� , ע� זאת. סבא בלבד-נוהל מקלטי� מתייחס לתושבי כפר  ::::החלטההחלטההחלטההחלטה
מ ביחס "הנכסי� לנהל מו' מסמיכי� את מח,                            מעונייני� אחרי� במקלט זה

  לשכר 
  .ר למבקשות מקלט בשכונות המזרחיות בעירולהשכי,                            הדירה
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