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מבקש לפתוח את ישיבת המועצה בדקה , אני ברשותכ�, ערב טוב לכול�: יהודה ב� חמו

מי שהיה אזרח כבוד של , דומיה לזכרו של נשיא המדינה לשעבר עזר וייצמ�

  .ולכ� אני מבקש מכול� לעמוד דקה דומיה, כפר סבא

  ).הנשיא עיזר וייצמ�' דקת דומיה לזכרו של כב(

אני מבקש לעדכ� את .   נמצא על סדר היו�אעוד כמה משפטי� בנושא של  :ויהודה ב� חמ

שנמצאת כרגע , אבל לעדכ� אתכ�,  אני מניח שכול� יודעי�, חברי המועצה

משה אב� ח� מייצג אותנו , מטע� עיריית כפר סבא,  שבהולנדלפטמשלחת בד

 ,לפט מכפר סבא בדי�פחות מתארחל איש 20,כ, ולהערכתי, כראש המשלחת

אבל מההכנות . כ$ שאנחנו עדיי� לא מעודכני�, הבוקר ה� יצאו להולנד

 אני מניח שתהיה לה� משלחת דלפטומהתקשורת שהיתה לנו ע� העיר 

  .נאחל לה� ג� הנאה מרובה.  מעניינת וג� מהנה

כי יש , וזה דווקא מאד מעניי�, לארבעה ימי�, יצאה ג� משלחת לגרמניה: עמוס גבריאלי

וה� רואי� את מלחמת העול� ,  הגרמני� בעשור האחרו�משהו שעובר על

. השניה באופ� טיפה שונה ממה שראו אותו מיד לאחר המלחמה

וזה , ההיסטוריוני� הגרמניי� עוסקי� היו� בדמותו של הע� הגרמני כקרב�

אני , וזה היה מרתק, המחילה קיימת, אני יצאתי לש� מטעמכ�. מאד מרתק

ל מאות גרמני� ולתת הרצאה על הדר$ שבה שלעמוד מו, חייב להגיד לכ�

היו . וזו חוויה מרתקת, זה לא פשוט, אנחנו רואי� את מלחמת העול� השניה

, ש� סימפוזיוני� באקדמיה הקתולית ובכל מיני פורומי� אקדמי� אחרי�

היו ש� , אני הייתי הקט� שבמשרתי� ש�, והיו ש� עוד מספר ראשי ערי�

אני . יתי חבר מועצה שייצג את כפר סבאראשי עיר מכל העול� ואני הי

אבל הדברי� היו מאד מרתקי� ומאד , מקווה שעשיתי את זה בסדר

ואני ממלי- לכל חבר מועצה להיות , אני גרמתי להרבה שני� ש�. מענייני�

כי אני לא ייחסתי א. פע� , כי המשמעות, לפחות פע� אחת בעיר תאומה

אני חייב להגיד . זה כדבר שוליוראיתי את , משמעות לברית ערי� תאומות

בתור הסקפטי והציניק� הכי גדול , שאחרי שחתמתי מש�, למר יוניא� חברי

מהרצו� הגדול שלה� לשת. אתנו . א, חזרתי נפע�, לגבי ערי� תאומות
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מהדברי� . וב, ספורטיביי�, חינוכיי�, פעולה בנושאי� חברתיי� ותרבותיי�

אני חושב שאנחנו .  ת הזאתשאני כחבר מועצה רכשתי וקיבלתי בשהו

אני . צריכי� להקדיש לזה דיו� במועצה ולראות את הערי� התאומות שלנו

ויש ש� , רוצה שתראו שש� יש ב� אד� שאחראי רק על הערי� התאומות

, בתחו� שיתו. הפעולה התרבותי, תקציבי� שאי אפשר בכלל להבי� אות�

, ו יש לנו מה ללמוד מזהחברתי והחינוכי של ערי� תאומות ואני חושב שאנחנ

ובבעיות שבדר$ , ה בבעיות בטחו�"ואנחנו לא צריכי� להתמקד ב, ולהתמקד

אפשר להתמקד , כלל לוקחות את הדברי� החשובי� בסדר היו� הציבורי

ואני ממלי-  לכל אחד , זה חשוב, בכריתת בריתות ע� ערי� תאומות אחרות

  .  כא� לעשות את זה

ובפע� הבאה ג� אנחנו , ותודה ג� על זה שייצגת אותנו, עמוסתודה רבה  : יהודה ב� חמו

  . נשתדל לחלק את זה בי� חברי המועצה. ניסע

  שאילתות: 1סעי+ 

  י שמעו� פר*"הוגש ע, ד סמדר גרוס" עו–ר המועצה הדתית "שאילתא בנושא יו: א

  
נות ר המועצה הדתית לשעבר אני מקבל בשבועות האחרוני� תלו"כאחד שכיה� בתפקיד יו"

 . ממקו� עבודתה, ד סמדר גרוס"עו, ר המועצה הדתית"רבות על היעדרותה המאסיבית של יו

היא הגיעה למקו� עבודתה רק פעמיי� בלבד וג� אז , חודש ימי�, מאז היבחרה, למעשה
  . למש$ דקות מספר
. ר המועצה"כאחד שנלח� מלחמת חורמה עבור הצבת אישה בתפקיד יו, אדוני ראש העיר

ולאחר ". להשביח"גרמה לכלל הציבור הדתי להתנער כליל מהמוסד אותו רצית מלחמה ש
היינו מצפי� שהגברת גרוס תשקיע יו� ולילה , שהרבני� הראשיי� זעמו על הפגיעה בכבוד�

  ". להדביר"בביעור הנגעי� אות� רצית 
 א� .ר אשר באופ� סיסטמטי נמנעת מלהגיע ועושה לביתה"לא ייתכ� מצב שבו למועצה יש יו

, הרי שכבוד ראש העיר הצליח בכ$, "להכעיס"כל הלי$ הבחירה של הגברת גרוס היה בשביל 
ולהגיע על " לדפוק שעו�"א$ א� הכוונה הייתה לייעל את המערכת הרי שהגברת גרוס צריכה 

שתגיש את , במידה ואינה יכולה לפעול כ$. בסיס יומי למספר שעות לטיפול בענייני המועצה
   .התפטרותה

  
ומדוע עד ? סמדר גרוס יש שעות פעילות מוגדרות שנקבעו לה, ד גברת"הא� לעו: שאלתי 

   "?היו� היא לא הראתה נוכחות כלל ועיקר
  

    
  תשובת ראש העיר

  
, א� יש מקו� לדיו� בשאילתה. המועצה הדתית הינה ישות משפטית נפרדת מהעירייה

  .המסגרת היא המועצה הדתית
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במיוחד כאחד . ר המועצה הדתית שנבחרה"ויו,  ר גרוסבנושא של סמד  :שמעו� פר-

ואני רואה פה ג� את השאלה שלי וג� את התשובות , שכיה� בתפקיד הזה

א� זו שאילתה שצריכה לעלות למועצה , אני חושב שאי� טע� בכלל, של$

  . אז חבל בכלל לדו� בה, הדתית

  *י שמעו� פר" הוגש עתרבות תורנית' מנהל מחשאילתא בנושא : ב

בנושא המחלקה לתרבות , אני מציע לעבור לשאילתה השניה. תודה רבה  :יהודה ב� חמו

אתה נוקט , מכיוו� ששוב, יורדת מסדר היו�א$  2.1,תורנית שהוגשה ב

ולכ� אני מבקש אות$ לתק� , שו� עובד עירייה לא משמשש, בשפה בוטה

  . אותה

  . וכ� לתק� את זה בשמחהאבל אני מ.  אני לא חושב שיש פה שפה בוטה  :שמעו� פר-

  י שמעו� פר*" הוגש ע,אמינות יועצת התקשורתשאילתא בנושא : ג

  
אינה מדוייקת , הגברת בשמת אדמו�, שיועצת התקשורת, באופ� עקבי, מזה שבועות מספר"

 . בלשונה וזו בלשו� המעטה

  
� ומייד מקבלי� מפי בכירי, פעמי� רבות שאנו רואי� תגובה אחת של דוברת העירייה

, לא הייתי נדרש להעלות את הנושא הזה. תגובה הסותרת את דבריה לחלוטי�, אחרי�
לא משיבה נכוחה וכל , אילולא ברבי� מ� המקרי� שמתי לב כי הדוברת עונה שלא לעניי�

  . שטות וכזב, אשר היא ממללת ה� דברי הבל
  . רוני פילבסקי, א$ הגברת אדמו� גרמה לי להתגעגע ליוע- הקוד�, לא האמנתי שאומר זאת

, אינני מבי�. הא� אי� קריטריו� המחייב את דוברת העירייה לעמוד בו, כבוד ראש העיר
העובדה . או שתתחמק באמתלאות שונות, שלא תענה, במידה והדוברת לא יודעת מה להשיב

אלא , נתוני� ומסלפת עובדות אינה עושה לכבודו שו� שירות, שהדוברת ממציאה המצאות
  . להיפ$

  
והא� יש , מה כבוד ראש העיר מתכוו� לעשות בקשר לאמינותה של הדוברת: לתי שא

   "?ביקורת על דבריה המפורסמי� טר� ה� מקבלי� פרסו�
  
  
  

  תשובת ראש העיר
  

י "חלק נרשמות ע. תגובות יועצת התקשורת הינ� אחידות ויוצאות לעיתונות בצורה מסודרת
  .וט בהתנהלות העיתונותקטונו מלשל. העיתונאי� כשה� יוצאות מהקשר�
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זה תפקיד כזה ר� וע� שכר כל כ$ , אני לא יודע, בעניי� יועצת התקשורת  :שמעו� פר-

שיועצת תקשורת לא יהיו לה מינימו� תגובות שיהיו שוות לכל , גבוה

אני לא , העיתוני� ואתה טוע� שהעיתונאי� מוציאי� מהקשר� דברי�

במיוחד שאני כתבתי וכבר , שר�ראיתי שו� עיתונאי שהוציא דברי� מהק

שנה אני נמצא בעיתונות ולא ראיתי א. פע� שעיתונאי מוציא מהקשרו שו� 

, ואני חושב שראוי להתייחס אליה .  מה שאתה אומר זה מה שכותבי�. דבר

אפשר לשלוח את זה כתוב , יש לה תגובות שהיא משנה מעיתו� לעיתו�

  . ואני חושב שזה הרבה יותר קל , ומסודר

כל , כל ההודעות נשלחות אני אענה ל$ בנוס. למה שעניתי ל$ בכתב, שמעו�  :יהודה ב� חמו

ואולי בהתחלה זה היה , אי� שו� הודעה, ההודעות שנשלחות לתקשורת

במיוחד בימי רביעי לפני סגירת , שהתייחסנו טלפונית לחלק מהדברי� בלח-

ובדר$ כלל , בכתבהכל , פ לתקשורת"אי� שו� הודעה שמגיעה בע. העיתונאי�

אז בטח ובטח , השאלות ה� אחידות  מכל העיתונאי� שיש נושאי� אחידי�

והיו מספר מקרי� שפשוט חלק , יוצאת תגובה מסודרת וכתובה אחת לכול�

  . ולכ� זה הוצא מהקשרו, מהעיתונאי� לקחו חלק מהתשובה

  י שמעו� פר*" הוגש ע,קאסמי� ברחובות כפר סבאשאילתא בנושא : ד

  
כי בעיריית כפר סבא נכו� להיו� אי� ועדת בטחו� , ר ועדת הביקורת עלי להתריע"וכי"

 . לעירייה אשר מתכנסת באופ� רצי. ועקבי

  
, ובינה לבי� הרשות הפלשתינית, כי כפר סבא היא עיר ספר היושבת על קו התפר, עלינו לזכור

  . יש הפרדה כמלוא נימה בלבד
  

דבר לא "דר בנוחות ובטמינת הראש באדמה לאמר אי� באפשרות עיר כמו כפר סבא להתה
  ". יהיה לי ובשרירות ליבי אל$

. רי�"יכולה להפו$ באחת לעיר מוכת קסמי� ופצמ, כמו העיר שדרות, העיר כפר סבא
  . למותר לציי� כי המרחק בי� עזה לשדרות גדול יותר מאשר מרחק קלקיליה מכפר סבא

  
 הרשויות המקומיות קבל קשות את העיר כפר מבקר המדינה בדוח האחרו� על, זאת ועוד

וא. ועדת הבטחו� של העירייה לא , סבא על כ$ שאי� לה תכנית מסודרת למקרה חירו�
  . התכנסה מספיק כדי להער$ ולהכי� תכנית שכזו

  
בנוגע לנפילה , או מער$ לשעת חירו� בעיר כפר סבא, הא� יש תכנית חירו�: שאלתי 

הא� ועדת הבטחו� של העירייה ). רי�"קסאמי� ופצמ(אפשרית של נשק תלול מסלול 
  "? ומי ה� חבריה , מתכנסת באופ� רצי. ועקבי
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  תשובת ראש העיר
  

א. שזומנת לישיבות , בא� אינ$ יודע שהינ$ חבר בועדה. ועדת הביטחו� מתכנסת כחוק
  . הדבר מראה על זלזול מוחלט בועדה–וכמוב� לא הופעת 
כבעל "נת$ אי� כל גבול לחוצפה ולא אופתע בא� תציע עצמ$ שכ� מבחי, צר לי על פניית$

  ".נסיו�
  

אי� לי , בסדר.  פה פגעת בי ברגשות ואני מוריד אותה מעל סדר היו�. טוב  :שמעו� פר-

, חידשת לי את זה פה, לא ידעתי שאני חבר בוועדת בטחו�, אני מקבל, בעיה

אז אני מודיע . תרק שישלחו לי את ההזמנו, עכשיו אני אדאג להיות נוכח

יש לי את , מי שרוצה לבוא. שיש הרבה חומר שלא מגיע אלי, לכ� כא� חגיגית

  . ודבר כזה לא היה לי, כזה גובה, כל החומר אצלי בבית

  . קוד� כל אתה יושב פה קדנציה שניה, שמעו�, אני ברשות$ אשלי�  :יהודה ב� חמו

  . הייתי במועצה הדתית, אתה שוכח אני מבי�.  קדנציה ראשונה. לא  :שמעו� פר-

אתה התחלת אתנו את הקדנציה .  תאמי� לי שאני יודע מה שאני אומר,  לא  :יהודה ב� חמו

   ,הקודמת 

  . שלושה חודשי�  :שמעו� פר-

אתה יותר משנה לא רק , התחלת אתנו בקדנציה הקודמת. לא הפרעתי ל$: יהודה ב� חמו

, היה מ� הראוי. לביקורתר הוועדה "אלא חבר מועצה בכיר כיו, חבר מועצה

ראוי היה , לפני שתתחיל להעביר ביקורת על אחרי�, ואני אומר את זה

. שתקרא את החוק ותדע שלפחות באיזה וועדות אתה חבר ובאיזה וועדה לא

הוזמנת כמה , שלצערי אני אומר, בטח ובטח בוועדה כמו בוועדת הבטחו�

המועצה לא מקבל את כל אי� מצב שמישהו מחברי . ולצערי לא הגעת, פעמי�

אני שאלתי מספר חברי . י�לח כמו שכול� מקב"מקבל את הדו, ההזמנות

למעט ההערות , כול� מקבלי� את זה במועד, מועצה לגבי קבלת הדואר

כול� , אנחנו בבדיקה של המזכירות. ואני לא יודע למה, שהתקבלו על יד$ 

 וזה נשלח ומרכזי� בסו. שבוע, מקבלי� בתאי� שלה� את כל הדואר

  . אליכ�

  אותו הדבר אמרת לגבי וועדת הכספי�  :שמעו� פר-
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ראוי , לפני שאתה מנסה להעיר ביקורת או להעיר או להאיר, ראוי שלהבא  :יהודה ב� חמו

אתה יכול ג� להוסי. , ולדיוני� בוועדת הבטחו�, שתבדוק טוב טוב את החוק

  . הצעות לסדר, אנחנו עוברי� לנושא הבא. תודה רבה. ולהצטר. אליה�

  הצעות לסדר :2סעי+ 

  י שמעו� פר*"הוגש ע, לנזקקי�בארנונה הצעה לסדר בנושא ביטול ההנחות : א

  י שמעו� פר*"הוגש ע, הצעה לסדר בנושא הוזלת הארנונה: ב

הצעה ראשונה זה שתי הצעות . הגשת ארבע הצעות לסדר, ברשות$  :יהודה ב� חמו

וג� בנושא ההחלטה , ר את שתיה�תנסה לקשו, המתייחסות לנושא הארנונה

  . אנחנו נדו� ביחד

. ההצעה לסדר היא בנושא טיפול ההנחות בארנונה לנזקקי�. אי� שו� בעיה  :שמעו� פר-

   ,עיריית כפר סבא נמצאת עכשיו 

הגשת ארבע . ג� ההצעה השלישית, אני בפרוש אומר. זה ג� בשאלת הארנונה: יהודה ב� חמו

  . בארנונהשתיי� מה� עוסקות , הצעות

   ,אחת באזור תעשיה , ת� לי להסתכל  :שמעו� פר-

  . והשניה על ביטול ההנחות בארנונה, אחת על הוזלת ארנונה, לא  :יהודה ב� חמו

   ,אול� אירועי� . שתיי� רק יש, לא  :שמעו� פר-

אחת בנושא ביטול הנחות והשניה בנושא הוזלת , שתיי� בנושא ארנונה  :יהודה ב� חמו

  . שור את שתיה� ביחדתק, הארנונה

זה היה לפני שהתחילו , 20.12.2004,אני שלחתי את ההצעה הזאת ב. טוב  :שמעו� פר-

ל העירייה יוניא� "לכ� בתחילת שנת התקציב הבאה מנכ, לסדר את התקציב

בתוכנית ההבראה החליט בצעד אסטרטגי כי המוצא היחידי בטיפול 

שות. להמלצה ג� חברי , לצערי. הוא העמקת הגבייה, בגרעונות העירייה

אשר היה במש$ שני� איש סוציאלי במידותיו , ראש העיר יהודה ב� חמו

ההחלטה . הנצר$ והנכל�, את הנזקק, ותמיד ראה לנגד עיניו, והשקפת עולמו

  ,על הגבלת 

אל תעלה אות� , יש פה כבר תחילת דברי� בוטי� שאסור ל$ לקרוא אות�: עמוס גבריאלי

  . לסדר
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  ? יש ג� נכלמי� בעיר שלנו  :ויהודה ב� חמ

את� לא מסתובבי� . אני חושב, אנחנו לא חיי� באותה עיר, אז כנראה, או  :שמעו� פר-

ההחלטה על .  אני מתפלא אני ממשי$ להתפלא,  אני חושב, איפה שאני נמצא

, הביאה לצעדי� חסרי תקדי� בעול� המוניציפלי בכלל, העמקת הגבייה

י� ברוטליי� ואכזריי� שנוקטת העירייה כלפי ולראשונה אנחנו חוזי� בצעד

וסיה לכאשר הנפגעי� העיקריי� ה� אות� שכבות אוכ, כלל האוכלוסיה

לפני מספר . ואשר גורל� לא שפר עליה�, אשר אי� לה יו� ולא לילה, נזקקת

לאור פניות רבות של נזקקי� , שבועות הגשתי הצעה לסדר בנושא מיוחד

שרק לא שילמו חודשיי� או ,  חה לה� גובי�ס כבר של"שעיריית כ, נתמכי�

לא עברו מספר . התחננו על נפש�, ארבעה חודשי� וה� בפית� האחרונה

שהמוזרה שבה� , שבועות וקיבלתי לידי עוד מספר החלטות תמוהת

והאכזרית מכול� היא ההחלטה לבטל את ההנחות לנזקקי� במידה וה� לא 

,  שהנחות אלה מעוגנות בחוקלמותר לציי�. יפרעו את חוב� עד סו. השנה

הרי , שמתירה לעיריות לפגו� במהותו, ואז א� ישנה פרצה בלשו� החוק

נפגעה בצורה , שעיקרה שמירה על כבודו של אד� ועזרה לזולת, שרוח החוק 

ימי� , של גזירות כלכליות, של אובד� דר$, ימי� קשי� ה� לישראל. אנושה

חרי ציבור אמורי� לטפל בזעקות ואנו כנב, שבה� הפער החברתי גדל והול$

ויש אנשי� שאינ� יכולי� , יש אנשי� הרעבי� ללח� ג� בכפר סבא. הנוראות

, אנו ששפר עלינו גורלנו,  לשל� הוצאות לג� ולקנות עו. לשבתות ולחגי�

, על אחת כמה וכמה א� בכספי ציבור עסקינ�, שומה עלינו לעזור ולתמו$

חובה עלינו לנהוג בדר$ המוסר , יכהכספי� שניתני� לה� בש� הבראה ותמ

העירייה היא לא מפעל ולא חברה פרטית שענייניה מאזני . והצדק החברתי

העירייה . אי� לו מקו� בשליחות ציבורית, מי שלא מבי� זאת, רווח והפסד

, ההחלטות התמוהות האלה. צריכה לעזור לנתיניה החלשי� ולתמו$ בה�

או לגזירות שאי� הציבור יכול לעמוד יבי, שבעיקרו� ה� המוצא הקל ביותר

, ודווקא אתה. ואי� אנחנו יכולי� להסתכל על הנזקקי� האלה עי� בעי�. בה�

, האיש שבעבר תמ$ בחלשי� והנזקקי�, שיודע מה� קשיי� כלכליי�, יהודה
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אתה דווקא מוציא לפועל את אחת הגזירות  האכזריות ביותר שידעה רשות 

  . ווסדהימקומית באר- מיו� ה

מועצת העיר : אני מציע פה קוד� כל, א� אנחנו מחברי� את שניה�, אז פה

מועצת העיר מחליטה , מחליטה להעמיק את הגבייה בדר$ אנושית והגיונית 

וכל זאת , כי עיריית כפר סבא תמשי$ להעניק הנחות לנזקקי� כקד�

מועצת העיר מגנה . בהתא� לחוק ולקריטריוני� הנהוגי� במחלקת הרווחה

, במיוחד בהוצאה לפועל ששולחי� לאנשי�. ההתעמרות בחלש ובנזקקאת 

, ובאותה נשימה, וקוראת לראש העיר למצוא דרכי� אחרות לטיפול בגרעו�

שתשנה כליל את השיטה של החלוקה ,מועצת העיר תמנה וועדת ארנונה

ותפעל ליישו� , והנטל של המסי� הנהוגה כיו� לפי אזורי� מוניציפליי�

שתי ההצעות . לית על פי החלטות מבלי לפגוע בזכויותחלוקה סוציא

  ? לחבר עוד איזו הצעה. יהודה, התחברו

  . לפחות חוקית, תשובה. אייל, בתיה, דני, בבקשה  :יהודה ב� חמו

  . זו הצעה לסדר, זה לא תשובה? דני� בזה: עמוס גבריאלי

נו לשמוע את זה אבל תנו ל,  בגדול אסור ל$ לעשות את זה,אתה רוצה   :יהודה ב� חמו

  .מאנשי המקצוע

  ?זה אבל הא� יש דיו� על, לא :עמוס גבריאלי

  ? עמוס, יכול להיות דיו� על משהו לא חוקי  :יהודה ב� חמו

  . אי� לא חוקי  :שמעו� פר-

ולאחר מכ� , ראש העיר צרי$ לענות או איש מקצוע מטעמו, לפני הדיו�, רגע  :בתיה ברא.

  . מחליטי� א� יש דיו�

  . מה זה, העירייה יש לה חוק עזר עירוני  :-שמעו� פר

אני רוצה להבי� את , דני בוסטי�, לפני התשובות המלומדות, אני רוצה להבי�: עמוס גבריאלי

כדי שאני אבי� בכלל , שאלה אחת ששמעו� פר- שאל. השאלות של שמעו� פר-

כי פה יש לנו בעיה ג� להבי� .  את השאלה ולאחר מכ� אבי� ג� את התשובה

אדו� שמעו� פר- אומר , שלא לדבר על התשובות בעניי� הזה, ת השאלותא

,  יש אנשי� שזכאי� להנחות סטטוטוריות, יש הנחות סטטוטוריות: ככה
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 100אני במקו� . כי ה� חייבי� כס. מכוח התערי. הרגיל, ולא מקבלי� אות�

בר לכ� אני כ,  שקלי�10לא שלמתי ,  שקלי� כי אני זכאי להנחה10שקל חייב 

זה מה שאומר שמעו� פר- כטענה . לא זכאי להנחה שמגיעה לי מכוח החוק

  . אחת

  . כלשו� החוק  :יהודה ב� חמו

בואו נשנה את שיטת גביית , הדבר השני ששמעו� מבקש. ברור. קי.או :עמוס גבריאלי

אבל נחלק את זה לפי , ונחלק את זה באופ� שאני לא כל כ$ מבי�, הארנונה

אבל הוא  בעצ� מציע לשנות את שיטת גביית ',  וכואזורי� ולפי החלטה

  . בלבד, הארנונה לפי פרמטרי� של יכולת סוציו אקונומית

  . אני בעד.  אני בעד, תאמי� לי. הלוואי שהיינו יכולי�  :יהודה ב� חמו

  אחד זה ? זה מה שאתה אומר? אלה ההצעות. קי.או: עמוס גבריאלי

  ,שאנחנו יכולי� לקחת החלטות , נית� לעשות אות�יש חוקי עזר עירוניי�  ש  :שמעו� פר-

   ,שלא תהיה אכיפה , הוא אמר ג� דבר שלישי  :דובר

ינואר , אני חודשיי� לא שלמתי. אני את� לכ� דוגמא הכי קלה, לא אכיפה  :שמעו� פר-

אחרי , מה זה. זה חמור מאד.  יו� קיבלתי התרעה15אחרי , 2005פברואר 

.  זה לא יעיל,  א משלמי� שלוש ארבע פעמי�אנשי� ל, באמת, נו, חודשי�

  ). כול� מדברי� יחד(

אני ביקשתי .  בקצרה, בבקשה דני, השאלות של$ הובנו, שמעו�, חברי�  :יהודה ב� חמו

  . לאחד את שתי ההצעות

בקטע של שינוי , הקל ביותר זה לענות לשאלה השניה שעמוס שאל או הבהיר  :דני בוסטי�

החוק מחייב להטיל את הארנונה על . נה על פי חוקאנחנו גובי� ארנו. שיטה

לא על נפח ולא על . אי אפשר להטיל אותה על שו� דבר אחר. יחידות שטח

יש דיבורי� על , זה הבסיס החוקי להטלת ארנונה. זה על פי חוק, הכנסה

יש ערי� שמחייבות נטו ויש , זה שונה בי� עיר לעיר, אגב, על השוואה, השינוי

   ,אבל השיטה הנוהגת היא , ת ברוטוערי� שמחייבו

  . לשנות, א שאפשר א� רוצי�"ז  :שמעו� פר-

  . תרשמו את ההערות. תנו לו לענות: יהודה ב� חמו
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יש , אנחנו נותני� הנחות על פי חוק בלבד. הדבר השני זה עניי� ההנחות  :דני בוסטי�

ד שאות� אשרה מועצת העיר ע, הנחות שה� הנחות על פי קבוצת אוכלוסיה

, עד כמה שאני זוכר,זה בא ג� לדיו� הנה, לתקרה מכסימלית והבאנו את זה

הרעיונות האלה משרד הפני� . ע� רעיונות אולי להפחית, ע� היטל המסי�

ראש הממשלה חת� על תקנות ושר הפני� בא וביטל , ניסה לייש� אות� 

  . וחזר המצב לקדמותו מבחינת ההנחות, וחזר ארצה

היתה תקופת ביניי� קצרה שהעירייה בפועל גבתה .  דגיש את זהצרי$ לה  :גל,גיא בר

  , עלפי חוק

  . חלק מהמסי� ואנחנו מחזירי�. היא חייבה, היא לא גבתה  :דני בוסטי�

והיו� ה� מפוצי� על , היא שלחה מכתבי� למשל לכל התושבי�, היא חייבה  :גיא ב� גל

  . כ$ בעקבות התיקו� החוזר

אי$ מבדילי� בי� מי , חרו� בעניי� אי$ אוכפי� את הגבייההדבר הא. נכו�  :דני בוסטי�

הדברי� האלה ה� . אבל לא רוצה לשל�, שמצבו קשה ומי שמצבו לא קשה

זה שככל שאתה מגיע ע� האכיפה ,  דבר אחד למדנו ע� השני�. בעייתיי�

א� אתה מחכה הרבה . אתה הול$ לפתור בעיות קטנות יותר, מוקד� יותר

החוק מאפשר לנו להתחיל . הרבה יותר קשה לטפל בו, אדוהחוב גדל מ,  זמ�

ארבעה , כלומר. בהודעות דרישה ואכיפה רק אחרי שתי תקופות חיוב

אנחנו , שתי תקופות חיוב שה� תשלו�, אחרי ארבעה חודשי�. חודשי�

ואנחנו נותני� מספיק הודעות , ואז מתחיל הלי$. יכולי� להוציא התרעה

מתו$ רצו� להגיע , י� יותר קשי� באכיפהכדי שלא נגיע לאמצע, מראש

  . לגבייה יותר קלה

א� התושב לא שיל� את יתרות , ביטול ההנחה בסו. שנה, השאלה האחרונה  

יש שני� בעבר שאנחנו לא עשינו את זה מתו$ . זה אכ� כתוב בחוק. החוב

, לא נוריד את זה, שממילא לא משלמי� אמרנו, רצו� להקל על התושבי�

וא� , נדמה לי שמותר לנו על שנתיי� לצבור הנחות. ה בעתידונחזיר את ז

זה שינוי שנעשה לאחרונה . ההנחה מתבטלת, תו$ שנתיי� זה לא משול�

  . בחוק
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,  ובאמת רוצי� להגיע לכא�, עסקי� שרוצי� להגיע לכא�. אז יש לי פה שאלה  :שמעו� פר-

  , קיותועושי� לה� הנחות אלה ענ, ואנחנו מעודדי� אות� להגיע לכא�

  . אי� שו� עסק שיכול לקבל הנחה, סליחה רגע? למי נותני� הנחות: יהודה ב� חמו

  . מעודדי� אות� שיבואו, לא שלא לתת ארנונה בכלל  :שמעו� פר-

אבל הכל  על פי ,  מטר7000יש מי שיש לו מעל  . יש פה ארנונה מדורגת  :דני בוסטי�

  . אישור צו הארנונה

, חברי המועצה.  תעבור להצעות הבאות. תודה רבה? לת תשובותקיב, שמעו�  :יהודה ב� חמו

אני מבקש להוריד את ההצעה ,  י דני בוסטי�"לאור התשובה שהתקבלה ע

  . מסדר היו�

  פה אחד?  מי בעד  

    

     מחליטי� פה אחד להוריד ההצעות לסדר בנושא הארנונה מסדר היו�:201' החלטה מס

  

  י שמעו� פר*"הוגש ע, שיההצעה לסדר בנושא חזות אזור התע: ג

אני חושב . אנחנו חוזרי� עוד פע� להעמקת הגבייה. הגענו לאזור התעשיה  :שמעו� פר-

בשביל להגדיל הכנסות , שאנחנו יכולי� לעשות את זה בצורה יותר טובה

אני חושב שיש לנו אזור תעשיה אזרחי , ולעשות את ההכנסות יותר טובות

אני חושב , א נמצא במצב קטסטרופההו, שהוא נראה קצת כמו קלקיליה

, אזבסטוני�, הסתכלתי, ראיתי, הסתובבתי ש� ע� כמה בעלי עסקי�, שנית�

 אני חושב שלעירייה מותר לעשות ,הכל נראה ש�  ממש , זבל לרוב, צריפי�

, שייראה אחרת, ר שיית� את חזות אזור התעשיה"צעד ולהגיש איזשהו תב

קי� חדשי� שיבואו לקנות שטחי� שאנשי� יוכלו להכנס בו ולעודד עס

להחריב את מה שיש ולעשות דברי� , או להזיז שטחי� שקיימי�, חדשי� ש�

ברגע , אני חושב, החברה הכלכלית יכולה לטפל בזה בקלות. חדשי�

  . ר"שמגישי� תב

וזו הזדמנות לעדכ� את חברי . אני רק אענה בקצרה, ברשותכ�. תודה רבה  :יהודה ב� חמו

ל בשעה טובה ומוצלחת חתמנו ע� עוד חברה נוספת שמגיעה אתמו. המועצה
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ח באופ� מיוחד שהיא מגיעה אני שמ.  התעש'רח מגיעה לUMI,  לכפר סבא

מכיוו� שאני מסכי� לחלוטי� ע� הדברי� ששמעו� אומר לגבי , עשהת' לרח

ג� , והפורו� הזה, לדעתי אנחנו צריכי�. אזור התעשיה היש� בכפר סבא

החלטנו להקל ע� ,  במסגרת של המליאה וועדת המשנהבמסגרת הזאת וג�

 אחוז מפוטנציאל 50ולממש  , יזמי� וע� בעלי קרקעות באזור התעשיה

ההחלטה הזאת . ולא במאה אחוז במכה אחת כמו שעשינו בעבר,  הבנייה

, אני מבר$ את חברי המועצה על ההחלטה. י חברי המועצה"שונתה פה ע

זו חברת , התעש' ור התעשיה היש� ברחוהסנונית הראשונה שהגיעה לאז

UMIשפותחת פה  ג� מוס$ וג� מרכז שרות ארצי  .  

  ?במזרחי או בחדש  :שמעו� פר-

ולכ� זו הזדמנות בשבילי לעדכ� ? לא, אתה מדבר על התעש, במזרחי, בתעש  :יהודה ב� חמו

ואני , היתה ג� הרמת כוסית ע� נציגי החברה, כמנויכי אתמול ס, אתכ�

 שה� בהחלט מתכווני� ג� לרכוש עוד קרקעות נוספות באזור מקווה מאד

אני , שמעו�,לגבי חזות אזור התעשיה.  על מנת להשקיע כא�, התעשיה

, אנחנו בנושא הזה מקדישי� הרבה מאד מחשבה, בהחלט מסכי� את$

ג� נתנו , א� שמת� לב, כי באותה הזדמנות, מחשבה להביא לכא� יזמי�

נדמה לי אפילו של חנות , את החזות החיצוניתאישור לקטע מסחרי שישנה 

ואז זה , המטרה היא לשנות קוד� כל את המבני�, רהיטי� וכאלה, דגי�

אנחנו צריכי� , אבל חד משמעית אתה צודק. ישלי$ ג� על הרחוב כולו

אלא באמצעות עיריית , לא באמצעות החברה הכלכלית, להשקיע בעניי� הזה

אבל העידוד כרגע הוא להביא את היזמי� , אנחנו עושי� את זה. כפר סבא

  . וזה יית� השלכה ג� על הרחוב, שישנו את המבני�

  . ר"צרי$ לשנות את התב  :שמעו� פר-

יש מדיניות של , ר"אני לא מציע לאשר  התב, ר"אני לא מדבר כרגע על תב: יהודה ב� חמו

ר שאישרנו פה ג� לנקיו� וג� "חלק מהתב. שינוי חזות פני העיר בכלל

נוגע ג� לאזור התעשיה מי שנמצא באזור ', לצביעת עמודי� ותחזוקה וכו

אני לא שבע רצו� ממה שקורה . יכולי� לראות, ואתה נמצא הרבה, התעשיה
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עוד לא , עדיי� השינוי הוא. אבל יש שינוי מתחילת הקדנציה להיו�,  היו�

, תמדרכו, אני מאמי� שבמקביל לתחזוקת הכבישי�. הגענו למנוחה ולנחלה

ע� היזמי� החדשי� נוכל לשנות לגמרי את חזות , תמרורי�, גינו�, עמודי�

  , שבאמת הוא מתבקש, התעשיהאזור פני 

  . ר שמיועד לכל הדברי� אלה"יש תב  :שמעו� פר-

ר שהוקצה היה על "החלטנו בפורו� הזה שהתב, לא אני, כבר החלטת את זה  :יהודה ב� חמו

ג� ליוספטל וג� , ג� לעליה,  ג� לתעשיההול2$  מליו� 4,חלק מ. 2 מליו� 4

אני מציע את ההצעה הזאת להוריד , א� כ$. החלטנו על זה. בניההלמרכז 

אני .  ירי� את ידו,מי בעד להסיר את ההצעה הזו מסדר היו� . מסדר היו�

? אתה מוריד את ההצעה של$ מסדר היו�. חייב להוריד אותה מסדר היו�

כול� . (כ$ אומרת לי המשפטנית,  לא לאשראו לאשר או, אני צרי$ להוריד

א� התשובה ? אני חייב להוריד אותה מסדר היו�, בתיה). מדברי� יחד

אני , ההצעה לסדר יורדת.  מה אני יכול לעשות, חייבי� להצביע? מספקת

, ר בעבר"היות ואושר תב, מציע להוריד את ההצעה הזאת מסדר היו�

  ?רי� את ידוי, מי בעד. שמתייחס ג� לאזור התעשיה

  הצבעה

 סיימו�,  קוגמ�טל,  ב� גלגיא, יעקב אוחיו�,  ב� חמויהודה,  אלגוב יפתח:בעד

  . כברה בני, ש" ציבוקי,  פזרינה,  יואלאיציק, גולדמ�

  אי�: נגד

  .יואל ברו$, שמעו� פר-, עמוס גבריאלי, אמיר גבע,  אריה אברה�:נמנע

  

  .ר בנושא אזור התעשיה מסדר היו�   מחליטי� להוריד ההצעה לסד:202' החלטה מס

  

אני חושב שבכל זאת אזור התעשיה . יהודה, אני רוצה בשתי מילי� בכל זאת  :אמיר גבע

אני לא אומר חברה , ר"אני לא אומר דר$ תב. המזרחי צרי$ לקבל עיו� מיוחד

כי זה באמת .  אבל אני אומר שצרי$ להיות צוות שיעסוק בנושא, כלכלית

אני באתי לש� וחשבתי שאני משביח .  בושה וחרפהבאמת. בושה וחרפה
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זה שווה . פשוט עצוב הדבר הזה. אבל אני טובע בתו מה שקורה ש�, אותו

  . דיו� ומחשבה

  . אני חושב ששווה הרבה יותר מאשר דיו�  :יהודה ב� חמו

ע� כל , אתה יודע מה. זה לא הפתרו�. זה לא שיבואו מוסכי� ומכוניות  :אמיר גבע

.  זה ג� מוס$.  זה לא מה שאני רוצה לראות באזור התעשיהUMI,הכבוד ל

, זה יותר טוב מכלו�, אני יודע). כול� מדברי� יחד.  (זה יותר טוב מכלו�

  .זה הכל, כל מה שאמרתי מצרי$ מחשבה, אבל זה צרי$ מחשבה

אני אגיד ל$ . ואני אפילו יותר ממסכי� אתה, אני מקבל את ההערה של$  :יהודה ב� חמו

שאנחנו לא , שיש לנו החלטה עקרונית לאזור תעשיה עתיר ידע,  מזהיותר

אתה לא יכול לא לפתוח באזור התעשיה . טק שו� כלו�,מכניסי� למעט היי

, תאמי� לי שאני מקבל את זה,  אני לא כועס,לא לתת מענה ג� , בכפר סבא

ואני חושב שבהחלט אנחנו צריכי� להקי� צוות שיחשוב על נושא חזות פני 

   ,לכ� אני מציע . אבל זה לא הדיו� כרגע. זור התעשיהא

אני מקווה ורואה את כל מוסכי .  זה הכל, אני רק הסברתי למה נמנעתי  :אמיר גבע

.  ג� אמריקאיות והכל, ג� אירופאיות, המכירה היפי� ביותר של מכוניות

  ). כול� מדברי� יחד(

אני . צוות בנושא אזור  התעשיה החדשלהקי� , מה שהוא העיר זה נכו�, אייל  :יהודה ב� חמו

  . מקבל את זה

  י שמעו� פר*"הצעה לסדר בנושא אול� אירועי� בשכונות המזרחיות הוגש ע: ד

, ההדרי�, מדובר ביוספטל, לגבי ההצעה לסדר בנושא השכונות המזרחיות  :שמעו� פר-

  , גבעת אשכול

  ?משהו, תיש ל$ איזה כתוב? אתה ממלי- על איזו כתובת  :יהודה ב� חמו

זה בגלל המצב הכלכלי , מה שאני רוצה.  85/9שלמה המל$ ' רח. יש לי  :שמעו� פר-

הגזירות הכלכליות , והוא הול$ ומחרי., והחברתי שנקלעי� לו היו�

אנשי� הולכי� ומדברי� על כ$ שעד כדי כ$ שכבר , הארציות והפנימיות

הייתי , ודההייתי באור יה, שמחות ה� לא יכולי� להרשות לעצמ� לעשות

אי$ , ראיתי ש� ממש תענוג להסתכל, הייתי בירוח� בשבוע שעבר, ביהוד
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שמשמש לאנשי� שנזקקי� וצריכי� את האול� ע� , במבנה שלה עירייה ש�

שהיה , יש ביוספטל את האול� אירועי�, יש באזור התעשיה, כסאות וציוד

אפשר . באמת יש ש� אול� אירועי� זרוק ומוזנח, במרכז מה שהיה בזמנו

  . לשפ- ולסדר אותו

  .תאמי� לי שהוא יודע איפה  :יהודה ב� חמו

ש� זה , ליד בנק הפועלי�, לוי אשכול' ברח, אי$ קוראי� למקו� אני לא יודע  :שמעו� פר-

אפילו , לפי המצב, לפי הקריטריוני� של הרווחה, ולתת לכל ב� אד�, מוזנח

  , להשכיר לו את זה סמלי

נעלה את , תחליט, אנחנו צריכי� להעלות את הארנונה, ת אול� כזהכדי לבנו  :יהודה ב� חמו

  ? הארנונה ונקנה את זה

  . אז תרכוש אותו, לא צרי$, ש� זה מבנה עירייה  :שמעו� פר-

  ? מאיפה תקנה את זה, לא יהיה לנו כס., אז אתה מוריד את הארנונה  :יהודה ב� חמו

  . אי� לי בעיה, נות אותואני מוכ� לק, העירייה תת� לי הלוואה  :שמעו� פר-

  . אז תעמיד את זה להצבעה כהחלטה  :יהודה ב� חמו

זו הצעת החלטה שאני חושב שצרי$ לעשות במיוחד לאנשי� ש� וזה ישמש   :שמעו� פר-

  . ג� אחרי� א� רוצי� במרכז העיר

  . גיא, בבקשה. אני פותח את זה לדיו�, התייחסות של החברי�: יהודה ב� חמו

   , חושב שהעירייה דווקא נותנת  את דעתה אני  :גיא ב� גל

  . שהחברי� יענו, אני לא רוצה לענות  :יהודה ב� חמו

אתה , השבוע, עו�במקרה שמ, ואני יכול להעיד, נותנת את דעתה לעניי� הזה  :גיא ב� גל

, שאבינוע� ואני היינו שותפי� לה, יודע  שהיתה פניה ישירות אל ראש העיר

כמו , לכנס פה למשל את הכינוס הארצי של הנוער העובד והנוער העובד

, וה� רצו לצור$ העניי�, בלשו� המעטה, לא משופע במשאבי�, שאתה יודע

, ומאד ברור, סודרובאופ� מאד מ, אות� הקבוצות שאתה מתאר בהצעה של$

אני .  צמצמו בצורה משמעותית את העלות שה� רצו לשכור אול� אירועי�

, שא� תהיה פניה רצינית מאורגנת קהילתית, אני מתקשה להאמי�, אומר ל$
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שיש ש� מקומות , ולבית האב�, של קבוצת אנשי� אפילו לבית הנוער עציו�

   ,שיכולי� 

  . תחשוב על המטרד, בחיי$?  לעשות חתונותבמחס� ציבורי אתה יכול  :יהודה ב� חמו

ובלי , לצור$ העניי� בתי כנסת ג� עוני�  להצעה הזאת, יש מספיק בתי ציבור  :גיא ב� גל

אפשר ש� לעשות וזה יכול . בשכונת יוספטל לא חסרי� בתי כנסת, עי� רע

אני לא חושב שהעירייה אטומה לצרכי� . לתת מענה לדברי� האלה

  .החברתיי� 

, להקי� אול� אירועי� בלב אזור המגורי�, אני אומר בפרוש,  גיא, חברי�   :ב� חמויהודה 

זה בדיוק מה , אתה רוצה להוריד את הרמה של החיי� שלנו לאור יהודה

ג� כשיש מקרי� של משפחות , לכ� אני בא ואומר. שאתה רוצה לעשות

, ישנ� מקומות שמשכירי� אות� במחיר מוזל מאד, שנדרשות למקו� מוזל

,ב,  אני אומר את זה כאחד שעבד ש� לא מעט שני�, כמו מועצת הפועלי�

 אתה 11כי עד ,  בלילה10עד ,  שקלי� משכירי� את זה לערב של�700,800

ויש הרב ה מאד תלונות , אתה לא יכול להקי�, צרי$ לכבות את המוסיקה

שיש אולמות ובתי כנסת שיש ש� הרבה , ואתה בי� האנשי� שמתלונני�

אז תמרר את החיי� של תושבי יוספטל  בגלל שאתה מקי� אול� . �רעשי

  . בני בבקשה, אני לא מציע בכלל את הנושא הזה. בלב אזור מגורי�

אי אפשר להתעל� . הצור$ שעלה כא� הוא צור$ אמיתי, אני מכיר בעניי�  :בני כברה

במישור של הא� , צרי$ לבחו� את זה במישור האחר, אבל מצד שני. מזה

נושא של . ואני רוצה לומר דבר מאד מאד פשוט,  קיימת אפשרות כזאתבכלל

שלא צרי$ בשביל זה , יש לנו אולמות בכפר סבא, בוא נאמר, אולמות שמחה

איננו יכולי� לאפשר , ולמרות זאת.א� רוצי� ללכת ולהקי� אול�, להקי�

את� לכ� . בשל הבעיה שיהודה הציג אותה כא�.  להפעיל אות� כאולמות

ששני� למשל שימש לשמחות לאירועי� , יש פה אול� של בני עקיבא, אדוגמ

היה עוד מקו� בכנפי . חינה וכל הדברי� האלה, א� זה בר מצוה, קטני�

למשל קחו את בית הכנסת הגדול בתל , בית הכנסת ע- החיי�, נשרי� למשל

, אבל התלונות סביב העניי� הזה, א מקומות ישנ�"ז. ע� האול� שלו, חי
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במועצת , אפילו אגב. ות סביב העניי� הזה רבות מאד ולא נית� לאשרהתלונ

אי אפשר בכלל , זאת בעיה שאי אפשר ג� ש� לקיי�, הפועלי� שיהודה אמר

, א שהרשות לא יכולה לקחת על עצמה שו� אחריות ולאשר למשל"ז, לקיי�

אבל צרי$ ,  הצור$ קיי�, לכ� לדעתי. שימוש חורג במקו� שהוא אזור מגורי�

יכול להיות שימצאו מקו� באזור . למצוא את זה בכלל במקו� אחר

אבל לא במרכז אוכלוסי� בשו� פני� ,  אדרבא ואדרבא,מקו� כזה , התעשיה

נניח שאתה מאשר .  כי בעצ� אנחנו תוקעי� לעצמנו מקלות בגלגלי�, ואופ�

אבל עדיי� אתה נמצא בבעיה אמיתית של המטרדי� , את זה כשימוש חורג

  . �שקיימי

  ? עוד מישהו רוצה לדבר או שאנחנו מסכמי�, בבקשה, אברה�. תודה בני  :יהודה ב� חמו

, זה מקו� שג� מביאי� אוכל, אול� אירועי� זה לא רק מקו� שבו חוגגי�  :אריה אברה�

אני לא . 'וזה סיפור של משרד הבריאות וכו', וכו' קייטרינג וכו, מבשלי�

אפילו , וצה לעשות בר מצווה לב�אני ר: מכיר משפחה אחת שבאה ואמרה

ולא ניסינו וג� , ואי� לה את האמצעי� לכ$', בת מצווה לבת וחתונה וכו

במקו� שזה לא , את המקו� המתאי�, הצלחנו להשיג את התור� המתאי�

, למשל, הא ראיה. מפריע לא. אחד ויש לו את כל האישורי� המתאימי�

 ילדי� ע� 18 גודל של בשבוע זה אנחנו חוגגי� במועדו� ליונס בסדר

זה ארגו� . זה בכלל לא בית ספר. את טקס הבר מצוה שלה�, משפחותיה�

  . ויש כמוהו עוד כמה, מתנדבי� אחד

אנחנו לא יודעי� , ואתה אומר שה� נזקקי�, זה מזכיר לי שהאנשי� שבאי�  

,  משפחות שלא קיבלו300שישנ� , ציינת פה בחדר הזה, לפני כשנה, עליה�

ל ג� "וכנ, לא טיפלתי בזה וחבל, לא העברת לי, עביר לי רשימהוהבטחת לה

א� היא , וצרי$ לנצל את הכתובת הזאת. ישנה כתובת. לגבי האנשי� האלה

צרי$ ,אבל כל עוד שהיא לא נכשלת, צרי$ למצוא את הפתרו� האחר, תכשל

כאשר הוא , להשתמש בה ולהפעיל אותה ולא להפעיל בצורה כזאת אול� כזה

  . כ$ הרבה בעיות שאנחנו לא נצא מה�יצור כל 
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, אני לא מקבל תקציב מא. מקו� פה, אני עדיי� מחפש לה�, לגבי הנזקקי�  :שמעו� פר-

  . ולכ� אני לא חייב די� וחשבו� לא. אחד

  . אבל אנחנו רוצי� לעזור לה�  :אריה אברה�

. ספיקאבל זה לא מ, זה לא שה� לא מקבלי�, ה� מקבלי� מהרווחה, בסדר  :שמעו� פר-

להספיק לב� אד� מחמש מקומות שהיה רגיל , זה מינימו� שבמינימו�

  . זה הרס בשבילו, פתאו� להגיד לו תבוא למקו� אחד, לקבל

  ?  המשפחות האלה מקבלות ג� מהרווחה300,אתה אומר ש  :אריה אברה�

  . מה� שמקבלי� מהרווחה120,130יש מעל . חלק� הגדול מקבל מהרווחה  :שמעו� פר-

אפשר להוריד את ההצעה הזאת ,  שאפשר לסכ�, אני מבי� מרוח הדברי�  :ב� חמויהודה 

  . מסדר היו�

  הצבעה

סיימו� , טל קוגמ�, גיא ב� גל, יעקב אוחיו�, יהודה ב� חמו, יפתח אלגוב: בעד

אמיר , אריה אברה�, בני כברה, ש"בוקי צי, רינה פז, איציק יואל, גולדמ�

  .יואל ברו$, שמעו� פר-, עמוס גבריאלי, גבע

   שמעו� פר-:נגד

  

 ארועי� בשכונות המזרחיות    מחליטי� להוריד ההצעה לסדר בנושא :203' החלטה מס

�  .מסדר היו

  

ולכ�  אני מבקש רשות הפע� של , בקשת עבודה, יש לי משהו דחו., יהודה  :שמעו� פר-

אתה רוצה . צרי$ רק לאשר אותו, ח של הביקורת"הכנו את כל הדו, בוקי

  . קבעו אתי כבר לפני שלושה שבועות בשביל הדבר הזה?  מובטללהשאר

  . תעשה את זה מהר  :יהודה ב� חמו

  . אי� לי בעיה, בבקשה, תעשה את זה עכשיו  :שמעו� פר-

להכנס לעוד , המועצה מ� המניי� אפשר להפסיק את המליאה את? מותר לנו  :יהודה ב� חמו

אני מוכ� בתנאי ?  אחדוא� מקבלי� פה? לחזור לא? מ� המניי� ולחזור

אנחנו מקדימי� את , לבקשתו של שמעו�, ההפ$. שתהיה הסכמה פה אחד
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, לא נענה לכל אחד. אבל בתנאי שזה מתקבל פה אחד עכשיו, הדיו� בדוחות

להפסיק את הישיבה , ואני מציע להיענות לבקשה,שמעו� פר- מבקש, חברי�

מכיוו� , וחות הביקורתשתדו� בד, לעבור לישיבה שלא מ� המניי�,מ� המניי�

נחזור לישיבה שמ� , לאחר שנסיי� את הדיו�, ר וועדת הביקורת"שהוא יו

. בתנאי שההחלטות האלה מתקבלות פה אחד, בתיה אומרת שאפשר. המניי�

השיקול ששמעו� פר- צרי$ לצאת ? מי בעד? אפשר לקבל את זה פה אחד

  . פה אחד?  בעדמי, פגישותעמוס ואיציק יש לה� ג� כ� , לפגישת עבודה

  הצבעה  

סיימו� , טל קוגמ�, גיא ב� גל, יעקב אוחיו�, יהודה ב� חמו, יפתח אלגוב: בעד

אמיר , אריה אברה�, בני כברה, ש"בוקי צי, רינה פז, איציק יואל, גולדמ�

  .שמעו� פר-, יואל ברו$, שמעו� פר-, עמוס גבריאלי, גבע

  

פסיק את ישיבת המועצה ה אחד להמחליטי� פלבקשת מספר חברי�   :204' החלטה מס

ישיבת המועצה שלא מ� לדו� בנושאי� שעל סדר יו� שמ� המניי� ולעבור 

   .המניי�

  

  הפסקה

, ברשותכ�, חברי�. 3. לסעי. מס, אנחנו חוזרי� לדיו� בישיבה שמ� המניי�  :יהודה ב� חמו

בגלל שקרתה תאונה , פשוט אייל עזב פה. ח"אני צרי$ ללכת לביה

,   רעייתו חגיתאבא של, והתאונה שדיווחת עליה,  פינת ב� גוריו�בטרומפלדור

ש� להוא נמצא בטיפול ואני צרי$ ללכת , המצב בסדר, ח מאיר"נמצא בבי

כי זה החלטות של  , או שנאשרר,  או שנפסיק את הישיבה עכשיו. לעזור

וועדה להקצאת קרקעות וזה חומר שנשלח , וועדות תמיכות, וועדות כספי�

   .מראשליכ� א
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  :9.5.2005אישור פרוטוקול וועדת כספי� מיו� : 4 סעי+

הא� אפשר לאשר את סעי. ? לוועדת כספי� יש הערות למישהו מ� החברי�  :יהודה ב� חמו

  ? כספי�אישור פרוטוקול וועדת, 4מי בעד לאשר את סעי. . תודה? 4

 500,מדובר ב,  י�ר"זה הסעי. האחרו� בתב, התיקו� האמנותי. יש לי הערה  :גיא ב� גל

אני רק רוצה לשת. אתכ� במידע שהגיע לידי , כמוב� שכולנו בעד. ח"אל. ש

עקב החשש : הגיע מכתב מהאתר הרשמי של המשרד לאיכות הסביבה. היו�

   ,לחשיפה לקרינה דורש המשרד לאיכות הסביבה 

, .ענות סזה לא ארו. אני אחסו$ ל$ את הזמ�. .עאתה מדבר על ארונות הס  :יהודה ב� חמו

  . זה פיסול סביבתי

  . אני חוזר בי  :גיא ב� גל

 יש שבוע 10.6,עד ה, 5.6,ב, ג� אני רוצה להודיע לכ� איזושהי הודעה  :אריה אברה�

במסגרת הזו יבוצעו מספר פעילויות ואני אשמח מאד א� . המתנדב בעיר

אני רוצה להקריא לכ� פחות או יותר את . מירב חברי המועצה ישתתפו בה�

 יש יו� כיי. לנוער מתנדב בבריכת הקנטרי 5.6ביו� ראשו� .  מתוכנ�מה

 יש סיו� קורס ניהול והפעלת  בני נוער צעירי� מתנדבי� של 5:30,וב, קלאב

של ,   יש סיו� קורס מנהיגות נשית7:30,וג� ב, � ומחלקת הנוער"עמותת אמ

יש , ביו� שני. צעירה של שיתו. ע� ויצו כפר סבא והמחלקה למעמד האשה

, בתיכו� הרצוג סמינר העוצמה בתגמול מתנדבי� שנער$ ג� מקיבו- אפיקי�

.  ו כפר סבא"ובערב יש מפגש ע� ראשי הארגוני� בעיר ובני ובנות זוגת� בויצ

, ביו� שלישי ישנו יו� עיו� ביצחק רבי� על התנדבות נוער את$ קולטי�

ודות הוקרה שכולכ� מוזמני� להיכל התרבות לתע, ובערב יש את פרס גלר

ביו� . לקחתי את הזמ� לזה. וקבלת תעודות הוקרה למתנדבי� מצטייני�

, רביעי יש מפגש בנושא עידוד ההתנדבות במסגרות השונות וביו� חמישי

, מרכז יו� הקשיש הפתוח יחד ע� העמותה במועדו� חצב. ישנ� שתי פעילויות

יש לנו ,  בערב6ובנוס. על זה יהיה שיתו. ג� ע� גיא ב� גל בשעה 

ערב הוקרה לארגוני� המתנדבי� למע� , באודיטוריו� תורמי� ונתרמי�

  . במעמד ראש העיר, כולכ� מוזמני�, בבקשה. נכי� בעיר
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קבוצת הכדורגל , לאלה מכ� שלא יודעי�, בהמש$ לדבריו של אריה אברה�  :יש'בוקי צ

בת במוצאי ש. ואנחנו מברכי� על כ$, של  הפועל כפר סבא  עלתה לליגת העל

  .  תקבלו הזמנות8:30בשעה 

חטיבת אלו� זכו במקו� ראשו� . תודה רבה. יעשו סבב טלפוני� לכול�  :יהודה ב� חמו

פה אחד . פה אחד. תודה רבה? 4וועדת הכספי� אפשר לאשר סעי. . בכדורע.

  . של הנוכחי�

  הצבעה  

מו� סיי, טל קוגמ�, גיא ב� גל, יעקב אוחיו�, יהודה ב� חמו, יפתח אלגוב: בעד

שמעו� , אמיר גבע, אריה אברה�, בני כברה, ש"בוקי צי, רינה פז, גולדמ�

  .יואל ברו$, פר-

ר זה " תב.6 ולא ר" תב7 מאשרי� לדברי הגזבר אנחנו. 4רק הערה לסעי. : יהודה ב� חמו

דני , ח שאמיר גבע"בנושא של האיג, 2 אל. 150יש החלטת ועדת כספי� . 2 אל. 150

  .מכי� את הנושאבוסטי� ואייל צוות ה

  

 המצור+ 05/0509/  מאשרי� פה אחד את פרוטוקול ועדת הכספי� מיו� :205' החלטה מס

  .לפרוטוקול

  

  :20/04/05 מיו� פרוטוקול וועדת תמיכות: 5סעי+ 

  :05/0327/אישור תיקו� פרוטוקול ועדת תמיכות מיו� : 6סעי+ 

אפשר לאשר פה ? יש הערות, פרוטוקול וועדת תמיכות 5סעי. : יהודה ב� חמו

, אני מודה לחברי�? פה אחד של הנוכחי�. ע� התיקו� שנוס. היו�? אחד

  .  6כולל סעי. .  תודה רבה

  הצבעה

סיימו� , טל קוגמ�, גיא ב� גל, יעקב אוחיו�, יהודה ב� חמו, יפתח אלגוב: בעד

שמעו� , אמיר גבע, אריה אברה�, בני כברה, ש"בוקי צי, רינה פז, גולדמ�

  .ל ברו$יוא, פר-
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ותיקו�  05/0420/  מאשרי� פה אחד את פרוטוקול ועדת תמיכות מיו� :620' החלטה מס

 �  . לפרוטוקולפי�המצור 27/03/05פרוטוקול ועדת תמיכות מיו

  

  :חניהמינוי פקיד גביה לצור) גביית חובות של קנסות : 7סעי+ 

  . תודה רבה?  הנוכחי�אפשר לאשר פה אחד של,  לגבי מאיר אלקיי�7סעי.   :יהודה ב� חמו

  הצבעה    

סיימו� , טל קוגמ�, גיא ב� גל, יעקב אוחיו�, יהודה ב� חמו, יפתח אלגוב: בעד

שמעו� , אמיר גבע, אריה אברה�, בני כברה, ש"בוקי צי, רינה פז, גולדמ�

  .יואל ברו$, פר-

  

כות מנהל אג+ א,   מאשרי� פה אחד את את מינויו של מר מאיר אלקיי�:207' החלטה מס

  .חניההסביבה כפקיד גביה לצור) גביית חובות של קנסות 

  

  :27ראשוני� '  ברח6435 בגוש 236אישור פרסו� מכרז פומבי למכירת חלקה : 8סעי+ 

  ? אפשר לאשר פה אחד של הנוכחי�.  אישור פרסו� מכרז פומבי, 8סעי.   :יהודה ב� חמו

  הצבעה

סיימו� , טל קוגמ�,  גיא ב� גל,יעקב אוחיו�, יהודה ב� חמו, יפתח אלגוב: בעד

שמעו� , אמיר גבע, אריה אברה�, בני כברה, ש"בוקי צי, רינה פז, גולדמ�

  .יואל ברו$, פר-

  

 6435 בגוש 236פרסו� מכרז פומבי למכירת חלקה   מאשרי� פה אחד :208' החלטה מס

  .27הראשוני� ' ברח

  

  :בוסל' הכרזה על הרחבת כביש וסלילת מדרכה ברח: 9סעי+ 

?   אפשר לאשר פה אחד של הנוכחי�9סעי. . אפשר לאשר הכרזה של רחוב  :יהודה ב� חמו

  .  כבר אושר6סעי. .  תודה רבה
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  הצבעה

סיימו� , טל קוגמ�, גיא ב� גל, יעקב אוחיו�, יהודה ב� חמו, יפתח אלגוב: בעד

שמעו� , אמיר גבע, אריה אברה�, בני כברה, ש"בוקי צי, רינה פז, גולדמ�

  .אל ברו$יו, פר-

  

  מאשרי� פה אחד הכרזה על הרחבת כביש והשלמת סלילת מדרכה :209' החלטה מס

  .כמצור+ לפרוטוקולבוסל ' ברח

  

  :99,98,97' מינוי חברי� לוועדות הרשות בהתא� לתיקו� פקודת העיריות מס: 10סעי+ 

 אנחנו ,א� יהיו אי הסכמות, אני רוצה לראות שיש את ההסכמות, 10סעי. : יהודה ב� חמו

הוועדה לאיכות , על פי החוק החדש וועדת החינו$. מינוי שלוש וועדות. נדו�

ההרכב . הסביבה והוועדה למניעת סמי�  צריכות להיות וועדות מקצועיות

וועדת החינו$ צריכה למנות את ראש העיר או . שהיה עד היו� כבר לא תק.

ס "בתיהשני נציגי� של , שלושה עד ששה חברי מועצה, ר"מ כיו"ממ

, נציג וועד ההורי�,  שהארגוני� שלה� ישלחו אות�, היסודיי� ועל יסודיי�

זו ). כול� מדברי� יחד.  (נציג מועצת הנוער העירונית או מועצת התלמידי� 

, תראו, אני מציע, עכשיו, וועדה מקצועית שיש בה נציגות ג� של חברי מועצה

אהרו� ,  היו אבינוע�,מכיוו� שבוועדת החינו$ היו חמישה חברי מועצה

אני מציע להשאיר את כל , טל קוגמ� וגיא ב� גל, יש'בוקי צ, זיידנברג

כל חברי וועדת החינו$ אנחנו נודה לאלה , ולהוסי. אליה� אותי, החמישה

מועצת ,  שיוצאי� ונשלח מינוי לתפקידי� הפורמליסטי� כמו וועד ההורי�

ו את השמות של נציגי עדיי� אי� לנ. ס"הנוער העירונית ומנהלי בתיה

נביא , להביא משקיפי� בסדר. כי הארגוני� צריכי� לשלוח אות�, ס"בתיה

ארגו� המורי� .  י הארגוני�"ס מתמני� ע"נציגי בתיה. �"ג� את האו

מי בעד .  מנהלי� בלבד או סגני� שלה�. ה� מחליטי�. והסתדרות המורי�

  ? לאשר את הסעי.

  ? יגה אחתמוועד ההורי� זו רק נצ  :טל קוגמ�
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זה , המפתח בחוק.  מ� לצור$ העניי� או א� ישלחו מישהו במקומה'סיגל קוצ  :יהודה ב� חמו

למה ? עכשיו את� אומרי� לי את זה). כול� מדברי� יחד.  (עבר חוק כנסת

. אני אמצא דר$ להוציא מישהו ולהכניס מישהו אחר? את� לא מדברי� לפני

לאחר מכ� כל .  ההרכב הזהאני מבקש לאשר את. מ את�"אני אנהל מו

. לבוא אתי בדי� ודברי�,  ג� בני מעוניי� בנציג, הסיעות שמעונינות בנציגי�

   ,אני צרי$  

  . הרי היו נציגי� אחרי� לכל הסיעות  :בנימי� כברה

להוסי. , לא נוציא א. אחד מהחברי�. אני מעמיד את זה להצבעה, חברי�: יהודה ב� חמו

את , ולמנות טנטיבית את אות� פונקציות, חייבבגלל שהחוק מ, ר"אותי כיו

א אנחנו "ז.  אלא אחרי שה� ישלחו לנו, השמות לא נוכל לאשרר היו�

  ? מי בעד. מאשרי� אות� מראש

  הצבעה

סיימו� , טל קוגמ�, גיא ב� גל, יעקב אוחיו�, יהודה ב� חמו, יפתח אלגוב: בעד

שמעו� , אמיר גבע, אריה אברה�, בני כברה, ש"בוקי צי, רינה פז, גולדמ�

  .יואל ברו$, פר-

   אי�:נגד

  אמיר גבע,  יעקב אוחיו�:נמנע

  

ר "יו, יהודה ב� חמו: את הרכב ועדת החינו) כדלקמ�  מאשרי� פה אחד :210' החלטה מס

ר טל "ד, ש"ר בוקי צי"ד, ר אהרו� זיידנברג"ד, וחברי� אבינוע� גרנות

  .קוגמ� וגיא ב� גל

  

, שוב, הוועדה לאיכות הסביבה על פי החוק:  הוועדה לאיכות הסביבה  

אני , צריכה להיות ראשי הסיעות שמעונייני� שאחרי זה יהיו לה� נציגי�

אבל אני לא יכול לעצור את פעולות הוועדות , מוכ� לשבת אתכ� ולדבר

יכולת� , קיבלת� את סדר היו� בשבוע שעבר. ולהגיד עד שמישהו ייבחר

גיע לדברי� כמו שהגעתי היו� לדי� ודברי� אולי הייתי מ, להרי� אלי טלפו�
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מתי , סליחה?  מתי קיבלת� את סדר היו� של הישיבה,בנושא וועדת 

עובד בכיר , איכות הסביבה ארבעה חברי מועצה? קיבלת� את סדר היו�

את , שני נציגי ציבור שה� תושבי העיר, שהוא אחראי לתחו� איכות הסביבה

שעניינ� בשמירת , רגוני� מקומיי�האחד תבחר המועצה בהתייעצות ע� א

אי� לנו עדיי� את . ואת האחר יבחרו ארגוני� מקומיי�,איכות הסביבה

עדיי� קשה לזהות מי ה� הארגוני� הארציי� .  השמות של הארגוני� האלה

לדיו� יוזמ� דר$ קבע נציג , מה שאני מציע. 'שנציגי� שגרי� בכפר סבא וכו

ר " היות וסיימו� גולדמ� היה עד היו� יו,מה שאני מציע. 'וכו, ארגו� ארצי

יפתח אלגוב בשיחה אתו . הוא עשה עבודה טובה. להשאיר אותו. א, הוועדה

אברה� , יש'נמצאי� בוקי צ, ר"סיימו� יו. ביקש לא להיות בוועדה הזאת

   ,אני , רינה פז ואיציק יואל, מולא

  . אני לא נמצאת  :רינה פז

 מולה, בוקי חבר, ר"ועצה סיימו� יוזה לאשר את חברי המ, אז מה שאני מציע  :יהודה ב� חמו

? ענייני�, אשה? את בטוחה שאת לא רוצה להיות. חבר ויואל איציק חבר

. פה אחד של הנוכחי�? מי בעד. אברה� מולא וסיימו�, בוקי, איציק, חברי�

  . תודה רבה

  הצבעה

סיימו� , קוגמ�טל , גיא ב� גל, יעקב אוחיו�, יהודה ב� חמו, יפתח אלגוב: בעד

שמעו� , אמיר גבע, אריה אברה�, בני כברה, ש"בוקי צי, רינה פז, גולדמ�

  .יואל ברו$, פר-

  

ר "ד:  כדלקמ�  מאשרי� פה אחד את הרכב הועדה לאכות הסביבה:211' החלטה מס

  .ש ויצחק יואל"ר בוקי צי"ד, ר וחברי� אברה� מולה"יו, סיימו� גולדמ�

  

�עצה תבחר וועדה שתפקידה ליזו� ולתכנ� פעילות המו.  וועדה לענייני סמי

כמו . כל הסמי� מסוכני�. לטיפול מקי. ומאבק בנגע הסמי� המסוכני�

שיקו� , לגבי מניעה.   ועוד המחוקק כותב לי דבר כזה,שיכתבו לי מאבק 
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חברי הוועדה . 'הוועדה תגיש לאישור המועצה את תוכניותיה וכו.....וטיפול

מנהל מחלקת החינו$ , מנהל אג. הרווחה, ל היותרשלושה חברי מועצה לכ

אני אביא אות� , שני נציגי ציבור שיבחר ראש העירייה, או אג. החינו$

ס בתחו� שיפוטה של העיר שנית� בו חינו$ על "מנהל בי, לאישור המועצה

נציג הרשות הלאומית למלחמה בסמי� שינהל מנהל הרשות הכללי , יסודי

לא , עדה הזו מבקש להעמיד את עצמי בראש הוועדהאני בוו. זהו. של הרשות

בנושא כזה , אלא מכיוו� שלפי תפישת עולמי,  מכיוו� שיש לי זמ� מיותר

כדי שכל הארגו� יישר קו , ראש הוועדה צרי$ להיות ראש הוועדה, חשוב

שכל הארגו� יהיה , אני רוצה כראש עיר, ג� א� לא הייתי מטפל בזה. לימי�

ר טל קוגמ� "אני מבקש למנות את ד, ה לצור$ העניי� הזהכחברי וועד. מחויב

ר וועדת הנוער העירוני "גיא הוא ג� יו, ואת גיא ב� גל מסיבה אחת פשוטה

ושאר . וג� היתה לי שיחה ע� טל והיא מעונינת ואני שמח שנענתה לבקשתי

שני נציגי ציבור . אני אפנה אליה�, הפונקציונרי� שה� קבועי� פה בחוק

ר בני אברהמי שהוא תושב העיר "אחד מה� זה ד, $ לשוחח את�שאני צרי

, א והשניה היא ג� תושבת העיר"בעיריית ת, ומנהל הרשות למלחמה בסמי�

שג� זכתה בעבר , אביבה גרוס' הגב, היו� מנהלת בית ספר בדרו� השרו�

שני אנשי� מאד . בנושא של מניעת אלכהול וסמי�, לפרס עמותת אפשר

בינתיי� עד היו� ה� , עדיי� לא קיבלתי את הסכמת�. הפעילי� בתחו� הז

אני , אבל אני אפנה אליה� בשמכ�, לא אמרו לי לא לשו� בקשה שפניתי

לא . אנחנו נצר.. נביא אנשי� אחרי�, והיה ויגידו לי לא, מציע לאשרר אות�

שכל וועדות העיר יש שני , טל, יש לנו החלטה. אבל אנחנו נצר., על פי החוק

בוועדות החובה אני לא יכול למנות א� אי� .  למועצת הנוער העירוניתנציגי� 

בני אברהמי , במידה .  אני אביא אות� כמשקיפי� נציגי�. לה� נציגות בחוק

א� ה� יגידו לי , לכ� אני בא ואומר. ואביבה גרוס ה� אנשי מקצוע בתחו� 

 פה ?אפשר לקבל פה אחד את האישור. אני בהחלט ארחיב את המעגל,  לא

  . בואו נראה מה אנחנו יכולי� עוד לאשר. תודה רבה? אחד של הנוכחי�
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  הצבעה

סיימו� , טל קוגמ�, גיא ב� גל, יעקב אוחיו�, יהודה ב� חמו, יפתח אלגוב: בעד

שמעו� , אמיר גבע, אריה אברה�, בני כברה, ש"בוקי צי, רינה פז, גולדמ�

  .יואל ברו$, פר-

  

סמי� בהרכב אלכוהול וחד את הרכב הוועדה למניעת   מאשרי� פה א:212' החלטה מס

  .גיא ב� גל, ר טל קוגמ�" דר וחברי�"יו, יהודה ב� חמו: כדלקמ�

  

  :23.5.05אישור פרוטוקול הוועדה להקצאת קרקעות מיו� : 3סעי+ 

בואו נעשה , בואו נעבור עכשיו לאישור פרוטוקול של וועדת הקצאת קרקעות  :יהודה ב� חמו

ואני מוריד , תגיד את ההתנגדות לעיתונאי�. מלאכה עלי$נקל את ה, ככה

תגיד , אני רק ממהר, גיא, להפ$. אי� לי חשש מזה. זה דיו� פתוח. את זה

,  לפני� משורת הדי�, אני מבקש מהחברי�. ברשות$ את ההתנגדות של$

ולאחר מכ� ג� , בואו נעמיד את זה להצבעה, ח"מכיוו� שאני צרי$ ללכת לבי

  .  לא יעבור,א� זה לא יעבור ,  יעבור,א� זה יעבור . ימוקי�תגידו את הנ

אנחנו לא יכולי� , הבעיה היא שיש לנו הסתייגויות ספציפיות? קוד� להצביע  :גיא ב� גל

כשיש לנו , הקושי שלנו  להצביע על זה כמכלול.  להצביע על זה כמכלול

רוצה לדבר על סיימו� . ד"לא רק על בית חב.  הסתייגויות ספציפיות לסעיפי�

  . לי יש הסתייגויות אחרות.  ד"בית חב

אני מוריד את ההצעה הזו מסדר היו� ומביא אותה , ברשותכ�, אני מציע  :יהודה ב� חמו

  ? מי בעד להוריד את הנושא הזה מסדר היו�. לדיו� בוועדת הכספי� הבאה

  ? נכו�. יש פה דבר מאד חשוב בנושא של אנוש, רגע, רגע  :אריה אברה�

פה ? הא� אפשר לאשר את אנוש?  של אנוש1הא� יש הסתייגות על סעי.   :ודה ב� חמויה

ירי� , למעט אנוש, 3מי בעד להסיר את סעי. . תודה רבה? אחד של הנוכחי�

אני . פה אחד של הנוכחי�. ולהעביר אותו לדיו� בוועדת הכספי�? את ידו

  . מודה לכול�
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  הצבעה

סיימו� , טל קוגמ�, גיא ב� גל, יעקב אוחיו�, יהודה ב� חמו, יפתח אלגוב: בעד

שמעו� , אמיר גבע, אריה אברה�, בני כברה, ש"בוקי צי, רינה פז, גולדמ�

  .יואל ברו$, פר-

  

מבנה טרומי על חלק מחלקה קרקע להקמת   מאשרי� פה אחד הקצאת :213' החלטה מס

על מנת " בית אנוש"ש בסמו) למבנה הוסטל "החי' רח, 6432 בגוש 15

תקופת ההקצאה תהיה . לשיקו� נכי נפש בקהילה" בית חוגי�"ישמש לש

  .עד לסיו� ההסכ� הקיי� לגבי ההוסטל

  .דיו� בישיבה הקרובהשאר סעיפי הפרוטוקול להקצאת קרקעות יובאו ל                         

  

  

  . תמה הישיבה מ� המניי�  

  

  

  

  

  

 

 אייל יוניא�
 ל העירייה "מנכ

 יהודה ב� חמו 
 העיר ראש 
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  :'נספח א
  
  

  ה"התשס,              באייר' ב      
  2005,                      במאי11      
  2005,0001,2039  : אסמכתא       
    

  1,410: תיק 

  

  
  200510�/1525/' פרוטוקול מס

  
  )09.05.2005(ה "ניס� התשס' ל, מישיבת ועדת כספי� מיו� שני

  
  

 �  העירראש     יהודה ב� חמו     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  אבינוע� גרנות           
    רינה פז                         חברת הועדה

  
 �   חבר הועדה  אליד עמוס גברי"עו    :חסרי

    חבר הועדה    יצחק יואל 
   חבר הועדה  יש           'ר בוקי צ"ד
  

�   ל העירייה"מנכ           אייל יוניא�    :נוכחי
    מבקר העירייה  אליעזר פיירשטיי�      

  גזבר העירייה     דני בוסטי�
        

�  על סדר היו
  

  . הצעה לסדר–הצעה לקיו� בחירות ותקנו� לוועדי השכונות בכפר סבא  .1

  . שאילתה –משה דיי� ' מפגעי רעש חוזרי� מבית הכנסת ברח .2

 . הצעה לסדר– ושלוחותיו 531הצעה להפסקת עבודות בכביש  .3

 . הצעה לסדר–הצעה לאיסו. ומחזור פסולת אלקטרונית  .4

 . התקשרות לביצוע דירוג לאגרות חוב .5

 .13/04/05אישור פרוטוקול ועדת נגישות מיו�  .6

 .12/2004ח רבעוני "דו .7

 .ות מסעי. לסעי.העבר .8
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,2,  

  
  

 

� "אישור תברי .9  

 

  ש� הפרוייקט 

 
 ח"כ בש"סה מקור המימו�

 163,800 קרנות הרשות תקשורת קרית ספיר .1

 2,000,000 קרנות הרשות כביש וחניות בעתיר ידע .2

   חברת חשמל– 1,000,000 חניו� עתיר ידע .3
      קרנות הרשות, 600,000

1,600,000 

 550,000 קרנות הרשות ביעה וסימוני כבישי�צ . 4

פינוי דיירת מוגנת ליד  .5
 בית העלמי� הצבאי

 888,000 משרד הביטחו�

  500,000 קרנות הרשות פיסול אומנותי .6

  
לפני פתיחת הדיו� בסדר היו� התפתח דיו� בנושא הבאת הצעות לסדר יו� ושאילתות של 

 הוסכ� שכל נושא שבדעת מי מחברי הקואליציה .חברי הקואליציה לדיו� בוועדת הכספי�
להעלות בפני מועצת העיר יועבר לראש העיר ויבח� על ידו מול הגורמי� המקצועיי� ומחזיק 

במידה ולא ימצא פתרו� מניח את הדעת יביא ראש העיר את . התיק מבי� חברי המועצה
 .הנושא לדיו� בוועדת הכספי�

  
  החלטות

  

  הצעה לסדר– לוועדי השכונות בכפר סבא הצעה לקיו� בחירות ותקנו� .1

    .   חבר וועדת הכספי� הציג את הצעתו והביא דוגמת תקנו� מעיריית תל אביב
  

   : 66' החלטה מס
הוחלט שדוגמת התקנו� וההצעה המפורטת יועברו לראש העיר שיבח� אותו מול 

  .היועצת המשפטית
 

  מפגעי רעש חוזרי� מבית הכנסת ברחוב משה דיי� .2
מוקד העירוני שהועברו לתלונות שעל א.  ועדת הכספי� הציג את הבעיה וטע� חבר ו

בתשובת ראש העיר הובהר שהטיפול .  הבעיה אינה נפתרת,אג. איכות הסביבהלו
. בתלונות מסוג זה מחייב איסו. תלונות וראיות להגשת תביעות בבית המשפט

  .ירייהבטיפול היוע- המשפטי של העכבר הנושא שעל סדר היו� נמצא 
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  ושלוחותיו531הצעה להפסקת עבודות בכביש  .3

לה שותפי� ארבעה חברי , חבר וועדת הכספי� אבינוע� גרנות מציג את הצעתו
ומבקש שהעירייה תגיש תביעה משפטית להפסקת העבודות שאינ� מתבצעות , מועצה
  . בשטחה

  
   : 67' החלטה מס

 :המשתתפי� בדיו� סוכ� בעקבות חילופי הדברי� וההסברי� של כל 

  .ע� גורמי התכנו� וניתנו כל ההסברי� המקצועיי�כבר דיו� מפורט התקיי�   .א
  .סיכוי של תביעה משפטית ללא נימוקי� מבוססי� אפסית  .ב
 ובמסגרתה יש כוונה להשיג 162' העירייה הגישה התנגדות לתוכנית מח  .ג

  .שיפורי� בתוואי לטובת הציבור
מי� שוני� להשגת שיפורי� לטובת כפר סבא י� דיוני� בפורוימתקיימי� עד  .ד

  .בתוואי הכביש ולהפחית את הנזקי� הסביבתיי�
 15 –הועלתה הערכה לכל העוסקי� במאבקי� להזזתו של תוואי הכביש ב   .ה

 .השני� האחרונות

  

  הצעה לסדר–איסו+ ומחזור פסולת אלקטרונית  .4
  . חבר וועדת הכספי� גיא ב� גל מפרט את הצעתו

  
 : 68' החלטה מס

ל העירייה לקיי� דיו� משות. למציע ע� מנהל האג. "התקבלה הצעתו של מנכ 
  .לאיכות הסביבה להסדרת הטיפול בתחו� זה במסגרת הרה ארגו� של האג.

  
 .התקשרות לביצוע דירוג לאגרות חוב     .5    

גזבר העירייה מפרט את ההצעה הנמצאת בשלבי ביצוע מתקדמי� במספר רשויות 
  . גידי מי� וביובגדולות ובתא

  
 : 69' החלטה מס

ל וגזבר העירייה "מנכ, הוחלט להטיל על צוות שיכלול את חבר הוועדה אמיר גבע
שהצעתה הטובה ביותר לגיבוש החלטה בנושא " מעלות"ית חברת "שיפגשו ע� מנכל

למימו�  2 150,000ס "ר ע.ב.הוסכ� לאשר ת. שתובא לאישור וועדת הכספי�
  .ות שיובא לאישור המועצההפעילות מקרנות הרש

  
   6.   � 05/0413/אישור פרוטוקול ועדת נגישות מיו

  
 : 70' החלטה מס

 .ל העירייה" תיבח� על ידי מנכ1החלטה מספר . 3 ומספר 2מאשרי� החלטות מספר 

  
 .200412/ח רבעוני "דו  .7  

  נדו�   
 : 71' החלטה מס

  .אושר  
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,4,  

  
  

 .העברות מסעי+ לסעי+  .8
 : 72' מסהחלטה 

וועדת הכספי� ממליצה בפני מועצת העיר לאשר את הבקשה כפי שנשלחה יחד ע� 
  .סדר היו� לחברי הוועדה טר� הישיבה

 

� "אישור תברי  .9  

 

  ש� הפרוייקט 

 
 ח"כ בש"סה מקור המימו�

 163,800 קרנות הרשות תקשורת קרית ספיר .1

 2,000,000 קרנות הרשות כביש וחניות בעתיר ידע .2

   חברת חשמל– 1,000,000 חניו� עתיר ידע .3
      קרנות הרשות, 600,000

1,600,000 

 550,000 קרנות הרשות צביעה וסימוני כבישי� . 4

פינוי דיירת מוגנת ליד  .5
 בית העלמי� הצבאי

 888,000 משרד הביטחו�

  500,000 קרנות הרשות פיסול אומנותי .6

  
  .מאושר  
     

  
  
  
  

   

  
  
  

  

 יא�אייל יונ

 ל העירייה "מנכ
 יהודה ב� חמו 

 ראש העיר 
  
  
  

 �  ' ________________פרוטוקול מס_____________  התאשר בישיבת מועצה מיו
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  :'נספח ב

    
  2005-0001-2125 :אסמכתא    

 

        151515156666////----0505050510101010////' ' ' ' מסמסמסמס    תמיכותתמיכותתמיכותתמיכות    ועדתועדתועדתועדת    שלשלשלשל    טלפוניטלפוניטלפוניטלפוני    פרוטוקולפרוטוקולפרוטוקולפרוטוקול
        444420202020////2005200520052005////    מיוםמיוםמיוםמיום

        
  ר"יו – ירהע ראש   ,   חמו ב� יהודה מר  :השתתפו  

  העיר ראש סג�   ,  אוחיו� יעקב ד"עו
  הועדה חבר   ,        ברו$ יואל מר      

        הועדה חבר    , גבריאלי עמוס ד"עו
        הועדה חברת  ,        קוגמ� טל ר"ד      

  
 ד"ועו גזבר – בוסטי� דני, העירייה ל"מנכ ,יוניא� אייל בידיעת נער$ הטלפוני הפרוטוקול(

  )משפטית יועצת – ברא. בתיה
  היו� סדר

  

 .סבא כפר ר"לבית 2 30,000  בס) מקדמה העברת .1
  

  :יוניא� אייל

 הינו כספית תמיכה לקבלת הקריטריוני� אחד כי קבעה התמיכות ועדת .1
  .העמותות מרש� תקי� ניהול אישור הצגת

 כי הסביר, ברהו� איל� ח"רו, סבא כפר ר"בית קבוצת של החשבו� רואה .2
 את העמותות מגישות, 2005 לשנת תקי� ולניה אישור לקבל מ"ע בפועל
 בשנת לפעול החלה והעמותה מאחר. 2003 לשנת המבוקר הכספי הדוח
 האישור להמצאת כתנאי 2004 לשנת הדוח של הגשה דרש הרש� 2004

 דוח והגישה עילאיי� מאמצי� עשתה העמותה. 2005 לשנת תקי� לניהול
 .2005 למר- 23 ביו� 2004 לשנת מבוקר

 לקבלת מניעה כל אי� כי הצהיר החשבו� רואה. הרש� אישור להתקב טר� .3
 .תקי� לניהול האישור

 .2 90,000 בס$ הקצבה סבא כפר מעיריית השנה לקבל אמורה הקבוצה .4

 הוראה אי� חוקית שמבחינה מתברר העירייה גזבר ע� שערכתי מבירור .5
 למרות, תמיכה קבלת לצור$ מהעמותות מרש� אישור קבלת המחייבת

 .ונכו� חשוב בקריטריו� שמדובר ולקח שאי�

 והכס. שכר מקבלי� אינ� השחקני� (המועדו� של הכספית המצוקה לאור .6
 פרוייקט במסגרת השכונה ילדי את שמאמני� למדריכי� מופנה ברובו
 ).קפל�

  
  8'  מס החלטה

  

    סבא כפר ר"לבית כמקדמה 2 30,000 ס$ העברת מאשרי�

  

    

  בן חמו יהודה  

  ראש העיר  
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  :'גנספח 

  ה"אייר תשס' י     

  2005,  מאי19     
  2005-0001-2159 :אסמכתא    
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        333327272727////2005200520052005////    מיוםמיוםמיוםמיום
  

  ר"יו – העיר ראש   ,   חמו ב� יהודה מר  :השתתפו  
  העיר ראש סג�   ,  אוחיו� יעקב ד"עו

        הועדה חבר   ,        ברו$ יואל מר      
        הועדה חברת  ,        קוגמ� טל ר"ד      

  
  העירייה ל"מנכ   ,       יוניא� אייל     : נכחו  
     העירייה גזבר   ,      בוסטי� דני      
      העירייה מבקר  , פיירשטיי� אליעזר      

  

  

  

  

  

 לסדר היום שהופיע בהזמנה לישיבה 4בפרוטוקול שהופץ לא היתה התיחסות לסעיף 

  ". 411,000₪אישור תמיכות במוסיקה מתקציב התמיכה בסך "

  

מאחר והדבר היחיד שלא אושר היה נושא התמיכות הכלליות בעמותות השונות כאמור 

הריני לאשרר את התמיכה לקרן המוסיקה כפי שאושרה בתקציב העירייה , 1.5בסעיף 

  .27/03/05ם ולהוסיפה להחלטת הוועדה מיו

  

  

  

  

  

  

  

  ,בברכה  

    

  בן חמו יהודה  

  ראש העיר  


