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

אני , לא נמצא כא�, מר שמעו� פר�מכוו� שמגיש השאילות וההצעות לסדר 

  .מעביר אות� לישיבת המועצה הבאה

בהזדמנות . מרוקאיות, מי ששומר כשרות העוגיות כשרות, בנושא של הכיבוד  

 ג� את כולכ� לראות את  ואז נזמי�במרוקונפיק את הסרט שהסרטנו 

  .הרשמי� ממרוקו

אני רוצה להודות בפתיח הישיבה לקובי אוחיו� על שמילא את מקומי   

ולהודות לכל חברי המועצה , הייתי בחופשה משפחתית, בשבועיי� שנעדרתי

     .לניהול התקי� של העירייה בהעדרי שסייעו בצורה כזו או אחרת

אנחנו מועצת .  במר� זה יו� האשה הבינלאומי8 �מחר ב, או לא כידוע, כידוע :טל קוגמ�

הנשי� מקיימות היו� אירוע לקראת יו� האשה הבינלאומי שיתקיי� 

ומתחיל , התכנסות בשמונה, מתחיל בשמונה. באודיטוריו� בשנה שמונה

באירוע עצמו יופיעו שש נשי� מעניינות מתחומי� שוני� . ממש בשמונה וחצי

אני רוצה להזמי� את כולכ� . בריר תנחה אותו�ויתקיי� פנל שברוריה אביד�

  .להגיע לאירוע הזה ולכבד את הנושא של קידו� מעמד האשה

דוח בנושא של מצב הנשי� בעיר ממש נמצא עכשיו בהליכי� . דבר נוס!  

ואני מאד מקווה שבישיבה הבאה הוא , אחרוני� של עריכה לקראת הגשה

ד המלצות אופרטיביות שאני אנחנו הוצאנו ש� הרבה מא. יוגש כא� לשולח�

מאד מקווה שיתקבלו כא� כדי באמת להרי� את הנושא הזה ולהפו" אותו 

  .תודה. ליותר מרכזי ושיקבל את המקו� הראוי לו

ואנחנו בהחלט נייחד את אחת מישיבות המועצה הבאות , טל, אני מודה ל" :חמו�יהודה ב�

ברי המועצה וניידע לדוח הזה שאת� מכינות ונוכל לקיי� דיו� בקרב כל ח

  . מראש את חברי המועצה

מכוו� שאני מראש מתנצל בפני . 5להתחיל דווקא מסעי! , חברי�, אני מציע  

אני רוצה להתחיל מסעי! , ג� מנהל אג! החינו" וג� ההנדסה, האורחי� שלנו

ולציי� בהמש" לדבריה של טל ,  באישור הסכ� העירייה ע� מפעל המי�5

. וזמני� לאודיטוריו� העירוני לערב שטל דיברה עליושבשמונה וחצי כולנו מ
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שמונה עשרי� , ואני מקווה שנתכנס כולנו לסיי� לקראת שמונה ועשרי�

אני זוכר , גיא. 5א� אי� התנגדות לחברי� אנחנו נתחיל מסעי! .  וחמש

  .אבל נראה לי שהוא לא מגיע, שאתה רוצה להודיע הודעה אישית

  .תיאני עומד על זכו  :גל�גיא ב�

אייל יוניא� . אני מודה? אי� התנגדות של החברי�.  אז אנחנו נאשר אותה: חמו�יהודה ב�

  . יציג את הנושא

הייתה צריכה להתקיי� ישיבה של הנהלת מפעל המי� בנושא . יש לי שאלה  :רינה פז

קבלנו מכתב מסיבות שמספר חברי� ביקשו לדחות את , בשבוע שעבר ונדחה

אחר כ" תיקנו את זה שהיו� תתקיי� ,  לשעה שבעהישיבה וזה נדחה להיו�

אחר הצהרי� קבלנו . הישיבה בשעה שבע ורבע ואסיפת מורשי� נדחית

  הודעה 

  ...איציק יואל לא יכל להגיע מסיבות : חמו�יהודה ב�

שזה יגיע למפעל המי� ואחר כ" , כמו שסיכמנו, בדר" כלל הנוהל התקי�  :רינה פז

  .פעל המי�כי יש כמה שאלות ע� מ. לכא�

קובי , בבקשה. קובי אוחיו� ואייל יוניא� יוכלו לענות, שאלות שיש לחברי�: חמו�יהודה ב�

  .לא אייל, יציג את הנושא

  

  : מפעל המי�–אישור הסכ� עיריית כפר סבא .  5

לאחר שהמוסדות המוסמכי� של מפעל המי�  ועיריית כפר סבא אישרו את   :קובי אוחיו�

דו� בצוותי� המשותפי� של מפעל המי� ועיריית מסמ" העקרונות עברנו ל

סבא בליווי של יועצי� כלכליי� ויועצי� משפטיי� בכל מיני סוגיות שאו �כפר

ראוי . שנויות במחלוקת או שהיה צור" להסדיר אות� בי� שני גופי� אלה

 לפני קו� 1936להזכיר שמפעל המי� זה אגודה שיתופית שנוסדה בשנת 

 אי� הסכ� ולא היה הסכ� או מסמ" כלשהו שמעג� 1936מאז שנת . העירייה

מפעל המי� במהל" כל השני� היה . את יחסי הגומלי� בי� שני הגופי� האלה

. כמעט לפעמי� לעיתי� פוליטית לעיתי� אחרת, ג� איזה זירה להתגוששות

, והיו�. ללא בקרה, ללא פיקוח' יש שאמרו שעשו בו שימוש כקופת עירייה ב
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 ומאז ייסוד העירייה לאחר הרבה שני� לראשונה 1936שנת א� הייתי סופר מ

את מערכת , אנחנו מעגני� את מערכת היחסי� ה� של העבר וה� לעתיד

סבא שש� אנחנו מסדירי� �היחסי� והגומלי� בי� מפעל המי� ועיריית כפר

  .  את כל הסוגיות שבי� הצדדי�

שאה הוא קובע את דמי ההר.  ההסכ� כולל כמה פרמטרי�, למעשה  

ועל ההיבטי� הכלכליי� של אופ� . את חובות העבר, השנתיי� והשוטפי�

הוא קובע מנגנו� .  הקביעה של סכומי� אלה אני אשאיר את זה לאייל יוניא�

, כמוב�, הוא קובע מנגנו�. ואייל יפרט ג� בעניי� הזה, להתאמת דמי ההשראה

� ההתאמה הוא מסדיר במנגנו. של הצמדה וריבית על איחורי� בתשלומי�

לפגוע , בואו נאמר, שלו כל מיני אירועי� חד פעמיי� ואחרי� שעלולי�

שיש בה� כדי להשפיע על , ביציבות הפיננסית שלו או ברמת ההכנסות שלו

קחו לדוגמא , ורק מקרה הוא שיואל ברו" נכנס, קחו לדוגמא. ההסכ� הזה

שאנחנו זה בוררות . למפעל המי�' אולמי השרו�'את נושא הבוררות בי� 

נגד ' אולמי השרו�'מדובר בתביעה של . התייחסנו אליה באריכות בהסכ�

.  מיליו� שקל13היו� ,  מיליו� שקל15קר� התביעה עמדה על . מפעל המי�

השופט בדימוס שאול אלוני הוא השופט . התביעה הועברה לפסי� של בוררות

ופסק . מיומפעל המי� עומד להגיש את סיכו, התובעי� הגישו סיכומי�. שד�

בחודשי� , בואו נאמר, הבוררות לפי עומס העבודה של הבורר מתוכנ� להינת�

א� מצמידי� רק את הקר� וא� לוקחי� בחשבו� שכל , היו�.  הקרובי�

לא בסיכויי , אבל אני לא ד� פה.  מיליו� שקל23 �התביעה תתקבל אז מדובר ב

לא נכנס לסיכויי , ניי�אני לא נכנס לגו! הע.  ולא נכנס לעובי הקורה, התביעה

אבל שימו לב שההסכ� התייחס ג� לבוררות הזאת . התביעה ולגו! העניי�

  . שמתנהלת בי� שני הצדדי� האלה

הוא מתייחס באופ� . ההסדר קובע ג� את נושא ההפרשה לקר� שמורה  

הוא מתייחס באופ� עקרוני לסוגיית . אבל הוא ג� עוסק פרטני, עקרוני

 שעלולי� לפגוע ברמת ההכנסות של מפעל המי� האירועי� החד פעמיי�

אבל הוא ג� מתייחס . ולהשפיע על הנזילות שלו ועל מצב הקופה שלו
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  ,בואו נאמר שהוא קובע מתי, לבוררות הזאת באופ� ספציפי וקובע

דמי� , מה שהוא בעצ� אומר שישנה הקצאה מסוימת שמפעל המי� מעביר: עמוס גבריאלי

ה ירדו במידה ומפעל המי� יאל� לשל� כס! הדמי� האל. שהגדרת� אות�

כלשהו אז הוא ' אבל א� מפעל המי� יוכל לזכות בכס! הזה מצד ג. בבוררות

מנגנו� האיזו� קובע , זאת אומרת. יחזיר את זה לעירייה בניכוי הסכומי�

מצד , סיכול כאלה, אבל א� תהיה הפרעה. שכל צד יקבל את מה שמגיע לו

  .אז יעשו איזו� נוס!, אחר

  .בדיוק  :קובי אוחיו�

  ...אז זה מבטיח בעצ� את כל ה. בסדר גמור: עמוס גבריאלי

התייחסנו להפרשה לקר� . עמוס פירט את העיקרו�.  הוא פירט את העיקרו�  :יעקב אוחיו�

זה הפרשה שזה העתודות  הכספיות של מפעל המי� בנושא משק . שמורה

 אחוז 25פעל המי� של ואנחנו על פי  המינימו� שקבוע בתקנו� מ. המי�

, ההסכ� קובע תשלומי� הדדיי� שוטפי� ה� של אגרות בנייה, הפרשות

. היטלי פיתוח וה� של ארנונה מחד ושל תשלו� עבור צריכת מי� מאיד"

�את� יודעי� שעיריית כפר. אנחנו התייחסנו לסוגיה של השכירות הצולבת

אכה שק� על ומאיד" בית המל. ל"סבא שוכרת ממפעל המי� את בניי� שי

קרקע של העירייה במימו� מפעל המי� באזור התעשייה נמצא בשימושו של 

הקרקע היא . יש מגבלות של שימוש באותו בית מלאכה, אגב. מפעל המי�

שמרנו על היחס של . ממילא אנחנו מוגבלי� בשימוש בה. קרקע מופקעת

המשי"  דולר וראינו בזה הסדר מניח את הדעת שיש ל500הפער התזרימי של 

  .  אותו

סוגיית הפעלת מערכת המידע הגיאוגרפית היא העסיקה אותנו והיא זאת   

לדחיית חתימת ההסכ� , שגרמה לנו בי� היתר לדחיית בקשת הארכה

ועדיי� ,  עד היו� היה נהוג–מערכת המידע הגיאוגרפית . רק שתבינו. העיקרי

 70יאוגרפית של יחס חלוקה בהשתתפות בעלויות של מערכת המידע הג, נהוג

ומחייבי� אותנו בעלויות .   אחוז מפעל המי�30 �סבא ו�אחוז עיריית כפר

. כולל כוח האד� שנמצא ש�, מכל מי� וסוג של מערכת המידע הגיאוגרפית
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ואת� יודעי� שרמות השכר ש� . ה� מעסיקי� שלושה אנשי� כוח אד� ש�

  .  יחסית גבוהות

אנחנו . ו לפוצ� את ההסכ� הזהא� כי לא רצינ, אנחנו עדיי� לא מרוצי�  

אנחנו לא מרוצי� מאומד� העלויות של . עדיי� לא מרוצי� מייחס ההשתתפות

בעלות שנתית עירית . לסבר את האוז�. הפעלת מערכת המידע הגיאוגרפית

 אל! שקל רק על הפעלת 500סבא צריכה לשל� למפעל המי� מעל �כפר

ו� של התנתקות ממערכת אנחנו יצרנו מנגנ.  מערכת המידע הגיאוגרפית

מאחר ולא הגענו להבנות על שינוי יחס ההשתתפות בי� . המידע הגיאוגרפית

יצרנו מנגנו� של אפשרות להתנתק תו" שמפעל המי� לא , שני הגופי� האלה

מחייב אותנו אפילו באגורה שחוקה אחת על העברת מסד  הנתוני� לגו! אחר 

  . א� נשכור את שירותיו

אנחנו לא יכולי� לדרוש . זה זכויות יוצרי� שלו, ו אחראפליקציה זה משה  

אנחנו כבר התחלנו להרי� באמצעות מנהלת יחידת . הוא שיל� על זה, את זה

  . המחשב הצעות מגופי� אחרי�

  .אני לא יודע, או שזה על הדואר או שזה. יש פה חוב אדיר: עמוס גבריאלי

ת ג� על פי פרמטרי� כלכליי� וג� על פי אנחנו נבח� את נושא ההתנתקו. נכו�  :יעקב אוחיו�

מה אנחנו מקבלי� מנות� , כלומר. פרמטרי� של איכויות אותה מערכת

  .  השירות ורמת השירותי� הניתנת לנו

מפעל המי� הוא מעי� , את� יודעי�. אנחנו מיסדנו את נושא אגרת הביוב  

ייה שלו עמלת הגב, כפי שאת� רואי�. קבל� של העירייה לגביית אגרת הביוב

ההסכ� . מגולמת ואנחנו לא משלמי� עמלה בנפרד על פי ההסכ� החדש

מסדיר את חוב העירייה למפעל המי� עליו ערבה החברה הכלכלית ודוחה 

החוזה קובע ג� מנגנו� של הפרות וסעדי� .  2005את תשלומו עד סו! שנת 

  .ונסיבות להפסקת ההתקשרות בי� הצדדי�

עדיי� נשארו נקודות שיש . חושב שההסכ� הזה הוא לא בבחינת ת� ונשל�                      אני 

או שלוש , שתי נקודות נשארו. זה מבחינת ת� ולא נשל�. להשלי� אות�

את נושא איחוד מערכות הגבייה .  נקודות נשארו שצרי" להסדיר אות�
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הנהלת העיר סבורה שיש ממש בטענה . ואיחוד ג� מער" של עבודות הפיתוח

 ה� של מערכות הגבייה וה� של עבודות הפיתוח יכול לגרו� שאיחוד

. מפעל המי� חולק על כ". להתייעלות וג� לחסכו� וג� לעבודה מתואמת יותר

לא קבענו עוד באיזה מנגנו� נברר את הסוגיות האלה במש" החצי שנה 

  .   אבל אנחנו נידרש לכ" מיד לאחר חתימת ההסכ�, הקרובה

אנחנו הסדרנו את כל , את� יודעי�. של האחריותת� ולא נשל� ג� הנושא   

בי� א� זה בבעלות , הנושא של שימוש מפעל המי� בקרקעות העירייה

כל . בי� א� זה בחכירה ובי� א� המקור שלה� הוא בהפקעה, העירייה

אנחנו רוצי� להסדיר את סוגיית . הבריכות אגירה וכל הצנרת וכיוצא בזה

  .האחריות ואת הביטוח

  ?יש הסכמי� בי� מפעל המי� לבי� העירייה בשימוש בקרקעות: אליעמוס גברי

  .אי� הסכמי�  :יעקב אוחיו�

למעשה מפעל המי� משתמש באישור ובונה מבני� על אדמות , זאת אומרת: עמוס גבריאלי

  ?במש" כמה שני�, העירייה

  .כאור" חייו של מפעל המי�:   בתיה ברא!

  )מדברי� ביחד(

  . שמפעל המי� לא יוותר ב קלות על הסיפור הזהאני חושב: עמוס גבריאלי

  ...מכוו� שרצינו שמפעל המי� לא ייתפס לטענות  :יעקב אוחיו�

  )מדברי� ביחד(

זה זכויות שימוש . אי� שו� ויתור...   מסדיר את זה ואנחנו ג� מתוכו8סעי!   :יעקב אוחיו�

ולא קוני� שו� זכויות . ותו לא, בקרקעות האלה למש" תקופת ההסכ�

אנחנו ג� את כל ארבעת הבקשות להיתרי� האחרונות . בקרקעות האלה

אנחנו לא . אנחנו מקפיאי� את האישור שלה� עד לחתימת ההסכ� הזה

נחתו� על ארבע הבקשות האחרונות שיש למתקני� אחרי� של מפעל המי� 

, אלה עקרונות ההסכ� בנושא דמי הרשאה שנתיי�. בקרקעות העירייה

  .אני מעביר לאייל.  להתאמת דמי הרשאהחובות העבר ומנגנו�

ברמה של המועצה צרי" להבי� . קובי עשה מיפוי ממצה. אי� לי מה להוסי!  :אייל יוניא�
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 11.5 � ו2004 מיליו� שקל בשנת 11.5אנחנו קבלנו . וזה עובר למקרו, דבר אחד

 מיליו� 8.5 אנחנו נקבל 2006צרי" להבי� שבשנת . 2005מיליו� שקל בשנת 

ולכ� כבר בראיה של המועצה בשנת התקציב הבאה אנחנו בעצ� . לבדשקל ב

שזה הרבה כס! במעבר משנה ,  מיליו� שקל3הולכי� כבר על קיצו� של 

ארגו� �מה שזה אומר שזה מצרי" אותנו להמשי" ולהתייעל ולעשות רה. לשנה

כמוב� בלי לשפו" את התינוק ע� , ולבטל משרות ולהקטי� איפה שנית�

  .זאת החשיבותאבל , המי�

ג� ברמה , יש כא� הסכ� מאד מאד רציני ג� ברמה המשפטית, לדעתי  

  ...אנחנו לקחנו בחשבו� שההסכ�. הכלכלית

 11.5 אמרת שקבלנו . מיליו� שקל ממפעל המי�30לקבל אנחנו אמורי� : עמוס גבריאלי

  . מיליו� שקל8 מיליו� שקל ועוד 11.5עוד פע� , מיליו� שקל

  .  מיליו�18.5ות העבר עומדי� על חוב  :קובי אוחיו�

  ?2006 עד 2004משנת ? כמה אנחנו אמורי� לקבל בשלושת השני� הקרובות: עמוס גבריאלי

  .8.5 �ו, 11.5, 11.5  :דובר

  .  מיליו� שקל30אנחנו מקבלי� בשלוש שני� . אז אני חוזר: עמוס גבריאלי

  .אבל זה מגל� את חובות העבר בהתחלה  :דובר

, 2006, 2005, 2004על הזרמה ממפעל המי� של , א� ככה, אנחנו מדברי�: עמוס גבריאלי

  .  מיליו� שקלי�30בס" כולל של 

  )מדברי� ביחד(

, ההסכ� הזה. לחברי המועצה, אני רק רוצה להגיד מילה אחת ואני אסיי�  :אייל יוניא�

 7 �ואחרי זה יורד ל. 8 �אחרי זה יורד ל. 8.5מתו" הנחה שאנחנו מדברי� על 

התקציב , בראיה שלנו כא� ברמת האסטרטגיה, זאת אומרת.  2010 סו! עד

  . צרי" לקחת את זה בחשבו� שהולכות להיות עוד הורדות, שנתי והכל�הרב

  )מדברי� ביחד(

  .גיא בבקשה :חמו�יהודה ב�

אני בטוח שאני מדבר לא . אני מבקש להעיר הערה קצרה שגלומה בה הצעה  :גל�גיא ב�

מכיר ומוקיר את המאמצי� שקובי עשה מטע� העירייה רק בש� עצמי שאני 
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איציק , כמוב�, ובצד השני, אייל, כמוב�, יחד ע�, בניהול של המשא ומת�

שלמרות שכולנו לוקי� באיזה שהיא סכיזופרניה קלה בגלל התפקיד , יואל

אני חושב . הכפול שלו ה� כחבר מועצת עיר וה� כחבר הנהלת מפעל המי�

ייצג נאמנה את דרכו ואת , כמוב�, ת ביקורתוועד, שכל אחד מה�

ויהיו הנסיבות אשר יהיו שמנעו את , יחד ע� זאת. האינטרסי� של כל גו!

קיו� הישיבה והדיו� של הנהלת מפעל המי� בגלל נסיבות אובייקטיביות של 

אני רואה פג� מסוי� בזה . וכבודו במקומו מונח, וזה בסדר, ר ההנהלה"יו

 ההסכ� בי� מפעל המי� לעירייה לפני שהנהלת שמועצת העיר תאשר את

שאתה כחבר דירקטוריו� , אמיר, מאותה סיבה בדיוק.  מפעל המי� עשתה כ�

סבא �לא היית רוצה שעיריית כפר, תק� אותי א� אני טועה, בחברה הכלכלית

סבא במועצה לפני שהדירקטוריו� שאתה �תאשר קוד� הסכ� בעיריית כפר

אולי כי אני ג� חבר ועדת ביקורת , לי אני היחידאז או. חבר בו יאשר אותו

שאני , למרות שאני לא אמור, ואני מדבר מעט בכובע הזה, של מפעל המי�

את� יכולי� לא , את� יכולי� לקבל את עמדתי, אני מציע. רואה פג� מסוי�

  שההסכ� אכ� יאושר היו� אבל יותנה בזה שהתוק! שלו , לקבל אותה

  )מדברי� ביחד(

  ...ואותו אחד שהיה לו ספק  :לג�גיא ב�

  במוב� הפרוצדורלי, מה שאתה אומר, גיא: עמוס גבריאלי

  .זה יותר מניואנס מבחינתי. הרי לא סת� הישיבה הייתה אמורה להיות לפני  :גל�גיא ב�

  ?אתה רוצה בהודעה אישית לתק� את זה :חמו�יהודה ב�

  .ר כ"א� אתה רוצה אני מוכ� לרו� להודעה אישית אח  :גל�גיא ב�

  .גיא שאל שאלה רצינית: עמוס גבריאלי

  .אי� בעיה, תאשימו אותי בפורמליסטיקה  :גל�גיא ב�

אני אומר ל" משהו . כי אני יודע שאתה מזוכיסט, לא נעניק ל" מכות שווא: עמוס גבריאלי

אפשר לשאול , וזאת הבחינה היחידה שיש של תקינות, ברמה המהותית. אחר

א� היה .  והפג� חייב להיבח� בשאלה מהותית,הא� יש פה איזה שהוא פג�

ויש פה דירקטוריו� זר שמחליט והאחר , פה דירקטוריו� זר ודירקטוריו� זר
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שאותו ? נכו�, אבל זה מפעל המי� וזו העירייה...   אז זאת שאלה –לא יודע 

  .כיוונית�מה ששמעת פה זו סקירה דו. גל שיושב ג� פה וג� פה�גיא ב�

ג� כדי להפעיל את עי� ימי� ושמאל , ביולוגית,  יודע א� אתה יודעאני לא  :גל�גיא ב�

  . א� אתה כבר מביא את הדוגמא, זה כל אחת בספרה אחרת במוח של", של"

  .בקטע הזה מהותית אי� בעיה, גיא: עמוס גבריאלי

  ?יש עוד משהו, גיא :חמו�יהודה ב�

  ?הערתי נרשמה  :גל�גיא ב�

  .  גל�דה רבה לגיא ב�תו. נרשמה הערת"  :חמו�יהודה ב�

הסכ� זה לרבות נספח ההתחשבנות הנלווה לו :  להסכ� אומר12סעי! , גיא  :יעקב אוחיו�

  . כפופי� לאישור המוסדות המוסמכי� של הצדדי�

בני כברה , סליחה, גיא, חברי�, סליחה. לא נארי" את הישיבה, ה'חבר :חמו�יהודה ב�

  . קצר, בבקשה

אני חושב שנעשתה עבודה . אני רוצה לבר" על ההסכ�. בשני משפטי� בלבד  :בני כברה

 G I S  �לגבי נושא ה. הנקודה השנייה שאני פשוט רוצה לומר לקובי.  יפה מאד

כ" שבהקשר ע� ,   בעל פה בלבד2003 �הייתה הסכמה ב.  אי� הסכ� כתוב

מפעל המי� , מערכת יחסי� שהייתה לא טובה בי� העירייה למפעל המי�

, היו�.  שמפעל המי� ישל�30 � ו70שהעירייה תשל� , ובתוהוריד מהל" לט

הדבר הנכו� ביותר היה להעמיד , א� לא הייתה המחלוקת, אני אומר לכ�

  . ולא יותר מזה50:50את זה 

  .השאיפה היא לתק� את זה :חמו�יהודה ב�

  .אני מניח שזה יתוק� בהמש"  :בני כברה

  .בקשהאמיר גבע ב? עוד הערות לחברי�: חמו�יהודה ב�

. נעשתה פה עבודה מצוינת של שני הצדדי�. לדעתי ההסכ� הוא הסכ� מצוי�  :אמיר גבע

אני בטוח . צרי" לשבח ג� את איציק שבאמת השקיע בזה עבודה רבה

שזה לא היה , למרות שעוד לא אישרנו את זה במפעל המי�, במיליו� אחוז

אני בטוח . עובר את איציק הטיוטה הזאת א� הייתה איזה בעיה בצד השני

הוא חשוב מאד , ההסכ� הוא בהחלט טוב. שנעביר את זה ג� במפעל המי�
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  .וצרי" לקד� אותו בברכה, לעיר

  .רינה בבקשה? עוד הערות :חמו�יהודה ב�

אני חושבת שלעירייה ההסכ� הזה הוא טוב , קוד� כל א� מדברי� על הסכ�  :רינה פז

  .  מאד

  .ג� למפעל המי�, ג� למפעל המי�  :דובר

 �אני רוצה לשאול הא� כבר נבחנו חלופות לגבי ה. אנחנו עכשיו עירייה, טוב  :ינה פזר

G I Sאו שטר� נבחנו החלופות ?  

  .כ�, יש שני גופי� שאני עומד להיפגש את�  :יעקב אוחיו�

מובהר בזאת כי האמור בסעי! : 9.3צרי" פשוט לתק� בסעי! . עכשיו משהו  :רינה פז

  . זו רק טעות דפוס. יפי משנה אי� סע8 �כי ב, 8 ולא 9.2

הייתי יכול להרחיב רבות , א� לא היינו קצרי� בזמ�, אני בהחלט. תודה רבה :חמו�יהודה ב�

מי שחבר מועצה . בשני� שלושה משפטי�. על נושא ההסכ� של מפעל המי�

ותיק יודע עד כמה בשני� קודמות הנושא הזה ניסינו לעלות את זה לדיו� ולא 

, ני בהחלט חושב שההסכ� הוא הסכ� טוב לשני הצדדי�א. כל כ" הצלחנו

ולצערי הרב אנחנו צריכי� לחבוש את הצילינדרי� ג� של . ג� למפעל המי�

התנהלו משאי� ומתני� בי� . חברי הנהלת מפעל המי� וג� של חברי המועצה

ואני רוצה לשבח את איציק יואל שנבצר ממנו להגיע . נציגי מפעל המי�

אייל יוניא� , המקצועי שמפעל המי� מינה מול קובי אוחיו�ואת הצוות , לכא�

כמוב� שג� לחברי . וכל מי שסייע, רא! שנמצאת פה ודני בוסטי�בובתיה 

  .הנהלת המפעל המי� וג� לחברי המועצה מילות תודה

אנחנו . צודקת,  ההערה של בני כברה לדעתי היא הערה נכונה G IS �לגבי ה  

וג� א� לא . G I S �לבחו� את החלופות ל, כמו שנאמר פה קוד�, בשאיפה

 70:30אנחנו נשא! לתק� את ההסכ� מול מפעל המי� שלא יהיה יחס של 

  .אלא לשנות את היחס שיהיה מאוז� יותר

סבא מול �לאשר את ההסכ� של עיריית כפר. 5אני מציע לאשר את סעי!   

  .מפעל המי�

  ).טל קוגמ� יצאה(
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  הצבעה

, אהרו� זיידנברג, אריה אברה�, אמיר גבע, לגוביפתח א,  אוחיו�יעקב :בעד

עמוס , ח��משה אב�, אברה� מולה, אבינוע� גרנות, סיימו� גולדמ�, גל�גיא ב�

  . חמו�בני כברה ויהודה ב�, יואל ברו", רינה פז, גבריאלי

  . אי�:נגד

  . אי�:  נמנע

  

 מי�סבא למפעל ה� את ההסכ� בי� עיריית כפרמחליטי� לאשר  :185'  מסהחלטה

  .המצור+ לפרוטוקול

  

  :מינוי מהנדס רשות זמני.    4

בתיה ' על פי חות הדעת של היועצת המשפטית הגב. ברשותכ�,  4 סעי!  :חמו�יהודה ב�

, כפי שידוע לכ�. ברא! אנחנו מתבקשי� לאשר ממלא מקו� למהנדס הרשות

אנחנו .  לפברואר28 �מהנדס הרשות יוסי מאיר סיי� את עבודתו ב

נשלחו המועמדי� הסופיי� .  לאשר היו� מהנדס רשות זמנימתבקשי�

  . שמוינו בועדה לבחינות

  ?מי עמד בראש הועדה: אבינוע� גרנות

  . אני– בראש הועדה שמיינה את המהנדסי�  :חמו�יהודה ב�

  .חוק חדש, על פי חוק  :אייל יוניא�

. צועי ולא ציבורייש הרכב שמתבסס יותר על הרכב מק. יש הרכב חדש לועדה: חמו�יהודה ב�

מנהלת כוח , נציג האופוזיציה, ל"אני זוכר שמנכ?  מי עוד חייב לשבת  בועדה

  .אד�

נציג שר , חבר מועצה מהאופוזיציה, חבר מועצה, ל"הרכב הועדה זה מנכ  :אייל יוניא�

  .הפני� והיוע� המשפטי

  .שהוא בעל אותו מקצוע מרשות אחרת: אבינוע� גרנות

  . אנחנו הוספנו כמשקיפי� את מנהל כוח אד� ונציג ועד עובדי�.ל"ומנכ  :אייל יוניא�

מי . עד שנמנה את המהנדס החדש אנחנו מציעי� למנות את מיכאל זלדי� :חמו�יהודה ב�



  07/03/05        מועצה מן המניין

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

  

14

זו ההזדמנות להערי" אותו על . מיכאל זלדי� נמצא פה, שלא מכיר אותו

נעשית . העבודה שהוא עושה כממלא מקו� מנהל מחלקת תחזוקת מבני�

אני הכרתי אותו היטב רק מאז . רציני, אד� אחראי. בודה טובה מאד על ידוע

א� יש למישהו , ואנחנו מבקשי� לאשר את המינוי שלו. שנכנסתי לתפקיד

  . הערות, שאלות למיכאל

  ?זה מינוי זמני עד שיגיע המהנדס  :דובר

  .אני מערי" שזה תו" שבועיי� עד חודש :חמו�יהודה ב�

 משרד הפני� זה ת דעת משפטית ועל פי שיחה שלנו ע�על פי חו. אחתמילה   :אייל יוניא�

 לחוק 4חייב להיות מישהו שעומד בכל התנאי� של מהנדס רשות על פי סעי! 

ומאחר . אני זוכר נכו�, הרשויות המקומיות וחוק מהנדסי רשות מקומית

אז , הוא ג� מהנדס והוא ג� עומד בתנאי הס!, ומיכאל עומד בתנאי הס!

 ודברי� כאלה 4כי צרי" לחתו� על טפסי . יכול לשמש כמהנדס זמניהוא 

  .ועל פי חות דעת משפטית, לצור" עבודת העירייה

  ? מי בעד לאשר את מינויו של מיכאל זלדי� כמהנדס זמני:. חמו�יהודה ב�

  הצבעה

, אהרו� זיידנברג, אריה אברה�, אמיר גבע, יפתח אלגוב, יעקב אוחיו�: בעד

עמוס , ח��משה אב�, אברה� מולה, אבינוע� גרנות, ימו� גולדמ�סי, גל�גיא ב�

  . חמו�בני כברה ויהודה ב�, יואל ברו", רינה פז, גבריאלי

  .אי�: נגד

  .אי�:   נמנע

  

  . את מינויו של מיכאל זלדי� כמהנדס רשות זמנימחליטי� לאשר: 186'  מסהחלטה

  

3   . �  :2005/31/אישור פרוטוקול ועדת כספי� מיו

. כמה מילות רקע. 1/3אישור פרוטוקול ועדת כספי� מיו� : 3. סעי! מס: חמו�דה ב�יהו

אבינוע� גרנות . ג� את אנשי החינו", הזמנו לכא� ג� את אנשי המחשוב

אני לא , מי שהיה פה בועדת הכספי� האחרונה. ביקש לומר כמה מלי�
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יפו� ואני מוצא לנכו� כ� להעלות כמה דברי� שקשורי� לפחות לש, הייתי

מכוו� ששמעתי שג� עמוס וג� בני העלו . ובינוי בבתי הספר המיוחדי�

  בפני הנוכחי� כל האינפורמציה מאחר ולא היתהשאלות בועדת הכספי�

  .בועדה

, למעשה התחלנו, הבינוי בבתי הספר. מה שקורה לגבי הבינוי בבתי הספר  

 ואת ,מאז שלקחנו את ההחלטה שאנחנו מאחדי� את בתי הספר היסודיי�

יחד ע� . החלטנו לעשות שיפו� ובינוי, חטיבת הביניי� שכבר זה מאחורנו

הנהלות בתי הספר נפגשנו למספר פגישות לראות מה ה� הצרכי� שיהיו 

א� ניקח למשל את בית ספר , בתי הספר בחלק�.  לבתי הספר המאוחדי�

, לפני החיטוב, בזמנו הוא תפקד כבית ספר של שמונה שנתי. 'אושיסקי�'

זה קצת לוקסוס בבתי . וחלק מהכיתות שהתפנו נהפכו להיות לחדרי ספח

והכוונה שלנו לקבל את התקצוב , כשהבאנו את אנשי משרד החינו". הספר

אנחנו מבחינת : ה� באו וטענו, הבאנו אות� לסיורי� כא�, ממשרד החינו"

שלא תהיה , הקריטריוני� של משרד החינו" מצדנו שלא תהיה כיתת מחשב

רק את הכיתות שהתלמידי� , אנחנו צריכי� רק את כיתות הא�. המעבד

  .לומדי� את מרבית שעות היו�

 כיתותיש את, יש את המעבדות, יש את הספריות, לשמחתי, בכל בתי הספר  

שיש מספר כיתות שאנחנו ג� , אלא מה. מחשוב וכ� הלאה וכ� הלאהה

, נכנסנו לכיתות. כיתת א� ללימוד אנגלית, למשל. ביקשנו שיצמצמו אות�

ביקשנו את כיתות הספח , ובטח ג� דעתי, וג� על דעת מנהל האג! שנמצא פה

ללימוד אנגלית או למתמטיקה שבס" הכל זה קיר אחד ששימש אות� 

מהס" הכל הכללי בהמלצת מנהל אג! . שאות� יהפכו לכיתות א�, ללימוד

שתיי� . דהחינו" אנחנו צריכי� לבנות עוד שתי כיתות בכל בית ספר מאוח

כשאנחנו מגדילי� את מספר תאי השירותי� . 'גולדה'ושתיי� ב' אוסישקי�'ב

באותה . מנגישי� את השירותי� לנכי�, משפצי� את הקיי�, בשני בתי הספר

א� אנחנו , הזדמנות עושי� הנגשה של בתי הספר בכניסות של בתי הספר

' אוסישקי�'ב. עושי� כבר פיתוח סביבתי אנחנו ננגיש את בתי הספר לנכי�
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. השאיפה שכל מורה יהיה לו שולח� עבודה. הוחל להגדיל את חדר המורי�

אולי נגדיל , לא בטוח, אולי נצליח. מבחינה פיזית יהיה קצת בעיה' גולדה'ב

, בכיתה אחרת ואז נוכל להשתמש בספריה שהיא צמודה לחדר המורי�

  .להרחיב אותה

אותי או יוסי! אבינוע� או יתק� . זה מה שמתבקש למעשה בשני בתי הספר  

כמוב� שיש דרישות . בס" הכל אלה הצרכי� שמתבקשי�. דב שנמצאי� פה

הייתה לה� . לאולמות, ג� לועדי ההורי� וכ� הלאה, ג� למנהלי בתי הספר

  .איזה שהיא ציפייה שנבנה

הייתה לנו פגישה לקובי ולי .  המימו� לעת עתה מקרנות הרשות. לגבי המימו�  

ה� כרגע לא דני� בנושא תקציבי� כי   .    החינו" בנושא הזהולדב ע� שרת

 לבינוי יחד ע� קשורה� ידונו בכל מה ש. ב.  תקציב המדינה עוד לא אושר.  א

, במקרה הטוב מאי, כ" שהחלטות יתקבלו במהל" חודש מאי,  דברתוחד

אנחנו מתקצבי� את . אנחנו לא יכולי� לחכות ע� זה. אולי תחילת יוני

כמוב� שאנחנו עושי� את כל המהלכי� בכדי שנפנה למשרד . רי�"התב

 17 �אנחנו מתכווני� להתחיל את העבודות ב. החינו" לקבל את התקציבי�

אנחנו מתכווני� לבנות ג� . שזה היו� הראשו� לחופשת הפסח, באפריל

. זה אפשרי מבחינה טכנית, לגדר את אותו מתח�. במהל" שנות הלימודי�

המתכנני� נמצאי� , ר הזה וכבר לצאת"� לאשר את התבולכ� אנחנו צריכי

אני מקווה שתו" שבועיי� עד שלושה יהיו . בשלבי עבודה מתקדמי� מאד

ואני בהחלט מבקש , נבחרו כבר בעלי מקצוע. כבר התוכניות מוכנות לביצוע

לא קנאתי , אני לא מקנא. הוא הכרחי, הוא נחו�, ר הזה"לאשר את התב

ו" כשועדי ההורי� באו והשתקעו אצלו במשרד על היו� במנהל אג! החינ

ואכ� יצא אליה� בסופו של יו� . מנת לקבל תוכנית עבודה ע� לוח זמני�

  .ר"אני פונה לחברי המועצה לאשר את התב.  המכתב הזה

הבית הקהילתי , עוד הערה קטנה לגבי התכנו� של בית יהודי אתיופיה  

כשחזרתי ,  מהסכו� שראיתיאני ג� כ� נדהמתי. שאנחנו מתכנני� לבנות

, אמרתי לאייל שבאחד הארמונות. ח תכנו�" אל! ש100מחופשה אז ראיתי 
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 אל! שקל מתכנני� 100 � ב,וביקרתי בהרבה אמונות של מל" מרוקו עכשיו

זה לכל היועצי� בלי .  אל! שקלי� זה לא רק לתכנו�100 �מסתבר שה. ארמו�

, כנו� אלא זה שכר כל היועצי�ח זה לא רק לת" אל! ש100 �ה. יוצא מהכלל

. הכל כל מכל כל בכל, כולל מי� וביוב וחשמל ומפקח ואדריכלי� וכ� הלאה

. קצת יותר, ח"עלות הבנייה תגיע לכמיליו� ש. ולכ� הסכו� הזה הוא לא גבוה

אני שמח לבשר פה לחברי המועצה שהמיליו� שקלי� האלה לא יצאו מקופת 

ואברה� די בתמונה , ד מאד מתקד�העירייה אלא אנחנו במשא ומת� מא

אנחנו מצליחי� להגיע ג� לתור� שיתרו� לנו את , והרבה בעידודו ובלח� שלו

  .  המבנה הזה

  ?מה ע� בית הכנסת שלה�  :ח��משה אב�

אני . כרגע אנחנו נמצאי� בשלב סופי ואחרו�, בית כנסת של יהודי אתיופיה: חמו��יהודה ב

אנחנו נבנה . ואברה� צרי" ג� כ� לדחו! את הנושא הזה, מקווה מאד מאד

  . נשי�הנסיי� את עזרת , נשי�הפשוט לא בנו את עזרת . נשי�האת עזרת 

  .אישרנו  :דובר

ת הכנסת של יהודי אתיופיה יהיה מוכ� וג� בי. ר אושר"התב, אישרנו :חמו�יהודה ב�

כל מי שמעוניי� לדעת איפה יהיה המרכז הקהילתי . בחודשיי� הקרובי�

כ" שיוכל ג� לתת שירות ', עציו�'ו' רמז'הוא יהיה ליד בתי הספר . האתיופי

.  להצגות וכ� הלאה וכ� הלאה, להתכנסויות, בשעות הבוקר לבתי הספר

  .היו שאלותלאחר מכ� א� י, אבינוע� בבקשה

הרי משרד . רי�"צרי" לבדוק כמה זמ� אחרי שמועצת העיר מאשרת את התב  :רינה פז

  .רי�"הפני� ג� צרי" לאשר את התב

  ...יש מצבי� שזה חודש ויש מצבי� ש :חמו�יהודה ב�

  .אי אפשר להתחיל לבנות א� אי� אישור של משרד הפני�  :רינה פז

א� זה עניי� של . דני, ק� אותי א� אני טועהת, א� זה עניי� של בטיחות  :אייל יוניא�

, דני, וחו� מזה על פי החוק. בטיחות אז אנחנו מתחילי� אחרי אישור מועצה

על פי החוק ברגע שיש ל" בתקציב השוט! אותו . תק� אותי א� אני טועה

ר מאושר את מעבירה את "אחרי שהתב, סעי! אז אתה יכול להשתמש בשוט!
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ואני , יש לי סעיפי� שוטפי� בבינוי ותחזוקה, למשל. רי�"זה בחזרה לתב

  .ר"ר אני מעביר את ההוצאה לתב"ברגע שמאושר התב, משתמש בשוט!

מאחר ובית הכנסת עבר כאילו לעמותה אז ה� . פה הייתה בעיה מיוחדת  :דני בוסטי�

אני ביקשתי מה� . ר"ולמה נותני� תמיכה דר" תב, טועני� שזה תמיכה

ר בהתניה שזה "לאשר את התב, כי� לחזור אליה� עכשיו צרי, לאחרונה

  .נעביר ועדת תמיכות: אמרתי לה�. יעבור את ועדת תמיכות

  .בבקשה, אבינוע� :חמו�יהודה ב�

  .ר של מיזוג בתי הספר להעיר שלוש הערות"בעיקר לגבי התב, רציתי לגבי: אבינוע� גרנות

ועשינו , טהאני רוצה להזכיר למועצת העיר שכאשר העברנו את ההחל, אחת  

ישבו פה , התחייבנו. כמעט פה אחד, אחר כ" במועצת העיר פה אחד

והתחייבנו שמבחינה פיזית , המנהלי� וועדי ההורי� וכל חברי מועצת העיר

זאת . אנחנו לא הולכי� לסגת אחורנית בגלל שאנחנו מאחדי� בתי ספר

 מה שהיה פע� בבתי ספר זה לא מה שצרי" להיות היו� מבחינת, אומרת

אחרת אולי היה לדחו! את התלמידי� בכיתות . חדרי ספח וכיוצא בזה

אבל זה פשוט לא בא בחשבו� ג� לעשות מיזוג . הקיימות בלי לבנות חדשות

וג� שלא , שהוא לא נעי� או לא נחמד לילדי� שעוברי� מבתי הספר הקטני�

  .דזה דבר אח. 'גולדה'וב' אוסישקי�'כולל כיתות ספח ב, יהיו מספיק כיתות

אנחנו צריכי� להסתכל רק קדימה ולשדרג את בתי . ל לגבי שירותי�"כנ  

זו נקודה . הספר ולעשות אות� יותר ברמה פיזית ולא פחות בגלל שמיזגנו

  .אחת

ועל זה אני כועס , כאשר קיבלנו את ההחלטה משרד החינו". הנקודה השנייה  

 זה זו שדוחפת זרוע אחת. משרד החינו" יש לו שתי זרועות בנושא הזה. מאד

, עוד לפני דוח דברת, זה היה בעיקר דוח שושני. לסגור בתי ספר קטני�

והזרוע השניה זה הזרוע של הבינוי והפיתוח שלא נותנת . והפיקוח וכול�

בטח בקצה יש הרבה כיתות : סבא ואומרת�לבנות ומסתכלת על כל כפר

שבת את היא מח, אבל היא אומרת.  סבא�מה שאי� כל כ" בכפר. פנויות

אני לא , מבחינתי, יש לכ� מספיק חדרי כיתות: מספר התלמידי� ואומרת
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  .צרי" לעזור לכ�

מחזיקי� כערובה תקציבי פיתוח ובינוי . עכשיו המצב החמיר בגלל דוח דברת  

, א� היא הייתה מחר הולכת על דוח דברת, סבא�כמו כפר, עד שנניח הרשות

 מקבלת את הבינוי והפיתוח אז יחד ע� כל החגיגה יכול להיות שהייתה

  .אולי לא, אולי כ�, במאה אחוז

ואני חושב שעל הקטע הזה כשאנחנו , על הקטע הזה אני מאד כועס  

מי שעודד : מתמקחי� ע� משרד החינו" צרי" לעמוד עליו ולומר חד משמעית

ג� דוח דברת מעודד לעשות , אותנו לסגור בתי ספר קטני� וממשי" לעודד

אז הוא לא יכול ג� לעודד וג� לא להשתת! בבניה . החינו"זה משרד , את זה

אבל זה לא יכול לעכב אותנו , זאת הערה שאני אומר. של הכיתות החדשות

 �אי אפשר להתחיל לבנות ארבע כיתות ב. ר ולהיות מוכני� לקי�"מלאשר תב

, זה צרי" להיות גמור ע� החצר. צרי" להתחיל לתכנ� ולבנות אות�.  ביוני20

.  גמרנו, צרי" להיות מוכ� באמצע אוגוסט.  המפגעי� שיש אחרי בניהע� כל

, בית הספר פתאו� גדל מבחינה מספרית, הילדי� באי� בראשו� לספטמבר

  .ר הזה הוא ממש הכרח"לכ� התב.  הוא חייב להיות גמור

יש . רי� בעיני מאד מאד חשובי�"יש פה עוד שני תב. רק הערה קצרה שניה  

י קי� שדב הכי� תוכנית מאד מאד מפורטת ע� מיפוי לכל פה היק! של שיפוצ

וג� נושא ההנגשה שמתחיל להיכנס . ע� סכו� יחסית מכובד, בתי הספר

זה ממש משהו חשוב . כשיטה בכל השיפוצי� וג� בשני בתי הספר האלה

שילווה אותנו בכל שיפו� ובכל פע� שאנחנו מתלבשי� על מוסד חינוכי וכל 

ר שדב הכי� תוכנית "מופיע פה התב.  כל מוסד חינוכיאבל קוד�, מוסד בעיר

שזה בעיני , שכבר דיברנו על זה באישור התקציב, מפורטת למחשוב ותקשוב

  .עד כא�. אחד השינויי� הכי חשובי� שהולכי� להיעשות במערכת החינו"

  .בבקשה גיא, לפני שדב ישלי� את הנושא, ברשותכ�.   תודה רבה :חמו�יהודה ב�

ר הועדה לנגישות להעיר "בכל זאת כיו, אני רוצה ברשותכ�. הערה קצרה  :גל�גיא ב�

אנחנו , שזה היו�, 2005 במר� 7 �נכו� ל. בהקשר של נגישות� של בתי הספר

סבא שהוא נגיש בהתא� �לא יכולי� להצביע על מוסד חינוכי אחד בכפר
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ה יש לנו הרב. לתלמידי� נכי�, לתקנות הפורמליות לאנשי� ע� מוגבלויות

ר מוסדות "אבל אנחנו מדברי� כרגע על תב, בעיות במבני ציבור עירוניי�

ואני יכול להצביע , ובצדק, העיד אבינוע�. חינו" והמצב כרגע הוא לא טוב

ר שיפוצי "שזו הפע� הראשונה שבמסגרת תב, לפחות מהידע המצומצ� שלי

 5.5של ר "מתו" תב. הקי� מגול� בו סעי! תקציבי ספציפי שמדבר על נגישות

 אל! שקל שנועד א" ורק למטרה של הנגשת 60מיליו� שקל יש סעי! של 

זה ירושה . אני כמוב� לא בא בטענות לאג!. הסביבה של אות� מוסדות חינו"

. זה ירושה שיהודה ירש אותה כראש עיר, שדב ירשה אותה כמנהל אג! חינו"

 לפעפע מעט הנושא הזה מתחיל. הנושא הזה לא נתנו עליו את הדעת עד היו�

אני יכול רק לבר" , הוא מקבל ביטוי תקציבי. יותר בשנה שנתיי� האחרונות

עובד עירייה , וג� אגב, אני יודע שיש יעד שג� הועדה לנגישות הקציבה.  עליו

ט "שאחראי מעבר לתפקידו כקב, חיי� אב�, יש� שמונה לאחרונה�חדש

לפני שנת הלימודי� להנגיש לכל הפחות . על נושא הנגישות, מוסדות חינו"

מה שאני יודע שהיעד . אני אשמח א� תתייחס לזה יותר בפירוט, ודב, הבאה

חטיבה אחת ותיכו� אחד , שכרגע לכל הפחות יהיה יסודי אחד, לפחות הוא

שיש ילדה נכה , כדי שלא ייווצרו סיטואציות כמו שיש היו�. שיהיו נגישי�

 במר� 7יי� נכו� להיו� ואי� א! חטיבה בינ' שמסיימת השנה את כיתה ו

שהיא מותאמת לקלוט אותה כי אי� רמפה בכניסה לבית הספר ואי� 

, ככל שאני מבי�, המצב הזה. שירותי� שהיא יכולה לעשות בה� את צרכיה

ג� בעקבות העובדה שאג! החינו" , הול" להשתנות ג� בעקבות הסעי! הזה

, נדסה והאחזקהמרי� את הכפפה בעניי� הזה יחד ע� חיי� אב� וגורמי הה

  . וטוב שכ"

, אני ג� כמוב� להגיד למע� האיזו� שמשרד החינו" יש לו אחריות בעניי� הזה  

לא העירייה עצמה אמורה לבד לממ� את העניי� . וג� למוסד לביטוח לאומי

אני חושב שאתה , יש אד� במשרד החינו" שקוראי� לו אודי כתריאל. הזה

 אמור להיות אחראי על נושא הנגשת הוא בי� היתר. דב, מכיר את הש� הזה

כמו כל פקיד של משרד . צרי" לפעול מולו בצורה אינטנסיבית.  בתי ספר
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אבל יש לו חובה מוסרית ג� , חינו" עד שרואי� ממנו כס! יוצאת הנשמה

אז אנחנו בהתחלת הדר" ואני יכול לבר" לפחות . כמשרד החינו" ג� להנגיש

  .על הניצני� הראשוני�

אני ביו� שבת השתתפתי בצעדה . אני רק רוצה להגיד לפני דב לעוזי משהו: ליעמוס גבריא

אני . אנחנו במקרה צעדנו שישה קילומטר, המרו� והצעדה, שהייתה מאד יפה

מספר , אני המרצתי את הב� ב� החמש שלי. מוכרח להגיד רק דבר אחד

, יאמרת, אחת. נתתי לו שתי אמביציות.  ללכת אתי שישה קילומטר, שלוש

שילמתי כס! והגלידה , הגענו בסו!. יש מדליה, והשני, תקבל גלידה בסו!

אני רוצה שתדע שאני מספר את הסיפור ל" כשהוא .  המדליה לא.  הגיעה

ואני , אבל הרבה מאד ילדי� מאוכזבי� כמו הב� שלי עמדו ש�, משעשע

  . רואה את זה כמחדל שלנו

, ר הזה עלו לי כמה שאלותבועדת הכספי� כשדנו בכל הסיפו.  עכשיו דב  

  ...ר לתוספת"נתחיל בנושא של התב. ומאד חשוב שאני אשמע את זה ממ"

�יש פה , אני רוצה פה להודות, קוד� כל? תרשה לי קוד� לענות כי אני אשכח  :דב רקובי

מאיר שלו� וזלדי�  שעושי� עבודה מאד טובה בנושא הכנת בתי , שני אנשי�

  .כי אני לא  עובד פה לבד,  זה אני מודה לה�.הספר לקראת שיפוצי� ובינוי

עשינו סקר בכל מוסדות החינו" כשהרעיו� הוא . לגבי השאלה של" ספציפית  

, סבא מוזני� לחטיבות על ידי מחשב אי� לנו בעיה�כוו� שהילדי� בכפר. כזה

ואז נוכל לאותה חטיבה כל ילד שהוא נכה , ומספיק לנו להנגיש חטיבה אחת

בגלל שזה מבנה יחסית ', ברלב'נבחרה חטיבת . ו דבר תיכו�אות. להסיע לש�

יסודיי� שאליה� �אלה שני המוסדות העל. 'רבי�'אותו דבר תיכו� . חדש

נתנו להורי� שלה אפשרות , אגב. כולל התלמידה שאתה דיברת עליה, יופנו

לראות מה ה� חושבי� שמתאי� , לסייר בתוכ�, בחירה לעבור בכל החטיבות

כ" שעשינו ,  ה� יצרו קשר ג� ע� מאיר שלו� וג� ע� חיי� אב�.לה� ומה לא

  .את זה מאד בשיתו! את�

לגבי בתי ספר יסודיי� זה שונה בהנחה שילד צרי" ללמוד על פי אזור   

בדקנו . אז עשינו עוד עבודה. הרישו� שלו ולא צרי" להסיע אותו למקו� אחר
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א צרי" להגיע לבית השנה בכל גני הילדי� א� יש מישהו שהוא נכה וא� הו

  . ג� זה עשינו. הספר היסודי במצב שהוא צרי" הנגשה

  .ועל זה כל הכבוד, אפילו נבדקו הורי� נכי� של ילדי�  :גל�גיא ב�

�ג� זה . בדקנו הורי� נכי� שצריכי� להגיע ע� כסא גלגלי� לבתי הספר. נכו�  :דב רקובי

שר אמרנו ג� ששני כא, והוצאנו מסמ" מרוכז לעוזר ראש העיר על כ". עשינו

אנחנו נוסי! ש� ג� שירותי , הבתי ספר שבי� כה וכה אנחנו משפצי� אות�

אחרי שעשינו שבכל שכבת גיל לפחות , המגמה היא לאט לאט כל שנה. נכי�

המטרה היא בעתיד שכל פע� נוסי! מספר מוסדות , מוסד אחד יתאי� לנכי�

  .תשובה ל"זה רק כ. נוס! עד שנגיע למצב שכל המוסדות נגישי�

אנחנו לא הולכי� לשפ� בתי ספר . נתחיל ע� השיפוצי� של בתי הספר, ככה: עמוס גבריאלי

לא מוסיפי� שתי כיתות לבית . או להוסי! בשביל האסתטיקה הפופוליסטית

ביניה� אנכי שאשלח את הב� שלי , כדי שההורי� באותו תחו�' גולדה'ספר 

בגלל האסתטיקה א� זה . השאלה היא כזאת.  בשנה הבאה לש�

אבינוע� יכול לכעוס כמה . והפופולריות זה מיותר לחלוטי� מהטע� הפשוט

הכעס שלו לא יכניס לפה את הכס! שאתה . שהוא רוצה על משרד החינו"

וזה מה שצרי" לחשוב כראש , הכס! הזה. היו� רוצה כדי לשפ� את הכיתות

ל לא� אתה מפנה ר של מיליו� וחצי שק"א� היו� נותני� ל" תב. ועדת חינו"

ושתי כיתות ' גולדה'הא� אתה מפנה אותו כדי לבנות עוד שתי כיתות ב. אותו

אני . אני לא מתווכח בכלל על שיקול דעת", ויכול להיות שכ�', אוסישקי�'ב

, אנחנו הרי עבדנו שני� ביחד, המיליו� וחצי שקל האלה.   מוריד את הכובע

לדברי� אמיתיי� של , תקשובל, להכניס את זה לתקציבי פעולות בחינו"

של סיוע , העלאת תלמידי� לחטיבת הביניי� במידת הסיכויי� שלה�

, אני אומר. ר בתיכוני� שיקבלו סיוע"של כיתות המב, לתלמידי� מתקשי�

משרד , ולא האמנתי לה� לרגע אחד, לנו הבטיחו... לכ� ברגע ש, בעניי� הזה

משרד . ה עבודה בעיניי�זה היה ברור שזו היית. תסגרו תקבלו: החינו"

נאדה לסיפור , דה פקטו הוא לא תור� כלו�. סגרנו, החינו" דרש שנסגור

. הוא לא יתרו� כלו�? מה הקשקוש הזה. והוא לא יתרו� ג� שו� דבר. הזה
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ואתה צרי" . תקציב בלתי רגיל שלנו, אנחנו עושי� את זה מתקציב שלנו

, זה כס! שאי� אותו. ל"ולכ� ההחלטה היא כול" ש, להחליט א� זה המקו�

לכ� רציתי לשמוע . אני אכבד את זה, עוד פע�, תחליט. זו השמיכה הקצרה

אות" כי אתה בפירוש האוטוריטה שג� יודעת וג� יכולה להפעיל שיקול 

  . דעת

סבא שהיא לא רק �להקי� מערכת מתוקשבת בכפר. ופה אני בא לתקשוב  

סבא בהיות" מנהל בית �חומרה אלא ג� ברוח הדברי� שאתה התחלת בכפר

זה עשרות רבות של מיליוני . ברמה נמשכת, ברמה מעודכנת' הרצוג'הספר 

מה . זה לעג לרש. שקלי� שצרי" לתת לחברות שמתחדשות מעת לעת

, שא� לא נית� אותו. שעושי� היו� זה מתחיל להזיז איזה שהוא פרוייקט

רלוונטי בעוד אפילו מה שנעשה השנה לא יהיה , אותו סכו� לפחות כל שנה

  .שנה וחצי

, עכשיו. הא� כ� או לא, ר הזה שהול" לכיתות"אז הנה השאלה של התב  

זה בית ספר לא ' גולדה'. 'גולדה'ניקח את , השאלה הכי חמורה בעניי� הזה

ע� , זה בית ספר ע� מסדרונות צרי� מאד, זה בית ספר יש�' גולדה'. מעודכ�

. של השלוש מאות שנה האחרונותנוגד כל חשיבה פדגוגית . כיתות סגורות

' אוסישקי�'כפי ש. ע� מורות נהדרות, נפלא, קהילתי, הוא בית ספר נהדר

אנחנו עכשיו . אבל הרמה המבנית שלו המבנה אינו מותא� לצרכי�. הוא כזה

  .  משקיעי� כס! בטלאי על מבנה לא מעודכ�

א� השאלה היא , של עשר שני� של מערכת חינו", בראיה של חמש שני�  

אנחנו צריכי� היו� לזרוק את הכס! על המבנה הלא מעודכ� או את אותו 

אבל . אני לא יודע מה, בהרחבת חדרי�, סכו� להשקיע בפתיחת מסדרונות

ואני . בואו נעשה חשיבה תכנית למבנה: מה שבשעתו עשינו בסיורי� ואמרנו

הפרונקל הזה בחלק המזרחי של הבית , לא בטוח שהטלאי של שני חדרי�

וצרי" להפעיל חשיבה ולראות . א� זה מה שיוסי!, ספר ש� לכיוו� המגרשי�

  .א� זה נכו� או לא נכו�

בסיו� הדברי� אני רוצה באמת ג� לומר שהשנה השיפוצי� לא רק נאמרו   
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אני מוכרח לומר ולציי� את זה לזכות יהודה ואייל ומאיר . אלא ג� נראו

וכשמתחילי� . לדי� הרגישווהי. חד משמעית. שעסק בזה וכל אג! החינו"

ורואי� בכל פינה בעיר .  ההבדל הוא גדול–לראות בכל פינה בעיר הבדל קט� 

שזו פע� , בשעתו בתקופה שלי עשינו את ההצללות בגני הילדי�. בגני ילדי�

זה . ראשונה שסגרנו בעצ� חצרות שילדי� לא יחזרו שרופי� הביתה מהשמש

ר "ולכ� התב. רו� זה מאד דמה לזהבקי� האח. היה קט� אבל זה היה עשוי

אבל תראה מה . א� אפשר להוסי! עליו צרי" ג� להוסי! עליו. הזה מובר"

  .אתה עושה ע� הדברי� האחרי�

  .דב. תודה :חמו�יהודה ב�

�דווקא בשיפוצי סו! השנה אני חושב שהדגש .  אני אתחיל מהסו! להתחלה  :דב רקובי

זה אחד . דברי� על היפו" הפירמידההרי מ, ובכלל. שלנו יהיה על גני ילדי�

. על היפו" הפירמידה, שדוח דברת מדבר עליה�, דר" אגב, הדברי� הנכוני�

לרדת לכיוו� ' קדימה'ג� בפרוייקט , עמוס, אז יש לנו ג� כוונות מאד טובות

ואני חושב שיהודה יית� לזה וג� את� תתנו לזה יד . בתי הספר היסודיי�

נוספי� במערכת שלנו כדי שה� יגיעו ראויי� פתוחה לקראת קידו� ילדי� 

כי יש לנו בזה הצלחה . וטובי� לכל המוסדות העל יסודיי� ויסיימו יפה מאד

ככה שמבחינה זו אני מאד . גדולה ואנחנו הולכי� להצלחה יותר גדולה

  .מסכי�

. 'אוסישקי�'ובית ספר , השאלה לגבי שיפוצי קי�' גולדה'לגבי בית ספר   

שיש פה דבר אחד שהוא לא ,  רוצה להגיד לגבי המשרדאני, ראשית כל

, א� הוא יית� הוא יית� סכו� מאד גדול לשיפוצי קי�. המשרד כ� יית�. מדויק

אני לא יודע מתי זה יהיה ולא יודע מתי יית� ולא יודע מתי יעבור , בהנחה

שהוא ' אוסישקי�'אבל ה� בפירוש אמרו שבגלל מצבו של בית ספר . התקציב

עשו בו לפני חמש . ר ותיק ביותר ה� יתנו תקציב נכבד מאד לשיפוצי�בית ספ

  .שני� וזו תהיה בעצ� הנגלה השנייה

כמו שאתה יודע מוסדות , תראה. אתה שואל על התוספת של שתי כיתות  

אני רואה . חינו" כל פע� התקני� שלה� משתני� ולפעמי� זה אפילו מצחיק
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, אחר כ" בגובה כזה, גובה כזהחשמל שפע� אמרו לי שהוא צרי" להיות ב

אנחנו לא יכולי� לקחת בית ספר קיי� . אחר כ" מחליטי� החלטות אחרות

ולשנות את התק� שלו ואת המסגרות שלו ואת הפרוזדור שלו ואת המדרגות 

היו� אני עוד יותר , יחד ע� זה.  שלו ולהגיד שאני בונה את בית הספר מחדש

ר היו� מדיו� בנושא שושני אי" תיראנה אבל אני חוז, אתה לא היית, משוכנע

זה יהיה , אגב. סבא�כולל כפר, מערכת התקשוב והתקציבי� של כל הערי�

אביב �זה היה בתל.  ומה קורה, ונראה א� חרגנו או לא, לכל עיר, באינטרנט

אני רוצה להגיד ל" שאחרי שיצאתי מש� , עמוס. במרכז השלטו� המקומי

אנחנו הצלנו ארבעה בתי ספר , ו שאמרתי אזהיו� אני עוד יותר שמח כי כמ

ותעזוב רגע את . כי לו היינו משאירי� בתי ספר מאד קטני�. ולא שניי�

. התחזוקה של העירייה מבחינת השרת או המזכירה או החשמל שזה עולה

. היינו מחזיקי� בתי ספר שה� בחס" גדול ביותר וה� היו במצב לא טוב

 אתו מבחינה זו שמספרי התלמידי� בעצ� המעשה שעשינו אני מאד של�

  .האלה יקבלו תשובה יותר ראויה של ארבעת בתי הספר

יכול להיות שהיה נהדר לפתוח את כל . זה לא מבנה אידיאלי. לגבי התוספת  

, אבל מה שאנחנו נותני� מענה בשני בתי הספר. 'הפרוזדורי� ולשפ� וכו

אתה לא , זאת אומרת. 'רווחה חינוכית'אנחנו נותני� מה שאני קורא לזה 

וזה באמת . אלה בתי ספר שהיה בה� רק כיתות א�. יכול היו� ללכת אחורה

וזה יית� איזה שהיא רווחה לבית . התק� מתייחס רק לכיתות א�, התק�

' גולדה'בית ספר .  שני בתי הספר האלה ה� מתמחי�, כי אגב. הספר לשמר

לגבי המוסיקה שהוא ויש לנו כמה פתרונות מאד נחמדי� , מתמחה במוסיקה

יש בו חמש כיתות . מתמחה בחינו" מיוחד' אוסישקי�'ובית ספר . מתמחה

קטנות ע� חללי� קטני� שה� משתלבי� בצורה יוצאת מהכלל ע� החינו" 

הלוואי ויכולתי לפתוח כיתות . הרגיל ורק משפיעי� לטובה על הילדי� שלנו

  .  קטנות בכל העיר

אבל . ינה ארכיטקטונית זה לא פאר היצירהיכול להיות שמבח, אני אומר כ"  

ואני חושב שזה נבו� יהיה להשקיע את ההשקעה , מבחינה של החלטה שלי
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אני חושב , דורשי� ורוצי� הרבה יותר, דר" אגב, למרות שההורי�. הזאת

זה יית� את הרווחה הנדרשת ויוכלו לקיי� את בתי . שזה המינימו� ההכרחי

ואני שקט ואני חושב . חדש בצורה טובההספר האלה במספר התלמידי� ה

  .שהתקציב הזה ראוי

וג� בדיו� . שמשרד החינו" כ� יכסה, אני אופטימי מטבעי, אני מאד מקווה  

נאמר לנו שיש סיכוי גדול מאד , ואחר כ" אצל עוזר השרה, שהיינו אצל השרה

ולכ� אני . שזה יתקזז ע� חלק מהסכו� הזה, לקבל את הכס! עבור שיפוצי�

  .סבא תישא בנטל�וה שלא רק עיריית כפרמקו

. בדיוק חשבתי להגיד ל" אותה, אני רוצה לספר לכ� אנקדוטה. לגבי הפורטל  

 אל! 180לפני שבוע ילד חצו! שיגע את המדינה והצליח דר" האינטרנט לגייס 

הוא , אגב.  שלא נגיד כרגע א� היא על דעתי, תלמידי� לשביתה כזו או אחרת

  . � מאד מאד מתוחכמי�עשה את זה באמצעי

זה . קוד� כל אני תמיד הייתי צנוע. מה שאני רוצה להגיד ל" זה הדבר הבא  

 אל! 600 �ההשקעה הזו של ה. ולנו אי�, נכו� שיש ערי� שהשקיעו מיליוני�

מה , של הפורטל,  הנוספי�400 � כבר החליטו עליה ועוד ה200 �ש, שקלי�

אני אגיד , דר" אגב, שלושת רבעי שנה.  יאפשרו לנו כמה דברי�, יאפשרו לנו

אהרו� . אפילו אהרו� משל�, לכ� בסתר שחלק מהסכומי� את� לא משלמי�

הסכי� לתת לי את דוקטור ענת אוסטר שהיא מומחית להטמעה שעבדה 

. בית ברל ישל� עבור זה. והוא נת� לנו אותה לחצי שנה, אתנו שלוש שעות

  . אותו דבר משרד החינו"

קנינו שרתי� שלנו שלא נהיה .  מה אנחנו עושי�,  כלכליתמבחינת תשתית  

עשינו חצי שנה של . 'בזק בינלאומי'השרתי� האלה ישבו ב.  תלויי� בא! אחד

יש עוד כמה , זכתה חברה שהייחוד שלה. עבודה פדגוגית ע� יעו� מדעי

�למה זה היה .  'מקרוסופט'שכל הכלי� שלה ה� נתמכי , חברות כאלה באר

  ?מאד חשוב

  .דר" אגב? מי זכה: עמוס גבריאלי

�זה בגלל זה שיש ' מקרוסופט'והחשוב שה� נתמכי . 'מלניו�'חברה שנקראת   :דב רקובי
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אלה . סכנה שאתה נתמ" בחברות קיקיוניות שהיו� ה� הולכות ומחר ה� אינ�

  . כלי� שיהיו כל הזמ� בסדר הראשוני של המחשבי�

זה בעצ� פיתחנו פורטל , ה לנוהשלוש שני� האלה מה שה� תיתנ. דבר נוס!  

זה יהיה , האתר הזה יהיה בכל בית ספר ובית ספר, שהוא יהיה נכו�

מה שיישאר לנו בשני� הבאות מבחינת . קל מאד לעבוד אתו, התשתית

אחרי , אחרי הכלי שבנינו, כלומר. סכומי� כספיי� זה להמשי" לתת תמיכה

. ו" תקציב המחשובהתמיכה הזאת נמצאת בת. ההטמעה נצטר" לתת תמיכה

ברור .   אל! שקלי� לשנה180בסביבות , לדעתי, היא תהיה בסדר גודל

אני חושב . הא�יותר הו, שאפשר ג� לעשות במיליוני� ואז התהלי" יותר מהר

נתקד� אחר כ" עוד , אנחנו מתחילי� ע� שישה בתי ספר. שזה ג� לא נכו�

  .ונגדיל את זה, שישה

היו� יש שני� עשר בתי . יש עוד יתרו�. דר" אגב, אני יכול להגיד ל" כבר היו�  

לא , אי� לה� כלי� לא פדגוגי�. ספר שפיתחו אתר משלה� שהוא מאד צנוע

אחרינו , דר" אגב, הגדולה של עיר.  כדי להתפתח, לא חומריי�, מחשבתיי�

הגדולה של עיר שאנחנו נית� פה משהו שלנו בשיטה . הרצליה, הולכות רעננה

זה לא יהיה בבת אחת אבל . ספר יוכל להתפתח באופ� עצמאישלנו שכל בית 

אנחנו פשוט . אתה צודק שאי� לזה סו! מבחינת התשתיות. זה יהיה בשלבי�

  .נעשה את זה בגבולות שאנחנו מסוגלי� לתת

ולעשות דיו� כזה קצר על , תמיד אפשר לפתח דיוני� ארוכי�. תודה רבה לדב :חמו�יהודה ב�

אבל אני באמת רוצה . שזה באמת לחטוא לאמתנושאי� כאלה חושבי� 

את , כמו שעמוס אמר, מעבר לכ" שהנושאי� חשובי� והכרחיי� לציי� לטובה

זה . זה לא בגלל שאני ראש עיר. סבא�השינויי� שנראי� במבני החינו" בכפר

ההחלטות שמתקבלות פה ובגלל העבודה המסורה של זלדי� ומאיר העוזר 

הוא מנהל אג! , מי שלא הכיר אותו, זדמנותשזו הה, ירפי'שלי ויואל ג

שאני חושב שכבר שיטות הניהול שלו והגישה החדשה שהוא , ההנדסה החדש

אני מאחל ל" . תקו� כדי שיראו אות", ירפי'נראה את יואל ג. מביא לאג!

אני ג� רוצה להודות לדב ולכל אנשי . בש� כל חברי המועצה הצלחה רבה
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, אורנה סגנית המנהלת של המחלקה, מחשובוכמוב� לאנשי ה, אג! החינו"

שעושי� עבודה נפלאה ג� בתחו� החינו" וג� , מייצגת את המחלקה שלה�

. אנחנו נמצא את הזמ� והמקו� להודות לה� ביתר הרחבה. בתחו� המחשוב

לא היו שאלות לגבי .  כמוב� שנמצא אתנו פה ג� עוזי כה� ממחלקת הספורט

 אנחנו צריכי� ללכת כולנו לערב של ר של הספורט אז נצטמצ� כי"התב

  . הנשי�

זה . יי� יותר צועדי� ויותר הולכי�נהיו לנו פי ש? אפשר להתייחס במילה  :עוזי כה�

  .זה היה הישג מדהי�, היה בלתי צפוי

  .  זה לא מצדיק את זה, עוזי  :דובר

ודה באמת אני מ. אנחנו נדו� על זה במסגרות אחרות, חברי�. זה לא הפורו� :חמו�יהודה ב�

אישור פרוטוקול : 3לכל העוסקי� במלאכה ואני מבקש לאשר את סעי! 

  : תודה רבה. ירי� את ידו? מי בעד.  המצור! בזאת1/3ועדת כספי� מיו� 

, אהרו� זיידנברג, אריה אברה�, אמיר גבע, יפתח אלגוב, קובי אוחיו�: בעד

  .יהודה ב� חמו, סיימו� גולדמ�, גל�גיא ב�

  . קפצת� על סעי! המחשוב בצורה ככה מהירה. קפצת� על סעי! :סיימו� גולדמ�

גיא אפילו אמר לי שהוא דיבר .  מי שרצה נרש�. שאלתי מי רוצה לדבר: חמו�יהודה ב�

  .  בישיבת סיעה

  .למרות שכבר התחלת� בהצבעה? אני יכול לבקש עוד שאלה: סיימו� גולדמ�

  .בבקשה :חמו�יהודה ב�

 מחשבי� 190אני רואה פה . אני מבקש מאנשי המחשוב שיענו לייש משהו ש: סיימו� גולדמ�

אני כשראיתי את זה .  שקל כל מס"700פלוס ,  שקל כל אחד4000בס" 

.  שקל2400, 2300, 2000 �הסתכלתי במחירי מחשבי� וראיתי שזה מגיע ל

אני , דר" אגב? מה את� קוני� בכפול? זה מחשב על משהו? איזה מי� מחשב

 אתה יכול להגיע למחיר עוד 190כשאתה קונה , את זה ליחידחושב שמוכרי� 

  . יותר טוב

מכוו� שכבר . תרשה לי. שנייה, ג� דני, חברי�, סליחה.  תרשה לי, סיימו� :חמו�יהודה ב�

את השאלות האלה בהחלט . מתחילי� להתקשר יותר מדי מהאודיטוריו�
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בעה או אתה יכול להימנע או להשתת! בהצ. אתה תקבל תשובות עליה�

יכולת� . אבל החומר הזה הגיע כבר לפני הישיבה. לעשות מה שאתה חושב

ואני צרי" , היות ואנחנו קצרי� מאד מאד בזמ�. להפנות את תשומת לבנו

לכ� מה שאני .  הוא אשר אני רוצה לומר.  להיות בעוד שבע דקות על הבמה

ל זה שיותר אפילו הערתי השבוע לאייל ע. זה הערה לכלל החברי�, בא ואומר

יורדי� לרזולוציה כזו שעוד מעט יגידו לי . יותר מדי, רי�"מדי מפורטי� התב

. רי�"כל כ" הרבה חומר על כמה תב. מה סוג ד� של המוכר של המכשירי�

אנחנו נשמח מאד א� נקבל את ההערות האלה . נגיע אליכ�, יש את החומר

, מ� לא נוכל לענות ל"עכשיו לפני קוצר הז. לפני הישיבות' א'וג� ב' ע'ג� ב

ר מאושר זה לא "התב, בהחלט מה שבני אומר. תוכל לקבל תשובות מחר

. יש ועדת רכש. אומר שע� הסכו� הזה ה� יכולי� לעשות מה שה� רוצי�

  . תודה רבה

יש מקרי� שקשה לקבל את האישור של משרד הפני� . בנושא של המימו�  :דני בוסטי�

אני רוצה . ר בדר" של הלוואה על הקרנותעשינו את זה בעב. למימו� הקרנות

  .באות� מקרי� זה או הלוואה מהקרנות. שנוסי! את ההערה

  ? מי בעד. בהמש" להערה של דני בוסטי�. תודה רבה: חמו�יהודה ב�

  הצבעה

, אהרו� זיידנברג, אריה אברה�, אמיר גבע, יפתח אלגוב, יעקב אוחיו�: בעד

עמוס , ח��משה אב�, אברה� מולה, גרנותאבינוע� , סיימו� גולדמ�, גל�גיא ב�

  . חמו�בני כברה ויהודה ב�, יואל ברו", רינה פז, גבריאלי

  .אי�: נגד

  .אי�:   נמנע

  

 המצור+  פרוטוקול ועדת כספי� מיו�  מחליטי� לאשר:187'  מסהחלטה

  1/3/05.לפרוטוקול
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  .א�הודעה אישית קצרה קצרה תודה לכל העובדי� שהגיעו לכ :חמו�יהודה ב�

לתת הודעה אישית ע� אקדח לרכה במונחי� של זמ� מבחינתי רק מעצי�   :גל�גיא ב�

קוד� כל לגבי . אבל למי שחיכה בשקיקה היא קצרה. את האפקט הדרמטי

. מדליות זה בעיה נקודתית. סבא אני חושב שהוא אורג� לתפארת�מרו� כפר

  .מאד התרשמתי, אני הייתי ש�

, נפקד שלא נמצא כא� אתנו�בר מועצה נוכחההודעה האישית שלי נוגעת לח  

, עד היו�, לצערי, הוא אפילו הצטיי� באי נוכחותו, זו לא הפע� הראשונה

ואני לא לצורכי רכילות ולא לצרכי� אישיי� .  בשנה וקצת שאנחנו כא�

מבקש להרהר אתכ� בעצ� יחד לגבי שתי בעיות שאני רוצה לעלות בהקשר 

לצערי הוא לא כא� , שוב, דה ששמעו� פר�שזה העבו. למה שנחש! לאחרונה

אבל לפחות מעל גבי העיתונות לא הכחיש את , כדי להתמודד ע� הטענות

 באופ� 2004ר המועצה הדתית במאי "העובדה שכשהוא סיי� את תפקידו כיו

הוא , אחרי שכבר הדבר הגיע להתדיינות משפטית שהוא יז� אותה, רשמי

. י שלו שהוא קיבל מהמועצה הדתיתהמשי" לעשות שימוש בפלפו� הסלולר

את זקיפת החיוב של אותו מכשיר הוא המשי" לזקו! לטובת המועצה 

שבי� היתר אמור לבקר ג� את , אני פניתי בכתב למבקר המדינה. הדתית

ולסמדר , סבא זה לא מספיק�כאילו שעיריית כפר, עבודת המועצה הדתית

לא , שאגב. פר� עצמווכמוב� לשמעו� , גרוס יושבת ראש המועצה הדתית

פשוט טע� שבגלל שלטענתו היו חייבי� לו כס! . הכחיש את מה שייחסתו לו

על פי לוגיקה כזאת הייתי אומר שאולי . אז הדר" שלו להתחשב� זה קיזוז

לקחת ריהוט של , הוא ג� היה צרי" להחרי� את מחשבי המועצה הדתית

מועצה הדתית הוא ואולי באמצעות עוד רכוש של ה, המועצה הדתית לביתו

זה ג� . שחייבי� לו, הוא טוע�, אגב, היה יכול לקזז את כל הכס! שלכאורה

  .דבר שמחייב בדיקה

כששמעו� פר� .  הבעיה שאני מעלה בהקשר של המועצה הדתית היא כזאת  

. היה יושב ראש מועצה דתית ועמוס גבריאלי היה יושב ראש ועדת הביקורת

אז היה מאד קל , ו או אחרת בכספי הציבורשמעו� פר� מעל בדר" כז, ולמשל
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להוכיח אותו על טעותו והוא אכ� החזיר חלק מהכספי� וחלק מהציודי� 

לפי מסקנות שעמוס דאג להביא , שהוא לקח לחזקתו האישית וכספי ציבור

הצרה היו� היא שהאיש הזה היו� משמש בתפקיד שעמוס .  לידי יישו�

 אני מתאר לעצמי שהבדיקה על יד" ,אני שואל, כלומר. גבריאלי שימש בו

א� . כמו שהיא תמיד תעשה בצורה רצינית ומדוקדקת, אליעזר, תעשה

שמעו� פר� ידו� בדוח שנוגע לו עצמו כיושב ראש , אז מה, וכאשר תגיש דוח

ולא , אני מעלה פה את הקושיה המשפטית הזאת לכולכ�? ועדת הביקורת

  .קחת בו חלקנית� ליהודה לאחר לאירוע שג� אני רוצה ל

  .הישיבה נעולה, להתראות. תודה רבה :חמו�יהודה ב�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 אייל יוניא�

 ל העירייה "מנכ

 
 יהודה ב� חמו

 ראש העיר 
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