
  31/01/05    מועצה שלא מן המניין

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

  

1

  סבא � עיריית כפר
 28/15�10/05' פרוטוקול מס

  31/1/05 – מישיבת מועצה שלא מ� המניי�

      :משתתפי�

  ראש העיר/ ס–ד יעקב אוחיו� "עו          
  ראש העיר/ ס–ר סימו� גולדמ� "ד          
      ראש העיר/ ס–בנימי� כברה           

   חבר המועצה–ח� � משה אב�                        

       המועצה חבר–יואל ברו� 
     המועצה חבר–ר אמיר גבע "ד
   חבר המועצה–ד עמוס גבריאלי "עו

   חבר המועצה–אבינוע� גרנות 
   חבר המועצה–ר אהרו� זיידנברג "ד

   חבר המועצה–יצחק יואל 
   חבר המועצה–אברה� מולה 

   חברת המועצה–רינה פז 
 �   חבר המועצה–שמעו� פר

   חבר מועצה–יש 'ר בוקי צ"ד
  
  

    ראש העיר�חמו �יהודה ב�                    :חסרי�
     חבר מועצה�אריה אברה�  

   חבר המועצה–ד יפתח אלגוב "עו  
   חבר המועצה–גל �גיא ב�

   חברת המועצה–ר טל קוגמ� "ד
  

  

   

  

  ל העירייה" מנכ–אייל יוניא�        :נוכחי�                        

     גזבר העירייה–דני בוסטי� 
   מבקר העירייה–� אליעזר פיירשטיי  

   יועצת משפטית–ד בתיה ברא! "עו

  ל"מנכ/ ע– מיכל טל  
           

  



  31/01/05    מועצה שלא מן המניין

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

  

2

  

  סבא �עיריית כפר
 28/15�10/05. פרוטוקול מס

  05/131/ – שיבת מועצה שלא מ� המניי�מי                                          

  

  

  :על סדר היו�

  הארכת תוק$ הסכ� עקרונות מפעל המי�



  31/01/05    מועצה שלא מן המניין

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

  

3

ראש העיר מתנצל שנבצר ממנו להשתת! ולנהל את הישיבה . ערב טוב לכול�  :יעקב אוחיו�

אנחנו ביקשנו כינוס ישיבה . הזאת והוא ביקש ממני לנהל אותה במקומו

שלא מ� המניי� מאחר ומסמ� העקרונות שאושר בשעתו על ידי המוסדות 

הצוותי� . המוסמכי� ה� של העירייה וה� של מפעל המי� תוקפו יפוג מחר

סבא ולמפעל המי� טר� סיימו ללב� ולהגיע �שותפי� לעיריית כפרהמ

לרבות סוגיית מערכת המידע , להסכמות בכל הסוגיות שעמדו על סדר יומ�

.  וחלוקת יחס ההשתתפות בי� שני הגופי�השירותי�הגיאוגרפית והיק! 

לרבות בנושא של כל תוצאות פסק , ויואל אל תזוז במקומ�, לרבות בנושא

  '.אולמי השרו�'סכסו� שבי� מפעל המי� וה� ולכא� בנושא הבורר לכא

  ?...למה זה רלוונטי ל :עמוס גבריאלי

לרבות מנגנו� , מאד רלוונטי מבחינת מפעל המי� כשהוא בנה את המודל  :יעקב אוחיו�

וכל חיוב . הוא לקח בחשבו� איזה סל הוצאות וסל הכנסות, ההתחשבנות

איזה זעזוע כספי ופגיעה , לטענתו, בלתי צפוי שעלול לגרו� לו מבחינתו

זה לא . ביציבות הפיננסית שלו הוא רוצה שיילקח בחשבו� באופ� כזה או אחר

סוד שאילו הצדדי� היו תמימי דעי� בכל הסוגיות אז ההסכ� העיקרי 

  . המפורט היה נחת� ויוצא לדר� ומוצג ומובא בפני המוסדות

, ידת המחשוב שלנו יחתג� בנושא מערכת המידע הגיאוגרפית מנהל  

 ג� את הסוגייה של חלופות אחרות תאנחנו בודק, ל"שבינתיי� נמצאת בחו

של קבלת שירותי� של מידע גיאוגרפי מצדדי� שלישיי� תו� בחינה של כל 

לפי המתכונת הקיימת אני רוצה להגיד לכ� שהיו� . העלויות שכרוכות בכ�

תי� ממערכת המידע שלושי� העלות השנתית שלנו של השירושל יחס שבעי� 

אנחנו , אנחנו בוחני� ברצינות.  אל! שקל לשנה500הגיאוגרפית עולה על 

חייבי� לעצמנו ולכול� ג� את נושא ההתנתקות וקבלת שירותי� חליפיי� 

אולי יש מערכות מתקדמות בשוק של מידע , אולי זולי� וטובי� יותר

 זה הופקדה אנחנו חייבי� למצות ג� את הסוגייה הזאת ועל. גיאוגרפי

  .מנהלת יחידת המחשוב של העירייה

ניסוחי� , בואו נאמר. את� יודעי� שאיפה שיש עורכי די� אז יש קשיי�  
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אמנ� יש זיכיו� או אי� שתקראו , אנחנו הכנסנו ג� את הנושא של. שוני�

אבל מה קורה במהל� תקופת ההתקשרות שיש כל , לזה בתקופת ההתקשרות

 למצוא כל מיני מפלטי� לניתוק הקשר במקרה של אנחנו רוצי�, מיני גורמי�

חלילה , אבל נניח מפעל המי�. גורמי� שאולי לא באשמתו של מפעל המי�

או הרשיו� שלו לאספקת מי� , לתהליכי� של כינוס, אני יודע מה, ייכנס, וחס

אנחנו צריכי� לקחת ג� בחשבו� את כל הנסיבות . יבוטל מסיבה כלשהי

כי ההסכ� הזה מדבר כמעט על התקשרות , בהסכ�האלה ולהתייחס אליה� 

וכדי שלא תהיה חתונה קתולית שלא לוקחת אופציות להתרת . 2009עד שנת 

  .הקשר הזה אנחנו צריכי� להתייחס לכל זה

אז תשע שנות חתונה צרי� , אחרי שמוני� שנה של ידועי� בציבור, אבל קובי :עמוס גבריאלי

  ... לתאר ל� מחר המפעל הזה ייכנס...  ל

אבל כל כ� הרבה זמ� שמעגני� הסכ� בכתב אז צרי� למצות אחת ולתמיד   :יעקב אוחיו�

מפעל המי� . ג� מנגנוני ההתאמה. זה לא פשוט, תשמעו. את כל הסוגיות

 כנקודת 2003בנינו איזה מודל מסוי� שלקח בחשבו� את המאזני� של שנת 

מפעל המי� , עכשיו. ייחוס ועל פיה ג� נגזרו דמי ההרשאה ויתר הסכומי�

לקח בחשבו� סל הוצאות מסוי� שיש ש� את כל ההיטלי� למיניה� שהוא 

יחד ע� זאת א! אחד לא יכול לשריי� אותו . משל� והוצאות מכל מי� וסוג

, שבעתיד או אפילו עוד שבוע או עוד שבועיי� פתאו� המדינה או כל גור�

זה הוצאות לא יגרמו לו בהחלטה כזאת או אחרת לאי, נציבות המי�

  .וג� אות� צרי� לקחת בחשבו�, מוגברות ואחרות

אנחנו נעי� בקו הדק הזה שבי� צוות שמייצג את האינטרסי� של ,  תראו                       

ר הנהלת מפעל המי� "העירייה והוא ג� חבר הנהלת מפעל המי� לבי� ג� יו

ל מה שנעשה הרי כ, אנחנו נעי�. והצוות שלו שהוא ג� חבר מועצת העיר

אנחנו מנסי� למצוא את נקודת . מישהו יג� על האינטרסי� של הצד השני

  .האיזו�

  ?מה ההערכה של� לארכת הזמ� :עמוס גבריאלי

. אנחנו לא מתכווני� למצות את כל הארכה, אנחנו רוצי� ארכה, תראה  :יעקב אוחיו�
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  . הלא שאנחנו מתכווני� למצות את כול. 31/3 �אנחנו רוצי� ארכה עד ה

�  .ההנהלה ומועצת העיר זה אותו דבר? מה כל כ� מסוב�  :שמעו� פר

  ואחר כ� אתה תגיש עתירה  :יעקב אוחיו�

�  .  העתירות שלי לא שייכות לעניי�, עזוב  :שמעו� פר

כמו עתירות של� ושל אחרי� , אנחנו רוצי� לצפות  את פני העתיד, שמעו�  :יעקב אוחיו�

ימה שנתמכת ומבוססת על תחשיבי� ולעשות מבחינה ציבורית עבודה של

  . כלכליי� ואחרי�

אני דווקא חושב שכא� זה אינדיקציה . מילה אחת לחדד את מה שקובי אמר  :אייל יוניא�

אבל בי� מוכר וקונה , אי� פה מוכר וקונה, לזה שיש כא� באמת משא ומת�

משפטית �בתוק! מחלוקת על סוגיות כבדות מהבחינה הכלכלית, מרצו�

. ות� על השולח� ברזולוציות מאד מאד גבוהות ויורדי� לפרטי�כששמי� א

לקחו את שנת , יורדי� לפרטי� מהטע� הפשוט שדמי הזיכיו� נקבעי� על פי

ויש התאמות כל שנה לפי . 2003 וקבעו מחיר תק� שזה הרווח של 2003

�ואז יש מצב של הכנסות והוצאות חד. ו הקיטו� בהוצאות והכנסותהגידול א

לכ� נעשית עבודה רצינית כלכלית . ונשאלה השאלה אי� חיי� ע� זה, פעמיות

ויש סוגיות שצרי� , אלא סו! סו! ירדו ותפסו את השור בקרניו, לא מלמעלה

 אפשר –א� את� שואלי� אותי א� היו� אי אפשר לחתו� . לסגור אות�

לא נעמוד ע� , אז בואו עוד חודש. אבל זה לא יהיה סגור עד הסו!, �לחתו

  . סכי� על הצוואר ונגמור את הדברי� כמו שצרי�

זה יכול ?  במר�31 במר� עד 31 �במקו� לעשות ל, אתה יכול להוסי! תוספת: אהרו� זיידנברג

  ?31 �להיות לפני ה

  .31עד , נגמור את זה לפני, לא נגביל  :יעקב אוחיו�

אני לא יכול . את התקציב ואת הכל, את הכל... אני . תתייחס למה שאמרתי  :ציק יואלאי

. תאמי� לי, חודש זה מספיק. אתה יכול להתקד� צעד אחד.  שו� יותר מזה

  .  אני לא בכובע  של מפעל המי� אז אני לא רוצה עכשיו לאבד  את הדיו�

  )כול� מדברי� ביחד(

 מפעל המי� טוע� שאורכה ממושכת מדי משבשת לו א� יושב ראש הנהלת  :יעקב אוחיו�



  31/01/05    מועצה שלא מן המניין

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

  

6

  . את תוכניות העבודה ותוכניות הפיתוח אז אנחנו נסכי� לחודש שלו

  .מקסימו� קבענו שנחזור עוד פע� לפה  :איציק יואל

  . אי� בעיה  :יעקב אוחיו�

לפני . אני רוצה הערה בנושא של זימו� של הישיבה הזאת שלא מ� המניי� :סיימו� גולדמ�

בעוד שבוע שבועיי� יש לנו ישיבת , עיי� שלושה הייתה לנו ישיבת מועצהשבו

אני רואה בזה טרטור מיותר של חברי המועצה לכנס כל עשר דקות . מועצה

או שצרי� היה לצפות לעתיד לפני שבועיי� כשהנושא . לדו� בנושא אחד בודד

להבא אני מבקש .  או שהיה אפשר לדחות את זה בעוד שבוע, הזה לא ייגמר

  . עוזבי� את עיסוקנו, להתחשב בזה שאנחנו באי� לפה לפעמי� לעשר דקות

אני לא חושב שאפשר לדחות . אני רוצה בכל זאת להשיב להערה של סיימו�  :יעקב אוחיו�

אני לא חושב שזה בריא מכל הבחינות שיהיה הסכ� או . את זה לשבוע הבא

מיוחד כשיש צדדי� ב. התקשרות שאינ� ברי תוק! בי� שני הגופי� האלה

שלישיי� שתוקפי� כבר אצל רש� האגודות השיתופיות את כל ההתקשרות 

אני רוצה להגיד לכ� שבשבוע שעבר ביו� חמישי הייתה . בי� שני הגופי�

ולפני כ� היו שלוש פגישות , פגישה כדי לסגור את הדברי� בי� הצדדי�

 ביו� י� את זהרצינו מאד לסי. היו ישיבות אינטנסיביות, כלומר. אחרות

נות ולא נותרה ברירה בלוח הזמני� הצפו! חמישי האחרו� ולא הגענו להב

  . אני מודה, הזה אלא באמת להטריד אתכ�

  .תסכי� שבאותו יו� מצאנו את הכתבות בעיתו� ורצינו לגמור  :איציק יואל

  . אבל הנהלת מפעל המי� לא הייתה דנה בזה בכל מקרה, כ� :סיימו� גולדמ�

יש , זה חשוב, לפעמי� בדברי� האלה. 2010זה הסכ� עד סו! , אבל סיימו�  :יא�אייל יונ

, פה החלטה שהיא נסמכת על שתי קדנציות ושבעי� שנה מפעל המי� קיי�

  .זה נושא כבד. לא הסדירו את היחסי�

, שישי� שנה, אז כמו שעמוס אמר, א� לא היה נחת� מסמ� עקרונות, תראו  :יעקב אוחיו�

אבל משאנחנו הגענו למצב שיש כבר . היה מסמ� שמעג�לא , כמה אמרת

מסמ� התקשרות בכתב שמעג� לפחות את עיקרי ההבנות בי� הצדדי� וקבע 

ואני לא רוצה ,  בכלל לא בריא–איזה מועד גג לחתימה על הסכ� עיקרי 
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שההסכ� הזה היה במצב שאי� לו תוק! ואי� שו� מסמ� אחר , להרחיב

די� או הופ� אותה לברת תוק! לתקופת שמעג� את ההתקשרות בי� הצד

  . זו דעתי.  ביניי� של המש� הדברי�

ר ועדת ביקורת של מפעל "אני רוצה להעיר משהו בכובע אחר של יו, קובי  :ח��משה אב�

  .  המי�

  .זה לא שיי� לפה  :אמיר גבע

,  לחודש ביו� ראשו�6 �אנחנו קבענו ישיבה של ועדת ביקורת בשבוע הבא ב  :ח��משה אב�

. כאשר על סדר היו� שלנו זה הנושא של ההתקשרות בי� מפעל מי� והעירייה

משו� שהייתה דרישה מצד ועדת ביקורת כדי שלא , לבחו� את הדבר הזה

לכ� אני מבקש שכל הנושא הזה של . נופתע פתאו� ולכ� זה על סדר היו�

  . ההתקשרות ג� יובא לידיעת ועדת הביקורת

  )מדברי� ביחד(

אני חושב שסדר הדברי� שמביאי� את זה . תתק� אותי א� אני טועה, עמוס  :יעקב אוחיו�

  . קוד� בפני הנהלת מפעל המי� ואחר כ� ועדת ביקורת

  ....לכ� זה טוב שנדחה ה  :ח��משה אב�

תקבע את המועד ליו� שיש לנו את ישיבת , קובי. יש לי הצעה לייעל את זה :עמוס גבריאלי

�באותה ישיבת מועצה נארי� ולא ,  לאא�, ואז.  המועצה הראשונה במר

תקבע את זה ליו� .   במר�7 �תקבע את זה ליו� ה. נצטר� להיפגש עוד פע�

�  . של המועצה הראשונה במר

  ?  מה נורא, איציק. עוד שבוע  :יעקב אוחיו�

 31זה יוצא .   בכל מקרה את ההסכ� המפורט צרי� להביא לאישור, איציק  :אייל יוניא�

�כדי שאני אחתו� אני צרי� , בכל מקרה.  בפברואר28 אתה אמרת. במר

  .אישור מועצה

  .אז נעשה את זה בישיבת המועצה הראשונה מ� המניי� :עמוס גבריאלי

א� לא תהיינה תקלות אנחנו נביא את ההסכ� פה . איציק, בואו נעשה ככה  :יעקב אוחיו�

לפועל  שתצא 7/3 �למועצת העיר לאישור לישיבת המועצה מ� המניי� של ה

  ...וכמה ימי� לפני כ� אנחנו, ועד אותו תארי�. בעזרת הש�



  31/01/05    מועצה שלא מן המניין

   המחייב הוא זה המצוי בידי העירייההרי שהנוסח, לבין נוסחו כפי שמופיע במשרדי העירייה,  אשר הופק באמצעות האתרפרוטוקול נוסח הןבמקרה של אי התאמה בי
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  ...זה עוד שישה או שבעה ימי� וזה יית� לנו אפשרות :עמוס גבריאלי

אנחנו מעלי� הצעת החלטה להארי� את תוק! מסמ� העקרונות עד ולא   :יעקב אוחיו�

  . 7/3/2005 �יאוחר מ

  הצבעה  

איציק , ר אהרו� זיידנברג"ד, מיר גבער א"ד, יואל ברו�,   אריה אברה�:בעד  

  , ח��אב�, אברה� מולה, ד עמוס גבריאלי"עו, אבינוע� גרנות, יואל

  .  יש ויעקב אוחיו�'ר בוקי צ"רינה פז וד, ר סיימו� גולדמ�"ד

  .   נגד שמעו� פר�:נגד  

  .תודה רבה. ההצעה התקבלה  

    

  

    רונות של מפעל המי� עד ולא להארי' את תוק$ מסמ' העקמחליטי�       :171'  מסהחלטה

                                                                                                                                                                                                               . 7/3/2005 �יאוחר מ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 אייל יוניא�
 ל העירייה "מנכ

 ד"עו, יעקב אוחיו� 
 ראש העיר /ס

 

 

  


