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ת המועצה מ� אני שמח לפתוח את ישיב.  ערב טוב לכול� וברוכי� הבאי�  : ב� חמויהודה

בבקשה . נפתח בשאילתות, ישיבה שנדחתה מזה כשבועיי� שלושה, המניי�

  .שמעו� פר#

  :שאילתות .1

  05/0320/ – הוגשה ב שאילתא של שמעו! פר  בנושא פרסו� בעיריית כפר סבא:  א

  . אי� צור! להקריא, א� קראת� את זה  :שמעו� פר#

  . בנושא פרסו�יוניא� אייל   :יהודה ב� חמו

ונה התבשרנו כי עיריית כפר סבא רכשה שטחי פרסו� בשווי עשרות לאחר"  

בפרסו� זה עיריית כפר סבא מפרסמת את . אלפי שקלי� בעיתונות המקומית 

, פרסו� זה של עירייה. א! לא זה העניי�, הישגיה ומחמיאה לעצמה בטע� רע

אינו פרסו� רגיל המבשר על אירועי� שוני� ופרוייקטי� , כ! על פי הבנתי

המבשר בעיקר על , אלא הוא מעי� לוח מוטעות עירוני, שוני� של העירייה

�מחו# לפרסו� זה אנחנו עדי� בכל חודש , יתירה מכ!. ההישגי� כאלו ואחרי

דבר שג� הוא , להוצאות עלו� מיוחד המדוור בדיוור ישיר לכל בית בכפר סבא

סו� השלילי אי� לי בעיה ע� הפר, אישית. עולה עשרות אלפי שקלי� כל חודש

הציבור אינו טיפש ויודע להבדיל בי� פרסו� . או החיובי שמקבלת העירייה

אני מצר מאד על העובדה שפרסו� , א! יחד ע� זאת. מטע� זה ושאינו כזה

וכל זה בכדי להאדיר את שמו של , שכזה גוזל תקציב רב מעיריית כפר סבא

עניק רוש� כי מדובר ארמוז כי בפרסו� כזה יכול לה. ראש העיר ודורשי טובתו

מהו : שאלתי. כלפי אותו מקומוני� שניזוני� מפרסו�, בשוחד שתיקה

�, יחסי הציבור, התקציב המדויק של עיריית כפר סבא לכל נושא הפרסו

  .את התשובהתקריא ,  אייל?והא� הוא מוצדק, מכירות והדוברותקידו� ה
  

   : תשובת ראש העיר"   :אייל יוניא�
סבא התנהל באופ� שבו כל מחלקה ומחלקה �ת כפרככלל הפרסו� בעיריי

עובדה . בתי הדפוס ערוצי המדיה והשיווק, הזמינה באופ� עצמאי מהעיתונות
 �זו גרמה לבזבוז כספי� מאחר והעירייה לא לא נהנתה מיתרו� הגודל ובמקרי
 �מסויימי� היתה פעולה כנגד חוק המכרזי� שכ� ס! התשלו� השנתי ששול

  . כו� הפטור ממכרזלספק היה מעבר לס
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ההסכ� ע� . שתי סיבות עיקריות אלו גרמו ליציאה למכרז תקשורת שיווקית

המקומוני� נועד לחסו! בעלויות באופ� שבו העירייה נהנית מהנחת כמות לפי 
�כמו כ� מתאפשרת בקרה . מחיר שנתי ולא מחיר למודעה כפי ששול� עד היו

�   .טובה יותר לגבי עמידה בתנאי חוק המכרזי
  

הוחלט כי כלכלית יש לבטל את המשרות של , במסגרת ביטולי המשרה
מאחר ומדובר בתפקיד . הדוברת ומזכירתה ולשכור שירותי� של יוע# חיצוני

של אמו� אישי שומרת לעצמה העירייה בהתקשרותה ע� היוע# גמישות 
  .  יו�30ניהולית ויכולת לפטר את היוע# תו! 

  
כאשר הוא נושא בכל העלויות כולל , ורתהיוע# מספק שירותי ייעו# תקש

לא מיותר לציי� כי בניגוד . 'ניירת וכו, שכר דירה, טלפוני�, עלויות תקשורת
לא תשולמנה כל הוצאות סוציאליות , לעובדות הקבועות של מחלקת הדוברות

  . גמל ופנסיה, הבראה, ליוע# לרבות חופשה
  

 יוע# חיצוני  כפי י נתוני העסקת הדוברת ומזכירתה ביחס להעסקת"עפ
יצויי� כי העסקת הדוברת . 33% –שהדבר מתבצע כיו� ישנו חסכו� של כ 

  . אושרה ה� על ידי משרד הפני� וה� על ידי משרד האוצר
  
  

  
  דוברות ויחסי ציבור, ביצוע פרסו�

  
  

  2003בפועל   שנה/נושא
  
  
  
 '  

  2004בפועל 
  
  
  
'  

תקציב 
 2004לשנת 

כפי 
שאושר 
  במועצה

'  

  בפועל 
1�6/2005  

  
  
'  

  תקציב 
 כפי 2005לשנת 

שאושר 
  במועצה
  
 '  

   (**)255,000   (*) 164,846  257,400  302,433  250,077  שכר משרד הדוברת
  1,142,000  406,309  991,600  622,256  1,126,261  פעולות

  364,500  94,770  364,500  257,161  �  ת/דובר�קבל� משנה

  1,761,500  665,925  1,613,500  1,181,850  1,376,338  כ"סה
  

   : התאמות
  
   והלאה7/05חמשת חודשי שכר שלא ישולמו מ  (*).1

                  �כולל הוצאות פרישה חד פעמיות שיתקבל בגינ� שיפוי ממשרד הפני
)165,000 (  

  
           שכר משרד דוברת ' עוד& תקציבי שנתפס על ידי הגזבר במע  (**).2
)90,000(  
  
    )174,000( דוברות�קבל� משנה'  שנתפס על ידי הגזבר בגי� עלות שנתית בסעעוד& תקציבי  (***).3

                                                                                                             
   4 1,332,500מ    "כ כולל מע"                         סה            
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 היתה 2004 נובע מהעובדה כי שנת 2005 לשנת 2004י� שנת ההבדל בפעולות ב

שנה שהיו בה פחות פעולות עקב העובדה כי היתה זו שנה ראשונה של 
  ". התארגנות המערכת בתחילת קדנציה

המקומוני� כ� מוציאי� כס& . אבל זה לגבי המקומוני� ג� היתה השאילתא  :שמעו� פר#

,  המקומוני� מבקרי� אותנו.אבל יש פה ניגוד אינטרסי�, בסעי& הזה

יפחדו לבקר . בטח שלא יבקרו אותנו ויפחדו לבקר אותנו, כשנותני� לה� כס&

  . אני חושב שזה דבר שצרי! להוציא אותו.  ג� את העירייה

  . השאילתא הבאה  :יהודה ב� חמו

  05/0206/ – הוגשה ב שאילתא של שמעו! פר  בנושא הצפות ברחבי העיר: ב

התגלתה בעייה חמורה של הצפות , בוע ע� גשמי הברכה שירדו עלינוהש"  :אייל יוניא�

למרות היותה , כמות הגשמי�. בכפר סבא בכלל ובפרט בשכונות במזרח העיר

לא היתה יוצאת דופ� באופ� כזה שהיתה יכולה להצי& את העיר על , מרובה

טירת צבי , השחר' רח, למרות זאת חזינו בכמה מקומות במרכז העיר. יושביה

הצפות שלא ,  שלמה המל!–וכ� בשונת יוספטל בצומת יהודה המכבי ', וכו

רק . ונגר� נזק לרכוש, מכוניות, בשכונת יופסטל הוצפו בתי� רבי�. יתוארו

לאחר שעות מספר הגיעה העירייה ושחררה את האג� , במוצאי שבת האחרונה

אותה למותר לציי� שב. הגדול שנוצר ש� באור! של עשרות מטרי� של הרחוב

ורבי� אשר רצו להגיע לתפילות , שבת הרחוב נסגר לתנועה א& להולכי רגל

הא� יש עוד מקומות : שאלתי". במצור"ישבו בבית� , ולפעילויות האחרות

כיצד נוצרו , במידה ולא? בכפר סבא שבה� מערכת הניקוז טעונה שיפו#

 ענותההצפות בחלקי� נרחבי� של העיר והא� המוקד העירוני אמור להי

  "?באופ� בהול לתקלות מאי� אלה

'  נתקבלו קריאות מוקד על הצפות ברח5.2.2005בתארי! : תשובת ראש העיר"  

המוקד . ב� יהודה' בצומת רח, בדר! המוביל, נחליאלי' ברח, שלמה המל!

אלא מקבל את הקריאות ומפנה אות� אל , העירוני אינו מטפל פיזית בהצפות

�עובדי התחזוקה לא יכולי� , העירייהג� עובדי . הגורמי� הרלוונטיי

�פרט , להתמודד ע� ממטרי� עזי� מעבר ליכולת הספיגה של הצנרת במקו
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�יצוי� כי ביו� הגשמי� נוכחו . נילוני� וסח&, לניקוי קולטי� סתומי� מעלי

מנהל , מנהל אג& ההנדסה, מהנדס הרשות, ל"הסמנכ, במקו� ראש העיר

. ל העירייה"ודות ציבוריות ומנכמנהל צוות במחלקת עב, מחלקת הביוב

,  ירד גש� חריג�5.2.2005ב. א: י אג& ההנדסה התברר כי "מבירור שנעשה ע

, מאחר ובגש� זה היתה סופה חריגה. ב. בעוצמה חזקה ובמש! זמ� ממוש!

לא היתה , התעלה המנקזת משכונת יוספטל למעביר המי� בקר� בנימי�

, לאחר שירדו המי� בתעלה. ג. מסוגלת לקבל את הספיקות שבאו לאזור

שלמה המל! בצמוד ' רח. ד. שלמה המל!' בכלי� שלובי� ירדו המי� ג� ברח

בדר! המוביל היה סח& של .  ה.קיי� שקע אזורי של הכביש, ליהודה המכבי

הפעולות . נחליאלי' השטפו� גר� להצפה ברח. חורש חזקה ממושב צופית

ה המקומית לתכנו� ובניה דרו� טרחנו לעשות ניקוז ירקו� בוועד. א: שנעשו

העירייה תגברה . ב. לפעול  לשיפור מערכות הניקוז בשטח מושב צופית, השרו�

כדי , יהודה המכבי' מצדה וברח' ברח, שלמה המל!' את הקליטה במעלה רח

לא ידוע לנו על . למנוע הצפות חוזרות ונשנות כפי שהיה בשני� הקודמות

  . "השחר' טירת צבי וברח' הצפות ברח

  . יישר כוח שעשית� ש� עבודה וסדרת�  :שמעו� פר#

  . ירד הרבה גש�, התפללת� יותר מדי באותה שבת  :יהודה ב� חמו

  . מפעל המי� התעשר. זה היה ברכה בשביל כפר סבא  :שמעו� פר#

  05/0331/ – בנושא כרטיסי� להיכל התרבות הוגשה ב  של שמעו! פר שאילתא: ג

וכ� נציגי� , ביניה� עובדי עירייה, נשי�לאחרונה הגיעו אלי מספר א"

�יותר נכו� (וטענו כי ראש עיריית כפר סבא מר יהודה ב� חמו , חיצוניי

בי� א� הוא מופע אמרג� ובי� ,  כרטיסי� לכל מופע40מבקש מה� ) בהוראתו

גור� למופעי אמרג� רבי� שלא , לטענת�, דבר זה. א� הוא הפקה פנימית

רק בשל ההחלטה הזאת שגורמת לה� להפסדי� ,  להגיע ולהציג בכפר סבא

�, ידוע לי כי בעבר היו נלקחי� כרטיסי� למופעי� עבור חברי מועצה. מרובי

לא פספס כמעט , בזמנו חבר מועצה, מופעי� שראש העירייה הנוכחי, אגב

כיו� הוברר לי כי אי� נוהל כזה . מעול� וא& הזמי� אחרי�  שלא על חשבונו
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. לא היו זכאי� לכרטיסי�, עצה למ� תחילת הקדנציהוחברי המו, כלל וכלל

. אני מצדד בהפסקת זימו� הכרטיסי� לחברי המועצה לצמיתות, אגב, אישית

ראש העיר או מי מטעמו כארבעי� ' על כ� תמיהתי רבה להיכ� ולא� מעביר כב

שמא לבני , הא� הוא מחלק את זה ללא פיקוח, כרטיסי� לכל הופעה

מדוע נלקחי� : שאלתי. ובאיזה זכות הוא עושה זאת, חבריו ומכריו, משפחתו

וכ� מה�  , כארבעי� כרטיסי� לכל הופעת אמרג� או הפקה פנימית

יה או מי מטעמו את ראש העירי' הקריטריוני� שעל פיה� מחלק כב

   "?הכרטיסי� הללו

  ? חזרת ב!. תחזור ב! מהדברי�, אני מבקש ממ!  :יהודה ב� חמו

  . חזרתי מה�  :שמעו� פר#

   –אני פשוט . תודה? חזרת ב!  :יהודה ב� חמו

היא מלה , כי היא חצופה, אני לא הייתי עונה ל! על השאלה הזאת, סליחה רגע  :בני כברה

בוא , ואני חושב שא� אתה חושב שראש העיר נות� חינ� כרטיסי�, בלשו� הרע

  . אז אל תגיד את זה, אבל א� אתה לא חושב ככה. תגיד את זה ונעי& אותו

  . י אנשי� ואמרגני�"מה שנאמר לי ע  :עו� פר#שמ

ואנחנו בהחלטת מועצה שאנחנו , אני חושב שזה פסול לענות על השאלה הזאת  :בני כברה

  . וזו חריגה מהחלטת מועצה, לא עוני� על שאלה שמכילה השמצות ולשו� הרע

נשי� ידעו את אני חושב שראוי שא, א� יש פה עניי� של לשו� הרע. זה לא נכו� :עמוס גבריאלי

  . אני חושב שזה מיותר לענות–וא� צרי! להדגיש , זה

כי מכיוו� שיש התייחסות אישית כלפי , בטר� שבכל זאת נענה, ברשות!, עמוס  :יהודה ב� חמו

אני חושב ששמעו�  פר# מנצל את , וכלפי מי שסובב אותו ובני משפחתי

 רק השמצות ולא,ההזדמנות שאולי נקטתי באיזושהי עמדה לאור ההשמצות

החלטתי לא להגיש תביעה , אלא הוצאת לשו� הרע והוצאת דיבה, ציבוריות

שאני לא אוכל להמשי! בצורה , אבל אני מודיע ל! שמעו�, נגדו מלכתחילה

אי� זה ראוי להגיש תביעות נגד , למרות שלפי כללי המשחק שאני מכיר, הזו

חתי החלטה לא אני חושב שאתה מנצל את העובדה שאני לק.  חברי מועצה

מכיוו� , אבל לא מ� הנמנע שאולי אני אחרוג מהכלל הזה, לתבוע חברי מועצה



  1.8.2005  8  מועצה מ� המניי�
  

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

  

�אני מאד מציע ל! , ואני מציע ל!, שאתה עובר את כל הקווי� האדומי

כי הרבה מאד , ג� בדר! הכתיבה וג� בדר! ההתבטאות, להזהר בלשונ!

�וריי� שאתה ג� בהתבטאויות במקומות הציב, לא רק בשאילתות של!, פעמי

אני חושב שזו , זו אזהרה, ואני מבקש ממ!. אתה לא שומר על לשונ!, נמצא

  .כי אני כבר לא אעבור על זה לסדר היו�, תהיה אזהרה אחרונה

מכיוו� שנעשו , עמוס, אני בכל זאת עונה, מכיוו�, בכל זאת התשובה, עכשיו  

ואני , דנציהבנושא הזה שינויי� מאז הקדנציה הקודמת והיו� ע� תחילת הק

�  . הייתי רוצה שג� תדעו את השינויי

עד לפני שנה וחצי היה נהוג לקבל מכל אמרג� כשלושי� כרטיסי� עבור , ובכ�  :אייל יוניא�

נהוג עד היו� בכל , אגב, הדבר הזה. הזמנות שמרבית� היו עבור חברי מועצה

כיו� צומצמה בצורה משמעותית כמות ההזמנות . היכלי התרבות באר#

 הזמנות ובחלק מהמופעי� ג� אי� �10�12והיא עומדת על כ, ופעי� אלולמ

חברת , טכנאי�, הזמנות אלה מיועדות למנהל מופע. בכלל הזמנות כאלה

שה� צריכי� להחליט על רכש הצגות ומופעי� עבור הסדרות , וועדת רפרטואר

וכ� למספר מצומצ� של עובדי האג& הנדרשי� עקב , כולל סל תרבות, השונות

על פי שיקול דעת .,ומפע� לפע�, מעבר לכ!. תפקיד� לצפות בחלק מההצגות

מחולקות הזמנות למתנדבי� ונתרמות מדי פע� לנזקקי� , מנהל אג& התרבות

בניגוד לנאמר . על פי בקשת מנהלי בתי התרבות והנוער ברחבי העיר

וזהו תהלי! , לשכת ראש העיר אינה מעורבת כלל בהתנהלות זו, בשאילתה

אי� שו� ממש בטענות כאילו האמרגני� אינ� מעלי� . מי של אג& התרבותפני

כאמור כל האולמות , הצגות בהיכלי התרבות בכפר סבא עקב מסי ההזמנות

�והחלטה של , באר# מקבלי� הזמנות כחלק מהסכמי ההתקשרות שלה

נובעת משיקולי� מסחריי� , בא� להביא או לא להביא הצגה להיכל, האמרג�

מראי� עליה , הנתוני� בעונת התרבות שהסתיימה, ר לכ!מעב. בלבד

לעומת , משמעותית בכמות מופעי האמרג� שהתקיימו השנה בקריית ספיר

  . שני� קודמות
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ל משרד הפני� נושא חלוקת הזמנות "חשוב לציי� כי בעקבות חוזר מנכ  

, ל העירייה"הקי� ראש העיר וועדה המורכבת ממנכ, למופעי� לחברי מועצה

אשר קבע נהלי� ברורי� לגבי סוגיית , מנהל אג& התרבות, העירייהגזבר 

שהתייחס , ח מבקר המדינה"והכל בהתא� לדו, חלוקת הזמנות לחברי מועצה

הנהלי� ה� . מאז מתנהל האג&  בהתא� לנהלי� אלה. לתופעה בכל האר#

�, ח מבקר  המדינה"ועל פי דו, שחברי המועצה בעצ� לא מקבלי� כרטיסי

וזה בעצ� חברי . בל כרטיסי� רק אנשי� שזה במסגרת תפקיד�יכולי� לק

  .הטכנאי�  ומה שנאמר מקוד�, הרפורטואר

בקדנציות .  צרי! להדגיש שהשינוי הזה חל מתחילת הקדנציה הנוכחית  :יהודה ב� חמו

לא של , חברי מועצה היו מקבלי� כרטיס הזמנה רק למופעי�, הקודמות

, בעקבות הערת המבקר.  היכל התרבותאלא לסדרות המינויי� של, האמרג�

, לא היה מצב שמאז שאני נבחרתי לראשות העירייה, שינינו את ההחלטה הזו

�לא רק באירועי� של , ג� כשביקרתי בהיכל התרבות, שקיבלתי כרטיס בחינ

�אלא ג� באירועי� שהייתי ע� רעיתי , העמותות שזה מוב� מאליו שאני משל

  . טיסי� שולמו מכספי הפרטיכמוב� שהכר, או ע� בני ובתי

חסכנו ש� . זה ג� חלק מתוכנית ההבראה שבעצ� אושרה במועצה,דר! אגב  :אייל יוניא�

�  . זה חלק מתוכנית ההבראה. כס& כשלא חילקנו כרטיסי

  20.3.2005  � הוגשה ב בנושא שיפוצי� בלשכות העירייהשל שמעו! פר  שאילתה :ד

באשר לשיפו# לשכות שונות בעיריית זה זמ� שכבודו הנחה בשכר עובדי� מ" 

ולאחר ,  ל העירייה" מנכיוניא�בתחילה היתה זו לשכתו של אייל . כפר סבא

א� היינו .  ראש העיר משפ# את לשכתו שלו' ועתה כב, ל"מכ� של סמנכ

התכוונת , זה שינוי מקומות(יכולי� לתר# את שיפו# הלשכה של מר יוניא� 

ל העירייה מר מייק קיסוס לא נית� "ל סמנכהרי  שיש שיפו# הלשכה ש, )'וכו

לא כל שכ� שיפו# והרחבת לשכת! שהינה מ� המפוארות הקיימות , להסביר

ועניי , תמהני שבעת כזאת שבה כל שקל חשוב לעירייה. באזור השרו� ובכלל

מרשה כבודו לשפו! עשרות ,  העיר משוועי� תחת הנטל של העמקת הגבייה

�  .ויעידו על כ! כל מבקריה, ה לצור!שללא ספק אינ, אלפי� שקלי
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הא� שיפו# לשכותיה� של בכירי העירייה היה נחו# בעיצומה של :  שאלתי

ל הלשכות ג� יחד ובלשכת! מה עלות השיפוצי� בכ, שנית? תוכנית הבראה

  "?במיוחד

פתיח תשובתי אציי� כי בתחילת הקדנציה היתה החלטה כ: תשובת ראש העיר  

כורי� שהעירייה שלמה דמי שכירות של אלפי לפנות את כל המשרדי� הש

�נעשו שינויי� ארגוניי� שהצריכו שיפוצי� , במקביל. שקלי� בשכירות בגינ

ומאיד! הביאו  לצמצו� עלויות החסכו� במשאבי� וכ� ניהול עבודת , מחד

הדוגמא הטובה ביותר היא איחוד אג& התרבות ומחלקת . המערכות העירוניות

 בעיריית כפר סבא ישנ� עובדי� שלא זוכי� לעבוד .הספורט ומחלקת הנוער

�הצור! הראשו� (על מנת לשפר את השרות לתושב , בתנאי עבודה מינימליי

, לתת לעובדי� תחושה שמתייחסי� למצוקותיה� היו� יותר מתמיד, )במעלה

�כמי שמתיימר לשאת . יש לתת לה� את הכלי� המתאימי� לביצוע עבודת

�חלק זה הוא חלק נכבד מדאגה , מ� הראוי שתדע, את דגל מצוקת העובדי

שכ� אתה רומז שאנחנו מעמיקי� את הגבייה לצור! , לרווחתו של העובד

�בעקבות שינויי� : ל"לשכת הסמנכ. ולא כ! ה� פני הדברי�, מימו� השיפוצי

חולקה  , פרסונליי� שנעשו במזכירות וצמצו� כוח האד� במסגרת הרה ארגו�

חלוקה זו יצרה הזדמנות לשב# את משרד , רות גבסי קי"המזכירות מחדש ע

שכ� נוצר חלל נוס& שמהווה היו� , ל כחלק משדרוג כלל המזכירות"הסמנכ

צביעה וחלוקה , חשמל: חלוקה זו נוצלה לשדרוג כל חדרי המזכירות. משרד

  . מ"פלוס מע 4 21,242ס! העלות . מחדש

שרדי המזכירות לעבר בעבר נאלצו עובדות המזכירות לרו# ממ: ל"לשכת מנכ  

והרי תהלי! , ב"הדפסות וכיו, כדי להעביר את דברי הדואר, משרדי ההנהלה

בעקבות זאת נעשתה חלוקת המסלולי� מחדש שהוזכרה . עבודה זה לקוי

ראש /ל"ובמקביל ארגו� מחדש וניהול תהליכי עבודה של לשכת המנכ,  לעיל

על מנת , ל"ת המנכהועבר כוח אד� ממזכירות העירייה למבנה לשכ, העיר

ראש . לתת מענה מהיר שיפתור את בעיית זמינות צרכי המשרד לשתי הלשכות

כ! נוצר . 'מיו� דואר וכו, סריקת דואר, כגו� הדפסות, ל העירייה"העיר ומנכ
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 �הצור! בחלוקה מחודשת של החללי� ושיפו# המבנה באופ� שיתאי� לשינויי

שנת� , � ב� כמה עשרות שני�מבנה ההנהלה הוא מבנה יש, מעבר לכ!. ל"הנ

פלוס  4 18,419ס! העלות . את אותותיו בסדקי� בקירות ובתקרות המבנה

  . מ"מע

עקב , בעקבות צור! בהול לתמו! את תקרות חדר ראש העיר, לשכת ראש העיר  

כמו כ� . נער! שיקו� בחדר ראש העיר, רכינה קשה של אגדי החיזוק בגג

כולל , י גשמי� שפגעו בריהוט המשרדמשרדו של ראש העיר סבל מדליפות מ

שתרמו מעבר לבלאי הקיי� ג� לרקבו� הע# ולהמצאות , שטיח ובקירותיו

, שיקו� זה נוצל להחלפת השטיח המוכת� שהעלו עובש. תולעי� בקורות הע#

�מערכת . קירות המשרד בני חמישי� השנה צופו בלוחות גבס בשל התפוררות

נת תשתית חזקה למערכת החשמל החשמל היתה לקויה והיה צור! בהתק

�כל הנתוני� לעיל הביאו את הצור! המיידי בשיפו# . שתת� מענה הול� לצרכי

, השיפו# כולל תקרה אקוסטית. מ"פלוס מע 4 32,792ס! העלות  , הלשכה

צבע ובניית ארונית , מערכת חשמל, ציפוי קירות בלוחות גבס, ציפוי רצפה

 מארח אישי� בכירי� ומשלחות כראש עיר במסגרת התפקיד אשר. מגבס

 �מ� הראוי שמראה מקו�  , מכובדות ממדינות זרות  ומקיי� בלשכתו אירועי

, ולא מראה מוזנח ע� קירות דולפי�, מושבו יהיה נאות ומניח את הדעת

בלאי ריהוט וריח המלווה את , קירות ממוטטת ושטיח ע� רקב ועובש

יעידו , שבי� וא& עובדי העירייההתו, בסיו� ייאמר כי עובדי הלשכות. ההזנחה

כי לשכות  העירייה המדוברות צנועות ולא ראוותניות כפי שאתה מבקש 

ר "אציי� כי אתה כיו. ר המועצה הדתית"ולראיה משרד! הראוותני כיו, להציג

המועצה הדתית שיפצת את משרדי המועצה ורכשת ריהוט מהודר בעשרות 

�בא משתמש בריהוט יש� שנלקח ל עיריית כפר ס"ואילו מנכ, אלפי שקלי

   ".וא& שולחנו הפרטי הובא מביתו ע� כניסתו לתפקיד, ממחסני העירייה

ואני שיפצתי מכספי את משרד הדתות ולא .  לא שכנעת� אותי בתשובה הזאת  :שמעו� פר#

  . מכספי העירייה
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הכס& שאתה עוד חייב . א� אתה כבר מעלה את הנושא, אתה עוד חייב כס&  :ש"בוקי צי

  . למועצה הדתית

היא , מכיוו� שאיילה צריכה לנסוע עוד רחוק, אני מבקש לשנות את סדר היו�  :יהודה ב� חמו

בואי , ד איילה זיו"עו, בבקשה. ח מאיר"בי, 8הגיעה היו� לנושא סעי& 

, בבקשה, כמוב� שאני צרי! את ההסכמה של חברי המועצה.  תצטרפי אלינו

  . ד איילה זיו"עו

  . מעיריית כפר סבא לשירותי בריאות כללית40 חלקה 6429עי! גוש מכירת מקרק:  8

 ששטחה הוא 6429 בגוש 40חלקה , ח מאיר ישנה חלקה קטנה"בתו! שטח בי: ד איילה זיו"עו

�נבנה כמוב� לפני . ועל חלק ממנה בנוי מבנה סטולברג, קצת מעל לחצי דונ

. ח" בבעלות קופבעבר לא הקפידו וחשבו שכל המקרקעי� ה�, שני� רבות מאד

לאחרונה בשני� האחרונות . כמוב� החלקה הקטנה הזאת היא חלקת עירייה

והעירייה , התחילו לבדוק את זהות הבעלי� של הנכס וגילינו שזה של העירייה

ח עכשיו רוצה לעשות עוד איזו תוספת בנייה "התנתה את העובדה שקופ

 נת� את השמאות השמאי סגל. אבל שה� ירכשו את הקרקע מהעירייה, קטנה

  ,  אל& דולר95שזה שווה 

  ? מה שטח הקרקע  :ש"בוקי צי

  . חלק קט� מסטולברג, סטולברג, זה הבניי� של היולדות.  ר" מ567הקרקע : ד איילה זיו"עו

נתנו .  ואנחנו רוצי� שישלמו לנו עליו, השטח הוא בבעלות עיריית כפר סבא  :אייל יוניא�

  . רק עכשיואותו לפני שני� וגילינו את זה 

. רק בגלל שה� בקשו בקשה להיתר והיינו צריכי� לחתו� על זה, גילינו עכשיו  :יהודה ב� חמו

  . יואל ברו!, בבקשה

על מגרש , לא יודע מה, מחס�, בית, כשאזרח כפר סבא בונה בניי�: יש לי שאלה  :יואל ברו!

או , תשל� עבור המגרש: ג� אז תבוא אליו ותגיד לו, של עיריית כפר סבא

  ? שתבקשו ממנו לפנות מיד

חלקו אפילו . ח מאיר"זה שטח שבתו! בי,מה שקורה, השטח הזה, לא  :יהודה ב� חמו

כשבדקנו , ה� פנו לקבל היתר, שאי! ידענו מזה בכלל, מכיוו�, עכשיו. במנהרה

בחלקו עובר , מכיוו� שיש לנו שטח אדמה ש�. ה� בקשו היתר בנייה , בהנדסה
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אנחנו חייבי� לתת את , לק אי� בו שימוש בכללוח. אפילו דר! מנהרה

נכנסנו . ולכ� כדאי לנו למכור. אי� לנו מה לעשות ע� הקרקע הזה. הסכמתנו

ח כללית ושרותי בריאות "ע� קופ,  באמצעות שמאיד איילה זיו"עו, מ"במו

�א� הקרקע , לשאלת!. כללית והגיעו לערכאה שמאית שמוצגת פה לפניכ

  .  לא–א� היא נחוצה לעירייה ,  לא–נחוצה לעירייה 

השאלה , זו היתה שאלה מקדימה, השאלה השניה. זו לא היתה השאלה שלי  :יואל ברו!

, בהיתר הראשוני, ח מאיר"למה בהיתר הבנייה שנית� לבי, הבאה שלי היתה

  . לא גילו את הנושא הזה

  . זה היה לפני המו� שני�: ד איילה זיו"עו

  ?אז מה, נו  :יואל ברו!

,  ולא הקפידו1933זה עבר מרשות העירייה משנת . כנראה שאז לא הקפידו: איילה זיוד "עו

  .  גילינו את זהלכ�, היו� מקפידי�. בעבר לא הקפידו

  ?ח מאיר נהג מנהג בעלי� במש! כמה שני� על המקרקעי�"בי :עמוס גבריאלי

  . במש! עשרות שני�: ד איילה זיו"עו

  ? ח מאיר"י� זה מתח� כלוא בתו! מתח� ביההמקרקע. עשרות שני� :עמוס גבריאלי

מי בעד לאשר את מכירת המקרקעי� כפי שמצוי� ). כול� מדברי� יחד.  (נכו�  :יהודה ב� חמו

  .  ירי� את ידו? 8בסעי& 

  הצבעה  

,  ב� גלגיא,  קוגמ�טל, אריה, אמיר גבע, יעקב אוחיו�,  ב� חמויהודה: בעד

,  פזרינה,  מולהאברה�, ש" ציבוקי, יצחק יואל,  ברו!יואל,  זיידנברגאהרו�

  . גבריאליעמוס,  כברהבני

   יפתח אלגוב : נגד

  .  אי�:נמנע
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 מעיריית כפר סבא 40 חלקה 6429  מחליטי� לאשר מכירת מקרקעי! גוש :218' החלטה מס

 .לשירותי בריאות כללית

  

 מאיר חייב ח"באותה הזדמנות אולי כדאי  ג� א� נעשה סדר לגבי חובות שבי  :רינה פז

  . לעיריית כפר סבא

  . אני לא יכול לעשות כרגע, זה בבירור  :יהודה ב� חמו

לא הסכמנו לתת היתר כי יש חובות היטלי , אנחנו במסגרת ההיתר, בוודאי: יעקב סנדרובי#

  . פיתוח

ומביאי� לנו את , למה מחלקת נכסי� לא יודעת איזה נכסי� יש לנו בעירייה  :יפתח אלגוב

 שנה וה� לא יודעי� איזה נכסי� 15 מחלקת נכסי� קיימת כבר ,זה בדיעבד

. או שמחלקת נכסי� עובדת או שלא עובדת.  ולכ� אני נגד זה. יש לנו בעיר

  . מוציאי� נכס אבוד

  ? מוותרי� על הנכס, מה היינו עושי� עכשיו. יפתח  :יהודה ב� חמו

זה פשוט בושה . ת נכסי�אני עשיתי הצבעת מחאה על כל ההתנהלות של מחלק  :יפתח אלגוב

  . וכלימה

  בקשה לפטור ממכרז פרוייקט שביל לאופניי�: 13

 ד איילה זיו"עוו,  ג� כ� נוגע לוועדת המכרזי�13סעי& , מה שאני מבקש  :יהודה ב� חמו

משפט או שניי� בנושא , ד איילה זיו"עו. אז בבקשה לפטור ממכרז, נמצאת פה

  . התקיימו מכרזי�. הזה

העירייה מעוניינת לבצע פרוייקט . היה מכרז לשבילי אופניי� והליכה, כ�: וד איילה זי"עו

�השתתפו שלושה ,  פורס� מכרז אחד2004בספטמבר . והליכה, לשבילי אופניי

הצעה שניה . 4 מליו� 1.275הצעה אחת ,  שניי� הגישו הצעות, מציעי� בסיור

דול בי� האומד� לאור הפער המאד ג. 4 אל& 820והאומד� היה 4  מליו� 1.795

 2005ואז בינואר . הוחלט לא לקבוע א& הצעה כזוכה, לבי� ההצעות שהוגשו

. וא& אחד לא הגיש הצעה, השתתפו שמונה מציעי� בסיור, פורס� מכרז נוס&
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חשבו פה באג& הנדסה מה , בנסיבות האלה.  משהו לא הל! פה טוב, כלומר

  , אפשר לעשות

  . זה מה שהיה. יאליזה לא ר, עובדה? מה זה משהו  :דובר

  . לא הוגשה א& הצעה. אבל בפע� השניה לא הגענו בכלל לשלב של אומד� :ד איילה זיו"עו

א� עד . מדובר בפרוייקט שזכינו בו ויש מימו� של משרד התחבורה. אני אסביר  :אייל יוניא�

  . נפסיד את הכס&, סו& השנה לא נשתמש במימו� של משרד התחבורה

  ? כמה יש  :דובר

  .  אל& שקל800בסביבות : ב סנדרובי# יעק

החוק . אנחנו ניגשנו פעמיי� למכרז?  מליו�1.1הפרוייקט הוא ,  אל& שקל800  :אייל יוניא�

זה א� , אחת האפשרויות לפטור ממכרז, שיש ל! , חוק המכרזי� אומר, אומר

חוות הדעת של , ועל כ� על פי חוק, נוס& לא תועיל אתה רואה שהיציאה למכרז

אתה יכול עכשיו למצות באותו תקציב את , # המשפטי ועל פי החוקהיוע

  . האפשרות ללכת בכיוו� הזה

א� היו שתי ? אולי האומד� היה נמו!, שאלה ראשונה. לי יש  שתי שאלות  :רינה פז

 אל& �400ההפרשי� בי� האומד� ובי� הצעה אחת הוא כ, הצעות כאלה גבוהות

זה דבר ?  אולי האומד� היה נמו!. ל אל& שק�900שקל ובי� ההצעה השניה כ

מ "מו, א� נניח המועצה היו� מאשרת, למי מתכווני� לתת, דבר שני. ראשו�

  ?  אל& שקל של האומד��820ובאיזה עלות של ה. זה דבר אחד? ע� מי

, זה במסגרת פרוייקט תחבורתי שאנחנו תקועי� אתו כבר כמעט שנה וחצי  : יעקב אוחיו�

תיי� בממשקי� בי� שבילי ההליכה ואופניי� שרוצי�  ומדובר בהסדרי� בטיחו

וא� את� רואי� את כל רשת . לבי� רחובות וכבישי� ראשיי�, ג� להסב

אנחנו עושי� , השבילי� של ג� אלתרמ� וכל הגני� ממרכז שלושי� נקודות

וזה בעיקר נגישות , הסדרי� מיוחדי� של מעברי� בטוחי� של הולכי רגל

שיש ש� ג� מתקני� לאופניי� וריסוני תנועה והגבהות , רגלית למוסדות חינו!

אנחנו  השתתפנו בתחרות מטע� משרד . ב והצרות של צמתי� ושבילי�"וכיו

והצגנו מודל יפה מאד של אי! , התחבורה וגו& שנקרא תחבורה בת קיימא

�אבל ג� , אנחנו עושי� שימוש ומשתמשי� ברשת השבילי� ג� לאופניי
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 �זכינו בפרס של . ג� להולכי רגל וג� לרוכבי האופניי�נותני� מעברי� בטוחי

,  אחוז30ע� השלמה שלנו של ,  אל& שקל800השתתפות משרד התחבורה של 

חלק ממנו הל! לנושא . כמליו� ומשהו,  מליו��1.1זה כ, אז תעשו את החשבו�

. מסרנו לו את כל הליכי התכנו� וניגשנו לשני מכרזי�, משרד מוביל, התכנו�

מדובר בעבודות עדינות וקטנות שמפוזרות בשלושי� אתרי� ברחבי , תבינו

שקבלני� לא מתי� ולא , ב"שיפורי� וכיו, העיר שמחייבי� הסדרי תנועה

, הוא מעדי& לקחת חניו� באיזה מקו�. מתלהבי�  לעשות את העבודות אלה

�אני , יבנה' יש לכ� כמו רח, מנותק ממערכת של כבישי� וש� ג� צרי! לחסו

כי בדקו את , אי� כא� שאלה של אומד� לא ריאלי.  אני אענה על הכל–אומר 

הוא מעדי& , אמרתי שקבל� רואה עבודות מהסוג הזה. זה ג� משרד חיצוני

כאשר אתה לוקח בחשבו� עבודה , מ פרטני ע� קבלני�"אבל במו, לברוח מה�

�כשאתה עושה ניפוי , ע� ראשי משרדי התנועה ומשטרת כפר סבא, מכינה ג

וחלק אולי רק בהסדרי , ל חלק מהדברי� שאולי יסתפקו בפיקוח עירוניש

יכול להיות , ואתה נות� לו את העבודות האלו, תנועה ואולי בחלק בשיטור

אנחנו נוציא מכלל הביצוע יכול להיות , מ "בעקבות המו, שחלק מהעבודות

, מ"בעקבות המו, שחלק מהנקודות שנחליט שה� הכי פחות חיוניות מכול�

. נצטר! לא לבצע אות�, שאולי זה יחרוג מאותה מסגרת של הבנות ע� הקבל�

מ ע� "מיכאל זנדי מנהל את המו. אנחנו חייבי� לנצל את התקציב הזה

�  . רשימה של תפקידי

אני מכירה אותו , וזה באמת חשוב מאד, השאלה באמת בעלת חשיבות רבה  :רינה פז

שהאומד� היה נמו! מההצעות , אבל כבר היו מקרי� בוועדת מכרזי�. והכל

�  . במכרזי

  . מהנדס בהתמחרות יבדוק את זה רינה  :יהודה ב� חמו

   –השאלה היא , לכ� אני אומרת, בסדר  :רינה פז

  . אולי לא הייתי מספיק ברור,  אני עניתי ל!  :יהודה ב� חמו

  ? מ ע� אחד משני הקבלני� האלה"הא� הולכי� לנהל מו, השאלה שלי  :רינה פז
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שה� ג� לא מבצעי� עבודות , מ ע� רשימה של קבלני�"הולכי� לנהל מו. לא  :ב� חמויהודה 

�, מכיוו� שיש לנו המו� מטלות שאנחנו צריכי� לקראת שנת הלימודי�, היו

, אנחנו רוצי� לפנות את הקבלני� האלה שנמצאי� בחוזה למטלות האלה

�שהשתתפו כמו השלושה . שיומלצו, ואנחנו ניקח קבלני� פנויי� חיצוניי

  . אפשר קבלני� מובילי�. ארלוזורוב שלא יוצא לפועל' במכרז של רח

אבל זה , שזה נראה לי אולי צור�, יש הגיו� בשאלת של רינה, רק מילה אחת :עמוס גבריאלי

המכרז מלמד על התנאי� של זה שמציע , יצא מכרז.  לא ברור למועצה פשוט

לא היו קבלני� שרצו , ל אל& שק800ברור שבהצעה של . וזה שצרי! לקבל

 אל& �800מ חופשי לא תמצא קבל� ב"המשמעות היא של מו. לבצע את העבודה

  . שקל שיבצע את העבודה

  ? למה  :יהודה ב� חמו

אבל . זה עוד איכשהו, א� אחד לא בחר או שלושה לא בחרו, אני אגיד ל! למה :עמוס גבריאלי

). כול� מדברי� יחד  (.כנראה משהו מאד לא אטרקטיבי, א� שמונה לא בחרו

מ "שבמו, לא כמנהגי, אני מהמר מעל השולח� הזה, כולנו יודעי� את התורה

הרי מה ההבדל א� אתה מעלה את המחיר או . תהיה חייבת להיות גמישות

או אתה , המשמעות היא אותה משמעות. אתה מוריד את היק& העבודות 

המשמעות . תר מחיראו אתה מקבל אותו הדבר ביו, מקבל פחות באותו מחיר

 אל& שקל לא �800ברור ש, אני רק אומר, ואני לא רואה בזה פסול, שא�, היא

�זה לקד� את זה ולא לאבד את ה, מה שחשוב פה באמת, תראה. היה מחיר 

  .  אל& שקל800

  .  מליו�1.1זה ,  אל&800זה לא   :יעקב אוחיו�

אבל תנו לו .   מליו�1.1ציב הוא התק, אנחנו לא מבקשי� להגדיל את התקציב  :יהודה ב� חמו

�  . חברי�, לסיי

, שבנסיבות העניי�, המועצה הזאת צריכה לדעת. אני אומר דבר נורא פשוט :עמוס גבריאלי

או בהקטנת עוצמת העבודות או בהגדלת . מ יש איזושהי גמישות"בניהול מו

שיש לנו סכו� משמעותי , המטרה צריכה להיות מול המועצה הזאת. המחיר
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ואנחנו מאשרי� שהמטרה , כס& ממשרד התחבורה למטרה מאד ראויהשל 

  . מ"הזאת תיוש� במו

כי אנחנו אחרי שתי , עמוס, זה לא שאנחנו נדרשי� לאשר פה את כל המכרז  :גיא ב� גל

, על המציאה הזאת" עט"שבה� באמת א& אחד לא , נקודות זמ� מאד קריטיות

אני זוכר שבישיבה . � מה שזכינוואנחנו בפני חשיפה של אובד� אותו מענק בגי

�העלינו אפשרות של הצמדת המכרז , קובי, בראשות!, שהיתה בוועדת הדרכי

ואז בעצ� תהיה לו עסקת , הפטור הזה כהתניה למכרז נוס& שקבל� יזכה בו

, אפשר יהיה להצמיד, שהוא יוכל למלא" אטרקטיבי"במקביל למכרז .  חבילה

אני לא יודע א� זה נבדק , אפשרי או לאאני לא זוכר שנתנו תשובה א� זה 

  . אבל עוד לא קיבלתי תשובה מפורטת, אני רואה שיש פה הרבה מומחי�. מאז

  ?גיא, סיימת  :יהודה ב� חמו

על , הא� נבדקה האפשרות המשפטית של הצמדה לכאורה: שאלתי שאלה  :גיא ב� גל

ור את ואז נפת, למכרז לגיטימי נוס& שיותנה בהצמדה, פטור מהמכרז הזה

�  . הבעיה של שמונה קבלני� שלא עטו על הקיי

או חלופה אחת לבקש . עמדו בפנינו שתי חלופות, אני אגיד למה אתה מתכוו�  :קובי אוחיו�

פטור ממכרז ואנחנו לא נוטי� להשתמש בזכות הקיצונית הזאת שעומדת 

או חלופה לצר& את העבודות האלה למכרז אחר של עבודות , במקרי� כאלה

, אבל המכרז של עבודות פיתוח כבר מזמ� יצא לדר! ולא יכולנו לחבר�. פיתוח

�ומשרד התחבורה נוש& בעורפנו ומאשי� . והיו פרוייקטי� תלויי� ועומדי

מה עוד שיש , עמוס אמר את הכל, מה עוד, ואנחנו, אותנו באי ניצול תקציבי

י כל מערכת הדרכי� הזאת שמובילה "פה חשיבות מרבית של נגישות ע

מה שג� עמוס , עכשיו. אנחנו רוצי� לעשות את זה בתקופה הזאת.  ס"לבתיה

נסיק מסקנה שצרי! להקטי� את היק& , כלומר, או שאנחנו נל! למסקנה, אמר

או שאנחנו , העבודות והמכרז כדי להתאי� ג� למסגרת הריאלית התקציבית

בורה של גמישות בנושא פיקוח הסדרי תח, נל! לדר! שאנחנו ג� הולכי� בה

  שיקלו על הקבל� לקבל את העבודות האלה , ב"ושיטור וכיו
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כנראה שהמכרז לא . נדמה לי שהבעיה היא במכרז ולא בעבודה, במקרה הנדו�  :בני כברה

כי הא הראיה שא& אחד מאלה שיצאו לסיור במכרז השני לא , היה ברור דיו

  ניגשו בכלל למכרז 

  . או שאנחנו נאיבי� מדי  :יהודה ב� חמו

בעיית אומד� נמו! לא היה , בעיה של אומד� א& פע� לא היתה בעיה, לא  : כברהבני

ה� בכלל לא , כי ה� לא יודעי� מה האומד�, מחסו� בפני מציעי� להגיש

אז מה הקשר לאומד� , אלא א� מישהו מגלה את אוזניו, יודעי� מה האומד�

 ניגשו א� לא, ואני אומר את זה, הבעיה שלא ניגשו. אי� שו� קשר? בכלל

�כנראה שלא היה ברור . המכרז לא היה ברור: זה רק בגלל דבר אחד, אנשי

יש כא� ג� מה , עכשיו אני רוצה לומר. לא היה נהיר ולא ניגש א& אחד, דיו

רוצי� : זה לא מסוג הנושאי� שהייתי אומר. שאני קורא העניי� הציבורי

  , לפטור ממכרז שהרי היה מכרז ראשו�

  . מכרזי�שני   :יהודה ב� חמו

למה לא ניהלנו אתו . לכאורה, והיו הצעות והיה זוכה, היה מכרז ראשו� ג�  :בני כברה

, הרי אפשר לנהל ג� לקבל את ההחלטה במסגרת וועדת המכרזי�? מ"מו

כשהיא , המו� החלטות וועדת המכרזי� מקבלת היו�, כשהיא מותנית

מ להפחתת "מולנהל , ולאחר מכ� היא מוסיפה עוד סעי&, ממליצה על זוכה

  . ההצעה

  .  אתה לא תספיק לעשות את העבודה, א� היו� תצא למכרז, בני  :דובר

הוא ג� שאל . למעשה מתרכזת ג� התשובה, אני חושב שבדברי� שעמוס אמר  :יהודה ב� חמו

אנחנו נמצאי� , אני אומר פה לחברי המועצה, אבל בסופו של דבר,  וג� ענה

א� אנחנו לא מממשי� את התקציב הזה . כרגע ארבעה חודשי� לפני סו& שנה

ההתמחרות שתהיה בי� מהנדס , התקציב הזה יל! מאתנו, ממשרד התחבורה

. תקצר באופ� משמעותי את הזמני�, הרשות לבי� יז� קבל� כזה או אחר

אנחנו מיד אחרי אוקטובר , עוד מעט חגי�, אנחנו נמצאי� בחודש אוגוסט

על פי , מה שמתבקש על פי החוק,  לכ�.מסיימי� את החגי� ואנחנו בסו& שנה

ושמהנדס , יש לנו את הסמכות לתת את הפטור ממכרז, חוות הדעת המשפטית
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אני לא בטוח שנקטי� . באופ� מיידי,  מ ע� קבלני�"מו, הרשות ינהל התמחרות

בהתמחרות אנחנו רק נדע , יכול להיות שלא, יכול להיות שכ�, באופ� משמעות

להיות סופר , חנו יכולי� עכשיו לצאת לעוד מכרזאנ. וזה הרעיו�. את זה

�לכ� אני מציע לקבל את . את התקציב הארי לא נקבל, ובסופו של יו�, נאיבי

ולתת את האור הירוק לאג& , חוות הדעת המשפטית שכ� לתת פטור ממכרז

�  . ההנדסה לנהל את ההתמחרות ולהכי� את שבילי האופניי

ר וועדת "ות ינהל את ההתמחרות כיואני מציע שבני יחד ע� מהנדס הרש  

�  ? מי בעד. מכרזי

אני לא נגד . מ"ואני לא נגד לנהל את המו, אני רק רציתי להוסי& משפט אחרו�  :בני כברה

מ יהיה הקבל� "אבל לפחות שאחד מהקבלני� שהשתת& במו, פטור ממכרז

  . אני לא יודע מי זה.  שהציע את ההצעה הנמוכה במכרז הראשו�

  . פה אחד? מי בעד. עזבו כרגע עובדות. א� אפשר פה אחד? מי בעד לתת פטור  :מויהודה ב� ח

    

 . פרוייקט שביל לאופניי�פטור ממכרז מאשרי� פה אחד  :219' החלטה מס

  

מכיוו� שמגיש ההצעות , כפי שקבוע, אנחנו חוזרי� לסדר היו�. תודה רבה  

שתשמרו או או , אני מבקש את החומר, לסדר לא כיבד אותנו בנוכחותו

  . תעבירו חזרה למזכירות ויוגש לישיבה הבאה

, ה אפשר להציע הצעה לסדרמכ, הצעה לסדר, בתיה. באותו נושא. יש לי שאלה  :יואל ברו!

  לא לדו� בה ולדחות אותה 

  . היא בכלל לא עלתה  :בתיה ברא&

  ? אבל כמה אפשר לדחות את ההצעה, לא לא  :יואל ברו!

  . צרי! שידונו בה,  ימת ועומדתכל זמ� שהיא קי  :בתיה ברא&

יש איזושהי , אי אפשר לומר, אבל א� זה חוזר על עצמו מספר פעמי�, לא  :יואל ברו!

  ? הוראה בנושא הזה
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ר ביקש להצביע "היו. זה היה על סדר היו� וצרי! לבוא לסדר היו�.  לא  :בתיה ברא&

  . זה לגיטימי לחלוטי�, וביקש להוריד אותה

  ? אני יכול להעלות אותה, א� המגיש לא נמצא פהאבל   :יהודה ב� חמו

  . לא :בתיה ברא&

  . אני ממשי! בסדר היו�. תודה רבה  :יהודה ב� חמו

  . תבקש להוריד אותה, א� תעלה שוב  :בתיה ברא&

א� אפשר להמשי! , הוא שואל בגי� העדרות סדרתית של המציע, לא לא  :גיא ב� גל

  . ולהעלות את אותה הצעה

  .  זאת זכותו להיות נוכח ולהעלות אותה,  הוא מגיש הצעהא�  :בתיה ברא&

יש למועצה . בקדנציה הקודמת היו מורידי� הצעות מסדר היו� ולא דני� בה�  :גיא ב� גל

  .מי בעד להוריד את ההצעה מסדר היו�: סמכות להגיד

,  אבל א� הוא הגיש הצעה שכבר הוגשה פע� אחת ואנחנו דחינו אותה. נכו�  :בתיה ברא&

  . ני  חושבת שצרי! להתייחס לזהא

שהצעות שיחזרו , אנחנו נחרוג מהנוהל שקיימנו לנו פה, טל וגיא, במצב שכזה  :יהודה ב� חמו

אבל מכיוו� שהוא . אנחנו פשוט בתחילת� נוריד אות� ולא נקיי� דיו�, על עצמ�

  .  איננו פה אני לא יכול אפילו להעלות אותה לדיו�

  05/0717/ ומיו� 05/0619/ספי� מיו� פרוטוקול ועגת כאישור : 3

  .בבקשה גיא, הארות, הערות, אישור פרוטוקולי� וועדת כספי�, 3סעי&   :יהודה ב� חמו

ואני מתנצל בפני האורחי� שטרחו ,  אני מבקש הפע� קצת את סבלנותכ�  :גיא ב� גל

לממש בפע� הראשונה את הזכות , אני הפע� אבקש באופ� חריג, והגיעו

אבל לשאת , אני מקווה שלא אנצל את  כולה, לפקודת העיריותשמוקנית לי 

, הסיבה שאני מבקש לעשות את זה. בסעי& ספציפי זמ� דיבור של עשר דקות

 4להקדיש את רוב דקותי לסעי& , זה כי אני רוצה להרבות את הדיו�

 � שהוא אישור פרוטוקול הוועדה 17.7בפרוטוקול וועדת הכספי� מיו

לנציגי שינוי במועצת ,  חושב שאני לא אגלה פה סוד גדולאני. להקצאות קרקע

ולכ� , ואני מדבר ג� בשמו,  ל כרגע"ראש הסיעה שלי נמצא בחו, שלצערי, העיר

יש לי השגות והיו . אולי בכל זאת אני אנצל את העשר דקות שעומדות לרשותי
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לי ובטאתי אות� בוועדת הכספי� לגבי סעיפי� ספציפיי� מבי� עשרת 

למעשה דנה , � שעלו לאישור וועדת הכספי� וועדת הקצאות הקרקעהסעיפי

�. ואני רוצה להסביר למה, בכמה סעיפי� שאני התנגדתי לה� בוועדת הכספי

�הגיע לידי מועצת חברי , אני חושב, הואיל ומידע חדש, אני חושב שיש ג� טע

�� שיש מקו, לפחות לגבי חלק מהסעיפי�, העיר מאז וועדת הכספי� ועד היו

אני , אלא נצביע עליה� אחד לאחד, שלא נאשר את כל ההמלצות באופ� סדרתי

כי יש סעיפי� שתמכתי בה� ויש סעיפי� , לפחות מבקש את זה לעצמי

אני אהיה במצב קצת , וא� נצטר! לאשר את זה כמקשה אחת, שהתנגדתי

ואני לא אוכל מצד אחד להצביע על מה שתמכתי בו ולהתנגד למה , בעייתי

  .שלא

לגופו של עניי� אני יכול להגיד שלכל אחד מחברי המועצה אני חושב שיש   

 ומשהו תושבי� שבחרו 2000. כל אחד פה מייצג איזשהו אינטרס, ציפור נפש

כי הנושאי� של ענייני� של דת ה� נושאי� שה� , עשו את זה, בנציגי שינוי

� חושב אבל אני, אני מצטער שאני מלאה אות! עמוס. מאד מהותיי� עבור

, אחרי המשאב הכי חשוב, שאחד המשאבי� הכי חשובי� שיש לעירייה הזאת

אני . זה בעצ� משאבי הקרקע ומשאבי המבני� שלה, שזה המשאב האנושי

כשלה , לפחות בהמלצות האחרונות שלה, חושב שהוועדה להקצאות קרקע

, לא עמדו לפי דעתי, במוב� הזה שחלק מההמלצות שהיא הביאה, בתפקידה

חבל ששמעו� לא : למה אני מתכוו�. ת� קריטריוני� שהיא מחויבת עליה�באו

אני כ� אסבר את אוזניכ� במצוות , אבל לטובת חברי המועצה הדתיי�, פה

�. הוכח תוכיח את עמית! ולא תישא אליו ח#: אומרי�. ההוכחה מספר דברי

  :הוכח תוכיח אז זו מטרתי

  �מאחר . חברי וועדת כספי�שכשלת� ג� כ, חברי�, אני רוצה להוכיח לכ

, שאני הייתי היחיד שהתנגד לשלושה סעיפי� שבשבע וחצי דקות שנותרו לי

  . אני אתייחס אליה� אחד לאחד

  .אל תעשה מזה כזה סיפור, דר! אגב זאת ג� זכותי  :דובר
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תועלה ההקצאה של הוועדה . כי  זאת זכותי, אני עושה מזה יופי של סיפור  :גיא ב� גל

דורשי� מהוועדה עצמה שתהיה חוות דעת של , בני ידידי, להקצאות קרקע

אני לא חושב שהוצגו בפני חברי וועדת הכספי חוות דעת . גור� עירוני מקצועי

,  לעניות דעתי ה� לא הוצגו לגבי כל הסעיפי�, יכול להיות שה� קיימות, כאלה

  . פי�אני לא חושב שה� קיימות לגבי כל הסעי, ובי� א� ה� הוצגו ובי� א� לא

  �אני אתחיל מהקל אל , שה� שלושה, לגופ� של הסעיפי� שאני התנגדתי לה

  : הכבד

תרשמו את , כ"תעירו אח, הוועדה בחנה את ההמלצה, בית הכנסת ישמח משה  

כי אני רואה , אני התנגדתי להקצאה, לגבי בית הכנסת ישמח משה. ההערות

. עלי� בכפר סבא בתי כנסת שכבר פו95בזה בעצ� הקצאה שבאה על חשבו� 

, לפחות אי! שהיא הוסברה לחברי וועדת כספי�, ההצדקה להקצאה הזאת

�שלא זוכי� לקבל , שמדובר בבית כנסת שמשמש את תושבי השכונה התימני

אני חושב שאפשר להתאי� פעילות פרטית במימו� , בית כנסת באותו שטח

,  בתי כנסת95אבל א� כבר יש בכפר סבא ,  בתי כנסת300�400פרטי אפילו של 

�לדעתי אנחנו , על חשבו� הקרקעות העירוניות עוד, אז להוסי& למניי� הקיי

בסעי& שעסק בהקצאת קרקע לטובת , למשל, לא הוא הדי�. עושי� פה חטא

�וקבע , כי ש� ג� המחוקק מצא לנכו� להתערב, בית כנסת בשכונת הדרי

�כי ש� זה , שג� משרד השיכו� יתקצב, במסגרת קריטריוני� מאד ברורי

אבל אני , בנושא ישמח משה, לדעתי, לא המקרה. מוסדר במונחי� של הקצאה

  . אני חושב שאת� מביני� לא� אני חותר ע� זה, לא אפרט

שמקו� , לגבי עמותת מתנדבי הכפר שאני יכול למי שמעניי� אותו להראות  

ו ואפילו חלק מחברי הוועדה שהחזיק, מושבה הפורמלי והטכני הוא בני ברק

   –העמותה הזו ,  ר ארגו� המתנדבי�"בטייטל המפואר של יו

ה� פעילי� בכפר . העמותה הזאת המשרד המרכזי שלה היה בבני ברק, סליחה :יהודה ב� חמו

�וזה ממש לא , יש לה� שני מקומות פעילות בכפר סבא. סבא מזה כעשר שני

  . נכו�
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ל עמותה לא משנה לצור! המשרד הרשו� ש. זה לא משנה איפה המשרד שלה  :אמיר גבע

  . הפעילות שלה

יש לי פה מרש� העמותות את הכתובת הרשומה של : אני רוצה להגיד ככה  :גיא ב� גל

  –עמותת 

  . האגודה למלחמה בסרט� רשומה בתל אביב, אז מה  :אמיר גבע

אני טוע� שא� רמת הפעילות שלה , אני לא מפקפק שיש לה פעילות בכפר סבא  :גיא ב� גל

 היא לא כזו שמצדיקה הקצאת מבנה או קרקע בסימ� שזה מה ,היא כזו

. ר ארגו� המתנדבי� היוצא"וא� יו. שהוועדה להקצאות קרקע בחנה בחיוב

או יכולי� להעיד מנסיונ� , ר ארגו� המתנדבי� המכהנת מעול� לא שמעו"ויו

זה אומר דרשני לגבי , של העמותה הזו, לכאורה, האישי על הפעילות הענפה

אני רוצה למנות בפניכ� כמה . צדקות של ההקצאה עבור גו& כזהרמת המו

�וה� לא קיבלו עדיי� או לא , גופי� עירוניי� שה� פועלי� וה� אכ� מוכרי

כמו מועדו� . אריה, ומועדו� ליונס שאתה מכיר אותו לא רע, כמו רוטרי, זכו

 ,כמו הפדרציה הדרו� אפריקאית, כמו עמותת כפר סבא להצלת חיי�, השרו�

כל . וכמו המרכז לסיוע לנפגעות תקיפה מינית, כמו הפדרציה לעולי צרפת

עוד לא זכו להכנס לקטגוריה של בחינה , הגופי� המופלאי� האלה

אז אני חושב שלפני שאנחנו ממהרי� להקצות . פוטנציאלית של הקצאת קרקע

וג� ,  שמקו� מושבה המרכזי עדיי� הוא בני ברק, לעמותה יחסית אלמונית

 �  . טוב שנחשוב פעמיי�, עדיי� לא הקצו לה� קרקע או מבנהש

, הבעייתי ביותר, הסעי& השלישי שהוא כמוב� מבחינת נציגי שינוי במועצה  

הפליגו במכתבי . ד"הוא הסעי& שנוגע לבית חב, והתבטאנו ג� בעניי� הזה

ההמלצה , אי אפשר לחטוא בפני שלקרוא אני לא יודע, ההמלצה. ברכה ותודה 

ד ואומרת "כפי שהובאה  בפני מועצת העיר ומדברת על בית חב, להיו�נכו� 

המלצה עקרונית , ל העירייה"ר וועדת הקצאת קרקע ומנכ"אדוני יו: ככה

זו ההמלצה . ד"ד כפר סבא להקי� מבנה של בית חב"לאפשר לעמותת בית חב

�והיא כרגע , היא אושרה בהתנגדות יחידה שהיא, שהועברה לוועדת כספי
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א� , זה מה שהובא אלינו כפרוטוקול.   כהמלצה לאישור למועצת העירמובאת

  . אז תתק� את זה, לא

  . אבל חבל שאתה בונה תזה לא נכונה  :יהודה ב� חמו

חומר , ויש לי פה מי שמעניי� אותו, ד"אני מראש אומר שהזיקה של בית חב  :גיא ב� גל

כל חברי מועצת אמנ� הרב אהרו� קנייבסקי במכתב שכתב ל,  להראות את זה

   �,  ציי� בצורה מפורשת, העיר

מכיוו� שההלי! בוועדת . אבל אמרתי ל! לפני הישיבה שזה לא עולה לדיו�  :יהודה ב� חמו

מכיוו� , סלח לי שאני מפריע ל! פע� שניה בזכות הדיבור, הקצאת קרקעות

שלא השלימו את ההלי! בוועדה להקצאת קרקעות ואתה יודע את זה טוב 

על נושא , לתי את כל מה שאמרת על הדברי� ואני מתייחס אליה�קיב, מאד

  . וסליחה שחסכתי ל! כמה דקות. תשמור את הנאו� לישיבה הבאה, ד"חב

בשלוש שנותרו לי אני רוצה לסכ� את . קי אני בשבע דקות ניצול זמ�.או  :גיא ב� גל

ת כמו שהתחלתי להגיד בתחיל, הקצאות של קרקעות ומבני�. ההשגות שיש לי

. זה דבר שהוא מבחינתי אחד הנכסי� הבולטי� של העירייה,  הדברי� שלי

יש ל! מה , ל"שבצד עבודת המצוינת כמנכ, ע� כל הכבוד, אני חושב אייל

ואני כבר מודיע ל! , ר הוועדה להקצאות קרקע"לשפר בתפקוד של! כיו

ותר עשינו עבודה אולי קצת י, ר לפני!"מכירי� את היו, שכחבר לשעבר בוועדה

ואולי אתה צרי! להכי� את עצמ! לקראת אפשרות שאנחנו נבח� , רצינית

ואני בטוח שמהפיקוח הזה , בשמונה עיניי� כל בקשה וכל תבחי� וכל קריטריו�

שהתחושה הסובייקטיבית , אני רק יכול להגיד ל!. אתה לא חושש ולא ירא

 יש רפיו� בכל שבזמ� האחרו�, ואולי כנציג שינוי לא אובייקטיבי במועצה, שלי

מה שקשור לאיזו� המאד עדי� ביחסי דתיי� חילוניי� ובכל מה שקשור 

שה� לא זומנו לחרדי� לא לארוחת , נציגי שינוי הוכיחו פה, למדיניות העירייה

ה� מיוזמת� הסכימו להעביר צעדה שבאופ� , לא לצהרי� ולא לערב, בוקר

ולצערי משה , ל"המפדנציגי� מ, לצערי. ליו� חול, מסורתי היתה ביו� שבת

על דעת עצמ� עושי� פעולות ואני מתכוו�  לאקט שהוא , אב� ח� לא נמצא פה

לפעולה של הקצאה של שעות רחצה נפרדות לדתיי� , ר גלי השרו�"נקט בו כיו
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�ואני רואה בזה ששה סעיפי� , אני רואה בהקצאה למוסדות דת. וחילוניי

שכול� , דה להקצאות קרקעששה סעיפי� מתו! עשרה של הווע, מתו! עשרה

של מבני� או קרקעות , שמדברי� על הקצאה כזו או אחרת, נבחנו בחיוב

אני , י הוועדה למוסדות שיש לה� זיקה דתית כזאת או אחרת"ונבחנו בחיוב ע

אני . אני רואה בזה שינוי של האופי החילוני של העיר הזאת. רואה בזה הפרה

שא� : את� כנראה יודעי� כברואני מראש מודיע מה ש, מתקומ� על זה

זה כנראה יעיד על , ד כפר סבא"תוקצה בחינ� קרקע או מבנה לעמותת בית חב

  . סופה של סיעת שינוי בקואליציה העירונית

  . זו סופה של ידידות מופלאה, בלשו� האגדה, אתה יודע :עמוס גבריאלי

   .אמרתי א�. אתה כנראה ממהר להספיד, עוד לא הסתיימה  :גיא ב� גל

בוא נראה את סיימו� הול! כל כ! מהר ממה שהוא ,  ואל תעשו זאב זאב זאב  :אמיר גבע

  . אנחנו מחכי� לרגע הזה.  מחזיק ביד

, מדובר ג� בהקצאה למוסדות שיש לה� אפיו� דתי. תרשה לי לא להגיב לזה  :גיא ב� גל

�   �בניגוד לנציגי העבודה ,  אני רוצה להגיד לכ

  .  לדברנות�אבל אני , אני בטוח,  לא הסכימו את!ה�,  גיא :עמוס גבריאלי

  . אני רוצה לראות את סיימו� מוותר על החברה הכלכלית  :אמיר גבע

ל ואני אשמח "ר שלי טס לחו"כי היו, לא התקיי� דיו� בחברה הכלכלית היו�  :גיא ב� גל

  . להיות הרבה יותר מוכ� לדיו� הזה ויש לחברי� לומר דברי� בעניי� הזה

  . ש� הקצו לה� קרקע אגב.  ג"יש לה� סני& בנתב  :בעאמיר ג

  . אני מבקש, חברי�  :יהודה ב� חמו

, כחבר חיצוני של הוועדה, אני דווקא רוצה לתת את הפ� הרציני של הדברי� :עמוס גבריאלי

למרות ההבדל האידיאולוגי : ואני אומר את זה עכשיו באופ� אמיתי לחלוטי�

.  ואת זה אנחנו יודעי�,  תקי� נעדר משורותינואני חושב שמנהל, העצו� בינינו

זה שהוועדה ,  יכול להיות שהבעיה הרצינית והגדולה שעולה מהדברי� של!

ובוחנת ביניה� אלה ה� , להקצאת קרקע מקבלת שש בקשות או עשר בקשות

אתה אמרת משהו .  'המבקשי� וכו, נוכח המציעי�,  הבקשות הראויות יותר

שיכול להיות שהשיקול של הוועדה , לבי לכ!שבעצ� העיר את תשומת 
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שיכול להיות שהאסטרטגיה שבה אנחנו , להקצאת קרקע הוא הרבה יותר רחב

 �ורוטרי . כי ה� צנועי�, הרי יתכ� שהליונס כלל לא מבקשי� מקו�, מזמיני

  . והגו& שנועד לסייע לנשי� שנפגעו מאלימות בטח ובטח שלא, ג� לא

  .ה� דווקא בקשו  :רינה פז

שאנחנו צריכי� . שיכול להיות שההתחלה היא בחטא, מה שאני אומר כא�: עמוס גבריאלי

ואני בהחלט מקבל , לעשות איתור של גופי� ראויי�, כוועדה להקצאת קרקע

לא יכול , אני חושב שאני למשל. אני תומ! בזה לחלוטי�. את הגישה של!

, על העניי� הזהכי אני מתחבר לחלוטי� למה שאמרת , לתמו! בעמותת רוטרי

בגלל שציינת שליונס ורוטרי והגופי� . בלשו� המעטה, וזה נראה לי תמוה

ה� בכלל לא משחקי� במשחק , האחרי� או דברי� שעובדי� פה בכפר סבא

שאנחנו נעשה מיפוי , אז יכול להיות שהמועצה לא צריכה להחליט היו�. הזה

�יש היצע כזה או ,  ראות: של מוסדות ואנחנו נפנה למוסדות ואנחנו נגיד לה

, כי באמת, ואז תהיה לנו אפשרות, ואנחנו רוצי� לשמוע את כולכ�, אחר

שבו אלה שיפנו , ובאיזשהו שלב נגיע למצב בהכרח, מלאי הקרקע הוא מוגבל

אז אני קוד� כל באמת .  ראשוני� יקבלו והחשובי� שטר� פנו לא יקבלו בכלל

  . צטר& לחלוטי� למה שאתה אומרואני מ, מוריד את הכובע ואומר שזה נכו�

  . אותה בעיה קיימת ע� העמותות  :רינה פז

אני .  אני באופ� אישי לא יכול להצביע על זה בשו� פני� ואופ�יכול להיות :עמוס גבריאלי

זה שמאחר וגיא כחבר , מה שאני אומר, לדעתי, מציע שנשנה את הקונצפט

, אני לא יודע, או להפ!, האו חבר וועדה לשעבר וחבר קואליציה בהוו, וועדה

ואני חושב שאנחנו צריכי� לקבוע , אני כרגע חבר מועצת העיר. הכל גמיש

אנחנו פוני� . שאנחנו עושי� מיפוי של המקרקעי� להקצאה, כנורמה, כמועצה

�ואנחנו צריכי� לפנות ואז לעשות הקצאה ראויה למוסדות , למוסדות שעובדי

�להצביע היו� על , לי באמת אבסורדיזה נשמע . שכולנו נוכל להתחלק בה

, ואני די מעורב פה בעשור האחרו�,  עמותה שבחיי� לא שמעתי אודותיה

.  לא יקבלו, ולעומת זאת גופי� כל כ! חשובי� שאולי יצטרכו מחר חדר וחצי

אני חושב שאנחנו צריכי� להתוות את המדיניות לעוד . כי לא תוותר קרקע
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�ולא לקחת מצאי של אלה , פנות לכול�אנחנו צריכי� לקבוע ול, דברי

�כי אז הכל יהיה , ואז יהיה פתרו�. שמגישי�  כי ה� צריכי� עכשיו את המקו

  . ואז נוכל להחליט, כל המבקשי�, כל הקרקעות, הכל יהיה בפנינו, בשקיפות

  . אני מצטר& לחלוטי� למה שאמרת, אז ברמה העקרונית  

   .אבל לא משיקולי דתי ולא דתי  :אמיר גבע

ד זה גו& "שחב, כי אני למשל סבור הפו! לחלוטי� ממנו, חד משמעית לא :עמוס גבריאלי

  , ד זה גו& שמחנ!"שחב, שלא מפריע, סובלני

  .וג� נות�  :אמיר גבע

   –אבל בפ� , וג� גו& נות� :עמוס גבריאלי

  וג� משיחי  :דובר

  , יש משהו משיחי :עמוס גבריאלי

  . חיות מאשר בעמדה הזאתבעמדה של שינוי יש יותר משי  :דובר

  זו תנועה אנטי דתית :עמוס גבריאלי

  . על זה בטח לא נפתח דיו� עכשיו  :יהודה ב� חמו

ואני לא , שברמה העקרונית אני ממש טוב שאמרת את שאמרת, אני אומר, גיא :עמוס גבריאלי

ואני לא אצביע על שו� הקצאת , יכול להצביע על שו� הקצאת קרקע יותר

, כולל צפי, ד שלא תקבע מדיניות שבה כל המקרקעי� ידועי� לנוע, קרקע יותר

לפני זה אני נמנע . אז אני אסכי�. ואנחנו פוני� לגופי� ציבוריי� בכפר סבא

  . תודה רבה. מכל הצבעה על הקצאת קרקע

חלק� אתה , יש הרבה גופי� בכפר סבא, לפני שנתחיל, הערה אחת לעמוס  :יואל ברו!

ג� פה . למשל ואחרי�) ?(כמו  קולות הכפר. ירמכיר וחלק� אתה לא מכ

�אי! אתה יכול לתת . במועצה יושבי� חברי� שחלק מכירי� וחלק לא מכירי

בשביל זה יש . לוועדה הקצאת קרקע לגו& כזה או אחר כשאתה לא מכיר אותו

  . גור� מקצועי שאמור לתת חוות דעת

התשובה .  י לא מצביע לא& אחדואנ. אני לא בוחר א& אחד. אתה צודק, יואל  :גיא ב� גל

  . שאתה צודק
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. אני רוצה להעיר כמה הערות על מה שאמר ידידי גל, זה נכו�. אל תפריע לי  :יואל ברו!

, ר וועדת נכסי� בחמש השני�"אני כיו, קוד� כל אני רוצה לשאול את גיא

כל הצעה שעלתה , אולי חברי� יתקנו אותי פה, בקדנציה הקודמת אני לא זוכר

  . לא של מהנדס ולא של אדריכל, בגו& ההצעה לא היתה שו� חוות דעת, �לדיו

  ? למה אתה אומר את זה  :רינה פז

  . אנחנו מדברי� על קרקעות, ויחסית, עד כמה שזכור לי  :יואל ברו!

  . של מהנדס ושל גור� מקצועי של העירייה  :רינה פז

אני . ת מכרזי� היו חוות דעתאני חבר ג� וועדת מכרזי� ובוועד. וועדת נכסי�  :יואל ברו!

�אני . נכסי�. לא היתה שו� חוות דעת, עד כמה שזכור לי. מדבר על נכסי

יש הבדל בי� קרקעות ובי� . שתי וועדות שונות לגמרי. מדבר על קרקעות

�באחת יש הרכב סטאטוטורי פוליטי .  עובדה שיש שתי וועדות שונות, מבני

מדברי� (דובר בשתי וועדות שונות  ומ,  ואחת היא הרכב סטטוטורי מקצועי

  ). יחד

אני שואל את גיא כחבר וועדת הקצאות קרקע . לא היתה שו� חוות דעת  :יואל ברו!

, ועלו הצעות כאלה או אחרות, הא� בכל הוועדות שהשתתפת בה�, לשעבר

  ?הא� באות� הצעות היו מצורפות ג� חוות דעת

שהיא שמשה , תחילת הקדנציה הזאתשזה מ, בתקופת כהונתה של רינה פז  :גיא ב� גל

לכל , ויש לי פה את הקריטריוני� ואת הנהלי� ג� של משרד הפני�, ר"כיו

, היתה חוות דעת נלווית, בקשת הקצאה שהיה לה קשר לגור� עירוני כלשהו

  . ולא היתה המלצה להקצות בטר� אותה חוות דעת

 את השאלות  את� מנהלי� פה תרשמו. אל תנהלו דיאלוג, אני מבקש, חברי�: יהודה ב� חמו

  . תמשי!, בבקשה? פונג�פינג

. והיו הצבעות והיו אישורי� בלי חוות דעת, נקודה, אני אומר שלא היה  :יואל ברו!

שתמיד עולה  איזשהו נושא שקשור ויש לו , בנקודה הזאת אני רוצה לציי�

 ,בתי כנסת, עכשיו, ע� הסיבות שלה�, כמוב� החברי� משינוי,  זיקה לדת

 �   – 80 או 100 או 90אות

  .95  :גיא ב� גל
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  .  107יש . אתה טועה  :יואל ברו!

   –היו� משרד השיכו� , אתר העירייה ומשרד הדתות לשעבר, שני מאגרי�  : גיא ב� גל

  . אל תנהל דיאלוג, גיא  :יהודה ב� חמו

 �30�40כ.  אחוז מה� נמצאי� על קרקעות פרטיות�30�40כ, אות� בתי כנסת  :יואל ברו!

�ישנ� עמותות , עכשיו. זה לא כל בתי הכנסת. אז קח את זה בחשבו�, אחוז מה

  . והכתובות שלה� לא בכפר סבא, בכפר סבא שקיבלו קרקעות

  . יש לה� משרד בכפר סבא. זה לא שיי!  :רינה פז

  . הוא אומר שהכתובת לא בכפר סבא, לא  :יואל ברו!

? מלבי מקבלת? למלחמה בסרט� מקבלתהאגודה ,  אל תשאל שאלות, יואל  :יהודה ב� חמו

  ? מה קרה לכ�? אי� לה� פה נכס

  . אבל המשרד הרשו� שלה� נמצא פה, יש לה�  :אברה� אריה

תסמכו קצת על שיקול הדעת שלנו שבדקנו , תשקלו קצת. ג� מעונות הכפר פה  :יהודה ב� חמו

 ,בגלל שהוא נא� ראשו�, אז מה. תכ& נית� את התשובות. את הדברי� האלה

לפעמי� הנוא� הראשו� אומר מה אתה , סליחה רגע? זה אומר שזה העובדות

אני אומר . הוא נות� לעובדות לפעמי� לבלבל אותו? חושב שהעובדות ה�

  . לכול� פה

  . אתה עונה לי על מה שאני כבר אמרתי  :אברה� אריה

גיא , אני אומר. כי כול� מנסי� לכוו� כרגע לגיא, אני אומר את זה כרגע לכול�  :יהודה ב� חמו

. ,כל אחד יגיד את דעתו. שמענו אותה, אני מכבד את דעתו, אמר את דעתו

  . ובסו& תשמעו את העובדות

, שלא קיבלו קרקעות וצריכי� קרקע ולא בקשו, כל הקבוצות שגיא ציי� אות�  :יואל ברו!

אני שמעתי את כל . השאלה היא א� כל הקבוצות האלה בכלל זקוקות לקרקע

אני לא כל .  וחלק שלא, חלק מה� יכול להיות שכ�, אני אומר,  כא�מה שנאמר

שצרי! לעשות לזה פרסו� ולשאול מי צרי! ולפי זה , כ! מסכי� ע� ידידי עמוס

כי יכול להיות שישנ� קבוצות . אני לא מסכי� לזה.  לתת את הקרקעות

ואולי ה� לא יראו את זה ולא , שזקוקות לקרקעות ובאמת צרי! לתת לה�
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אבל השאלה א� מי שמגיש בקשה הוא צרי! ומי שלא מגיש , בסדר. שמעוי

  . בקשה בטח שלא צרי!

  . אתה טועה  :אברה� אריה

, לאני פשוט פונה לחברי המועצה ומבקש. כנראה לא צרי!, אמרתי כנראה, לא  :יואל ברו!

א� זה עמותות , שיש לו זיקה לדת, כשעולה איזשהו נושא שקשור לדת, תראו

�, כי פשוט לא כולנו, אני מבקש לתת קצת את הדעת,  מהסוג הזהאו דברי

את , לא כול� מכירי� את כל הקבוצות האלה, כמו שאמרתי בהתחלה לעמוס

לפחות לפני שאנחנו אומרי� , את כל המוסדות האלה, כל הגורמי� האלה

, לפחות כדאי לבדוק אצל העמותות האלה, מילה או שתיי� על אותה עמותה

� עליה� משהולפני שאומרי .�ועמוס אמר אולי דברי� , ואתה אמרת דברי

  . מבלי בכלל לדעת מי העמותות האלה

ובתחילת , ר הוועדה להקצאת קרקעות בקדנציה הקודמת"קוד� כל כיו  :רינה פז

   –אני רוצה לציי� , הקדנציה הזו

או זה לא מפני שה� פוטרו , שכל הלשעברי� האלה, רק להבהיר לחברי� :יהודה ב� חמו

  . פשוט החוק שונה וחברי הוועדה נהפכו להיות בתפקידי� סטטוטוריי�, משהו

שהוצע ג� על ידינו , אני רוצה לציי� שיש נוהל מפורט וברור להקצאת קרקעות  :רינה פז

ואני בטוחה שג� , ואנחנו פעלנו לפיו, י משרד הפני� ומחייב אותנו"וג� ע

, ההצעה של עמוס, עכשיו, להציעמה שאני רוצה . הוועדה הנוכחית פועלת לפיו

רק בוועדת נכסי� יש , בנוהל אי� אפשרות לפנות לכל הגורמי� האלה, עמוס

לגבי הקצאת . את הנוהל של המקלטי� שכ� מחייב פרסו� ועושי� את זה

מה שאני רוצה , עכשיו. והנוהל מדבר בעד עצמו, זה לגמרי אחרת, קרקעות

לא להביא למועצה דברי� לא . מרי�לא להביא למועצה דברי� לא מוג, להציע

�  . מוגמרי

  . אבל לא נתנו לי לדבר פה, זה מה שרציתי להגיד, נכו� :עמוס גבריאלי

, קוד� כל מי שמבקש, כי לפי הנוהל. ואז זה ימנע את כל הוויכוחי� האלה  :רינה פז

  . צרי! למלא טופס מפה ועד להודעה חדשה

  .  בסלעדברי! חקוקי�, רינה צודקת: יהודה ב� חמו
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כל מבקש צרי! למלא טופס מפה ועד להודעה , לפי הנוהל,  אני אומרת ככה  :רינה סלע

, ה� מחויבי� ג� לציי� מקורות כספיי� מאיפה, ולגבי הקצאת קרקע, חדשה

אלא א� זה מועדו� נוער או משהו .  כי כל גו& כזה בונה את המקו� על חשבונו

 משרד השיכו� או מישהו אחר אלא א� כ� שינוי או. כזה שהעירייה מממנת

אחרי , לאחר שהוא מקבל את האישור של המועצה, אבל כל גור� כזה. יממ�

משרד הפני� ג� צרי! , לאחר מכ� אישור משרד הפני�,  נוהל באמת מאד ארו!

זה לא אומר שפשוט זה לוקח המו� המו� . אז יכול לקבל את ההיתרי�, לחייב

 דברי� מוגמרי� ואז זה ימנע את כל כדאי להביא, ולכ� כמו שאמרתי, זמ�

  . הוויכוחי� האלה

  . תודה רינה. צודקת רינה: יהודה ב� חמו

זו פע� ראשונה שאני , בעניי� הזה, ואני ג� פונה לגיא, אני חייב לומר לראשונה  :בני כברה

במקו� להפו! את זה , משו� שגיא. מרגיש שאני מהצד השני של המתרס

וצר לי על . פו! את הוויכוח בי� דתיי� לחילוניי�אתה מנסה לה, למשהו ענייני

להפו! את הדיו� הזה לוויכוח , ע� רצו� טוב וטקט נכו�, יכולת בקלות. כ! וחבל

פה מדובר בנוהל ובתהלי! קבלת , נוגע ג� ל!, הוא נוגע ג� לי, באמת רציני

החלטות שבכלל לא משנה לי א� זה עמותה דתית או עמותה חילונית  באותה 

ג� א� היה מדובר ,  אות� הטענות של! היו יכולות להיות באותה מידה,מידה

אתה הצבעת במכוו� במסגרת הדיו� על , סליחה. בעמותה חילונית לחלוטי�

כי באמת , פה כשלת, לדעתי, ואני אומר ל!, עמותות שיש לה� זיקה דתית

�והרי עמוס יכול היה להסכי� את! לגבי כמה דברי, יכולת לצאת בעניי� הזה ,

, ובוודאי שג� אני יכולתי להסכי� את! כשמדובר בנוהל בעת קבלת החלטות

את אורות הכפר ואת בית , אבל ברגע שאתה מציי� את בית כנסת ישמח משה

אפילו , אבל צור� לי, אני לא בהכרח מכיר את כול�, אני רוצה לומר ל!, ד"חב

שו� שאתה מ, צורמי� לחלוטי�, הקונוטציה של הדברי� של!, הייתי אומר

�ואני לא , באמת מזהה לזהות ג� בתו! המועצה קבוצות של דתיי� וחילוניי

  . הייתי רוצה שזה ייכנס לרמה הזאת
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זה לא בוויכוח . עד עכשיו זה בוויכוח שלי אתו. עכשיו תראה לגופו של עניי�  

ג� א� אי� הסכמה בינינו , הרי ברוב הדברי�, אני אומר ל!, שלי את!

�ואתה יודע שאנחנו חלוקי� ,  ולא נזכיר בכל הדברי�בנושאי� מסוימי

�בוא , שאני, אבל אני עדיי� לא אגדיר אות! כאד� חילוני, בנושאי� מסוימי

. זה לא נכו�. לא יכול להתחבר את! בגלל שאתה חילוני באופ� קטגורי, נאמר

דברי! יכלו , ואני שמעתי אות! באמת ברוב קשה, תרשה לי, אני חושב גיא

לא במסלול של , אילו באמת היית בוחר ללכת במסלול אחר, ימי� לילהיות נע

וכמו שנאמר . אתה פסלת ציבור דתי שלדעתי לא מוסי& ל! כבוד.  התנגשות

שבכלל אי� לה� שו� קשר ע� נכסי העירייה , יש מספר רב של בתי כנסת, פה

ואני אומר ל! , מרבית בתי הכנסת. וה� לא יושבי� בכלל על קרקע ציבורית

לא יושבי� בכלל על קרקע , מרבית בתי הכנסת בכפר סבא, באופ� קטגורי

פע� ? אתה יודע למה. על קרקע פרטית? איפה ה� יושבי�, עכשיו. ציבורית

אולי באמת , למה קורה בציבור כל כ!. תשב אתי לשעור ואני אלמד אות! למה

למה הוא בעצ� נזקק , שאולי הוא המיעוט, לא הרוב המכריע בכפר סבא

�משו� שיש ? אתה יודע למה? לצרכי� האלה יותר אולי מהציבורי� האחרי

�לא משו� שה� , יש אל& ואחת סיבות, משו� שיש נהגי� שוני�, נוסחי� שוני

�מה . אלא משו� שבעצ� כל קבוצה באה מגלות אחרת, לא מסתדרי� ביניה

נסת אני לא יכול להתפלל בכל בית כ. וכול� התרגלו לנוסח תפילה אחר? נעשה

אני לא פסלתי א& , בואו נאמר, באשכנזי אני כ� מתפלל? מה לעשות. תימני

אני חושב שלכל אחד יש את הזכות לממש את הזכות שלו כדי לקבל את . אחד

  . מה שהוא צרי!

אני , ואגב, בלי כנסת�95הנסיו� של! להציב את העניי� ב, לכ� אני אומר ל!  

ועכשיו אני .  בתי כנסת22ליה לבד יש בע. �100זה למעלה מ,  זה יותר, אומר ל!

, תקבל ממני שעור בחינ�, אני מבטיח! נאמנה, אמרתי ל!, אומר ל! עוד משהו

  . למה יש ריבוי של בתי כנסת? אתה שומע

  . אני תמיד שעור בחינ� מוכ� לשמוע ממ!  :גיא ב� גל



  1.8.2005  34  מועצה מ� המניי�
  

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

  

ני אומר ל! בוא א, עכשיו. זה לא הדברי� הכי נכוני� שאתה אומר, אבל באמת  :בניו כברה

הרי , אני כל כ! מסכי� ע� רינה לגבי כל תהלי! ההקצאה. דעה לגבי העמותות

פה אני בעניי� הזה , ואגב, עניי� של הקצאה הוא לא צור!, נושא של הקצאה

שהקצאת קרקעות הוא לא צור! של העירייה , מפנה את תשומת הלב של עמוס

מי , אומרת חברה? תמה העירייה עומדת בקר� זווית ומחלקת קרקעו. בכלל

הקצאת קרקע זה צור! של אות� . זה לא עובד ככה, לא לא? רוצה קרקעות

, הקצאת קרקע לבד כעומדת בפני עצמה, ה� יכולות, ה� זקוקות ואגב, עמותות

אז ההקצאה , משו� שא� אתה לא מסוגל לממש תו! שנה, אי� לה ער! בכלל

 העובדה שאתה מקצה א בצד"ז. אי� לה תוק& בכלל. הזאת ממילא מיותרת

אחרת מה , אתה צרי! להוכיח ג� יכולת מימונית שאתה יכול להקי�, קרקע

�אתה . שיפנו. אבל שיפנה, א� רוטרי יקבל, למשל, אני אשמח מאד? הטע

ותגיד לה� ,  תל! אתה אליה�. העירייה לא צריכה לעשות את זה? יודע מה

  . שיגישו בקשה להקצאת קרקעות ונגמר הסיפור

, תאמי� לי, ד ולכל הדברי� האלה"לא רוצה להתייחס בכלל ג� לבית חבאני   

  אני אומר את דעתי לגבי העניי� הזה , בהזדמנות שהנושא הזה יעלה לדיו�

אני רוצה להתייחס למה שעמוס אמר ולצורה שעמוס העלה דברי� שקשורי�   :ש"בוקי צי

א� אתה , ידיעמוס יד. לשינוי הגישה של העירייה בנושא של הקצאת קרקעות

. אני לא מצביע, א� זה לא ישתנה: אל תגיד, רוצה לשנות צורת נוהל מסוימת

וא� , תבקש דיו� בנושא. אנחנו גו& דמוקרטי ונבחרנו בצורה דמוקרטית

ופה אחד או , נראה לי שפה אחד או שניי� לא השתכנעו, תצליח לשכנע אותנו

למה אתה מעמיד את . שניי� לא השתכנעו ואולי ג� הגברת כא� לא השתכנעה

  . אני לא מצביע, שא� לא תקבלו את דעתי, זה בצורה כל כ! חד משמעית

אני מבקש ומציע שתבקש שייעשה דיו� ויכול להיות ייעשה דיו� והדיו� יהיה   

ונשתכנע לשנות את הנוהל הקיי� ובהחלט יש מקו� לדו� , מעמיק ומפורט

אבל . להעלות את זה לדיו�אני בהחלט מסכי� את! וע� גיא שיש מקו� . בזה

א� לא , אתה כמוהו, אל תהיה כל כ! חד משמעי שא� לא יקבלו את דעת!

  . הוא אולי עוזב וטס למקו� אחר, יקבלו את דעתו בנושא של זה
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�אני מתחבר ע� מה שבני כברה אמר ואני מאד מבקש לא להתחיל את הדיוני�   :אריה אברה

 �כי אני מסתכל על כלל , וחילוניי�ואת הוויכוחי� ואת המלחמות בי� דתיי

כל אחד באופ� דמוקרטי רשאי , תושבי העיר, האנשי� שיושבי� בעיר הזאת

ובטח ובטח , ויכול לעשות את מה שהוא חושב ולהאמי� במה שהוא רוצה

 �המועצה לא צריכה להתחיל לתמוה ולהתחיל לדבר ולהתווכח ולדו� על דתיי

�וכ! אני , ומבח� התוצאה. ח� התוצאהאני מסתכל על הדברי� במב. וחילוניי

�ואני הסתכלתי על התוצאה בי� עמותות ובי� . הסתכלתי על זה בוועדת כספי

ובאותה הזדמנות שאלתי מי ה� אלה , כאלה שמבקשי� הקצאות קרקע

חשבתי אולי היא , אז פניתי ג� לרינה פז, כי אני לא מכיר אות�? אורות הכפר

�אני חושב שבמבח� התוצאה כשכתוב . רהאבל ג� היא לא מכי, מכירה אות

 �הכנה לבר , הדרכה, כגו�  פעילות תרבותית לנוער ולמבוגר: מה ה� עושי

בטח מישהו היה צרי! להיות , טיפול בנוער מצוקה וליווי בלימודי�, מצווה

ואי� , אני פניתי לאג& הרווחה למנהלת האג&. ולדעת את הפעילות שלה� בעיר

ל העירייה ובקשתי " ולכ� אני ג� פניתי במכתב למנכ. לה מושג מי אלה בכלל

לא , ר"כי אני במש! ארבע וחצי שני� שהייתי יו. לדעת מי העמותה הזאת

�רינה , אני מעורה לא מעט בנושא של הפעילות ההתנדבותית. מכיר אות

דלית , ענת ויסקי בוודאי ובוודאי, מעורה לא מעט בפעילות ההתנדבותית

ואני מסתכל על מבח� .  א& אחד לא יודע מי ה�–י רוכמ� בוודאי ובוודא

א� היא רשומה , התוצאה ואני לא יודע אפילו א� העמותה דתית או לא דתית

אני מסתכל על הפעילות . וזה בכלל לא מעניי�,  בבני ברק או רשומה באילת

אז זו הקצאת , כי א� אנחנו נותני� לה את הקצאת הקרקע, שלה פה בעיר

מה ג� שאני התרעתי ג� בישיבת וועדת כספי� שפה . תקרקע למע� פעילו

פה מדובר על כ! שייעשה נסיו� לאתר לה� , מדובר לא רק על הנושא של קרקע

כשאני נלח� ונאבק על נושא של העמותה , ולי לא ברור מה ה� עושי�. מבנה

�מקו� שבו ה� נאבקי� כל , בשביל לאז� את הכל ולחפש לה� מקו� מתאי

 סלי מזו� מתו! 200�250בסביבות ,  ושישי במשלוח מנותיו� שני וחמישי

�מאיפה , אז לא ברור לי, מקו� שבאמת לא יאה אפילו להיות בני אד� ש
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ולכ� . רק במבח� התוצאה, ובאמת אני לא מסתכל בכיוו� הזה, הדברי� האלה

שמישהו יבדוק את , אני מבקש להעלות עוד פע� את הנושא של אורות הכפר

  . כי אי� לי מושג מי ה� בכלל. ל העירייה"בה ג� ממנכונקבל תשו, זה

, ג� בוועדת כספי� עלה הנושא של אורות בכפר, פשוט. תשובה רק בנושא הזה  :יהודה ב� חמו

עד לישיבת המועצה אפשר לבקר ולראות את . אי� בעיה, חברי�: ואני אמרתי

ל הגשת היה פג� בהלי! ש, נכו�. רינה ענתה למעשה, הפעילות שלה� לשאלת!

, היה צרי! להעלות את הנושאי� שמובאי� לאישור, לדעתי. הפרוטוקול

יש פה יותר על הישרי� , אלא מאי, לשלו& מהפרוטוקול את מה שאישרנו

. לדעתי זאת טעות. שמי� ל! את הכל על השולח�, יותר מדי שיפו#, שמי� פלס

 אנחנו צריכי� להביא את החלטות וועדות הכספי� שה� מבקשי� לאשר

ואז היינו חוסכי� לא מעט , ולא להביא את הפרוטוקול כפי שהוא,  במועצה

  . איציק יואל, בבקשה. רינה ענתה על הנושא הזה, ונכו�. זמ� דיו�

כי , אני מאד מאד בעד. ד"בנושא של חב, עוד משפט אחד רק, אבל דר! אגב  :אברה� אריה

�ב את הפעילות אוה, ר את הפעילות שלה�וקי מאני יודע את הפעילות שלה

�  , שלה

  . איציק יואל, בבקשה. כי ג� ה� לא עולי�, ד"תכ& נדבר ג� על חב  :יהודה ב� חמו

מפני שאתה פתחת פה באיזשהו , פותח ברמה מבחינתי חיובית, אני ברשותכ�  :איציק יואל

,  ואפילו הדברי� שה� אינ� בסדר היו�, של עשר דקות שהכנת מראש' ספי#

  . רי�אז ה� נכללו בתו! הדב

אתה רואה כמה הדברי� . שכול� מתייחסי� אליה�, ה� כל כ! לא רלוונטיי�  :גיא ב� גל

�  ? לא רלוונטיי

מהכבוד , מפני שנכנסו פה ללופט שאי� פה אד� אחד, מתייחסי� אליה�  :איציק יואל

, ואני אומר ל! ולאחרי�,  ואני רוחש פה כבוד לכל אחד, שרוכשי� אחד לשני

אני . לא יוצא מזה שו� דבר, כי אי אפשר לטחו� אבק, בואו לא נטח� אבק

יש פה טחינת אבק , ואני אומר ל!, לצור! הסעי& הזה,  דקות פה25יושב בדיוק 

העלית ואספת פה מובאות מהפוליטיקה החיצונית והמדינית . שהתחלת בה

  , אתה אמנ� חבר סיעת שינוי,  אני לא יודע מה הקשר. הארצית
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  . אז אתה לא יודע מה הקשר, לוועדת כספי�אתה לא בא   :גיא ב� גל

וכפי שאתה נציג סיעת שינוי ואני נציג מפלגת . אני סומ! עלי! בוועדת כספי�  :איציק יואל

אבל בסיכומו של , העבודה וכל אחד מייצג פה איזשהו ציבור ואיזושהי מפלגה

, אתה צרי! לדאוג בקולקטיב הזה ופה יש שאלה, יו� מה שאתה עושה פה

בי� עדה כזאת , בי� קבוצה לקבוצה, ני צרי! להפריד בי� אד� לאד�הא� א

זה . בסיכומו של יו� יש פה סטאטוס קוו אחד שחיי� על פיו. ועדה אחרת

�והחילוניי� בכפר סבא לא , אומר הדתיי� בכפר סבא לא מפריעי� לחילוניי

�לא א� זה בית . ועל פי זה אני לוקח את ההחלטות שלי. מפריעי� לדתיי

א& פע� לא עצרו אותי בדר! כשאני נוסע ע� . סת או יהיה משהו אחרכנ

ואותו הדבר אני מכבד כל , א& פע� לא שמו לי מחסומי�. הפריבט ביו� שבת

�זה בדיוק , לסיכומו של יו�. אחד שיוצא מבית הכנסת ואומר לו שבת שלו

גת ואי� פה קשר לא לשינוי ולא למפל.  סדר הדברי� שצרי! להיות בעיר הזאת

  .העבודה ולא לשאר

יש , תראו. שקשור בשיטה שעל פיה נעבוד בעתיד, דבר נוס& שאני רוצה לומר  

, הפריירי� א& פע� לא נגמרי�, ואני אומר את זה, אמרה אולי לא לפרוטוקול

�יש פה רשלנות של גופי� אחרי� ויש פה יתרונות שידעו . ה� רק מתחלפי

לנות היא של אלה הרש. חלק מהעמותות של בתי הכנסת להשיג

�וצרי! לפה , צרי! לרוטרי; שה� רק באי� לישיבות ואומרי�, האינטליגנטי

�יש את העמותות הקטנות . ולא למדו אי! משיגי� את הדבר הזה, וצרי! לש

וה� , משהו ערכי מאד בית כנסת, שיודעות שזה מבחינת� מטרת חיי�, האלה

�אנחנו , ת של גופי� אחרי�אז על רקע הרשלנו. יודעי� אי! להשיג את הדברי

�שיגיש הגו& ? גו& כזה וכזה לא יקבל כי הגו& ההוא לא מקבל: באי� ואומרי

  , היותר ערכי למישהו אחר, השני

  . זה רשלנות או חוסר יכולת  :גיא ב� גל

בצורה המקובלת  כמו שנעשי� בגופי� , יגיש את הדברי� בצורה המסודרת  :איציק יואל

אני חושב שוועדה א� , והאמינו לי, גופי� עירוניי�ציבוריי� וכמו שנעשי� ב

א� אני לא , עיריית כפר סבא, יש לה קרקעות א� יש לה עוד& קרקעות ואגב
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כדי שחלק מהקרקעות ,  בקרוב יצטרכו לעשות איזשהו סדר מחדש, טועה

�מה ,  איפה לבקש, צרי! לדעת אי! לבקש. כ! שיש פה קרקעות. יחזרו לבעלי

, הרי חכמה קטנה היא להגיד אני רוצה לרוטרי. ! הבאלהציג ומה התהלי

אבל . את היכולת הכספית שלו, באמת, רוטרי צרי! להציג אל מול זה. לדוגמא

, היא לא תקבל, א� לא.  היא יודעת שיש לה כס&, כשבאה עמותת בית כנסת

כ! . כי חלק מההתניה היא שתו! פרק זמ� קצוב צרי! להסדיר את העניי�

  . לא צריכי� להפריע לגופי� אחרי�שגופי� כאלה 

  �ולא , יש פה כ� חיי� בצורה מסודרת בי� דתיי� לחילוניי�, בסיכומו של יו

אי� לה , מפלגת שינוי הארצית, בשולי הדברי�, אגב. צרי! להקצי� את זה

  .של חילוניי� ודתיי�, נקודה אחת על האמירה הזאת

  ?מי מערב פוליטיקה בדיו�, עכשיו  :גיא ב� גל

  .כי ה� רק נכשלו, אל תל! רק על זה, ולכ�. אתה התחלת  :ציק יואלאי

הא� לאזרחי� , אתה דיברת על רשלנות ואני שואלת את השאלה, איציק  :טל קוגמ�

מופיע , הא� באתר האינטרנט של העירייה, באמת יש נגישות למידע למשל

  ? הנושא של עמותות

  ?  עוד מישהו שרוצה לדבריש, שאלה, עמוס. אייל יתייחס לזה  :יהודה ב� חמו

ואני לא איימתי אני רק אמרתי שאני לא , קוד� כל התחיל בזה בוקי, לסיכו� :עמוס גבריאלי

אני לא אמרתי , אני חושב שגיא הציג פה משהו, עכשיו. ולכ� אני אמנע, יודע

. אבל מלאי הקרקעות הוא מוגבל. בואו נציע את כל הקרקעות שיש לעירייה

 �ועובדה היא שסוג מסוי� . אבל הוא מוגבל, מאה או מאתיי�אני לא יודע  א

, עובדה. כי ה� יודעי� שאפשר לבקש. של גופי� תמיד מבקש הקצאת קרקע

העניי� , עכשיו. ויש הרבה גופי� שלא יודעי� בכלל שה� יכולי� ללכת על זה

אני לא . אני רק רוצה להבהיר את עמדתי, אני לא מוצא בזה פסול: הוא כזה

, יש אפשרות להקצות קרקע: סול בזה שאנחנו ניזו� את הפניה ונגידמוצא פ

כל מי שמעוניי� להגיש בקשה . אנחנו פותחי� את העניי� הזה לשקיפות מלאה

כי אני , הרעיו� הראשוני. לא יקרה כלו�, ויש לו כמוב� את המסוגלות לבנות

� שהקצאה נועדה רק לסוג כזה של, שלרבי� מהציבור חושבי�, אומר לכ
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לא ברמה של , לכ� אני אומר. כי זה מה שקורה פה במש! עשרות שני�. ציבור

�עד שלא , שו� הקצאת קרקע, אני לא אוכל להצביע לא בעד ולא נגד, איו

  . וזו דעתי, תהיה אפשרות לשקיפות מלאה

. בעיקר את ארגוני המתנדבי� הדומיננטיי� בעיר, הזכירו פה לא מעט גופי�  :קובי אוחיו�

אז ה�  טובי� , נת מודעות ובקיאות בנושא נוהלי הקצאת קרקעותאז מבחי

�. אני חושב שא, זו לא הסיבה שה� לא מגישי� בגלל שה� לא יודעי�. מה

אני לא חושב שכל אחד מהארגוני� האלה צרי! . ב. לחלק אי� מקורות מימו�

אז תמיד ר# הרעיו� של בית המתנדב אחד לכל הארגוני� . בית רק לעצמו

אבל ', חלק מצא פתרונות זמניי� למבני� אחרי� כמו בית אנוש וכו. האלה

  . אני משוכנע שזה יהיה בית משות& לכל הארגוני�, א� יקו� בית מתנדב

  . וג� היתה הקצאת קרקע לבית המתנדב  :רינה פז

  ? בכל זאת, גיא. תודה קובי  :יהודה ב� חמו

אני לא מתחמק .  את שלי אמרתיאני מוותר על זכות הדיבור אני חושב ש, לא  :גיא ב� גל

אבל אני עומד מאחורי , היו פה טענות שהושמעו כלפי, מאחורי שו� אמירה

בואו ? איפה איציק יואל.  אני עומד מאחורי הבוחרי� שבחרו בי. הדברי� שלי

, אישית, כל אחד נמצא פה כי נמצאת מאחורי אידיאולוגיה ערכית, &לא נתיפיי

את מה ששליחי הציבור שבחרו , י כרגע בטאתיאני רואה במה שאנ. מפלגתית

אני לא באתי לכא� כדי לחרחר ריב . בי ולש� כ! ה� שמו אותי במועצה הזאת

�שבשנה , אני חושב שעמיתי הדתיי� יכולי� להעיד עלי. בי� דתיי� וחילוניי

לא , וחצי שאני מנהל את� ג� שיחות אישיות וג� פעילות ציבורית פומבית

ואני , אבל יש דברי� שה� ציפור נפשי. חר ריב ומדו�יצא לי ש� של מחר

�  . אלח� עליה

, אלא ככלל, לא בנושא הזה, ולכול�,  אני אגיד בשולי הדברי� עמוס. תודה  :יהודה ב� חמו

אבל בואו נשי� אות� , אמנ� זה בשולי הדברי�,  כגו& ציבורי דמוקרטי

�ראוי  שנשמיע ואת ההערות האלה , יש לנו וועדת כספי�. בעיקרי הדברי

�, אני לא אומר שבמועצת העיר צרי! לסתו� חלילה פיות. בוועדת הכספי

כל ההערות האלה וה� , יחד ע� זאת. אנחנו נקיי� דיוני� וה� פתוחי� לציבור
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כי א� . בוועדות הכספי�, יכולות לבוא בחשבו� ובחשבו� רב, הערות בונות

�קול מגיע אליה� הביתה והפרוטו, אנחנו שולחי� פרוטוקול של וועדת כספי

כי לא תמיד אנחנו , לפעמי� הרבה מלפני ישיבות המועצה, מבעוד מועד

�כ! שאת ההערות . מקיימי� את ישיבות המועצה מיד אחרי וועדת הכספי

אז , אלה בהחלט אפשר להביא וא� אנחנו חפצי חיי� כגו& ציבורי דמוקרטי

לכ� .  שנמצה את הדיו�עד, בהחלט אפשר להביא את זה ג� לדיו� שני ושלישי

ראוי שנקבל את ההערות האלה , שג� למע� הקולגיאליות של כולנו, אני חושב

  .ונוכל להתייחס אליה�, מבעוד מועד

אני חושב שזה ג� , מאז תחילתה, אני רוצה לומר לשבחה של המועצה הזו  

נוצרה אווירה טובה מאד במועצת , בעקבות התמהיל האנושי שנמצא כא�

אני בהחלט מקבל את , טוב שכל אחד יגיד את דעתו. ל דיאלוגי�ש, העירייה

בחלק גדול מהדברי� אני יכול בהחלט ,  שומע את דעתו של גיא, דעתו של גיא

הוא נציג , אני יכול בהחלט לדחות אות� יחד ע� זאת, וחלק אחר, להתחבר

למרות שאני הייתי מאד שמח ומבקש , וג� הוא משמיע את דעתו, של סיעה

לתהליכי� של נהלי� , אלא באופ� ענייני, רי� יישמעו לא באופ� קטגורישהדב

ואני לא רשמתי , צר היה לי לשמוע פה, אני בהחלט אומר לכ�. ונהלי עבודה

לא עובדי� לפי , ולא רק גיא, אבל אמרו את זה, בדיוק מי אמר את זה

�? מישהו סובר שהוועדה להקצאת קרקעות תעבוד שלא על פי הנהלי�. הנהלי

, מישהו חושב שמישהו יקצה קרקע או נכס או יעשה איזושהי פעילות כזו

  , חברי�, אני חושב, על כ�. בשקיפות יתר, ולטעמי?  כשהכל מוגש בכזו שקיפות

, לפחות לא סביב השולח� הזה, ה� לא היו במקומ�, הביטויי� שנאמרו פה   

�ל או "הערות למנכאולי ב. אבל לא יותר מזה, אולי אולי לשיחות בארבע עיניי

, ואני מקבל הרבה מאד הערות ממ!, שאפשר ג� לתק� ואני בעד, לראש העיר

לדיו� כזה כפי שה� , כ! שלהביא דברי� לכא�, ומשאר חברי המועצה, גיא

  . צר היה לי לשמוע אות� בצורה הזאת, נאמרו פה

שהפניות של אות� עמותות שמגיעות לוועדה להקצאת , אני בהחלט רוצה לומר  

הקריטריוני� של הוועדה להקצאת קרקעות לא , ה� לא שה� נחשפות, קרקעות
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מי שמכיר , כול� מכירי� את הנהלי�, נחשפי� בפני העמותות הבודדות בלבד

�ומרבית חברי המועצה פה מכירי� את ארגוני , את ארגוני המתנדבי

�יודעי� שיש לה� , ובמיוחד את ארגוני המתנדבי� הדומיננטיי�, המתנדבי

שפניתי לליונס מתו! , אריה לפחות יודע את זה, אני באופ� אישי. קומותמ

לרוטרי פניתי שנבנה את בית , מגמה לבנות את בית המתנדב בשותפות

שיש לה� יכולת כספית להרי� , לצוות וארגוני� גדולי�, המתנדב בשותפות

את ואנחנו שמי� לנו למטרה לבנות , אני מאד מקווה, ועל כ�. את בית המתנדב

�ולכ� אולי , בית המתנדב מכספי תרומות ולא מכספי ציבור של משל� המסי

, ארגוני המתנדבי�. ואני פניתי בפרוש לארגוני המתנדבי�,  זה היה מתעכב

נזרקו פה שמות של , מצוי�, יודעי� בדיוק ומסתדרי� מצוי�, האמינו לי

 אי� לה� באופ� פורמלי.  עמותות שבחלק� אי� לה� פעילויות פה בכפר סבא

כי זה ג� , ולכ� הקריטריוני� להקצאת קרקע או לתמיכה. פעילויות בכפר סבא

למה לא מתקצבי� את : שפנו אלי, לפחות מחלק מחברי המועצה, עלה בעבר

אמרתי בפרוש שזה נוגד את הקריטריוני� של , האגודה לנפגעות פגיעה מינית

, בשינוי הקריטריוני�שנקיי� דיו� , אני בפרוש אשמח שישנו, וועדת התמיכות

לא לבית כפר סבא אלא לבית , ואז אולי נחלק לכל העמותות בית ישראל

זה על השולח� של וועדת . זה לא על השולח� הזה? הא� זה נכו�.  ישראל

? הא� זה נכו� לשנות את הקריטריוני� לוועדה להקצאת קרקעות. התמיכות

, ישנ� אנשי מקצוע. האחרלשולח� , אולי כ� ואולי לא אבל זה לא לשולח� הזה

�לא חלילה בא המחוקק ואמר שחברי , ישנ� אנשי� שיושבי� בוועדה ולא סת

, אני מניח שהנסיו� המצטבר מכל הרשויות המקומיות. מועצה פסולי� מלכה�

בא והנחה את המחוקק ואמר שהוועדה להקצאת קרקעות תהיה מורכבת 

בטח ובטח לא התייחסו . מאנשי מקצוע סטטוטורית שיש לה� אחריות אישית

זה נסיו� מצטבר של רשויות אחרות ולכ� שינו . לחברי המועצה של כפר סבא

  . את החוק

  �וזה מתו! מגמה אחת שמביאי� את הכל אנבלוק , אני מצר על כ! שעוד פע

יועלו לכא� דיוני� רק . להבא זה לא יהיה. שהכל יהיה בפני חברי המועצה
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ולאחר מכ� לאישור מוצעת , ועדת הכספי�לאחר שיתקבלו החלטות סופיות בו

, י המבקשי�"שלא הושלמו ע, תכ& אייל יעיר אות�, אות� בקשות. העירייה

נדמה לי , ונכו� אמר, כפי שנאמר פה. יחזרו לדיו� בוועדה להקצאת קרקעות

א� , ולא עומדות, חלק מהעמותות מבקשות, לא זוכר בדיוק מי, עמוס או בוקי

ואז , א� זה מבחינת לוחות הזמני�, פיות שלה�זה מבחינת היכולות כס

אני אגיד משהו שהוא לא בעיקרי הדברי� .  הקרקע חוזרת חזרה לעירייה

אנחנו נמצאי� בפני דילמות שלא מעט עורכי די� , נכו� אמר איציק יואל. בכלל

: ואומרי�, שבאי� לבעלי קרקעות שהופקעו בעב ר, היו� מתפרנסי� מכ!

על מנת שנחזיר לכ� , של אחוזי� בצורה כזאת או אחרתבואו נתנהל על בסיס 

ה� מנסי� , לא מעט מבעלי הקרקעות באזור הפאב פנו, דר! אגב. את הקרקע

חלק מהקרקעת בפרוש , ולכ� אני אומר לכ�, לראות אי! אנחנו נתמודד ע� זה

�ויוכלו להתייחס לכ! , שיתכ� מאד וברמה המשפטית, נמצאות בסכנת איו

�חלק . ל להיות שאנחנו נאל# להחזיר את הקרקעות אלהיכו, המשפטני

חלק מהקרקעות הופקעו ולא טופלו ולא טופחו , מהקרקעות היו� ה� מוזנחות

אבל בהגדרה שלה� זה לא שטח , חלק� הקט� טופחו והפכו לריאות ירוקות

  .זה שטח חו� שצרי! לקבל ביטוי ברמה של מבנה ציבור, ירוק

. ד"כמו פעילי חב, ההתייחסות לגופ� של אנשי�אני לא רוצה להעלות פה את   

לא רק בגלל שזה לא בא לאישור המועצה , אני חושב שזה היה מיותר לחלוטי�

�אני חושב שזה דבר , אלא מכיוו� שלפסול פעילת של ארגוני� מסוימי�, היו

ואיזה צבע הכיפה , ולא משנה לי כרגע איזה כיפה ה� חובשי�, פסול מיסודו

אני חושב שזה צרי! לאפיי� ג� . כיפה וא� בכלל יש לה� כיפהואיזה סוג של 

אני לא . י הציבור החילוני הטהור"את אות� גופי� שנשלחו לחשבת כא� ע

אני לא בטוח שמרבית ,  ויותר2000 או �2000בטוח שמרבית בוחרי שינוי ב

אני בכלל לא בטוח אבל לבוא ולהציג . ד"מצביעי שינוי פוסלי� אצת תנועת חב

  בגלל, פסילה טוטאלית קטגורית של ארגו� כזה או אחרפה 

זה שני . אני פוסל את הקצאת הקרקע לאותו ארגו�, אני לא פוסל את הארגו�  :גיא ב� גל

�  . דברי� שוני
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על , כפי שהצלחנו עד היו�, אני מבקש שנצליח לשמור, לכ� אני בא ואומר  :יהודה ב� חמו

ל "אני מבקש מהמנכ.  המועצההסבלנות והסובלנות שהיתה פה סביב שולח�

לא להגיש לכא� יותר בקשות שה� לא מוגמרות ברמה של החלטת וועדת 

�שיחזרו לדיו� וכדי להשלי� את , א� יש בקשות שעדיי� נמצאות בקנה, כספי

    . אייל ישלי� בדבריו מספר שאלות כפי שנשאלו כא�. התהלי!

השטחי� ,  של שטחי� שהופקעו דונ��300מעט עובדות היו� בכפר סבא כ  :אייל יוניא�

ולכ� בעצ� העובדה , האלה ה� שטחי� במהות ההפקעה ה� לצרכי ציבור

היא בעצ� מיישמת את אותה המטרה , שהוועדה מקצה את הקרקעות אלה

,  דונ� ה� ריקי��300שלצרכיה� הופקעו השטחי� עובדה שהשטחי� האלה כ

מטרה שלצרכיה� שא� לא תייש� את אותה , תורמי� לבעיה  משפטית מחדש

�אתה עלול להתבע ולהפסיד את השטחי� בהלי! , הופקעו ברבות השני

יש לנו בעיה של עזובה והרבה מאד בעיות איכות , מצד שני. משפטי מחד

�אני . ולכ� אתה פותר בעיה ברגע שאתה מקצה אותה, סביבה באות� שטחי

�ני ככה ואני אמרת שא. אני מייש� מדיניות, אני לא חוק, לא קובע את הנהלי

אנחנו לא יכולי� , ג� עמוס כמשפט� בטח שומר על טוהר המידות, אחרת

מאחר ואז אנחנו חשופי� לבעיות של אפליה כזאת או , לקבוע את המדיניות

לשמור על , וכול� שווי� בפני החוק ואני לא יכול לקבוע מדיניות, אחרת

, תי הלא משפטיתולכ� אני חושב על פי דע, יש חוק, הקצאת קרקעות זה ברור

  . שיש לקבוע מדיניות כזאת או אחרת

אני נכנס רק לרמת העובדות , אני לא נכנס לרמת המדיניות, לגבי המגמה  

 19מתחילת הקדנציה עברו . ואמרתי את זה ג� בתקשורת כשנשאלתי

�א� אני , בית הכנסת הראשו� בית הכנסת הדרי�.  ארבעה בתי כנסת, חודשי

ואתה , יש ש� בית כנסת ויש ש� ג� ג�,  ת בהדרי� משפחו1250זוכר נכו� 

  . מחויב להקי� ג� ואתה לא התנגדת להקמת הג�

  . תמכתי בזה  :גיא ב� גל

באו בתי כנסת על , שהיא בעצ� צור!, היתה הקצאה, שני בתי כנסת נוספי�  :אייל יוניא�

�. אנחנו לא מקבלי�, קרקע פרטית ואמרו ישנ� בתי כנסת אחרי� שמקבלי
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ולכ� אושרה לה� , לא שאני קבעתי,  עומדי� בנוהל של הקצאת קרקעותאנחנו

  . הצרכה ואושרה לה� קרקע

, המקרה הרביעי הוא מקרה שאושר איזה קראוו� על בית כנסת שפונה  

הקראוו� הזה , הבית� הזה, ופונה בעליה, בעקבות בית כנסת שהיה קיי� ג� כ�

�הסכ� ובהסכ� הזה ה� כי אתה צרי! בסו& ג� , לא הוצע בסופו של יו

�וזה , צריכי� להראות יכולת מימונית וה� צריכי� להראות את כל המסמכי

, וג� צרי! אישור מהנדס, רינה, צרי! אישור של הגור� המקצועי ש� ראה

  . אי� יכולת לבנות, ובמקו� שה� רצו

אני  רק מזכיר את , ושוב, הרי התקבלה כא� החלטה, לגבי בתי הכנסת  

, א� יקחו את הקריטריו� של בתי הכנסת,  לעשות תוכנית אב,העובדות של!

  . ואני לא מבי� על מה הצעקה

  �והוא עומד , ברגע שפונה אלינו מישהו ומגיש בקשה, לגבי הדברי� האחרי

�יש . sayאי� לי בכלל . אני חייב לאשר עקרונית את הבקשה שלו, בקריטריוני

דר! , עכשיו. קרקע שלייש הפקעה שנעשתה זה לא , נוהל הקצאת קרקעות

היא להקצאת קרקעות ומבני� והעברת נכסי� , הוועדה כשמה כ� היא, אגב

קרקעות ומבני� בתמורה סמלית או ללא . שו� משמעות, אי� לה שו� נפקות

ולכ� בעיית הנכסי� בעצ� איבדה את הנפקות שלה מאותו רגע , תמורה

  . והלאה

  . א בחטא השקיפות הרבה מדיאני כנראה חוט, ולגבי מה שקורה בפרוטוקול  

  . תצאו מהמושג הזה, אי� שקיפות רבה מדי :עמוס גבריאלי

  . אי� שקיפות רבה  :רינה פז

אתה מוציא : בדיעבד, בתחילת הקדנציה אמר לי דני בוסטי� וצדק  :אייל יוניא�

תסתכל על הפרוטוקולי� . פרוטוקולי� של וועדת כספי� שרק יעלו שאלות

  . אושר, אושר: היו שני משפטי�, בעשר השני� האחרונות

  . זה עוד לא אומר שזה תקי�  :גיא ב� גל

מבחינת .  אבל אני חושב שהגילוי הנאות הוא נכו� יותר, זה לא לא תקי�  :אייל יוניא�

בפרוטוקול הזה יש ,  יחד ע� זאת. as isאני הבאתי את הפרוטוקול , הנוהל
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רי! על  הקצאת קרקע אישור מועצה צ. דברי� שלא צריכי� אישור מועצה

כל בקשה . לא על זה שהוועדה לא קובעת מי יגיש לה בקשה. ספציפית

אבל המועצה לא צריכה . ואתה רואה בפרוטוקול ג� מה נדו�, שמוגשת נידונה

זו תנועת , לא את צבאות הש�, לא את אורות הכפר, ד"לאשר לא את בית חב

   –נוער שניר שריג עשה בדיקה 

  . יה בקדנציה הקודמתזה כבר ה  :רינה פז

אז תואיל לסבר את אוזנינו איזה מבי� תשעת הסעיפי� עומדי� לאישור   :גיא ב� גל

�  . מועצת העיר היו

כי אנחנו נתנו את , זה הגיע לכא�.  לא עומד וזה כל הדתיי�4.6.9.10סעי&   :אייל יוניא�

אנחנו  נית� רק את הדברי� , מהיו� והלאה מבחינה טכנית. הפרוטוקול

אני לא רציתי לפצל את . וגמרי� שמצריכי� ובעצ� נפצל את הפרוטוקולהמ

ועד שאני ,  אבל אי� פה שו� הקצאהas isוהבאנו את הפרוטוקול , הפרוטוקול

אי� , יש כאלה שרוצי� מבנה, עד שנאתר מבנה, לוקח תהלי! של הקצאה

. זה לא פשוט. מי שרוצה קרקעות צרי! להראות יכולת מימונית. מבני� בכלל

�, צרי! לפי הנוהל לעשות פרסו�  וצרי! התנגדויות, זה לוקח שני� על גבי שני

�בוועדת הכספי� : מילה אחת, לגבי אתר האינטרנט, לכ� אני אומר עוד פע

אני בכלל חושב שאתר האינטרנט כמו דברי� אחרי� של המועצה , הבאה

טרנט אתר האינ. קפ# מדרגה וזה הדבר הבא שאנחנו צריכי� לשדרג, הזאת

  אבל יכול להיות הרבה יותר טוב , שלנו הוא יחסית בסדר

, כי חלק מזה, ר לשדרוג אתר האינטרנט העירוני"ולכ� אנחנו כרגע נותני� תב  

ואי� עוד כמה דברי� , אי� יכולת לגשת למוקד העירוני דר! האינטרנט, למשל

ע  אי� עדיי� את דחיפת המידע וקבלת מיד�on lineב. שבהחלט אפשר לשפר

ולכ� חלק מהמהל! . באתר בצורה כזאת לפחות לא כזאת שמשביעה  את רצוני

ג� , כמי שמעורבי� ומחזיקי תיקי�, יהיה ג� לפנות לחברי המועצה, שנעשה

�ג� בנייה , ר שיגיע"וזה בעצ� התב, לתת לנו איזו� חוזר וג� לתפוש חומרי

  . זה לגבי שאלת!. וג� כל הניהול שלו מחדש, של האתר מחדש

  ? איזה נושאי� עכשיו בכל זאת עומדי� להצבעה  : יא ב� גלג
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על וועדת , מחר אני אטפל בשני הדברי� שדיברת עליה�, בלי שו� קשר  :אייל יוניא�

  . ייכנסו לאתר,  תמיכות והקצאת קרקעות

,  כ� עולי� להצבעה1.2.3.5.7.8סעיפי� , ל"לאור העובדה שלפי הבנתי מהמנכ  :גיא ב� גל

בעה עליה� תהיה פרטנית כדי לאפשר למי מחברי המועצה אני מבקש שההצ

  . לתמו! בה� או להתנגד לה� פרטנית ולא כמכלול

  . תעמיד להצבעה את הסעי& הזה, בבקשה  :יהודה ב� חמו

, סעיפי� של הפרוטוקול של וועדת כספי�.  אחד כבר אישרנו בישיבה הקודמת  :גיא ב� גל

  .  כבר אושר1סעי&. הפרוטוקול הספציפי

 זו אותה העמותה שבעצ� 2סעי&.  צרי! לבוא לאישור2סעי& .  אושר1סעי&   :אייל יוניא�

�  . עמותה שעובדת מזה שני�, א� אני זוכר נכו�, מחלקת לאבלי� את האוהלי

  . לא וועדת כספי� עצמה, פרוטוקול של הקצאת קרקע  :גיא ב� גל

תודה ?   יש מישהו שמתנגד?חו# מהקצאות קרקע הכל מאשרי�, סליחה, רגע  :יהודה ב� חמו

כל הפרוטוקול של וועדת . תתחיל ע� פרוטוקול של הקצאת קרקע, רבה

  . הכספי� אושר למעט הקצאות קרקע

    

 ופרוטוקול ועדת 05/0619/ל ועדת כספי� מיו� קו  מחליטי� לאשר פרוטו:220' החלטה מס

 אישור פרוטוקול הוועדה להקצאת – 4'  למעט ס17/07/05כספי� מיו� 

 .קרקעות שעליו יוחלט בנפרד

 �  ) שכבר אושר1' למעט ס (05/0523/אישור פרוטוקול הוועדה להקצאת קרקעות מיו

  .  עולה להצבעה3סעי&   :אייל יוניא�

  ?אייל, 3מה זה סעי&   :יהודה ב� חמו

  . אמרתי, אורות הקודש עולה להצבעה. בית הכנסת ישמח משה  :אייל יוניא�

  . זה המבנה  :רינה פז

ישנו מבנה , בשיכו� עליה, ס האמר לשעבר"בבי, על מנת להבהיר, חברי�  :ה ב� חמויהוד

זו עמותה , מתבקש לאשר פה המש! שימוש.  הקודשאורותשבשימוש עמותות 
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ירי� את , מי בעד. שנותנת אוהלי� וציוד לאבלי� בכל האירוע בשיכו� עליה

  . ידו

  ?מה זה שימוש ללא תמורה? בלת זמ�זה ללא הג? למה אתה עושה שימוש בזה :עמוס גבריאלי

הנוהל אומר שאתה לא יכול לדחות הסכ� מעבר , על פי הנוהל, יש הסכ�  :אייל יוניא�

�מי� , ההסכ� מחייב אותה בארנונה, ההסכ� בניגוד לעבר. לחמש שני

  . זה הנוהל, עד חמש שני�.  מה שלא היה בעבר, וחשמל

  ?עד חמש שני� קיבל רשות :עמוס גבריאלי

  . כ�. זה הנוהל  :ל יוניא�איי

  ?גיא, אפשר פה אחד. תודה  :יהודה ב� חמו

  . בהחלט, כ�  :גיא ב� גל

הסעי& . פה אחד מכל הנוכחי�. ירי� את ידו, מי בעד. רק את זה אני שואל  :יהודה ב� חמו

  . הבא

    

 בפרוטוקול הוועדה להקצאת קרקעות מיו� 2'   מאשרי� פה אחד את ס:221' החלטה מס

 ."אורות הקודש"לעמותת  הקצאת קרקע – 23/03/05

  

מדובר בבית , זו הקצאת קרקע. ישמח משה,  הקודשאורותהסעי& הבא אחרי   :אייל יוניא�

�יש ש� , והיתה פניה, משל� שכר דירה, יושב על קרקע פרטית, כנסת קיי

וזה עולה , קרקע חומה שאפשר להשתמש בה לצור! הקצאה לבית הכנסת

  . כרגע להצבעה

רק בעקבות , לא מוכרי� לי האנשי� האלה. אני רוצה משפט אחד נוס&  : ב� חמויהודה

בהחלט אני מאמי� שא� היו באי� לוועדת ברודט . הבקשה הזאת בדקתי

, אני בפרוש הייתי כ� מאשר, מטע� משרד השיכו� ולהחליט על המקו� הזה

 אי� בית כנסת, כולל האזור החדש, כי כל האזור הזה, מסיבה אחת פשוטה

ב שכולו ציבור "כולל משה, אי� בית כנסת קהילה התימנית. לקהילה התימנית

כל האזור הזה אי� בו בית , כולל הראשוני�, כולל שכונת אלי כה� תקומה, דתי
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אני אומר לכ� , כאחד שמבקר בבתי כנסת, וכפי שאמר בני זה נכו�. כנסת

אלא , ה לגנותואני לא אומר את ז, די קשה להתפלל, במיוחד לציבור התימני

אילו , לכ� אני חושב שבמקו� הזה. קשה להתפלל בנוסחי� אחרי�, כעובדה

אי� ספק , היינו מעמידי� את זה בקריטריוני� של תוספת דיור חדש באזור

  .שזה היה עובר

  ?  מי בעד לאשר את הבקשה

  הצבעה

 טל,  אברה� אריה, אמיר גבע,  אלגוביפתח, יעקב אוחיו�,  ב� חמויהודה: בעד

,  מולהאברה�, ש" ציבוקי,  יואלאיציק,  ברו!יואל,  זיידנברגאהרו�, קוגמ�

  . כברהבני,  פזרינה

  . גל  גיא ב�:נגד

   עמוס גבריאלי:נמנע

    

 – 05/0323/ בפרוטוקול הוועדה להקצאת קרקעות מיו� 3'   מאשרי� את ס:222' החלטה מס

  ".ישמח משה"הקצאת קרקע לבית כנסת 

  

.  כי אי� הקצאת קרקע וזה לא עולה להצבעה,  אורות הכפר לא מגיעעמותת  :אייל יוניא�

�   �בית כנסת בשכונת הדרי

  . תודה רבה?  אפשר פה אחד, בשכונת הדרי�  :יהודה ב� חמו

    

 בפרוטוקול הוועדה להקצאת קרקעות מיו� 5'   מאשרי� פה אחד את ס:322' החלטה מס

 .�לבית כנסת בשכונת הדרי הקצאת קרקע – 23/03/05

  

אקי� עולה להצבעה . מלבי לא עולה להצבעה כי אי� כא� החלטה על הקצאה  :אייל יוניא�

  . כי יש כא� החלטה על הקצאה

  . תודה רבה, פה אחד. ירי� את ידו? מי בעד. יש? � יש חלק חובשי כיפות"אקי  :יהודה ב� חמו
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קרקעות מיו�  בפרוטוקול הוועדה להקצאת 7'   מאשרי� פה אחד את ס:224' החלטה מס

 ".�"אקי" הקצאת קרקע לעמותת – 23/03/05

  

, במקו� שבו ה� נמצאי�. עולה להצבעה, יש הקצאה, החברה להגנת הטבע  :אייל יוניא�

�  .בגאולי

  . ה� עוזבי� חלק מסוי�, אבל אמרת� שה� רק מקבלי�  :רינה פז

ו לדברי� אנחנו רוצי� להשתמש ב, האול� ה� לא השתמשו עד היו�, כ�  :אייל יוניא�

�  . ד לא עולה להצבעה כי אי� הקצאת קרקע"צבאות הש� וחב.  אחרי

    

 בפרוטוקול הוועדה להקצאת קרקעות מיו� 8'   מאשרי� פה אחד את ס:522' החלטה מס

 ".החברה להגנת הטבע" הקצאת קרקע לעמותת – 23/03/05

  

  :  קריטריוני� לביצוע מכרז והגרלה– פרוייקט האוניברסיטה

יש עוד , סליחה. בשעה טובה ומוצלחת, פרוייקט האוניברסיטה, 4סעי&   : חמויהודה ב�

�  . פרוטוקול של וועדת כספי

  . �17.7מ.  לגבי וועדת הכספי� הראשונה, אני רוצה רק לשאול  :רינה פז

זה היה על , רי�"באחד התב,  יש לי שאלה�17.7הלגבי וועדת כספי� של , רגע  :רינה פז

הא� ההסתדרות יכולה לשל� ג� חלק  ואת� , לבדוקואז בקשתי , האצטדיו�

  . אמרת� שאת� תבדקו

. תודה רבה. יש לי פגישה ע� הנכסי� של ההסתדרות ומכיני� חוות דעת על כ!  :יהודה ב� חמו

עלתה השאלה של רינה בוועדת הכספי� לגבי החלק היחסי של ההסתדרות 

יני� לנו חוות אז מכ? למה ה� לא משתתפי� בתחזוקה, בשותפות באצטדיו�

  . דעת

  . בגלל שכר הדירה הגדול שמקבלי� בכל חודש  :איציק יואל
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ד עדית ב� עמי ואלו� "עו? אנשי החברה הכלכלית נמצאי� פה אתנו, חברי�  :יהודה ב� חמו

אני יכול . קיבלת� את הקריטריוני�, חברי�. נושא של קריטריוני�. ויינגרט�

נושא . ניברסיטה די מתקד�לומר שבשנה טובה ומוצלחת הנושא של האו

. אנחנו נמצאי� כרגע בשלב של קביעת הקריטריוני�. התשתיות למעשה גמור

יש , כפי שאמרתי וציינתי בשיחות מקדימות שהיו לי ע� מספר חברי מועצה

שקיפות , בכוונתנו לגלות בנושא שלפרוייקט כפר סבא הצעירה יותר נכו�

וועדה שתשגיח ותראה אנחנו נעמיד שופט בדימוס כראש ה. מוחלטת

אני . שהחלוקה של הדירות יהיו על פי הקריטריוני� שמועצת העיר תקבע

ותק� , בהחלט חושב שלאור הרישו� המוגבר של הזוגות הצעירי� בכפר סבא

זה ,  זוגות צעירי� נרשמו לפרוייקט הזה�3000מעל ל, אותי א� אני טועה

לפרוייקט . זוגות צעירי�מראה כמה אנחנו צריכי� לחשוב בכיוו� של בנייה ל

רואי , קרי, ואנחנו מתכווני� בוועדה לשי� אנשי ציבור, הזה יש ביקוש אדיר

, נציג הדיירי�, נציג התושבי�, אפילו עיתונאי� שישבו בוועדה, ד"עו, חשבו�

�על מנת , שופט בדימוס יעמוד בראש הוועדה, כמוב� שכפי שאמרתי קוד

יות רגועי� ושקטי� בכל מה שקשור שאנחנו לפחות כאנשי ציבור נוכל לה

  . להלי! הקצאת הדירות לכשיוגרלו

  .  איש�3000כי אתה אמרת שנרשמו כ,יש לי הערה  :איציק יואל

  . יותר  :יהודה ב� חמו

  , אבל זה לא נות� לה� שו� יתרו�  :איציק יואל

  אנחנו יוצאי� בפרסו� אחרו� ואז קובעי�  :יהודה ב� חמו

  . י� שו� יתרו� א�3000אבל ל  :איציק יואל

י מספר חברי� אצלי "לאחר שעובדו ע, נשלחו אליכ� הקריטריוני� המוצעי�  :יהודה ב� חמו

עמוס נדמה לי ג� , הסגני�, ל העירייה"מנכ, ל החברה הכלכלית"מנכ, בלשכה

אני ביקשתי שיעיפו מבט על הנייר , מספר חברי� שגילו התעניינות. היה שות&

�. זה הזמ�, השגות, הערות,  מהחברי� שאלותוא� יש למישהו, שנשלח אליכ

  . א� יש צור!, או עידית, תרשו� את ההערות, אלו�

  ? יש לנו אישור משרד הפני� לקריטריוני� האלה  :גיא ב� גל



  1.8.2005  51  מועצה מ� המניי�
  

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

  

ההלי! הוא כזה שבעצ� קיבלנו בסו& השנה שעברה אישור כאשר נקבעו   :אייל יוניא�

� שאנחנו צריכי� לעשות קיבלנו מכתב שאומר. הקריטריוני� לזוגות צעירי

ולאחר מכ� קיבלנו אישור . את הדברי� באופ� אחר מכפי שיש בהסכ� נובמבר

�, שבעצ� לא מאשר את הקריטריוני� האלה בצורה פרטנית, לפני חודש ימי

ומה אופי , אלא קובע את האופ� שבו אנחנו צריכי� לצאת למכירת המקרקעי�

י "ה הוא נייר שהוכ� עהנייר הז. האוכלוסיה שאנחנו יכולי� למכור

� עידית בעצ� מייצגת את המשרד –ה� של החברה הכלכלית וה� , המשפטני

וה� את היועצי� , היוע# המשפטי של החברה הכלכלית, של נורמ� פלאט

ובעצ� תו! כדי , ש� בתיה היתה מעורבת, המשפטיי� של עיריית כפר סבא

על , צת המשפטיתע� היוע, היינו ג� בקשר ע� משרד הפני�, הכנת המסמ!

�כל . צרי! להבחי� דבר אחד. מנת לוודא שאכ� אנחנו עומדי� בקריטריוני

�יותר נכו� של זכאי� של משרד , של זוגות צעירי�, המשרדי� שאנחנו מכירי

, ובעצ� מי שעשה את ההגרלה הזאת, היה מדובר בקרקעות מדינה, השיכו�

הוא מקרה חסר ,י�במקרה שא�  עירייה מוכרת מקרקע, היה משרד השיכו�

�ולכ� כל המהל! פה הוא הרבה יותר מורכב והוא הצרי! עבודה מאד , תקדי

�נעשתה כל כ! הרבה , ואני אגיד רק בשולי הדברי�, מאד רבה ע� משרד הפני

 soבפרוייקט שכבר , וזאת עבודה רבה מדי, עבודה בפרוייקט האוניברסיטה

coldמאד ארוכה בשנה וחצי אז הדר! שנעשתה כא� היתה מאד .  היה מוכ�

וברגע שמאשרי� . שזה ציו� דר! היו�, ל"ואני אישית מרגיש כמנכ, האחרונה

את הקריטריוני� כי זה מה שיאפשר את השלב של היציאה לדר! של מכירת 

  . הרשמה והגרלה, הדירות

 במקרה של מציע 3.2.2.1סעי& , בקיצור, בעמוד הראשו�. משהו לא ברור לי  :רינה פז

  ? מה זה מציע יחיד, הרי זוגות צעירי�, זאת אומרתיחיד מה 

  . לא נשוי, אלמ�, רווק  :אייל יוניא�

  . בהגדרה. הדיור הוא לזוגות צעירי�.  אבל זה פרוייקט לזוגות צעירי�  :רינה פז

  . רווק, יכול להיות צעיר וגרוש  :קובי אוחיו�
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היו , רד השיכו� למשל במש? אי� עדיפויות. אבל זה פרוייקט לזוגות צעירי�  :רינה פז

, יהודה. 'קוד� כל מספר נשואי� ומספר ילדי� ושאי� לה� דיור וכו. עדיפויות

  ? למה אי� סדר עדיפויות

אפשר . יכול להיות שיש משהו קלוקל בהגדרה, א� להתייחס להערה של רינה  :קובי אוחיו�

 אבל לא. זכאי�. ולא להתעסק ע� יחיד או לא, להגדיר את זה כמחוסר דיור

אני אומר שבדיוני� המוקדמי�  גדר הרווקי� נגע לשני . הכוונה ברורה, משנה

היו לי שתי . ענייני� ואני מבי� שהגענו לנקודה הזאת ואני מתייצב מאחוריה

כשהיו קוד� בפרוייקט של מחיר למשק� או , שנועדו לתק�, הערות בהתחלה

אז היה . א. ור יחידות די�550הפרוייקט של הדרי� שהיה תלת שלבי והקי& כ

הוא , כלומר. ומי שקבע את הקריטריוני� זה משרד השיכו�, קרקע של המנהל

למעט באיזה תיקוני� מינוריי� , כמעט ולא נת� שיקול דעת לרשות, הכתיב

�קבוצות מסוימות זכו , ואז יצא שקבוצות של משפחות עולי�. שקרו ש

, פחות חד הוריותכמו מש. להעדפה בגלל הניקוד הגבוה שלה� בתנאי הזכאות

�קבוצות , ומשפחות מסוימות, משפחות מרובות ילדי� או משפחות עולי

�כמו , מסוימות יצאו מקופחות כי לא היה לה� סיכוי בשו� הגרלה כמו רווקי

ואז . היתה בעיה קשה לכל הקבוצות האלה. אפילו זוגות נשואי� ע� ילד אחד

ו� הוא לא רק בעיה הי. שכנראה יש אתו בעיה משפטית, יצאתי ע� משהו

הוא חורג מהמנדט של . הוא ג� בעיה במנדט שנת� משרד הפני�, משפטית

 אפשר לחלק 278�279חשבתי שאת מכסת הדירות האלה שיש לנו . המשרד

, למשל. ולהקצות מכסה מסוימת לכל קטגוריה, לקטגוריות זכאי� שונות

  .  דירות50ות  דירות או לנשואי� ללא ילדי� להקצ30לרווקי� אפשר להקצות 

  . מה שנקרא, אפליה מתקנת :עמוס גבריאלי

שבית משפט , אבל הבנתי שיש בזה ג� בעיה משפטית של מתח� הסבירות. כ�  :קובי אוחיו�

כי הוא ,  כשאני קורא את המנדט שנת� משרד הפני�, יכול לתקו& ויותר מזה

: ל להגידהוא יכו, לכאורה. למעשה נת� אישור חריג לבנייה על קרקע עירונית

תמכרו במחיר שוק ותשפרו את מצב , את� בתוכנית ההבראה תבצעו, רבותי

�ובמנדט , אז יש בעיה. הקופה שלכ� ותפנו את המשאבי� לצרכי� אחרי
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הוא קבע שהפרוייקט , שאני רואה ממשרד הפני� שהוא אישר את הקריטריו�

א� זה . והוא לא רצה, משכבה סוציו אקונומית, מיועד לקבוצות כאלו וכאלו

אני חשבתי שתמיד עניי , דבר שני.  הייתי מעדי& ללכת בדר! זאת, היה אפשרי

�הייתי רוצה לתת איזו העדפה או נקודות זכות לתושבי� , כלומר. עיר! קודמי

אלא משהו ,  חודשי� לפחות�12לא להסתפק ב, כלומר. וותיקי� יותר בעיר

  . שני�3�5�6כמו 

  . אבל זה ל נכנס  :רינה פז

הא� ההחלטה הזאת סבירה , אבל יכול להיות שג� פה אפשר לתקו&, לא נכנס  :אוחיו�קובי 

וזה הרי יכול להיות נתו� , לאסו& ציבורי� שוני� שהגיעו זה מקרוב לעיר

מכיוו� , לא יודע א� זה היה נעצר בשנתיי� או בשלוש שני�. לבדיקה משפטית

וזו היתה , ני� ומעלהמכיוו� שאני רציתי לתת דרקוני יותר ולתת חמש ש, שכ!

אז אני באמת לא מעלה ולא מוריד לי שנה או שנתיי� , באמת בעיה משפטית

בסופו של דבר אני . או שלוש אני מתייצב אחרי הקריטריוני� הקיימי� האלו

ובאמת , אני חושב שזה שנבנה פה תקנו� יפה מאד, חושב שזה פרוייקט יפה

 ניתנה מחשבה לכל הושקעה פה הרבה עבודה והרבה מחשבה ולדעתי

�ואפילו , הפרוייקט מתנהל בקצב מניח את הדעת, האספקטי� ולכל ההיבטי

אנחנו המשכנו להתקד� בתשתיות וזה יפה . הייתי יכול להגיד משביע רצו�

 לאוגוסט �15שעד ה, על פי הדיווח האחרו�, כ! אני מבי�, אנחנו בשלב. מאד

�, די� בלוחות הזמני�זה אומר שעומ. הקבלני� יגישו את ההצעות שלה

  . חבל לעכב כל שניה על גיבוש הקריטריוני�, ולדעתי

  . בבקשה,עמוס, קובי, תודה  :יהודה ב� חמו

בתנאי ס& . קוד� כל נתחיל ע� הכלה. שלוש נקודות ואני אומר את זה לאלו� :עמוס גבריאלי

. אז המילה במצטבר חסרה לי, אני חושב שכתוב פה בדרישות הס& המפורטות

ברור שתנאי .  למעלה3חושב שצרי! להוסי& את המילה במצטבר בסעי& אני 

�זה עולה כשאתה קורא את כל , ולא אחד לאחד, הס& האלה מצטברי

בסעי& , שהוא יותר משמעותי,  שנידבר. זה אחד. אבל שיהיה ברור, המסמ!

 מגדיר למעשה ארבע קטגוריות של �3.1אבל ב. אי� בעיה. �3.3ב.  אי� בעיה3.2
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הא� אי� מקו� ליצור עדיפות בי� . שכל אחד יש לו קטגוריה נפרדת, �זכאי

 500במצב שיש , כאשר יש לנו מעבר למשרה הקיימת, הקטגוריות האלה

 12הא� אד� שחי , הא� אי� מקו� להגדיר עדיפות,  מקומות300מבקשי� ויש 

חודשי� בכפר סבא לפני הוא באותה עדיפות למי שהוריו והוא כל חייה� פה 

לא גובר על זה שהוא , או הא� מי שתנאי התושבות שלו זה ב� זוג,פר סבאבכ

א מדוע אי� עדיפות בי� ארבעת הקריטריוני� האלה "ז. תושב או הפו!

, עוד& הביקוש יהיה גדול על ההיצע, ובטוח יהיו נסיבות כאלה, בנסיבות שבה�

בעת ואני אומר לכ� שאר, ואז יהיה מצב שצריכה להיות הכרעה בי� ארבעה

   –הקריטריוני� האלה 

  . הגרלה תפתור את הבעיה הזאת. יש הגרלה  :קובי אוחיו�

  . זה הכל. מי שעומד באחד מהקריטריוני� האלה נכנס להגרלה  :אייל יוניא�

אבל המשמעות היא שכשיש ארבעה . הכל טוב מאד. מקובל, יכול להיות בסדר :עמוס גבריאלי

�, אי� בעיה. אלה הוא זהה לקריטריו�כל אחד מ,  קריטריוני� כאלה וה� זהי

,  חודשי�12מי שגר פה מאה שנה ומי שגר פה . אבל צריכי� להבי� שזה המצב

  , הדבר השלישי, עכשיו. זהי� לחלוטי�

  ? איפה אתה ש� את הס&. זה מה שהתייחס אליו קוד� קובי  :יהודה ב� חמו

שזאת המשמעות של ההחלטה אני רק אומר . יכול להיות , אחד שנאל# לעזוב :עמוס גבריאלי

התקשרות ע� גו& ,  שבעצ� קובע כתנאי ס&3.4הדבר הנוס& הוא סעי& . פה

זה , זה לא בנק טפחות, שזה בנק לאומי למשכנתאות, שלישי שהוא גו& מסחרי

 אני יכול –אנחנו בעצ� , זה לא חברת ביטוח, זה לא בנק אדני�, לא בנק משכ�

ברור לי שכנראה יש איזה הסכ� ע� בנק ו, להבי� שאפשר לדו� על זה ג� ככה

  ,  אבל אני שואל שאלה אחרת. והוא נות� לי ליווי פיננסי,  לאומי

  . אני הבנתי שהוא לא נות� ליווי פיננסי  :קובי אוחיו�

  , כשאני עושה עסקה פרטית במתח� של חמישי� דירות :עמוס גבריאלי

  .זה סעי& אחר  :אייל יוניא�

אני רוצה להגיד לכ� דבר .  לא הגענו לסעיפי� המרכזיי� של הערבאנחנו עוד :עמוס גבריאלי

זה , ואני מחייב אנשי� לעבוד ע� הבנק שלי, כשאני עושה עסקה פרטית, אחד
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לבוא ולעשות , כי אני מגביל אות� בסחירות, מוציא קול צעקה כל כ! גדולה

 אנחנו אומרי�. קל וחומר כשמדובר בגו& ציבורי. מ ע� בנקי� אחרי�"מו

ג� א� זה מתו! , שתנאי הס& להצטר& למכרז זה התקשרות ע� בנק פרטי

אני חושב שהתנאי הזה הוא בלתי . שיקולי� כלכליי� או חיוב כלכלי שלנו

, וברגע שהוא לא יעמוד למבח�, אני חושב שהתנאי הזה הוא בלתי סביר. סביר

א� . ילזה תנאי שהוא בלתי סביר בעל, לדעתי. אני לא הייתי שות& לקטע הזה

 –א� תגידו מוסד פיננסי ,  אולי–ולא חברת ביטוח , תגידו בנק למשכנתאות

  , אבל כמו שזה נראה לי ככה, יכול להיות שאני טועה, אייל, לדעתי, אני חושב

  .זה נדו� בי� עורכי הדי�. זו שאלה מצוינת, לא  :אייל יוניא�

,  וא� היה לי מדגדג לי באצבעות,על פניו זה נראה לי כתנאי לא טוב לחלוטי� :עמוס גבריאלי

  .הייתי אפילו תוק& אותו

, אני מוטרד מבעיה של עצירת אפשרויות עצירת הפרוייקט מבחינה משפטית  :אברה� אריה

כאשר אני מוטרד בנושא הזה שמישהו יכול להגיש תביעה משפטית כנגד 

אני חושב , כגו�, העירייה וכנגד הקריטריוני� האלה ולעצור את הפרוייקט

�זה . יש לי עדיפויות על מישהו שהוא רווק, שא� אני זוג נשוי ע� שני ילדי

אני מוטרד מעצירת הפרוייקט מבחינת תביעות משפטיות על נושא . דבר אחד

ואני מוטרד ,  בהמש! למה שעמוס אמר בנושא של בנק לאומי3.4של סעי& 

, טריוני�אלא בקרי, אפילו לא בחוזה, שאי� בחוזה הזה תנאי ס&, מדבר נוס&

שאי� תנאי ס& ברור לגמרי שאי אפשר למכור את הדירה שלוש שני� לאחר 

דיברתי על זה ע� אלו� והוא אמר לי שזה הול! להכנס לתו! הנושא . כניסה בה

צרי! לדעת את זה , אבל אני חושב שמי שנכנס לתו! הנושא הזה, של החוזה

  . אלא לפניו,ולא בתו! החוזה, כבר כא�

אתה צודק , לאור הנסיו� המצטבר בפרוייקטי� הקודמי�. אתה צודק  :יהודה ב� חמו

  . לחלוטי�

  . שלא יקרה מצב שמישהו ימכור דירה. בדיוק  :אברה� אריה

  .בני כברה, אריה, תודה  :יהודה ב� חמו
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והנושא הזה נדו� לא , נכו� שהיה ראוי באמת לתת העדפה לקבוצות מסוימות  :בני כברה

ואני הבעתי עמדה חד , י הייתי שות& לה�אחת בדיוני� המוקדמי� שאנ

תנת� העדפה , שראוי באמת שבפרוייקט מהסוג הזה, משמעית בעניי� הזה

, אני . 'וכו' שני ילדי� וכו, א� זה משפחות ע� שלושה ילדי�, לקבוצות

, התשובות שאני קיבלתי וג� לאחר שיחה ארוכה מאד שהיתה לי ג� ע� בתיה

א נית� בעצ� לתת העדפות ולא היה מנוס אלא בפרוייקט הזה ל, שזה לא נית�

לכ� אני . באמת ללכת לאות� הקריטריוני� שבעצ� נמצאי� כא� לפנינו

ופה בעניי� הזה הייתי אומר שצרי! לעשות , מסכי� ע� קובי לגבי הרצו� שלנו

לא נית� ולכ� ירדנו , הרצוי היה באמת ללכת להעדפה, הבחנה בי� המצוי לרצוי

  . מהעניי� הזה

לגבי אלה שמדברי� כל הזמ� על מספרי� , בל לגבי המספרי� אני רוצה לומרא  

כרגע ההרשמה , אז שלא תהיה אשליה, 3000מאד גבוהי� שניגשי� לפרוייקט 

אלא עדיי� לא , לא רק שהיא לא מחייבת, יותר מזה הייתי אומר. לא מחייבת

י והכי אבל מדובר על הדבר הכי בסיס. מדובר על תנאי ס& או לא תנאי ס&

זה כמעט , א את המחירי�"ז, ברגע שישמעו את הרמות של הכספי�. חשוב

  .  אחוז15למעט , מחירי שוק

  .  אחוז זה הרבה מאד כס&15זה לא כמעט   :יהודה ב� חמו

   –ולמרות זאת אני אומר שזה יביא , בסדר  :בני כברה

  . או משהו כזה, זה מגביל אות� לא למכור את הבית שלוש שני�  :רינה פז

אני מאד מקווה שבתנאי� האלה נוכל למכור את הדירות כמה שיותר , ולכ�  :בני כברה

  . זה לא כל כ! פשוט. מהר

כי , מסתבר שעיריית כפר סבא לא מוזילה את הדירות באופ� משמעותי בעיר  :גיא ב� גל

  .המטרה שלנו היא להצי& את עיריית כפר סבא

בדירות של הפרוייקט , ה יפגע בפרוייקט לידשז, אתה רוצה להגיד דבר אחר  :אייל יוניא�

  . כבר אמרת את זה פע�, ליד

  . כ"ה� בוני� את זה אח, בשביל זה ה� לא בוני� אות� עכשיו  :אברה� אריה

  . זה אמרתי פע� וכבר תקנו את העניי� הזה  :גיא ב� גל
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  .אמיר גבע. תודה רבה? סיימת, בני  :יהודה ב� חמו

, כ הקריטריוני� ה� מצויני�"ואני חושב שסה,  קטנהלי יש רק הערה אחת  :אמיר גבע

, במדינת ישראל אי� הכנסה נטו, ולמיטב הבנתי, אבל אני רוצה להגיד שלדעתי

�  ?  אז מה זה נטו, וא� יש עצמאי שאי� לו בכלל תלוש, רק לכדורגלני

  ?את הנטו שלו ממה? מה תעשה, אינסטלטור אי� לו תלוש שכר  

, אי� לי ספק ששוב, בתנאי הס&. לגבי תנאי הס&, שוטשאלת הבהרה פ  :גיא ב� גל

 �3.1.1ב, בתנאי הס& הבסיסי: אבל שאלת ת� אולי, הושקעה הרבה עבודה

שלא עבר פרק זמ� של יותר , בעצ� קבעת� תנאי ס& של משכ� קבע ב� לפחות

 שמי שתנאי התושבות מתקיי� באחד �3.1.3במקביל קבעת� ב.  חודשי��12מ

א� נתת� את דעתכ� לאפשרות של אד� שנולד ,  לשאולאני רוצה, מהוריו

אבל , וכל תקופת שרותו הצבאי כמוב� לא החלי& את כתובתו, בכפר סבא

ומאחר ובשטח השיפוט של העיר אי� , כשהוא הגיע לגיל האוניברסיטה

יש פרוייקט , אבל זה עדיי� לא שלנו, יש את בית ברל, מה לעשות, אוניברסיטה

והוא לצור! לימודיו העביר את לימודיו , � אוניברסיטהאבל אי, אוניברסיטה

ואני יכול להגיד לכ� מנסיו� אישי , הגבוהי� לירושלי� לחיפה או לתל אביב

אני חושב שהייתי הכי קרוב לתואר הראשו� שלי , ומה לעשות, שהוא סטודנט

הרבה  פעמי� מחליפי� את כתובת� לצרכי�  של הנחות בארנונה , מכול� פה

א� העובדה שאחד מההורי� של אותו סטודנט מהווי� תנאי ס& כדי ה. 'וכו

הא� אנחנו לא מפספסי� פה קבוצה שיש לנו אינטרס כ� , וא� לא, להתקבל

, הוא בזה שה� העבירו את מקו� מגוריה�, לכאורה" פשע�"לתת לה� וכל 

הא� זה שהוריו , אני אומר. אבל ה� כ� רוצי� לקבע את משכנ� בכפר סבא 

  . י� מספיקכפר סבא

אנחנו מדברי� . עד כמה זה קוריוז זה ירש�, אני לא רוצה להכנס לפרקטיקה  :איציק יואל

השאלה א� זה שמגיע והוא . מפני שיש פה דירות בדפוסי� שוני�.  על התכלס

�נכלל רק בסוג דירה אחד ולא יכול לקבל את , זכאי לפי הקריטריוני� להרש

  ? הטיפוס האחר של הדירות

  ? שאלת נוספות, אני אענה  : חמויהודה ב�
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,  דירות�112של ה, בפרוייקט האחרו� של כפר סבא, שאלת הבהרה אחת נוספת  :גיא ב� גל

היה משפט של חמש , שפסקו עליה במשרד השיכו�, ש� לא היתה אי הבנה

אנחנו צריכי� בפרסומי� , לא היה דבר אחד, שני� בבית המשפט המחוזי

לא לדבר יותר מדי על בסיס זה ולא ,  מאדלצאת בפרסו� פשוט מאד וברור

כי יש לזה השלכות קשות , צרי! להזיז חוזה קדימה, יותר מדי על בסיס זה

, זה הרמה, זה המחיר. חייבי� לתת פרסו� ברמה הכי טובה, אני אומר. מאד

  . פרסו� פשוט ובהיר, זה ביסודות הפרוייקט. על מה מתבסס

  . בבקשה, אברה� מולה  :יהודה ב� חמו

  ?כמו שאני מבי� יש שני סוגי דירות, אני רוצה לשאול את אייל  :אברה� מולה

  . ארבעה וחמישה חדרי�, יש שלושה, יותר, לא  :אייל יוניא�

  .אי! הולכת החלוקה, בארבעה חדרי�  :אברה� מולה

אני רוצה להבי� שהפרוייקט הזה בניגוד למשרד השיכו� שהיה בעלי� של   :אייל יוניא�

שהצלחנו לקבל מכסימו� כס& על , חנו עושי� פה דבראנ, המקרקעי�

, למרות שהדירות ה� במחיר שוק, וכל ההנחה שאנחנו מצליבי�, המקרקעי�

זה בגלל , זה בגלל תכנו� מסוי, ההנחה שאנחנו מצליחי� להעביר לדייר הסופי

, עצ� העובדה שהחברה הכלכלית היא היז�. כל מיני דברי� שחסכנו בדר!

רק מההתנהלות שלנו הצלחנו לחסו!  את הכס& , ה לקבל�ולא מכרנו את ז

שו� דבר ממה שקיבלנו לא נת� שו� , שו� דבר בפרוייקט הזה. לדייר הסופי

  .הנחה 

  באיזה סדרי גודל מדובר  :איציק יואל

זה א� אתה מצליח לחסו! מהרווח שלא העברת לקבל� ולא לקחת .  אחוז15  :אייל  יוניא�

אני חוס! ככל הנראה ג� , מוכר ללקוח הסופיעצ� העובדה שאני , מימו�

וזה . יש פה יתרונות שיעברו ישר לקונה הסופי, ומס רכישה, אני מקווה, מ"מע

�ג� בזכות סיימו� , בזכות אלו� והחברה הכלכלית, אומר להעביר את הדברי

והיועצי� המשפטיי� שבהחלט עשו  עבודה ולא  היה קל לקבל , שלא נמצא פה

כ אני חושב שהדברי� האלה התנהלו "ובסה, רד הפני�פטור ממכרז ממש

וצרי! להבי� , וזה ג� ייאמר לזכות המועצה הזאת, בטווח זמ� קצר מאד
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אנחנו מחכי� לזה כבר עשר ,  מליו� שקל לקופה70ה "שאנחנו רוצי� לקבל ב

�הסכומי� האלה אותותו ,  חברי המועצה הוותיקי� יודעי� את זה, שני

  . ארגו� שעשינו�ו� של הרהייכנסו וזה יהיה הסי

שמי שעומד , אופי האישור ממשרד הפני� בעצ� אומר, לגבי שיטת ההגרלה  

, שיהיו יותר מציעי� מדירות, ואז המקרה הריאלי. בתנאי הס& זכה במכרז

 איש האלה מקבלי� �2000ה,  איש2000נניח יש . ואז אתה עושה הגרלה

מוציאי� מספר , ופט בדימוסמגיעי� להגרלה ברשות הש, 2000 עד �1פתקי� מ

. תבחר את הדירה הכי מתאימה ל!,  בנייני��11 דירות ב279יש ל! , 10

 �278 תבחר את הדירה שנותרה מתו! ה– 20מוציאי� את המספר הבא מספר 

החשש הוא שבסו& התהלי! יהיה מצב שאלה שאמדו . 'וכו' דירות שנשארו וכו

אותו סכו� כס& . יש לנו פתרו�ג� לזה . בתנאי הס& לא רכשו את כל הדירות

' שלב א. 'לא לשלב א, של ההגרלה' מתייחס רק לשלב ב, שדיבר אמיר על הנטו

�כפי , אתה תושב כפר סבא ואתה צרי! לעמוד בתנאי� של זוגות צעירי

המשפטני� , כבר מדבר על זה' שלב ב. זה כולל חסרי דיור, שמוגדרי� כא�

ואז בעצ� תגיד לו לא לעמוד . רותחשבו מה יקרה א� לא נמכור את כל הדי

�הוא לא מחוסר , אז אנחנו הולכי� למבח� ההכנסה. בתנאי� של משרד הפני

אני לא אמרתי שמבח� ההכנסה . אבל במבח� ההכנסה שלו הוא יעמוד, דיור

  . צרי! להיות ברוטו

, אחד. שתי סיבות עיקריות. זה לא יכול להיות, אני ישר קפצתי ואמרתי לא

אז , ח בזמ�"וא� עצמאי לא מגיש דו,  חודשי� ארכה13 לקבל עד עצמאי יכול

אולי יש , �2003 ו2002ח של " והוא יגיש דו2004ח של "הוא לא יכול להגיש דו

�יהיה לי מאד מאד קשה להפעיל , אז אני כרשות, לו מקורות הכנסה נוספי

הבנק בודק את , מה שיפה בנטו. דיברנו על וועדת רפורמה. מבחני הכנסה

ולכ� אנחנו , יכולת ההחזר של! היא מכל מקו� היא בנטו. יכולת ההחזר של

משתמשי� בעצ� העובדה שהוא בודק את , בעצ� עושי� השענות על הבנק

כי א� מדברי� . ואז אתה מוריד מעצמ! את האחריות. יכולת החזר המשכנתא

. רואי חשבו� ולחשב הכנסה, אז היינו צריכי� לקחת עורכי די�, על הברוטו
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יתקפו אותנו ,  חודשי� פחדנו מזה שא� נעשה שנתיי�12לגבי .  ולכ� זה בנטו

כמו שהיה ,  חודשי�12למה לא יותר ולמה לא פחות ואז הלכנו . משפטית

זה , היא קבעה, זו המדינה.  בהגרלה האחרונה הסטנדרטית, במשרד השיכו�

 12זה ולכ� אנחנו עושי� את , עבר את מבח� התוצאה ואת המבח� המשפטי

�  , היתה חשיבה להביא את זה לחמש שני� . חודשי

השאלה א� אי אפשר להעמיד את הקריטריוני� האלה למבח� של איזשהו גו&   :גיא ב� גל

ואז אנחנו , א� תהיה איזו וועדה בי� משרדית, אחר שיית� איזושהי גושפנקא

  . סגורי� לחלוטי�

  ).מדברי� יחד(,  יאשראחרי שיהודה. זה שתי פסקאות נפרדות  :אייל יוניא�

ש� לא היתה איזושהי בעיה של מי שעמד בכל הקריטריוני� וזכה בדירה של  :עמוס גבריאלי

�  .  אל& דולר�50צרי! לבוא ולשל� ל! את ה, חמישה חדרי

  .מי שעמד בתנאי הס& עומד בתוכנית  :אייל יוניא�

הרי , מי שלא מסוגלעכשיו .  לא חשוב260 או �245זכו ה: אתה אומר ככה :עמוס גבריאלי

שהבנק צרי! לתת ל! את . אמרנו שהנושא של הבנק פה הוא מאד קריטי

. ולא על הסכו� הנמו!, את אישור צרי! לעשות על הסכו� הגבוה, האפשרות

חלוקת הקרקע היא שווה בי� שלושה או חמישה , א דירה של חמישה חדרי�"ז

�וא� הדירה היא , הלקחת את הסכו� של הדירה הגבוה, אז אני אומר. חדרי

�אני יכול למכור את ? נכו�, אני צרי! לקבל אישור מהבנק, חמישה חדרי

האישור שהוא צרי! להביא זה לא על הסכו� , אז שייקח את הדירה, הקרקע

  , הנמו!

,  אל& דולר165ושווי הדירה הוא ,  אל& דולר65הוא , לדוגמא, א� שווי הקרקע  :אברה� מולה

 אל& 100 אל& דולר והוא צרי! משכנתא על 65י שלו יכול להיות שההו� העצמ

  . דולר

. לא רק על המקרקעי�, אני מביא אישור מהבנק על כל הסכו�: הוא אומר  :אייל יוניא�

כדי לעמוד ,  ואני אביא אישור�300 ל�200א� הדירות רצות מ, עכשיו

, הוא אומר שאתה צרי! למע� הזהירות, 300 או של 200בקריטריוני� של 

  . יא את המכסימו�להב
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מה , כשאתה בא לבנק ואתה מבקש ממנו שיבדוק ל! מה היכולת של!  : ויינגרט�אלו�

באיזה , הבנק שואל אות! איזה משכנתא אתה צרי!, המשכנתא ובאיזה גובה

הוא ידע איזה , או הרוכש הפוטנציאלי, אתה יודע מראש שהדייר יבוא. גובה

 100אני צרי! משכנתא של , תשמע: דדירה הוא צרי! ואז הוא יבוא לבנק ויגי

  ). כול� מדברי� יחד. (הדייר הספציפי צרי!.   אל דולר80אל& דולר או של 

  . למה צרי! לבדוק א� הוא  צרי! דירה של ארבעה או חמישה חדרי�  :בני כברה

מ ע� הבנקי� "התנהל מו, לא רק לנו, הבנק קוד� כל וזה נכו� ג� לגבי הקבל�  :אייל יוניא�

ובעצ� , ג� אני העליתי את החשש בפני עורכי הדי� עוד לפני. תאותלמשכנ

ובעצ� קיבלנו , מ שאינו כדי� מכרז ותחרות ע� הבנקי�"העובדה שניהלנו מו

אתה : בעצ� מנענו את הבעיה שיבוא מישהו ויגיד, את התנאי� הטובי� ביותר

יש ל! אפשרות לתת תעודת , א� מישהו יתעקש, אבל יחד ע� זאת. ערב

  . רגה ושהוא יל! לבנק אחר ויקבל את התנאי�הח

אני אומר לכ� באופ� קטגורי שתנאי הס& האלה ה� בלתי . אבל בתנאי ס& :עמוס גבריאלי

�מכיוו� שהדבר היחידי שבוח� זה תנאי� , ה� לא יעמדו בשו� מבח�, סבירי

  . יותר טובי� שהוא יכול לקבל מבנק אחר

  . השאלה נדושה, פטני�אני דנתי בזה ג� ע� המש  :אייל יוניא�

  . מה שאנחנו נרצה. אני מוכ� לתת את זה ג� לבנקי� אחרי�, עמוס  :יהודה ב� חמו

,  אני מבקש מהמועצה3.2.2לגבי סעי& . הנושא המשפטי שנדו�, עוד דבר אחד  :אייל יוניא�

�, היתה התלבטות בי� הנטו לברוטו, הסכו� צבוע, יש פה כמו שאת� רואי

יחד ע� זאת אני מבקש  מהמועצה לתת לנו . כומי� נטוובסו& השארנו את הס

מצד אחד .  כי יתכ� ונצטר! להוריד את הסכומי� האלה, את שיקול הדעת

אנחנו רוצי� להוריד את הסכומי� האלה כי אישור משרד הפני� מדבר על 

, מצד שני. הסכו� נראה גבוה מצד אחד. מצב סוציו אקונומי נמו! עד בינוני

אז אתה מגדיל את , וריד את הר& ותוריד את הסכו� מדיהחשש הוא שא� ת

אבל מאחר ואישור משרד . הסיכו� שבסיבוב שני לא תמכור את כל הדירות

על מחוסרי ' שגלגלנו בשלב א, הפני� הוא למצב סוציו אקונומי נמו! עד בינוני
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כי , אז אני מבקש שיתנו לנו את שיקול הדעת, ליכולת ההחזר' ובשלב ב, דיור

  .  ונרצה ג� להוזיליתכ�

  נדמה לי שבמסמ! הקוד� היה ברוטו ולא נטו, אגב :עמוס גבריאלי

  . שכנעו אותי. כי אני שיניתי את זה. נכו�  :אייל יוניא�

ולכ� כל הזכאויות , מכיוו� שמשרד השיכו� נות� מחיר הרבה יותר נמו! מדירות :עמוס גבריאלי

פה אתה מראש . מוכהמביאות לכ! שהמוצר הוא מוצר שהמסוגלות היא נ

א� אתה . מציע שהקריטריוני� יהיו אחידי� ושיהיו שקופי� ושתהיה עסקה

, רוצה לעמוד בתנאי� של משרד הפני� או משרד השיכו� בצורה חד משמעית

. במחיר שוק,  חדרי�5 או 4אתה היו� קובע נורמה נטו למי שקונה דירה של 

ה מראש קובע רמה של אי את, אבל א� אתה רוצה לרדת פה לסכו� יותר נמו!

לפיכ! . זה לא דירה במחיר של משרד השיכו�. מסוגלות לעמוד בתנאי הס&

לכ� אני אומר רק להשאיר לנו את . אתה לא צרי! לעמוד ואתה ג� לא יכול

  . זה הכל. שיקול הדעת רק בסכו� אחרי שנבח� את כל האפשרויות

� קבע את הכללי�אבל משרד הפני. אחרת היינו עושי� העדפות  :בני כברה.  

אבל בסו& אני לא , מבחינה מסחרית תעשה כמה שיותר גבוה, אני מסכי� את! :עמוס גבריאלי

�  ? אעמוד בתנאי� של משרד הפני

אנחנו בכלל לא נמצאי� , אני חושבת שכדאי פשוט שנאיר את עינינו  :בתיה ברא&

וג� . מפני שכל השיקולי� ה� אחרי�, בקריטריוני� של משרד השיכו�

היינו צריכי� להתמקד במשהו , מבחינת הפעלת שיקול הדעת שהחברה מצאה

א� המדינה נותנת מענה : מה הכוונה. באמת טוב מבחינת הרשות המקומית

ואז צריכי� . אז הרי התשובה שהיא צריכה לתת זה למדור פרופר, למדור

 �להווצר מצבי� של מעברות ושל קראווני� ושל הרבה מאד דברי� נוספי

שהרשות המקומית כא� מפעילה .  אנחנו לא רוצי� לראות אות� כא�שאולי

אז בהחלט יש כא� שיקול רב , את שיקול הדעת שלה לגבי הקרקעות האלה

, שלא רוצי� שזאת תהיה שכונת מצוקה מצד אחד, תחומי שרואה לנגד עיניו

שרוצי� שתהיה כא� התמזגות ושיהיו חיי קהילה וזה יתאי� ג� לשכנות של 

הרי א� ימדדו את שיקול הדעת , א מה שמאד חשוב"ז.  הסמוכה לההשכונה
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מבח� השכירות יש לו פרמטר  . הוא צרי! לעמוד במבח� השכירות, של מועצה

, ולכ� כל השיקולי� כמקשה אחת. א� כי הוא חייב להיות סביר, אחד עוק&

כמוב� . שיקולי� שה� לגיטימיי�, ישכללו כא� לצור! הפעלת שיקול הדעת

יש כא� הרבה ,  שני�3או ,  חודשי�12אי� כא� וויכוחי� א� אתה , רשאפש

אבל ככל שנל! לקו , מאד דברי� שיכולי� להראות סבירי� ג� כ! וג� אחרת

�אנחנו , חשוב מאד לומר את זה, שצמוד יותר לאישור העקרוני שנת� שר הפני

�  . אנחנו לא הולכי� כא� על קרקע ריקה, כפופי� למשרד הפני

  . סבירה או לא סבירה. אבל לא כל החלטה של שר הפני� צרי! לתקו& :ריאליעמוס גב

צרי! , האישור העקרוני שהתקבל ממשרד הפני�. ת� לי להתקד�, רגע רגע  :בתיה ברא&

י כדי לנסות למצוא בו תוכ� שהוא הקריטריוני� שניסינו להתוות "פרשנות רש

�זה דבר ? ירי� היו�מה זה צע, מפני שא� אומרי� ל! זוגות צעירי�. אות

   –שאתה יכול לפרש 

אז , ובי�'משה דיי� אמר שבמשמרת הצעירה נמצאי� כל אלה שסדרו לה� ג  :יהודה ב� חמו

  . זה צעיר

, מי שיש לו פוטנציאל והוא יחיד והוא יכול להפו! לזוג? מדוע רק זוגות. בסדר  :בתיה ברא&

י� שבעיר כפר סבא הרי זה בדיוק הציבור שאת� רוצ?  הא� ממנו נמנע את זה

ייכנסו אנשי� צעירי� שיש לה� פוטנציאל לשלוח את הילדי� למוסדות 

  . לכ� יש כא� מרווח גדול של שיקול דעת. החינו!

מי שרשו� בפנקס , לכ� אמרתי שחסר לי פה קריטריו� של מי שהיה חבר :עמוס גבריאלי

  .  חודשי� לפני ההצבעה13מפלגת העבודה 

אז תקפו אותנו בוועדה שעיריית כפר סבא , וועדה של שינוי הארנונהכשבאנו ל  :אייל יוניא�

  . היתה היחידה בבית המפלגה

. אלו� בבקשה. בית המפלגה הוא המקו� היחידי באר# שיש לו פטור מארנונה  :יהודה ב� חמו

  . בתיה, סליחה

, ו�זה בכלל לא שיקולי� של משרד השיכ, לכ� מה שראינו כנר לרגלינו, עמוס  :בתיה ברא&

�משרד הפני� קבע שתי אמות מידה . אלא מה שכבר קבע משרד הפני

ולכ� , אחת זוגות צעירי� שבאמת היה קשה מאד לתת פרשנות לזה. מרכזיות
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מצב , ואמת מידה שניה, הרחבנו את זה ג� ליחידי� שיכולי� להפו! לזוג צעיר

סר דיור אז מצד אחד קל מאד לומר שמי שמחו, סוציו אקונומי נמו! עד בינוני

הרי שבוודאי שאינו מתאי� , כי מי שאיננו מחוסר דיור, כולל בתנאי� אלה

אבל זה , והתנאי השני זה מבח� פשוט של מבח� הכנסה שהוא מצב קשה, לכ!

וכא� אנחנו כבר אחרי שעברנו את כל הסבב של , כבר עובר לקטגוריה השניה

אי! הגענו , זו השאלה המרכזית  שעלתה כא�. אלה שה� אינ� חסרי דיור

�. זה מחוסרי דיור. א, אז מה שיקבע מבחינת מה שצרי! לעבור ש�, ליחידי

  . זאת אמת מידה שפעלנו לפיה

  . אהרו� בבקשה. האג& ההוא יענה  :יהודה ב� חמו

האינטרס שלנו . קוד� כל מה עמד לנגד עינינו כשביקשנו ללכת לבנק אחד  : ויינגרט�אלו�

�, עכשיו.  במחירי� אטרקטיביי� ביותרשנקבל הצעות מהקבלני� המציעי

אנחנו דורשי� מהקבל� שיית� לנו ערבויות ויית� לנו בטחונות מפה ועד 

 דיירי� 272יש לי : כשקבל� בא ואומר, וכשנשאלת השאלה. להודעה חדשה

�עצ� זה שאנחנו נדאג : אנחנו אמרנו,  שא& אחד לא מבטיח לי כלו�, בודדי

שיבוא , נגיע להסכ� ע� בנק, � את הכספי�שהקבל� יהיה בטוח שהוא יקבל ג

הבנק מתחייב , ג� א� דייר מסוי� הפסיק לשל� את המשכנתא: ויגיד

�כ יטפל בדייר באופ� אחר שלא יפגע "והוא אח, להמשי! להזרי� את הכספי

שחשבו� הבנייה שאליו , ומזה נגזר, זה דבר אחד.  בהתקדמות הפרוייקט

, עכשיו. � אמור להיות משועבד לבנקמופקדי� כל הכספי� שמיועדי� לקבל

אנחנו לא יכולי� לשעבד את , א� יש לנו קבל� אחד או שניי� לצור! העניי�

�קוד� כל באישור , אחד. אז אמרנו כמה דברי�. החשבו� הזה למספר בנקי

�רוב המקורות , כל הבנקי�. העקרוני זה אישור עקרוני שהוא זהה לכל הבנקי

�, ה� פחות או יותר אותו הדבר,   למשכנתאותהכספיי� שלה� לגיוס כספי

�אחרי שניהלנו , כאשר בנקי� למשכנתאות, וג� הריביות ה� בטווחי� זהי

ג� הציע באותה עת ריבית ותנאי� , מ ע� כל הבנקי� למשכנתאות"מו

 �50ש, בי� השאר נושא שאנחנו יודעי� מסקר שערכנו, אטרקטיביי� ביותר

אז ה� יקבלו פתרו� שעד שה� ייכנסו . אחוז מהמתענייני� גרי� בשכירות
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: יבוא דייר מסוי� ויגיד, במקביל, עכשיו. ה� כמעט ולא ישלמו כלו�, לדירה

אני רוצה , קיבלתי ריבית יותר טובה, הדוד שלי עובד בבנק הפועלי�, תשמע

�בנק לאומי ימצא את הפתרו� קוד� כל לתת לו מכתב . ללכת לבנק הפועלי

   –את הפתרו� ואנחנו נמצא ,   החרגה

  . צרי! לכתוב את האפשרות להחרגה בקריטריוני�. זה לא כתוב בקריטריוני� :עמוס גבריאלי

  . אני לא בטוח  :יהודה ב� חמו

שבנק לאומי נקבע כבנק ראשו� ואפשר בהסכמתו של , יש לזה סיבה פשוטה  : ויינגרט�אלו�

  . בנק לאומי לעבור לבנק אחר

  . תנאי� יותר טובי�בהנחה שאתה מקבל   :אייל יוניא�

אתה מנסח מסמ! לבנק לאומי  שאו שהוא עושה אצלו , תראה מה אתה עושה :עמוס גבריאלי

קוד� כל כא� ? מה אתה עושה, הוא משל� לכ� עכשיו, וא� לא , את העסקה

, אתה נות� פתח יציאה לבנק אחר. אתה קובע את בנק לאומי כמקור ראשו�

יי� וזה אומר רק מי שמוכיח  ואתה קובע מולו את התנאי� הסוציאל

  , בהלוואה בנקאית

. אנחנו פה חשבנו שאנחנו מביאי� קריטריוני� וזה לא כזה מהותי לקריטריו�  :אייל יוניא�

  , א� את� רוצי� להכניס את זה

ולצור! העניי� אני , אני יש לי כס& בבנק הפועלי�. אני רוצה לשאול את עמוס  :אברה� אריה

תעביר ? אתה רוצה שאני את� ל! מכתב כזה: מר ליבא לבנק לאומי והוא או

  . את הכספי� של!  מבנק הפועלי� לבנק אחר

ואחרי זה לקבוע את , חייבי� את הקריטריוני�: אתה אומר ככה, לא :עמוס גבריאלי

יש ל אפשרות לא . ואז הכל פתוח, הקריטריו� של הסבירות של בנק לאומי

ות סרוב ראשונה להצעה טובה זכ. לעמוד בתנאי� שאנחנו מסדירי� בבנק

  ). כול� מדברי� יחד. (נמוכה יותר

בשלב הזה , היות ואנחנו עוסקי� בתנאי ס& שצריכי� להיות חד משמעיי�  :עידית ב� עמי

לצור! . ויש ג� אישור סופי, בואו נתחיל מאישור עקרוני. צרי! אישור עקרוני

אי המכרז תהיה כאשר בתו! תנ. הבנק יישאר הבנק הזה, האישור לתנאי הס&

לגבי , הנקודה שבתיה העלתה, עכשיו. ברורה אפשרות ההחרגה לבנק אחר
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. הרי סבירות תנאי הס& היא פונקציה ע� דלתא של תנאי המכרז, יחיד וזוגות

�עד גיל . מהסיבה הזאת לא צרי! להפריד מהתחלה בי� משפחה לבי� רווקי

�ל באמת ביצירת א� יש פוטנציא, נאמר שאי� מקו� להפרדה הזאת, מסוי

מאותו . וזאת פסיקה חד משמעית. הרי היא טמונה באות� רווקי�, משפחות

דווקא , על פניה, לכאורה, שהדרישה לתושבות, עולה לא אחת,  טע�  והפו!

. ותושב הוד השרו� לא, למה תושב כפר סבא כ�, הועלתה טענה  כזאת, קיימת

 הצעיר של כפר סבא נקבע כדי להשיג את התווית הזאת ולהשאיר את הדור

  . האבחנה הזאת של הדרישה לתושבות היא לגיטימית,  בכפר סבא

, הא� הבנק הזה שקובע את תנאי הקצאת אשראי.  אני חוזר לשאלת הבנק :עמוס גבריאלי

כי יכול להיות שבנק הפועלי� יית� אשראי לאחד , נקודות הפרמטרי� שלו

ריו� של בנק אינו זהה במת� כי הקריט, ובנק לאומי לא יית� אשראי לכל אחד

שהקריטריוני� , מה יותר חמור פה.  ה� אחרי� אז ג� פה יש הגבלה, אשראי

למת� אשראי של הבנק נגזרת ג� מהנכונות של המבקש לקבל את ההלוואה 

זה . להגיד מי זכאי לאשראי, ממנו ואז את נותנת לבנק את האפשרות הפסולה

אני חושב שיש פה בעיה חד . שרוצה להתקשר בעסקת משכנתא ע� הבנק

אבל יש פה בעיה וצרי , ואני לא רוצה להכנס לזה עכשיו. משמעית יש פה בעיה

  . לחשוב עליה

רצית להגיד , אלו�. וצרי! להכניס אותה לקריטריוני�, ההערה שלו נכונה  :יהודה ב� חמו

  ? משהו

בעיקר , יש דירות. תיש למעשה ארבעה טיפוסי� של דירו. לגבי חלוקת הדירות  : ויינגרט�אלו�

הבנו שרוב הזוגות הצעירי� היו� מחפשי� ישר ,  חדרי�3 חדרי� או �3.5ה

� חדרי� 4 דירות �150ולכ� יש בתכנו� של כ, לקפו# לדירות ארבעה חדרי

ויש ,  חדרי� פלוס ג�4 חדרי� גדולות ויש דירות 4 דירות �50יש עוד כ. קטנות

  .  דירות דופלקס�40 עוד כ,שה� הדירות הגדולות, קומפלקס�דירות דו

  . משהו כזה, 49 דירות ועוד 40  :איל יוניא�

זכות נעימה ואפילו , אני מוצא לנכו�, לפני שאנחנו הולכי� להצבעה, חברי�  :יהודה ב� חמו

אני חושב שהעבודה . להודות לחברי� של החברה הכלכלית, חובה נעימה
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לפחות אנשי , רוב�, יתעבודה באמת רצינית ויסוד, י הדירקטוריו�"שנעשית ע

ר "ג� ממלא המקו� היו, ה� אנשי� מתנדבי� שעוסקי� הרבה מאד, הציבור

ובהצלחה רבה , משקיע לא מעט, של החברה הכלכלית סיימו� שלא נמצא כא�

אני מוצא ג� את הזכות הנעימה להודות באופ� . יחד ע� חברי הדירקטוריו�

על זה שהיה מעורב באופ� , �אישי לאנשי משרד הפני� ולאופיר פינס שר הפני

אנחנו הלכנו , בכל זאת. אישי במציאת הפתרונות לכל הפלונתרי� שהיו פה

כל מי שהיה מעורב , ועמוס יודע, באיזשהו לי� והפרוייקט הל! באיזשהו ליי�

�פשוט הלכנו בקו חשיבה שהפואנטה שאנחנו , בזה היה מעורב מלפני ולפני

שזה אופרה אחרת לחלוטי� , יכו�מכירי� על פי המתכונת של משרד הש

�אנחנו מגיעי� לרגע הזה שבו , ובסופו של יו�, בהתנהלות מול משרד הפני

�אבל אני ,  שמכיוו� שזה נאמר, ואני רוצה לומר, מאשרי� את הקריטריוני

בהחלט כאחד שבעבר , כי זה ג� נוגד את תפישת העול� שלי, מוצא לנכו� לחדד

אנחנו לא , לצערי, וגות צעירי� בכפר סבאהייתי שות& ועד למאבקי� של ז

יכולי� פה לתת הנחות כפי שסברנו שאפשר לתת אילו הקרקע לא היתה של 

�אני בטוח שהפרוייקט הזה יהיה קוד� כל , אבל יחד ע� זאת, משרד הפני

, וזה בהחלט פרוייקט הדגל, הפרוייקט הראשו� שלנו של הקדנציה הנוכחית

יתוח הסביבתי וג� המפרט הטכני בתו! ג� הפ, מכיוו� שהמפרט הטכני

שללא ספק יהיה אחד הפרוייקטי� היפי� , יש מפרט טכני עשיר, הדירות

  . א� לא היפה ביותר, ביותר בכפר סבא

  �שאנחנו כבר , אני לא יודע א� נאמר בצורה מסודרת, וכמוב� לעדכ� אתכ

יוחלט ואותותו כבר , היה סיור קבלני� בשבוע שעבר. בשלבי� מתקדמי� מאד

ולאחר מכ� נצא לדר! ג� , על הקבל� הזוכה, בוועדת המכרזי� של החברה

, לאייל, כמוב� לאנשי העירייה, אני מודה לכל מי שעשה. בנושא של הבנייה

�על העזרה בקידו� , לבתיה ולכול�, כמוב� לסגני� החיצוניי�, לסגני

�בלי , אני מודה לכול�.  הנושאי� שהיו דורשי� התערבות של כל הגורמי

  . יוצא מ� הכלל
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  �בכפו& להערה של עמוס שנאמרה בנושא של ?  מי בעד לאשר את הקריטריוני

אני מבקש להסמי! פה , ובכפו& להסמי!, היא הערה נכונה. הבנק הבי� לאומי

ל החברה "ל העירייה ומנכ"קרי מנכ, את הגורמי� המקצועיי� בעירייה

אולי ,  אולי יהיה קצת יותר, נטו�7000בנושא של קביעת הסכו� מ, הכלכלית

מי בעד לאשר בכפו& . וזה כמוב� ייעשה בחברת הפרסו�, יהיה קצת פחות

מכיוו� שיצאו . ההסתייגויות שהעליתי וג� עמוס? להסתייגויות שנשמעו כא�

�  : אני אקרא שמות, חברי

  הצבעה  

 �אהרו,  ב� גל גיא,  אברה�אריה,  גבעאמיר, יעקב אוחיו�,  ב� חמויהודה: בעד

  מולהאברה�, ש" ציבוקי,  גבריאליעמוס,  יואלאיציק,  ברו!יואל, זיידנברג

  .  כברהובני

  אי�: נגד

  אי�: נמנע

  

מחליטי� לאשר הקריטריוני� לביצוע מכרז והגרלה בפרוייקט   :226' החלטה מס

  :מ"לרי המצור. לפרוטוקול בכפו. "האוניברסיטה עפ

  ".אומי למשכנתאותקבלת אישור מבנק ל"בדיקה בנושא תער/ . 1

הפוני�  שעליו ידרשו הכלכלית לקביעת סכו� הנטו' ל החב"ל העירייה ומנכ"הסמכת מנכ. 2

 .להצהיר

  

  .ק לחברה הכלכליתרא הפהחלטה עקרונית על העברת ניהול פרוייקט: 5

באחת ,  רק אנחנו נמצאי� בשלבי� מתקדמי�א הוא העברת נושא הפ5נושא : יהודה ב� חמו

בואו נעשה את זה ,  אנשי החברה הכלכלית יכולי� להשאר–ה מישיבות המועצ

באחת מישיבות המועצה הקודמות אישרנו את התקציב . נושא פארק. זריז

.  שעבר לאישור משרד הפני�20? 20, 4 מליו� 15של הפרק ' הראשוני לשלב א
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�אני מבקש . בימי� הקרובי� אני מקווה שנקבל את האישור ממשרד הפני

   –להעביר 

  ?ג� בזה פינס אמור לשיב  :א ב�גלגי

ואני מבקש להעביר את , הנושא הוא ניהול הפרוייקט. הגזבר ש� ישיב, לא  :יהודה ב� חמו

אני בפרוש חושב שיש : מהטעמי� הבאי�,  ניהול הפרוייקט לחברה הכלכלית

, עומס שג� עדיי� אי� מהנדס בפועל, לנו היו� עומס גדול מאד על אג& ההנדסה

רי� "הגברנו ע� כמות התב, אבל יחד ע� זאת, יש מנהל אג&, �יש ממלא מקו

אנחנו צריכי� . עומס העבודה על אג& ההנדסה הוא אדיר, שאישרנו לאחרונה

כמוב� שאג& ההנדסה שות& מלא בצוותי . פה להתנהל בצורה יותר מהירה

י אנשי העירייה "י יועצי� חיצוניי� וג� ע"כמות צוותי ההיגוי שג� ע, ההיגוי

' ואני מבקש על מנת שנוכל לזרז ולקד� את תחילת שלב א, חברה הכלכליתוה

, שאלות, חברי�, בבקשה. להעביר את הניהול לחברה הכלכלית, רקאשל הפ

  ? הערות

בזמנו דובר על תקופה או מש! זמ� מסוי� שלאחריו תבדק עבודת החברה   :ש"בוקי צי

הא� , ר את זההא� העובדה שא� נאש. הכלכלית ואז יוחלט הא� להמשי!

אבל אני , לא שיש לי התנגדות? אנחנו למעשה לא מאריכי� את אותה תקופה

עכשיו : הא� אנחנו למעשה מאריכי� את אותה התקופה ואומרי�, שואל

לא , אנחנו נסתכל על מעשיה ועל התנהגותה והתנהלותה של החברה הכלכלית

  . זמ�אלא שנתיי� אלא איפה שנמצא את עצמנו מבחינת ה, שנה אחרי

אני חושב שבנטל המשימות שהמועצה החדשה הזאת הרעיפה על החברה   :גיא ב� גל

זה ידוע , אני לא לגמרי אובייקטיבי, שוב, זה עוד מוקד� להגיד, הכלכלית

אבל אני חושב שהיא עמדה , שסיימו� פעיל בתיק הזה ואני בסיעה שלו

נו באמת אבל העבר, למרות שעוד מוקד� לחלק מדליות, בהצלחה די רבה

יחידות עירוניות . מאל& ואחת סיבות, שלצערי, משימות עירוניות שוטפות

וותיקות לא הצליחו לייצר בה� את אותה רמת תפוקה ויעילות שבשנה וחצי 

ורק הזמ� , אנחנו יכולי� לראות שהחברה הכלכלית כ� מייצרת, האחרונה

אבל אני , ילמד א� היא תעמוד בנטל הנוס& שאנחנו כנראה מוסיפי� לחיקה
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החברה הכלכלית בהחלט עמדה , חושב שג� תקופת מבח� הביניי� הזאת

  .ולכ� אני בלב של� מצביע בעד, במשימות שהטלנו עליה

הואיל ואג& ההנדסה , אני באופ� אישי אתמו! בעניי� הזה רק מסיבה אחת  :בני כברה

וזו אחת הסיבות שמאפשרות או , בעצ� טר� התייצב ועוד אי� מהנדס

אבל אני חושב שקשה לקבל החלטה . ות להעביר את העניי� הזהמחייב

הרי כל פרוייקט כזה שיעבור . בלי להביא את הנושא עצמו לידי דיו�, עקרונית

  . מחייב ג� הסכמות, לחברה  הכלכלית

  . אתה רוצה ג� שיתכננו כלכלית  :יהודה ב� חמו

  . ג� מחייב הסכמות לגבי שכר הטרחה  :בני כברה

  .זה אישור עקרוני וזה יובא לדיו�  :יהודה ב� חמו

  . כ להחזיר את הגלגל אחורה"יותר קשה אח, אבל זה שאישרת, אני יודע  :בני כברה

אבל כיוו� שהייתי דירקטור בחברה , אני רוצה להגיד משהו קצת לא נעי�  :אברה� אריה

אני חושב שאפשר לתת את זה לחברה הכלכלית , הכלכלית בקדנציה הקודמת

�מכיוו� ששני החסמי� העיקריי� שחסמו את הפעילות של ,  טובותבשתי ידיי

  . ה� לא ש�, החברה הכלכלית בקדנציה הקודמת

  . ואתה לא אחד מה�  :יהודה ב� חמו

אני חושב שזה פר# ולכ� .  עובדי עירייה שהיו החסמי� אינ� ש�. אני אחדד  :אברה� אריה

 �  אני בעד לתת לה

כי אני חושב שזה משחרר הרבה פלונתרי� , י בעדקוד� כל אנ, עוד פע�  :איציק יואל

היה , אבל בכל זאת. שנמצאי� בתו! רשות מקומית על כל הביורוקרטיה שלה

. לא רק יתרונות. ראוי לשי� פה יתרונות מול חסרונות והרי יש ג� חסרונות

שממנה , וכדאי שנשי� את זה כאקט עסקי כלכלי לטובת העיר בכמה עקרונות

  .  הכי נכו�  בזה שהעברנו את זהאני יודע שפעלנו

  . ועדיי� אי� ל! תוכנית כלכלית, אבל אמרו ל! שאתה מדבר על עניי� עקרוני  :בני כברה

  . עיקרו�? בסדר, אבל היתרו� הוא שלמשל לא צרי! מכרז, בסדר  :איציק יואל

  . אתה חייב מכרזי�  :אייל יוניא�

  . ל שבעי� מליוני�אתה מדבר על סכומי� ש, מה זה ללא מכרזי�  :בני כבר
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  . ולכ� אי� ברירה, אג& הנדסה לא עובד כמו שצרי!, אתה אולי לא שמעת :עמוס גבריאלי

, אי� מהנדס עיר: יש עובדה שאינה במחלוקת. אריה אמר את זה הכי נכו�, יפה  :גיא ב� גל

, החברה הכלכלית קיימת. ופה צרי! לטוס קדימה, אג& הנדסה ג� ככה נאנק

  . לדעתי, המשוואה פה מאד ברורה. הוכיחה את עצמה. מתפקדת, עובדת

אנחנו בפרוש באותה ישיבה שקיימנו פה , רק לגבי השאלה של בוקי. תודה   :יהודה ב� חמו

אנחנו ,  ואחד הדיוני� הקרובי� יהיו על החברה הכלכלית, לפני בער! כשנה

 העלינו את הסוגיה. בהחלט העלינו את הסוגיה הא� חברה כלכלית כ� ולא�

אנחנו לא יכולי� אבל להעלות את הסוגיות האלה בלי להטיל עליה� . הזאת

ה� צריכי� להיות הזרוע , משימות ולראות א� ה� עומדי� במשימות האלה

א "ז, חלק גדול אפילו, לכ� חלק מהפרוייקטי� עברו אליה�. הביצועית שלנו

 של אבל א� ניקח את ההתנהלות בנושא של הבינוי בנושא, לא כול� נבדקו

אני חושב שבהחלט . התנהלו בצורה יוצאת מ� הרגיל,  פרוייקט האוניברסיטה

תוסי& על זה . ה� מוכיחי� לנו שה� כ� מסוגלי� להיות הזרוע הביצועית שלנו

העומס שיש , את הנושא של חוסר מהנדס כרגע, את מה שאמרתי בפתיח דברי

� ולקד� מהר מביא אותי למצב שא� אנחנו רוצי� לקד, כרגע באג& ההנדסה

, לאשר עקרונית, אנחנו מובילי� לכ! שהחברה הכלכלית, את הפרוייקט הזה

   –לאחר מכ� ההתנהלות 

  .שזה בכפו& לאישור ההסכ� לכל התנאי�, אולי יוס& משפט  :בני כברה

אני רוצה בשלב זה להתחיל . על תנאי ההתקשרות יובא לכא� בחזרה, כמוב�  :יהודה ב� חמו

כל מיני שליחויות בנושא , שיעשו כל מיני בדיקות, כליתלהניע את החברה הכל

  .של הפארק

  פה אחד של הנוכחי�? מי בעד לאשר  

  הצבעה

 אהרו�,  ב� גלגיא,  אברה�אריה,  גבעמירא, יעקב אוחיו�,  ב� חמו יהודה:בעד

  .  ובני כברהאברה� מולה,  גבריאליעמוס, יואל איציק, זיידנברג
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פה אחד לאשר העברת ניהול פרוייקט הפארק לחברה   מחליטי� :227' החלטה מס

 .הכלכלית

  

   דני הרוש מנהל המוקד העירוני– העסקהחוזה אישור : 6

אני בכמה משפטי� קצרי� אציג את , מנהל המוקד, אישור העסקה דני הרוש  :יהודה ב� חמו

אני מבקש , אני יודע שהיו בנושא הזה לא מעט אינפורמציות קשורות. זה

דני .  החברי� את אישור מנהל המוקד החדש שעמד במכרז פנימילהביא בפני

עובד במחלקת , א� אינני טועה, 78 או �76נדמה לי מ, הרוש עובד העירייה

ארגו� �במסגרת הרה, לאחרונה, עובד עריית  כפר סבא' �76מ. '�76הנוער מ

 בבית, דני עזב את העבודה שלו בבית הנוער, שעברנו באג& תרבות נוער וספורט

ג� , זה היה מכרז פנימי. ועבר לעבור במחלקת הנוער ובאג& התרבות, האב�

שקוד� כל אנחנו לא יוצאי� למכרזי� , נדמה לי, מתו! מילוי אחר צו החוק

יוצאי� למכרזי� פנימיי� ורק לאחר מכ� , בהסכ� של ההסתדרות, י�יפנימ

�שקיימנו אנחנו בבדיקה . א� אי� מועמדי� אנחנו הולכי� למכרזי� חיצוניי

מנהלי המוקד ה� עובדי� , בסדר גודל של כפר סבא, ע� מספר רשויות

�וישנ� ישובי� שבדרגה של מנהל אג& ג� וג� בישובי� קצת יותר , בכירי

חלק מהתפישה שאנחנו מנסי� . ל ממונה על המוקד"ג� סמנכ, גדולי� מאתנו

אחד המוקד למעשה הוא , לשנות זה שינוי פני השרות שהתושב צרי! לקבל

וללא ספק יש , המוקדי� הצמתי� המרכזיי� ביותר שיש לנו מול התושב

בהמלצת משרד הפני� , אבל לא כפי שהיינו רוצי� לראות אותו, שיפור, שינוי

כמעט ולא נתקלתי בשו� ,פיצלנו את התפקיד של מנהל בטחו� ממנהל המוקד

 מבקש ואני. ולכ� אנחנו יצאנו למכרז, ישוב שיש קשר בי� הבטחו� למוקד

  . להביא לאישור

א לדני "ז. צרי! להבי� שהמשרה של דני הרוש מבוטלת.  אני רוצה כמה מילי�  :אייל יוניא�

ביטלנו , תרבות וספורט, במסגרת הרה ארגו� של הנוער, הרוש לא בא מחלי&
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�כ! שיש ג� חסכו� כספי . כעשר משרות ודני הרוש הוא בעצ� אחד הביטולי

זה דבר . ואנחנו מאחדי� פה שני בתי נוער.  ובדובעצ� במקו� דני לא בא ע

, אנחנו כא� באקט טכני,  אחוז50צרי! להבי� שמשרד הפני� כבר אישר . אחד

מאחר ומשרד הפני� ברגע שהוא בא לחתו� על הסכ� העסקה של מספר 

משרד , אבל בניגוד לעבר. רוצה אישור פורמלי של המועצה, אנשי� בכלל

חוז משרה במסגרת הבקשה שלנו לוועדת  א�50הפני� כבר אישר את ה

�, לא נוהל עד היו�,  ובזה אני אסיי�, המוקד בעיריית כפר סבא. חריגי

כחלק מהשינוי אנחנו בוני� . ראית� איפה ה� יושבי�, המוקד היה טלפניות

אני חושב שצרי! . אושר במועצת העיר, רי�"מוקד חדש  וזה מאושר בתב

צרי! , זה לא רק מי שמקבל פניות טלפוניותמנהל מוקד , להוביל את זה אחרת

לבדוק שיש , לבדוק את זמני התק�, צרי! לשבת על מנהלי המחלקות, לשבת 

ואני חושב שיהודה דיבר במילה אחת על הסיכו� שלנו , עמידה בזמני התק�

 50מאחר והוצאנו , שבעצ� כל תפקיד,ע� מר מורוזובסקי, ע� ההסתדרות

 אחוז מצוות כוח האד� הקבוע בשנה 5 שזה, עובדי� בביטולי משרות

, שכל משרה שאנחנו מאיישי�, אנחנו יש לנו הסכ� ע� מורוזובסקי, האחרונה

זה קרה , זה קרה ע� מנהל אג& איכות הסביבה, לתת קדימות לעובדי עירייה

זה קרה ע� מנהל מחלקת , זה קרה ע� מחלקת המחשוב, ע� מנהלת הרכש

ע� המהנדס , די� בתפקידי� פחות בכירי�הגינו� וזה קרה ע� עוד כמה עוב

�ולא בכדי יש שיתו& פעולה כזה , ולכ� אני חושב שזה המש! ישיר, הנוכחי היו

�למרות הצעדי� הקשי� שהמועצה , טוב ע� ההסתדרות וע� וועד העובדי

חושב שזה ציו� , לכ� אני ג� כא�. ואנחנו הדרג הביצועי אישרנו, כא� אשרה

ואני בטוח שכפי , עבור המהפכה שאת� מובילי�, דר! עבור העירייה הזאת

והייתי גאה ואני חושב שמגיע לנו לזכות , שהיו� ראינו באר# ישראל יפה

ואתאכזב מאד , ואמרתי את זה ג� לחברי הוועדה, ולהיות מספר אחד באר#

והשיפור של , אני בטוח שג� כא� השיפור בשרות לתושבי�, א� זה לא יהיה

ולא , טוי ברגע שיהיה מישהו שיהיה ספציפית לנושא הזהיבוא לידי בי, המוקד

  . ל וג� אחראי על עוד עשרה עובדי�"תורג� למחלקת בטחו� וג� סמנכ
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אני מבקש לדעת מה מספר העובדי� שיעבדו תחת אחריותו של דני . א. שאלה  :ש"בוקי צי

מי . ב. והא� הוא שונה ממספר העובדי� שעובדי� במוקד היו�, הרוש

  ?שיר על דני הרושהממונה הי

בפרט שרצינו להראות את החשיבות . ל העירייה"המוקד העירוני כפו& למנכ  :אייל יוניא�

, כמו נוער, בניגוד למחלקות הסמ! שהיו כפופות אלי עד היו�, של הנושא הזה

המוקד העירוני נשאר , ל העירייה"בטחו� שהוכפפו לסמנכ, מחשוב, ספורט

, כיו�. שיבות שאנחנו מייחסי� לנושא הזהבגלל הח, ל העירייה"כפו& למנכ

המועצה , עובדת אחת במשמרת ערב, עובדות שתי עובדות במשמרת בוקר

, אני לא יודע א� את� זוכרי�,  אל& שקל800אשרה הגדלה בתקציב של 

אז ,  מליו� שקל8למוקד בפועל זה נתפש במסגרת התפישה הרוחבית של 

כרגע . כמו ברעננה, יהיו שתי בנותשבכל משמרת ,  אל&400אישרנו תוספת של 

בהגברת הגבייה והמהלכי� , אני מקווה שנצליח עכשיו, זה עוד לא יצא לפועל

פחות , כי לדעתי, כ� לנצל את התקציב ע� כניסתו, שהובלנו במחצית השניה

  . כמו ערי� אחרות, ל נוכל לתת את המענה הנכו�, משתי עובדות במשמרת

שאת� כנראה לא במקרה , ס בקצרה לפ� ברקע של דני הרושאני רוצה להתייח  :גיא ב� גל

וזה הזיקה הפוליטית , בחרת� להצניע והתקשורת לא במקרה בחרה להבליט

אני אומר את זה לא . שלו אל סיעת מעו& ואלי! יהודה כמועמד לראש עיר

אני בטאתי אותה כא� במועצה לגבי קידו� משרות , כי העמדה שלי,  במקרה

זיקה ואורינטציה פוליטית או כמקובל להגיד מינויי� של אנשי� בעלי 

�מהשנה שבה , כפי שאמרתי כא�, מעבר לזה שדני הרוש הוא עובד. פוליטיי

. ואני זוכר כי פשוט דיברתי אתו על זה,  שנה בחישוב קל29שזה , אני נולדתי

  , אני ג� נתקלתי בו אישית בעבודה שלי

  . הוא היה נער' �76ב, אני חושב שאתה טועה  :יהודה ב� חמו

הרבה שני� הוא עובד , אני נתקלתי בעבודה שלי כמעסיק תיק הנוער מולו  :גיא ב� גל

לפחות מהנסיו� של השנה וחצי שאני מחזיק , ואני יכול להגיד, בעירייה

ומהתקופה שהוא כ� עבד בתקופת החפיפה שהוא סיי� את עבודתו , מהתיק

יס כמנהל אג& התרבות וג� מול כמנהל בית האב� וכמי שעבד ג� מול דני וי
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אי� לי שו� ספק , הוא עשה עבודה מצוינת, שריג המנהל המחלקה לנוער

. הוא יעשה עבודה לא פחות טובה, שבאתגר החדש שיוטל עליו כמנהל מוקד

העמדה שלי לגבי מינויי� שיש לה� זיקה פוליטית , הג� שהיא יותר מאתגרת

אני מחזיק בדעה שאיפה שיש , ואני אחזור עליה, ידועה כי בטאתי אותה

�ואני מאמי� שהאיש מחזיק . הקשרי� יכולי� רק להועיל ולא להזיק, כישורי

 �הסוגיה השניה שלכאורה נותרה לא פתורה וג� אליה . בכישורי� הנדרשי

כמוב� , וג� תושבי� ששאלו אותי שאלות, התקשורת התייחסה בהרחבה

�זה למה האיש זכאי , מודאגי�כי תושבי� כאלה ה� תמיד , תושבי� מודאגי

�אבל אתה יודע ,  אחוז50זה נכו� שהמשרה אושרה בהיק& של . לשכר בכירי

�במיוחד א� יש , שאנשי� אוהבי� הרי להכנס לקופת� ולכיס� של אנשי

ואני בפרוש חושב שג� א� יש ערי� אחרות שמנהל מוקד ,לה� קרבה פוליטית

שמנהל המוקד , לות מכפר סבאל וג� א� יש ערי� יותר גדו"הוא בדרג סמנכ

�עצ� העובדה שעיריית כפר סבא מצאה לנכו� , מקבל שכר פחות משכר בכירי

�זו , לתגמל את מנהל המוקד שלה במשרה שהיא כ� שוות ער! לשכר בכירי

לגבי כמה התפקיד הזה הוא תפקיד , אמירה לגבי החשיבות של התפקיד הזה

אל המוקד עצמו , התפקיד הזהאל , שמעיד על חוד חנית של עירייה שאליה

דר! האינטרנט בקרוב ,  דר! הטלפו�, 106מתנקזי� למעשה כל הפניות דר! 

ולישו� שקט מאד . במוב� הזה אני היו� הול! להצביע בעד, מאד כמו שאמרת

  .בעניי� הזה

�, אני קצת מוטרד מהנושא? ל ומנהל המוקד"אי! חלוקת התפקידי� בי� סמנכ  :אריה אברה

יכולות להיות , ובד מול המחלקות וזה עובד מול המחלקותכי א� זה ע

  ..פעילויות חופפות

א� יש לו את . לי באופ� אישי אי� שו� בעיה ע� הפרסונה של דני הרוש  :בני כברה

אני רוצה , אני רק אמרתי. אני חושב שזה נכו�, הכישורי� והוא ראוי ונבחר

שלא נשלה את , לח�שמאד חשוב שנשי� אותה על השו, להביע רק עמדה אחת

שלא דני הרוש ולא אחרי� יכולי� לפתור את התחלואות של העיר , עצמנו

. יארגנו את הניירות כמו שצרי! יארגנו את המוקד כמו שצרי!. הזאת בניירת
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משו� שבסופו של דבר , אני אומר את הדברי� האלה. זה לא יית� את הפתרו�

שצריכי� , באגפי�, ינודהי, א� אנחנו לא נשי� את המענה האמיתי בקצה

, כ יקלוט את הפניות"המוקד בסה, לתת את המענה האמיתי לבעיות שישנ�

אי! , אבל א� אנחנו לא נחשוב ברצינות, הוא יארג� אות�, הוא יעביר אות�

�בעיקר אג& ההנדסה ואג& איכות ,  אנחנו משדרגי� את האגפי� האחרי

  , ספק גדול א� המענה שנקבל דר! המוקד, הסביבה

  . אני אתייחס לזה  :יהודה ב� חמו

�  , אני לא בטוח שאתה צודק  :אריה אברה

  .  כ� צודקאני אגיד ל! למה אני  :בני כברה

�אבל . וסליחה שאני מתפר# אלי!, תרשה לי להגיד ל! למה אתה לא צודק  :אריה אברה

�כ "זה בסה, מה שהיא עושה, בוועדת בטיחות מתקני� שזה וועדת מתנדבי

הוועדה . והיא מדווחת את זה לקצה והקצה מתק� ומסדר, יי�פעולה של עינ

�אז הקצה לא היה לו את העיניי� והוא לא עשה , הזאת לא היתה קיימת קוד

  . את זה

על , תאמי� לי, אני מדבר. אני לא מדבר על המקרי� האלה שאתה מדבר  :בני כברה

, אומר ל!ולכ� אני , השוט& היו� יו� שה� מרבית התלונות ומרבית  הפניות

אנחנו . ל העירייה"כולל מנכ, אני כ� חושב שאנחנו צריכי� לתת את הדעת

א� בכל אופ� הולכי� להשקיע ג� משאבי� וג� כוח , חייבי� לתת את הדעת

אנחנו צריכי� לתת . שזה לא יהיה רק יע� רמת ניירת בלבד, אד� במוקד

עד , סביבהאג& איכות ה, ואני רוצה לומר, באמת את המענה ואת הפתרונות

ל אני רוצה "כנ.  היו� לא קיבל את המענה הדרוש לטפל בכל הבעיות האלה

תבדוק את העבודות הציבוריות ותראה א� הוא . עבודות ציבוריות, לומר ל!

  הוא עדיי� לא קיבל את חוות הדעת. מסוגל לעבוד בחו#

  . מוקד טוב יעלה את הבעיות על השולח� ונראה בדיוק מה קורה  :אמיר גבע

ה� צפות ועד היו� אי� מנהל ? אתה שומע. ג� במצב היו� הבעיות קיימות  :בני כברה

  . מחלקת נקיו�

  . רואי� את השיפור, אבל יש שיפור בגינו�  :אמיר גבע
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ג� פקחי� הוא  קיבל ) מדברי� יחד.  (יש שיפור בנקיו� ויש שיפור ג� בפקחי�  :אברה� אריה

  . ה וג� נקיו�אז ה� היו עושי� ג� חני. כמה שהוא רוצה

, אני מדבר כרגע על הנדסה, אני לא מדבר כרגע על אג& איכות כי זה לא נכו�  :בני כברה

  . תקלות ומה שאתה  לא רוצה, ואני כולל בהנדסה כל מיני בעיות של מדרכות

כל קשקוש אחר , והדברי� מדברי� בעד עצמ�.  אני מתנגד למינוי דני הרוש :עמוס גבריאלי

, ומי שלא מבי�, מבי� למה אני מתנגד, וכול� מביני�, מבי�מי ש. הוא מיותר

כי אנחנו כנראה מדברי� בשפה אחרת וחיי� במישורי� , אני לא אסביר לו

�אני ,  ע� הרבה חיבה לראש העיר, אני רוצה להגיד שאני מתנגד.  אחרי

שהדברי� שהוא עושה ה� דברי� , מדגיש שאני יכול להגיד ליהודה ב� חמו

. ת מהיכולת שלי להגיד לו שדברי� מסוימי� ה� דברי� לא טובי�טובי� נובע

�אז האמירה שלי לא , וא� אני יכול להגיד שכל הדברי� ה� דברי� טובי

אני חושב שזו טעות ציבורית וא� את� לא תמשכו אותי .  שווה שו� דבר

ולכ� , אבל אני רק אומר שהדבר מדבר בעד עצמו, בלשו� אני לא אמשי! הלאה

ל "שאפילו נסיעה לחו, עד כדי כ!, ביע באופ� טוטאלי וציבורי נגדאני מצ

אני יושב פה בסבלנות רבה כדי להביע את , שצריכה להיות  בעוד זמ� קצר

  . דעתי על שולח� המועצה

  . אייל יענה ולאחר מכ� אני אסכ� את הנושא? עוד מישהו  :יהודה ב� חמו

הטע� פשוט שמנהל המוקד מטפל . בהתפקיד כתחבי, אריה, לגבי השאלה  ;אייל יוניא�

שזה הממשק ע� התושבי� או ע� ,  ובעצ� ממה שנובע ממנו, במוקד בלבד

מי שעושה את קריאות המוקד הכי . לאו דווקא התושבי�, קריאות המוקד

הוא מטפל .  זה לא התושבי�, ל"זה ראש העיר והמנכ, גדולות דר! אגב

יס ג� את המרכזיה לתו! אנחנו מתכווני� להכנ, ודר! אגב, בממשק הזה

�ובעצ� הוא צרי! לטפל באדיבות קוד� , המוקד העירוני וג� נחסו! מתקני

�מוקדנית מתקשרי� , היו� לא כל המידע, במידע, דבר שני. כל של אי! פוני

או א� יש סגירה או א� , ס "א� יש שביתה בביה, לא כל המידע נמצא, אליה

�וזו עבודת מטה ,  קריאות המוקדכשאתה מנתח את, למשל היו�, יש זיקוקי
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למה : התושבי� מסתכלי� מבוהלי�, כל פע� שיש קריאת מוקד, כמו שצרי!

�  . לא הודעת

  . זה לא פשוט, הוא יושב ע� מנהלי מחלקות  :דובר

א� ה� , עמידה בתק�. דקה הוא צרי! לבחו� את זמני התק�, אני אענה  :אייל יוניא�

�ל זה הוא יושב ע� מנהלי המחלקות ובשבי, צרי! לקבוע. נכוני�, ריאלי

�  . והאגפי� הרלוונטיי

  . יודעי� לסגור לפני הזמ�, ה� יודעי� לסגור ג� היו�   :דובר

יש בעיה של קריאות מוקד .  ואז יש את כל נושא הטיפול בקריאות המוקד  :אייל יוניא�

שסגורות אבל ,  שמטופלות ולא סוגרי� אות�, שלא מטופלות וסוגרי� אות�

זה לא קשור . והבעיות האלה ה� בעיות שצרי! לטפל בה�, מ� תק�לא בז

. יש הרבה מאד דברי� של ניהול ולא כל דבר צרי! להוסי& תקני�, לטעמי

כ אני חושב "צרי! לראות ג� אי! מתייעלי� במסגרת העבודה הקיימת ובסה

העובדה שהיתה , וג� המיקוד של המוקד, שהמצב השתפר אבל אפשר לשפר

 בואו תראו איזה דברי� –היא היתה הולכת לשרותי� , במשמרתעובדת אחת 

�. לא היה מענה במוקד, ברגע שהיא היתה יורדת. לא היה טלפו� נייד, בסיסיי

שבעצ� מראי� , דברי� בסיסיי�, כי אי� לה מירס נייד. ב, כי היא לבד. א

, תשבי, בואי : הכשרת הבנות באה מישהי שמחליפה. שהדבר הזה לא נוהל

יש הרבה מאד ,  אנחנו רוצי� שזה יהיה הפני� שלנו: צרי! להסביר. יתכנס

ל זה משהו אחר "סמנכ. הרבה מאד עבודה בניהול מוקד, עבודה בניהול מוקד

מעבר לזה שיש לו אחריות על וועדות מסוימות ועל , ל תפעול"סמנכ, לגמרי

�כי , ועל מחלקות מסוימות שהיו כפופות אלי וג� אליו, פרוייקטי� מסוימי

ל יכול לנהל "ואני לא יודע אי! מנכ, אני צרי! להתעסק בניהול העירייה

ל פועל בכל "הסמנכ, ובעצ�. זה פשוט לא רציני, ונוער ומחשוב, מחלקת ספורט

ל סייע היו� באר# ישראל "סמנכ, תחת בני, שמצרי! למשל, פרוייקט רוחב

ט של בניית בית כשיש פרוייק. כי היה ממשק בי� איכות הסביבה להנדסה, יפה

ל התפעול של כל "הוא בעצ� סמנכ, ממשק בי� החינו! ובי� ההנדסה, ספר

  . וזה משהו אחר, על מנת לסייע בכל הדברי�, הדבר הזה
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. אני בהחלט מתחבר לדברי� שנאמרו פה, לסכ� את הנושא הזה, חברי�  :יהודה ב� חמו

ינוי פרסונלי אני בהחלט חושב שש.  י בני"מתחבר במיוחד לדברי� שנאמרו ע

, י אייל"נאמר פה בפתיח הדברי� ע. בלבד לא יביא את השינוי המתבקש

אני . מספר משאבי�' אנחנו נאגד. שאנחנו הולכי� לקראת בינוי של מוקד חדש

מאד מקווה שנצליח להוציא לפועל את הנושא של משטרה עירונית שתוכל 

אי� . קרוב אלינואו במבנה שיהיה , לבוא לידי ביטוי ג� במתח� של עירייה

. ספק שכל השינויי� הארגוניי� האלה יצטרכו לתת את השיפור של השרות

, אד� אחד לא יביא את השינוי. לתת את שיפור השרות שהמוקד מתבקש לתת

א� במחלקה לעבודות . בהחלט צרי! לתגבר את כוח האד� ג� ביחידות הקצה

� א� בכל קריאת מוקד או א� בגנו� או, ציבוריות לא יהיו לנו מספיק עובדי

לא נביא את ההתייחסות שלנו , שזקוקי� לכוח אד� עובד, כזו או אחרת

אז שו� מוקד לא יית� , באות� מחלקות או אגפי� שצריכי� לתת את המענה

כל זה ביחד יית� את הפתרו� המיוחל ואנחנו בהחלט עושי� ג� את . פתרו�

�ה� יצאו מהקונכיה פה ג� את השינוי המבני ש, השינוי הארגוני בכוח האד

ואני , שהמבנה בכלל לא אסתיטי ולא ראוי שישבו ש� בכלל עובדי�, למעלה

סביר מספר , שא� יש מספר חודשי� שבה� נוכל לסיי� את הבנייה, מאמי�

�מעבר לזה אני . אני מקווה שיהיה גמור, עד חמישה ששה חודשי� ? חודשי

. ינוי הזה שו� זיקה פוליטיתאני לא מייחס למ: יכול להגיד בנימה אחת כוללת

של מנהל , גמור ומוחלט ע� התפקיד הזה,  כשאני של�, אני אומר את זה

אני ש� את זה בצורה , דני הרוש תמ! בי, נכו�: המוקד מסיבה אחת פשוטה

אני ג� כ� אומר  , זה ג� כ� ידוע לכל, נכו� שדני הרוש חבר אישי שלי, הגלויה

, לרשות העירייה, וש ברגע שהחליט לתמו! בידני הר. את זה בצורה הכי ברורה

�, או חצי שנה או ארבעה חודשי�, הוא לקח חצי שנה חופשה ללא תשלו

�כל המסגרת של התמיכה הפוליטית לא היתה  במסגרת , חופשה ללא תשלו

עבודתו בעירייה עוד התחילה הרבה , וכפי שאמרתי קוד�, עבודתו בעירייה

אני , ואני חושב שהאד�. יבור בכפר סבאלפני שחתמתי בכלל להיות איש צ

בפרוש , וג� תמ! בי, מכיוו� שאני מכיר אותו וחבר, אמנ� לא אובייקטיבי
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, אד� שהוכיח את עצמו בעבודתו רבת השני� בעירייה, האד� המתאי� לנהל

אישור חוזה , מי בעד אישור מנהל המוקד. ולכ� אני מבקש לאשר את המינוי

ירי� , ל" אחוז משכר מנכ�50 המוקד העירוני בההעסקה ע� דני הרוש כמנהל

  . את ידו

  הצבעה  

יואל ,  ב� גלגיא,  אברה�אריה,  גבעאמיר, יעקב אוחיו�,  ב� חמויהודה: בעד

  . בני כברה, אברה� מולה, ש" ציבוקי, ברו!

  .  עמוס גבריאלי: נגד

  . אברה� זיידנברג ואיציק יואל:נמנע

  

 חוזה העסקת דני הרוש כמנהל המוקד העירוני  מחליטי� לאשר את :228' החלטה מס

 .בשכר בכירי�

  :הבטחו!' מנהל מח, שמואל שמעוני מר –אישור עבודה נוספת : 7

הגענו . מנהל הבטחו�, אישור עבודה נוספת למר שמואל שמעוני, 7סעי&   :יהודה ב� חמו

בתקופת , הוא ביקש בתקופת ההודעה המוקדמת, להסכ� פרישה ע� שמעוני

   –רישה הסכ� הפ

ט "הוא רשמית סיי� את תפקידו או הוא עדיי� ממשי! למלא את תפקידו כקב  :גיא ב� גל

  ? העירייה

על פי הנהלי� וההסכמי� , בכלל, יש לו חופשה על פי הסכ� הפרישה  :אייל יוניא�

�  . מגיע לו השתלמויות, הקיבוציי

  ? מי רשמית מחלי& אותו, וכשהוא בהשתלמות  :גיא ב� גל

  . טובי אלמוג  :א�אייל יוני

אנחנו , בנסיבות שבה� אד� איבד את עבודתו, א� אני מבי� בסמנטיקה הזאת  :גיא ב� גל

  . מאשרי� לו עבודה נוספת

  . כרגע טובי אלמוג מחלי& אותו.  הוא עובד עירייה לכל דבר ועניי�  :אייל יוניא�

  ? במכרז פנימי? יש מגמה להפו! את המינוי הזמני הזה לקבוע  :גיא ב� גל
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  . כ�  :אייל יוניא�

  . אתה יודע שע� טובי אלמוג יש בעיות  :גיא ב� גל

עד . צ"בשעות אחה. עבודה נוספת שלא בשעות העבודה. חברי�, עד סו& השנה  :יהודה ב� חמו

  . סו& השנה הוא ממשי! לעבוד

אלא א� כ� יש אישור , אסור, על פי החוק לעובדי עירייה מותר. תקשיבו  :אייל יוניא�

לטובי אלמוג ג� אישרנו עוד , את� לא זוכרי�, והיו מקרי� כאלה, מועצה

  . עבודה נוספת בזמנו

  . אישרנו לו להעביר קורס בטבריה, לא  :גיא ב� גל

בקדנציה הקודמת אישרנו לראוב� הרשקובי# , בזמנו, אבל זו עבודה נוספת  :אייל יוניא�

 לעבוד עבודה האנשי� סטטוטוריי� בשכר בכירי� לא יכולי�. עבודה נוספת

איבד את הקביעות , דני הרוש, דר! אגב. אבל באישור שר הפני� כ�. נוספת

הוא מאבד את הקביעות ואת , ברגע שהוא עובר להיות בשכר בכירי�, שלו

  . מקו� העבודה הנוס& שלו

זה היה אחד , שמעוני בקדנציה הקודמת, אני רוצה לומר משהו בעניי� הזה :עמוס גבריאלי

בהיותו עובד , הוא עבד בתקופת הבחירות, י העליתי אות�הנושאי� שאנ

  , העירייה

  . זה היה בשעות העבודה  :יהודה ב� חמו

זה בכלל לא משנה א� זה בזמ� העבודה או , על פי פקודת העיריות, יהודה  :בני כברה

אלא באישור , אסור לו לעבוד בשו� עבודה נוספת. אחרי שעות העבודה

הפע� הוא יודע את זה והוא מבקש לאשר . זה אזוהוא לא קיבל את , מועצה

  . לו

  ? מי בעד לאשר. לפני הוא לא קיבל ובדיעבד הוא הביא את זה ולא היה אישור  :יהודה ב� חמו

  הצבעה  

 אהרו�,  ב� גלגיא,  אברה�אריה,  גבעאמיר, יעקב אוחיו�,  ב� חמויהודה: בעד  

  . מולהאברה�,  גבריאליעמוס, יואל איציק, זיידנברג

  . ש" בוקי צי:נמנע             
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 .הבטחו!' מנהל מח,   מחליטי� לאשר עבודה נוספת למר שמואל שמעוני:229' החלטה מס

  

  :הסכ� פשרה ע� משפחת דוריא!: 9

בשלושה , בתיה, אני מציי� בפרוטוקול שעמוס גבריאלי לא משתת& בישיבה  :יהודה ב� חמו

�  .לא בדיו� ולא בהצבעה. וחצי משפטי

. מכיר את ההסכ� הזה, מי שהיה בקדנציה קודמת ולפני קודמת חבר מועצה  :ה ברא&בתי

בזמנו , הרצל שנמצא כא� סמו! לעירייה' שהבית ברח, אני אספר, מי שלא

שהמשפחה רצתה , נעשה הסכ� בי� משפחת דרויא� לבי� עיריית כפר סבא

�בית העירייה היתה מעוניינת שיוק� ש� . שבבית הזה יונצח זכר ההורי

, ותו! כדי הסכמה, שזה יהיה מוזיאו� לתולדות הישוב של כפר סבא, המושבה

יקבלו את ,  אל& דולר150סוכ� ג� שהמשפחה תת� תרומה לעירייה של 

העירייה תקצה מקרקעי� באזור , וכנכס חליפי, המגרש הזה ויוק� ש� מוזיאו�

. דולר אל& 150בקיזוז של , כשהמשפחה תקבל את עלות מחיר הקרקע, אחר

חוזה מתלה שא� לא תמצא קרקע , החוזה הזה היה חוזה ע� תנאי מתלה

ומבחינת המחירי� אנחנו ג� , חלופית שבהסכמה יסכימו ה� לקבל אותה

מבלי שא& , אז ההסכ� הזה תו! חמש שני� יכול להתבטל, נסכי� על קרקע

  .צד בא בטענות ובטרוניות כלפי הצד השני

היו שלוש הצעות , רקעי� המוצעי�בנוס& לחוסר ההסכמה לגבי המק  

. היתה בעיה נוספת, לא הגענו להסכמה לגבי ההצעות האלה, קונקרטיות

�תו! כדי שמשפחת דרויא� השקיעה הרבה מחשבה והרבה , ברבות הימי

היתה פניה לעירייה בקדנציות , מאמ# לצור! קידו� התכני� של בית המושבה

כדי , קבל על עצמה כחובהשמועצת העיר ת, קודמות ובקשו שיהיה תקציב

בית המושבה יתוקצב כל שנת תקציב בסכו� , המשכ� הזה, שבסופו של הלי!

אנחנו היינו בדיוק בתקופה שלעיריית כפר סבא לא היה בכלל . לא מבוטל

לא יכלו .  מהתקציב השנתי12העירייה חיה לפי אחד חלקי . תקציב מאושר
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וכ! נפל כל הרעיו� , פילאשר החלטה כזאת בהתחייבות לגבי התקציב הסו

ותמו חמש , פקע מחמת זאת שלא נמצאה קרקע חלופית. וההסכ� פקע

�תביעה , י משפחת דרויא�"בתו� התקופה הזאת הוגשה תביעה ע. השני

ביניה� ג� טענה , ע� טענות רבות כנגד העירייה,  מליו� שקלי�1,5בסכו� של 

להפיק הכנסה וה� לא יכלו , שלמעלה מעשר שני� הבית הזה לא הושכר

  . מפני שכל פע� ה� סברו שאותותו עומד להיות מוק� של מוזיאו�, מהבית

שהעירייה בתחילת ההסכ� ג� הקציבה תקציב , דבר נוס& שראוי שתדעו  

, על מנת שיתאי� לצור! בית המושבה, לצור! עריכת שיפוצי� בתו! המבנה

לא יכלו באמת ולכ� ה� , העירייה השקיעה כא� כספי� וערכה את השיפו# הזה

אנחנו מצאנו לנכו� . להשתמש בבית הזה לצרכי� שכל בית רגיל יכל לעשות

לנהל גישור ולא לנהל את התיק הזה בבית המשפט כי היו כא� הרבה מאד 

hard filingsמאד , כ היתה כא� מטרה משותפת מאד טובה"וסה,  של המשפחה

ולא מבחינת , א�אבל לא יכלו לעמוד בתנאי� שהציבה משפחת דרוי, חיונית

קיבלת� הסכ� שהשביע את , לכ� בסופו של הלי!. המצב של תקציב העירייה

התקבלו , שמתבטא בכ! שבמקרקעי� נשוא בית המושבה, רצונה של המשפחה

זכויות בניה וזה יאפשר לה� שינוי יעוד משרדי� למגורי� וכמוב� שזה כרו! 

, ל הזכויות האלהאנחנו כא� לא מחליטי� ע. בהגשה של תוכנית נקודתית

אנחנו רק אומרי� שהנושא הזה יועבר לוועדה המקומית ותו! כדי שיקול דעת 

  . ושמיעת התנגדויות וכל הדברי� האלה

  . בית המושבה הפ! לבית  האכזבה, בשולי הדברי� :עמוס גבריאלי

היתה ג� שומה של שמאי הוועדה .  הרי אתה לא משתת& בדיו�, עמוס  :בתיה ברא&

משפחת , בי היטל השבחה שיכול להיות נשוא התוכנית א� תוגשהמקומית לג

ה� רוצי� למכור את הנכס הזה ומי שייכנס .  דרויא� לא הגישה תוכנית

מבלי , ותו! סיפוק הצרכי� של המשפחה, בנעליה� יגיש את התוכנית הזאת

, ולכ� אנחנו פוני�, אנחנו יכולי� להגיע כא� להסכ� פשרה, לשל� כס& נוס&

אבל , לא הזאת, כל הנושאי� וכל ההחלטות הגיעו לשולח� המועצההואיל ו
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על מנת שתאשרו , אנחנו ג� מביאי� לכ� את ההסכ� הזה, בקדנציות קודמות

  . אותו ולכל שאלה אני יכולה להשיב

  ? מה אני צרי! לאשר? תוספת זכויות הבנייה, מה? מה יש לאשר  :בני כברה

ה� , וג� גרע מה�, פוטנציאל לתוספת הזכויותהסכ� הפשרה נות� את ה. לא  :בתיה ברא&

  , היו בתוכנית אחרת

  . א  זה כבר כובל אותי בדיו�"ז  :בני כברה

  . זה לא מפקיע את שיקול הדעת של!, לא :עמוס גבריאלי

   –ביד אחת אני אומר . אז יד ימי� לא יודעת מה יד שמאל עושה  :בני כברה

ע "זאת תב. סמכות וועדה מקומית בכללזה בסמכות וועדה מחוזית ולא ב  :בתיה ברא&

היא איננה תוכנית בסמכות . היא בסמכות של וועדה מחוזית, שא� תאושר

  . וועדה מקומית

  , היו� המקו� הזה הוא מאורה לסמי�, חברה  :אייל יוניא�

זאת לא , ע� כל הכבוד לפרשנות שאתה נות�, באמת, זה לא קשור, אייל  :בני כברה

א� ההסכ� מתמקד בעצ� בהסכמה של העירייה , בי�אני מנסה לה. הפרשנות

ג� א� אני , זה אומר שאני לא יכול להתנגד, כרגע במת� זכויות בנייה חריגות

כי הרי אני בעצ� מערער על ההסכ� שאני , רוצה בוועדת התכנו� והבנייה

אני חות� היו� על הסכ� למת� זכויות בנייה ואני לא יכול  , מה זה. חות� עליו

, א צרי! שיהיה קוד� דיו�"ז. זו בדיוק הנקודה.  זה בדיוק העניי�. לולהתנגד 

כי אתה תצביע , אבל אז אתה לא יכול ג� להתנגד, התושבי� יכולי� להתנגד

  . בעד

אילו ה� היו מגישי� . ה� לא הגישו את הבקשה של התוכנית הנקודתית, בני  :בתיה ברא&

ה� מוכרי� כרגע את . תזה היה מגיע לשולחנה של הוועדה המקומי, אותה

כ! שה� מוכרי� למעשה את האפשרות להגיש תוכנית ומאחר ולא , הנכס

אלא תוכנית שהיא , מדובר בתוכנית שהיא בסמכות של וועדה מקומית

זה , בסמכות של וועדה מחוזית כל מה שהוועדה המקומית יכולה לעשות

 הוועדה מי ששומע התנגדויות זאת לא. להמלי# בכפו& להוראות הולדינג
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אבל . זאת הפרשנות של הדברי�, נכו�. המקומית זאת הוועדה המחוזית

   –אתה למעשה מאשר , מדובר כא�

  . אני לא שמעתי על זה? אמרת שזה הגיע לגישור אצל שמעוני  :אייל יוניא�

התביעה , למרות שהוגשה תביעה , הסכ� גישור שניסו לישר את ההדורי�  :בתיה ברא&

  . המשפטתלויה ועומדת בבית 

  . אני צרי! כבר פה לתת הסכמה, עוד בטר� דיו� ענייני  :בני כברה

היה פשוט עד לכל השתלשלות של , מי שהיה חבר קדנציה קודמת, חברי�  :קובי אוחיו�

�אבל , שיש פה משפחה שהלכה ע� רצו� טוב, הפרשה ואני רוצה להגיד לכ

י חושב שהגיעו אנ. נקלעה לנסיבות אומללות של המצב הכלכלי של העירייה

לא מוציא . א. ששומר על הזכויות של כל הצדדי�, פה להסכ� פשרה נבו� והוג�

ואני חושב ובטוח שההסכ� הזה , לא מוציא, להפ!, את העירייה בחסרו� כיס

�אני חושב . עבר בדיקה של מחלקת התכנו� של העירייה וזה ג� מומל# על יד

, ללת של כל משבצת בשוקע הנקודתית הזאת בתוכנית הכו"שלקחו את התב

�אני לא חושש ואני לא רואה . כ! שאני סומ! את ידי על שיקול הדעת שהיה ש

�ואני תומ! בהסכ� . לא בנייה דרמתית חריגה, בזה בניה חריגה מי יודע מה ש

  . הזה

ה� ישלמו היטלי , מעבר לזכויות היתר שיהיו כ� או לא, שאלת הבהרה  :איציק יואל

  ? השבחה

  . שה� לא ישלמו היטל השבחה. זה בדיוק הרעיו�  :בתיה ברא&

  .זה לא נאמר פה  :איציק יואל

לא יהיה תשלו� , על שינוי הזכויות, ה� לא ישלמו היטל השבחה, זה כתוב, לא  :בתיה ברא&

למרות , זה הקיזוז. ואנחנו לא נשל� שו� פיצוי, זה ההסכ�, של היטל השבחה

היא הרבה יותר נמוכה שאני יכולה לומר ל! ששומת היטל ההשבחה 

  . מהתביעה שהוגשה

  ? כמה שווה בער! היטל ההשבחה  :גיא ב� גל

כי יש ש� מאורת , היו� המשטרה פונה לאטו� את המבנה,זה חוס! ארנונה  :אייל יוניא�

�  . סמי
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זה שה� אטמו את , י משפחת דרויא�"חלק מההסכ� הזה שבוצע כבר ע  :בתיה ברא&

, כדי שהוא יפסיק להיות מאורת סמי�, סהמבנה לשביעות רצונו של המהנד

  )מדברי� ביניה�.  (וזה היה התנאי

תו! כמה זמ� היו .  אל& שקל לשנה150ה� היו צריכי� לתת , בהסכ� שהיה  : אייל יוניא�

  ?  אל&�150צריכי� לשל� את ה

  . אני לא רוצה להתעסק בזה עכשיו :עמוס גבריאלי

א� אני ,  אל& שקל לשנה150יו צריכי� לשל� ה. ברמה העובדתית רק, עמוס  :אייל יוניא�

  . זוכר נכו�

. אני קשור בעבותות המשפחה הזאת ואני לא רוצה להתעסק בכלל בעניי� הזה :עמוס גבריאלי

לא ברמה , ברמה העירונית אני יכול רק להגיד. המשפחה מפסידה בכל מקרה

גדולה שזה הפסד לדעתי עצו� של בית ע� היסטוריה כל כ! , של ההסכ� הזה

  . ולא הפ! למוזיאו� חי

אלא בגלל , הסיבות לא היו בגלל המועצה, אבל אתה יודע מה הסיבות  :אייל יוניא�

, אילו היו מתפשרי� בדרישות שלה�. הדרישות המופרזות של משפחת דרויא�

  . היה ק� המוזיאו�

ת כשאני רואה את התנאי� וההסכמות שהרשו, בתיה: אני רוצה לשאול שאלה  :בני כברה

 �12ו,  אחוז200עד , צריכה להוביל את המהל! של הגדלת זכויות הבנייה

�  , יחידות דיור ומגבלה של שש קומות מעל עמודי

אני רוצה . י אדריכל הוועדה"כל הזכויות כא� עוגנו ע. זה בכלל לא משהו חריג  :בתיה ברא&

זה היה משרדי� ומסחר ויש כא� הסכמה להפו! את זה למגורי� , להסביר

, ה� היו חלק ממתח� תוכנית השוק, והיתה כא� עוד הסכמה, סחר ברחובומ

וה� לא רוצי� , כי ה� צריכי� לממש את הנכס הזה מיידית, וה� בקשו לצאת

�  . להכנס לתוכנית שיכולה לארו! הרבה שני

  ? מה המשמעות א� זה לא יעבור  :בני כברה

.   מליו� שקלי�1.5 בתביעה של ,אנחנו נמצאי� בבית המשפט, א� זה לא יעבור  :בתיה ברא&

  . ע� כל ההשלכות של זה

  ?מי בעד לאשר את הסכ� הפשרה ע� משפחת דרויא�, שאלות נוספות, חברי�  :יהודה ב� חמו
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  הצבעה

, אהרו� זיידנברג, גיא ב� גל, אריה אברה�, יעקב אוחיו�, יהודה ב� חמו: בעד

  .ש"בוקי צי, אברה� מולה, יואל איציק

  .אמיר גבע , , בני כברה:נמנע

  

 . ב  ע� משפחת דרויא!"  מחליטי� לאשר את הסכ� הפשרה המצ:230' החלטה מס

  

  מבצע שיטרית: 10

כבר בתחילת הקדנציה בני הוביל .  על מבצע שטרית באמת מגיע לבני מחמאות  :אייל יוניא�

. שאני הייתי מסופק א� אפשר להרי# את מבצע שטרית שוב, את הנושא הזה

, ברגע שזה עבר לחברה הכלכלית, ובהחלט לאחר בדיקה,שרבני התעקש שאפ

ולאחר שהיוע# המשפטי קיבל את הנתוני� כפי שה� , נבדק הנושא לאשורו

הצלחנו להגיע למסקנה ולקבל חוות דעת שהכל אושר , מהחברה הכלכלית

החשיבות של . לצאת למבצע שטרית, בגלל העובדות והנסיבות שמפורטות

יפה המוגברת שישנה מאז שזה עבר לחברה הנושא הזה היא עקב האכ

ח "דו. יש לכ� בעמוד האחרו� בעצ� את נתוני חייבי דוחות החניה. הכלכלית

�חובות בעצ� מ, 2000שטרית בעצ� רלוונטי רק על החובות עד סו& שנת 

ובעצ� אחרי חצי , החוק שונה,  בעצ� לא מקבלי� את כפל הקנס1.1.2001

שכל חצי שנה יש הכפלה של , כמו שהיה בעברולא ,  אחוז5שנה יש הגדלה של 

אני כמוב� חושה , למרות שמהצד של הכס&, אני חושב שזה חשוב מאד.  הקנס

אבל אסור . זו היתה טעות, א� הייתי מסתכל רק מהצד של הכס&, שזו היתה

כי לא תהיה לנו שו� יכולת ציבורית ויהיה , להסתכל פה רק מהצד של הכס&

וא היו� ולגבות את הכספי� ג� של הדוחות אחרי קשה לנו הרבה יותר לב

צרי! להבי� שעד .  א� לא נית� את  האפשרות הנוספת למבצע שטרית1.1.2001

ובעצ� ג� הגבייה לא , לא שלחו הודעות כפי שצרי!, שיצאו למבצע שטרית

ג� , היו� אני מאמי� שהאחוזי� יהיו הרבה יותר גבוהי�. היתה חזקה מספיק



  1.8.2005  88  מועצה מ� המניי�
  

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

  

: נוכל לבוא היו� ולהגיד. ג� מבחינת העמדה הציבורית שלנוו, במבח� הגבייה

אז אנחנו עכשיו , לא עמדת� במבצע הנוס&, נתנו לכ� את האפשרות, הנה

עדיי� לא יצאנו לאכיפה של , בניגוד לגביית הארנונה, הולכי� לאכיפה מוגברת

וזה השלב , עיקולי� בפועל של רכבי� ושל נכסי� ושל ציוד מטלטלי� בחניה

יש לנו ,רק שתראו בנתוני� . נעשה את זה, ולכ� פשוט לפני השלב הזה, הבא

 מליו� שקל חובות חניה – הנתוני� בד& האחרו� – 19.2כ היו� חובות של "סה

 נכנסי� למבצע שמתוכ� תושבי חו# זה 7.6,  זה כולל הכל–מתוכ� , לגבייה

, ניי�כ מתו! החובות שלנו יש דבר מע"סה. 1.8 ותושבי כפר סבא זה 5.8

,  אחוז בלבד מס! החובות כל החובות מתושבי כפר סבא�20שאפשר לראות  ש

  ,  אחוז ה� לא תושבי כפר סבא�80ו

  ?ואי! תאכו& את זה  :אברה� אריה

וכמו ,למרות שאני לא בצד הזה, מבחינה ציבורית פוליטית. יותר קל לי לאכו&  :אייל יוניא�

נו החלטנו ללכת על מבצע אנח. אני לא יכול להפלות, שאני גובה ארנונה

ג� מבחינת היכולת היו� , לתת את הקטע הזה  ג� מבחינה ציבורית, שטרית

מי שלא משל� את החובות שלו ולא חנה , נתנו את זה, חברה: לגבות ולהגיד

לכ� יש כא� ג� . אנחנו עכשיו הולכי� למבצע של גבייה אגרסיבית יותר, כחוק

�יו� בגלל האכיפה האגרסיבית שלנו ויהיו כאלה ה, היבטי� לדעתי כלכלי

כי אחרי זה נאבד את האפשרות לשל� על , בואו נשל�, קי.או: שיבואו ויגידו

ולא ימחקו לנו , בניגוד לעבר, וה� יפעלו כמו שה� פועלי� בארנונה, פי חוק

  .  מליו� חובות עבר נמחקו בגלל התיישנות20�25כמו שמחקו חובות בעבר של 

  . פה אחד? מי בעד. אנחנו מברכי� ג� את בני כברה? מי בעד?  הערות ,חברי�  :יהודה ב� חמו

  הצבעה

אהרו� , גיא ב� גל, אריה אברה�, אמיר גבע, יעקב אוחיו�, יהודה ב� חמו: בעד

, בני כברה, אברה� מולה, עמוס גבריאלי, יואל איציק, יואל ברו!, זיידנברג

  .ש"בוקי צי
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  לגביית חובות בגי! דוחות חניה ישני�צע שיטרית  מחליטי� לאשר את מב:231' החלטה מס

  .לפי המצור. בזה

  :אישור חוזה מכר מפעלות כפר סבא: 11

  . בבקשה גיא. ב"ע� כל המצו, אישור חוזה מכר מפעלות כפר סבא, 11סעי&   :יהודה ב� חמו

ואני אשמח א� יפריכו , שלמיטב ידיעתי, אחד מהנוגעי� בדבר זה יעיש ביטו�  :גיא ב� גל

לאיש יש עדיי� חובות שתלויי� ,  הלא מבוססת והלא מקצועית, ת ידיעתיא

בעת שכיה� בשכר , ר המועצה הדתית"ועומדי� עוד מתקופת כהונתו כסג� יו

�  . ועד היו� לא הסדיר את חובותיו בעניי�, בגי� שיחות טלפו� שהוא קיי

   –ר "עד כמה שידוע ליו  :יהודה ב� חמו

לגבי הנושא של השיחות . ודעי� וזה ג� לא הוכחש על ידוכולנו י, לא לא  :גיא ב� גל

 אנחנו הולכי� לאשר –יש ערעור שמתנהלת כרגע עסקה ע� האיש , האלה

ואני יכול להבי� את המבוכה שאולי הדבר הזה גור� ל! לאור , עמוס, עסקה

  . היכרות! האישית ע� האיש

  .  הצבועות של!אתה יש� טוב בלילה על ההערות? מה זה קשור :עמוס גבריאלי

. אז אל תטי& לי מוסר, אתה לא נימקת אפילו למה הצבעת נגד. אני יש� מצוי�  :גיא ב� גל

לפחות לא הכנסתי אד� מושחת .  אני לפחות הצבעתי למה אני הצבעתי נגד

  , אני טוע� שאפשר ליצור זיקה ברורה. בטח שאני מוקלט. למועצה הדתית

  .היה באינטרנטזה י, זו הוצאת דיבה: עמוס גבריאלי

  .  כבר איימו עלי. לא מפחידי� אותי, שיהיה מה שרוצי�  :גיא ב� גל

  . אני מציע שתחזור ב! ממה שאמרת :עמוס גבריאלי

רק הבהרתי וחידדתי את מה , אני מעול� לא התנצלתי על שו� דבר שאמרתי  :גיא ב� גל

  . תרשה לי לסיי� את הדברי� של!.  שאמרתי

כי אי� לו מחסו� לפה שלו ,תהיה תביעת לשו� הרע נגד האיש הזהתזכור ש :עמוס גבריאלי

,  וא� הוא קרא לאד� הזה מושחת. והוא מקשקש ולא מבי� על מה הוא מדבר

או שהוא יחזור בו עכשיו . ושזה יהיה ברור, פה תהיה תביעת לשו� הרע נגדו

  .מדבריו
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  ?  לי לסיי� את דבריאני מתנצל על מה שאמרתי ותרשה, אני חוזר בי מדברי  ;גיא ב� גל

  . את השטויות של!.  דבר לציבור שאולי מעוניי� לשמוע את השטויות של!, לא : גבריאליסעמו

, כ רוצה לקבל חוות דעת"אני בסה.  עמוס, טיסה נעימה. ל"אז תטוס לחו  :גיא ב� גל

א� יש אפשרות , אני אשמח לשמוע, ד ברכה"ממ! עו, אגב, בעיקר משפטית 

לכאורה עומדי� ותלויי� חובות של אחד מהאנשי� שאנחנו ו, לאור העובדה

והוא כבר , הוא אחד מבעלי הנכס, נדרשי� היו� לאשר חוזה בי� העירייה ובינו

, שיל� את כל החוב שעמד והיה תלוי בעניי� הזה או שלא, על פי מה שאני מבי�

היה איזשהו , הבנתי שבשעתו. אני ג� את זה אשמח לשמוע, אני לא יודע

הבנתי ג� . אשמח לדעת שהוא שיל�, ר של פריסת תשלו� בגי� אותו חובהסד

�אני הבנתי . שג� ה� לא מוצו עד תו�, שהיו חובות ארנונה של אותו אד

, אני אשמח לשמוע ג� את דעתו, שהיתה בדיקה של מבקר העירייה בעניי� הזה

בא� , וא� אכ� עדיי� יש חובות שתלויי� ועומדי� של אותו אד� בגי� העירייה

הא� יש קשר או אי� . לא לאשר היו� את ההסכ� אתו, למשל, זה מהווה עילה

  ? הא� האד� מילא את כל חובותיו? הא� זה תלוש לחלוטי�, קשר

שאנחנו מוכרחי� את , אנחנו מדברי� כא� למעשה על סדרה של שלושה חוזי�  :בתיה  ברא&

והאד� עמד מדובר במכרז פומבי שפורס� . האישור שלה� כתוצאה ממכרז

וכל מה שצרי! לקרות , כמו שכל אחד מהנושאי� האחרי�, בתנאי� האלה

אנחנו נוכל להעביר את זה , זה שבאמצעות האישור שלכ� על החוזה, כא�

�כי כל החוזי� האלה , נוכל לשל� את יתרת התשלו�, לאישורו של שר הפני

�יכול , אי� קשר. מבחינת סו& התשלו� ג� באישורו של שר הפני�, מותני

אני לא מצויה בדברי� , אני לא יודעת, להיות שכל מה שאתה אומר נכו�

�, אני לא מצויה ג� בחובות ארנונה שיש לגבי נכסי� כאלה. שאתה אומר אות

  , וזה נושא שלא  נבדק לצור! הנושא הזה, ככל שיש כאלה

  ?או לא, יש קשר לעניי�, וא� יש  :גיא ב� גל

לצור! אישור הנושא ,  שאתה מפעיל כרגע כחבר מועצהמפני ששיקול הדעת  :בתיה ברא&

ולאור ההוצאות , לאור האומד� שהיה, הא� מבחינת דיני המכרזי�, הזה

אנחנו , הא� זה נופל או עולה על האומד�, הא� אתה יכול לאשר את זה, שהיו
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לא היה שו� שיקול דעת אחר . ולכ� זה אושר, רואי� שזה עלה על האומד�

הא� הוא , ה לא בודק פרסונלית מבחינת קשת האנשי�את. לגבי האישור

  , הא� הוא נקי מכל רבב, עבריי�

  . זה הכל. אצל גל זה בגלל שהוא חובש כיפה, לא :עמוס גבריאלי

  . אתה אל תשי� מילי� בפי  :גיא ב� גל

  . שעונה על זה, והצעה שלו, ברגע שיש כא� הצעה למכרז  :בתיה ברא&

וא� אמרתי דברי� שלא הייתי , עמוס, ינו צריכי� להגררלא הי. תודה רבה  :גיא ב� גל

  .אבל לא היית צרי! להגרר, אז חזרתי בי, צרי! להגיד

, פע� ראשונה שמועצת העיר בשתי קדנציות, אני לא זוכר שהיה פה דבר כזה: עמוס גבריאלי

. איש מהשורה וקורא לו מושחת, לא חשוב, לוקח איש ציבור, בא חבר מועצה

שהיה , ע� כל המועצה שמתנהלת בקדנציה הקודמת,  פע� אחתאני לא זוכר

זה טוב רק לעניי� ? מה זה חזר בו. מושחת, פה חבר מועצה שהגדיר מישהו גנב

�  . לא לעניי� החבות העקרונית, הפיצויי

זו , א� זה לא מספק אותו. חלאס, חזרתי בי, די, אתה נות� פרשנות להחלטות  :גיא ב� גל

  . בעיה שלו

, קובי, יהודה: חוזה מכר במפעלות כפר סבא, 11מי בעד לאשר את סעי&   : חמויהודה ב�

  , יואל איציק, אהרו�, גיא, אריה, אמיר

יש , ביטו� היה פעיל פוליטי שלי.  אני נמנע מכיוו� שיש לי היכרות ע� ביטו� :עמוס גבריאלי

  ? איזו בעיה א� זה

  . יש שלושה חוזי�, עמוס  :בני כברה

  . כא� מכרז ואתה מאשר אותויש   :בתיה ברא&

אי� לי שו� . שביטו� הוא חבר ופעיל מפלגת  העבודה, אני עוד מצהיר פה :עמוס גבריאלי

  ? אי� ניגוד ענייני�? הא� אני יכול להצביע או לא. חברות אתו

  ? בתיה, יש עוד סעי&. תודה רבה. בני ויהודה, אברה�, בוקי, עמוס, איציק  :יהודה ב� חמו

   –לעניי� , לא  :בתיה ברא&

. כי אני בניגוד אינטרסי� בעניי� הזה, אני רוצה להצהיר שאני לא יכול להצביע: עמוס גבריאלי

  . שירש� בפרוטוקול שאני לא משתת&
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  )ד עמוס גבריאלי לא השתת. בהצבעה"עו (הצבעה

אהרו� , גיא ב� גל, אריה אברה�, אמיר גבע, יעקב אוחיו�, יהודה ב� חמו: בעד

  .ש"בוקי צי, בני כברה, אברה� מולה, יואל איציק, ואל ברו!י, זיידנברג

  

  ).ב"מצ (ס"  מחליטי� לאשר חוזי מכר במפעלות כפ:232' החלטה מס

  

  הרעות' אישור מכירת נכס רח: 12

אנחנו חייבי� רוב של חברי , על פי החוק, חברי�.  10לא ,  איש11יש לנו   :יהודה ב� חמו

.  רעות' אישור מכירת  נכס רח, 12 את סעי& אני מעלה להצבעה. 10של . מועצה

. פה אחד של כלל הנוכחי�. תודה רבה? מי בעד?  השגות, הערות, יש שאלות

  . כול� פה אחד

  הצבעה  

אהרו� , גיא ב� גל, אריה אברה�, אמיר גבע, יעקב אוחיו�, יהודה ב� חמו: בעד

, בני כברה, אברה� מולה, עמוס גבריאלי, יואל איציק, יואל ברו!, זיידנברג

  .ש"בוקי צי

  

  .הרעות'  ברח235 חלקה 6435מכירת מקרקעי! בגוש   מחליטי� לאשר :233' החלטה מס

  

  . הישיבה נעולה

    

  

  

  

  

 

 אייל יוניא!

 ל העירייה "מנכ
 יהודה ב! חמו 

 ראש העיר 
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  :'נספח א
      
  2005�0001�2993  : אסמכתא       
    

  1�410: תיק 

  
  5/20010�/1526' פרוטוקול מס

  
  )19.06.2005(ה "סיו! התשס' יב, מישיבת ועדת כספי� מיו� ראשו!
  

  ראש העיר/ס    בני כברה     משתתפי� 
  ראש העיר /ד יעקב אוחיו�         ס"עו     :חברי ועדה 

�      חבר הועדה    אריה אברה
  חבר הועדה     גיא ב� גל

  חבר הועדה     ר אמיר גבע"ד
    עדהרינה פז                         חברת הו

  
   ראש העיר    יהודה ב� חמו     :חסרי� 

   חבר הועדה  ד עמוס גבריאלי"עו
  חבר הועדה   אבינוע� גרנות           

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

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

  זבר העירייה ג    דני בוסטי�
  
ראש העיר מר בנימי! /ר הועדה מר יהודה ב! חמו נעדר מהישיבה ואת מקומו מילא ס"יו

        .כברה
  על סדר היו�

  י�"תבר .1
  

  מקור המימו! ש� הפרוייקט

 

 ח"כ בש"סה

שיפו# משרדי� ומוסדות 
 העירייה

 500,000 קרנות הרשות 

תיקוני בטיחות במוסדות 
 חינו! 

 או משרד/קרנות הרשות ו
 החינו! 

300,000 

שיקו� מזגני� במוסדות 
 העירייה 

 572,130 קרנות הרשות 

שיקו� מזגני� במוסדות 
 חינו!

או משרד /קרנות הרשות ו
 החינו!

70,000 

  בניית כיתה נוספת 
 בבית הספר גורדו�

או משרד /קרנות הרשות ו
 החינו!

117,000 

  

   מועצת העירייה הדוח נשלח לכל חברי. 2005 מר# –דיו� בדוח הרבעוני  .2
  . 30.5.05 –ב 
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�2�  

  החלטות
  

טר� הדיו� בסדר היו� הוסבר שהדיו� בסעיפי ההצעות לסדר של גיא ב� גל שנדחו בישיבה 
כמו כ� נשמעה הערה . הקודמת יובאו לדיו� בישיבת ועדת הכספי� הבאה בנוכחות ראש העיר

  .חברי הוועדהלגבי האיחור הקבוע בפתיחת הישיבות והנוכחות הלא מלאה של 
  

  י�" תבר .1
  

 י� שהובאו לאישור והתקיי� דיו� לגבי הפירוטי� –ר "ל העירייה הציג את התב"מנכ
�  :התחומי� שנדונו. שצורפו לסדר היו

  
יבוא במקומו " לשכות בכירי�"ר שיפו# מוסדות העירייה נרש� בטעות "בתב  .א

, עציו�(ט למועדוני הקשישי� יבוא פירו". המבואה והשירותי�, חדר הישיבות"
  .שיפו# חדרי משרד במשרדי�.." מחסני החירו�"ובמקו� ). טשרניחובסקי ונחשו�

ר הבינוי של כיתה בגורדו� מותנה בהצגת מסמ! של מנהל אג& החינו! "אישור תב  .ב
 .הכולל נתוני רישו� ומנמק את הצור! בבינוי

ישות ל העירייה יבח� את הצעת חבר הוועדה גיא ב� גל להתקשר ע� יוע# נג"מנכ  .ג
 .על בסיס ריטיינר קבוע במקו� לפי פרויקט

  
   : 73' החלטה מס

  .מאשרי� בכפו& להסתייגויות
  
   2005 מר  –דיו! בדוח הרבעוני   .2

  
את בסיס הנתוני� עליו הוא נשע� ואת , ח"גזבר העירייה מסביר את הדו  .א

כמו כ� הוא מפרט את האחריות . המסקנות המקבלות ביטוי בתחזית השנתית
ח הגזבר וכ� את מחויבותו של "לת על ראש העיר בחוק ע� קבלת דוהמוט
בתגובה להערות ושאלות התייחס . למנוע גירעו� שוט&, על פי חוק, הגזבר

ח החצי שנתי שיופק בסו& "הגזבר לכ! שדחיית התגובה עד לקבלת הדו
יש להקדי� ולהיער! . תביא לקושי רב יותר לקיצו# בפעילות, אוגוסט

 .שות כפי שנקבעלהפחתות הדרו
  

מגיע ) מתמטי(תשומת לב חברי הוועדה הופנתה לכ! שהגירעו� החזוי המלא 
 –מה� כ 4  מליו� 8 � ובהתחשב בפעולות שיעשו הופחת לכ 4 מליו� 14 –לכ 
  .ח לרבעו� הקוד�"הוקפאו בעקבות הדו4  מליו� 3.5

  
  .בתשובה לשאלה הבהיר את דר! הטיפול בהוצאות תבר מול החוסר בקרנות
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�3�  
  
  
  
 :כדלקמ� , ל העירייה הציג את עמדתו"מנכ  .ב

  .ח הרבעוני אלא ע� התחזית"אינו מתווכח ע� נתוני הדו .1

 מיליו� ובסו& 4 .5– התחזית החצי שנתית הצביעה על גירעו� של כ 2004בשנת  .2
 .השנה מסתמ� עוד& תקציבי

 .  בלבדמשתפרי� לתושבי� ולקיצו# בפעילותמתנגד לפגיעה בשירותי� ה .3

מסכי� שצרי! לחפש אפשרות להקטי� בהוצאות א! יותר מכ! יש להגביר  .4
 לדעתו על אג& הגזברות לנקוט במספר פעולות נוספות שטר� ננקטו ההכנסות

מדגיש שאי� חריגה בהוצאות אלא בנתוני ההכנסות . ויביאו להגדלת ההכנסות
קב החזרת ההנחות בעיקר עקב העובדה שטר� אושרו השינויי� בצו הארנונה וכ� ע

 . 2004י שר הפני� הנוכחי לאחר שבוטלו בסו& שנת "ע

 ככלל כולל הוצאות עונתיות ומכא� שאינו  לאו דווקא בשנה זוהרבעו� הראשו� .5
 .מייצג

 .לא הובא בחשבו� הקיצו# בשעות ההוראה כנגד הקיטו� בתקבולי� ממשרד החינו! .6

ר בעיקר בכל הקשור שות יותמערכת הגביה פועלת היטב א! צרי! ואפשר לע .7
 . לחובות עבר

 .ח הקוד�"בעקבות הדו4  מליו� 3.5 –העירייה הקפיאה תקציבי� בהיק& של כ  .8

 1.6י משרד הפני� א! טר� נתקבל בס! של "שיפוי בגי� עלויות פרישה שאושר ע .9
 .לא כלול למרות שההוצאות כלולות4 מליו� 

10. � .יש ירידה בתק� כוח אד

ד תחילת יולי לנתוני הגביה וכ� לנתוני הרבעו� מציע להמתי� לקבלת החלטות ע .11
 .השני שהוא ככלל רבעו� יותר מייצג

מציע להביא בחשבו� את ההפחתה בעלויות המימו� לטווח קצר ע� קבלת אישור  .12
 .להלוואות

נוער וספורט לאג& אחד שטר� בא , יש להביא בחשבו� את החיסכו� באיחוד תרבות .13
 .לידי ביטוי במחצית השנייה של השנהלידי ביטוי בדוח הרבעוני א! יבוא 

ש ומכו� הביוב שטר� בא לידי "יש להביא בחשבו� את החיסכו� בהפרטת המע .14
 .ביטוי בדוח הרבעוני א! יבוא לידי ביטוי במחצית השנייה של השנה

 .פ צו הארנונה"יש לבצע חיוב ארנונה על שימוש בשטחי� ציבוריי� כגו� בתי קפה ע .15
 .  טר� יושמההחלטה של המועצה שלדעתי

להעמיק את הגביה מחובות העבר תו! הוספת שני עורכי די� נוספי� כפי שהמליצה  .16
 .ועדת הרפורמה

 .2004לזרז את הטיפול בגבית אגרת השילוט בעקבות הסקר שהסתיי� בדצמבר  .17
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�4�  

  

 

 ).שיטרית(לבצע את מבצע הגביה של קנסות החניה  .18

 .ל שירות בגינ�להפחית עמלות לחברה למשק וכלכלה שלא מתקב .19

 .לתגבר את הצוות במחלקת הגביה ובטיפול המשפטי .20

 .לזרז קבלת אישור השרי� לעדכוני צו הארנונה .21

  

  .ל כולל את חבילת הצעדי� המוצעת"ועדת הכספי� רושמת לפניה את הודעות הגזבר והמנכ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 יהודה ב! חמו
 ראש העיר 

  אייל יוניא! 
 ל העירייה   "מנכ

  
  

  ' ________________פרוטוקול מס_____________  יבת מועצה מיו� התאשר ביש
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  :'נספח ב

      
  2005�0001�3318  : אסמכתא       
    

  1�410: תיק 

  
  200510�/1527/' פרוטוקול מס

  
  )17.07.2005(ה "תמוז התשס' י, מישיבת ועדת כספי� מיו� ראשו!
  

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

  ראש העיר/ס    בני 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  יש           'ר בוקי צ"ד
  

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

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

  גזבר העירייה     דני בוסטי�
  

  מ מהנדס הרשות "מ    מיכאל זלדי�     :מוזמני� 
  ספורט ' מנהל מח    עוזי כה�       
      �   ראש העיר 'ע    מאיר שלו
    

  
  על סדר היו�

  

 . יישו� פרוייקט מפעל השאלת ספרי�–הצעה לסדר  .1

  . מבנה חילופי לתנועת הנוער העובד והלומד–הצעה לסדר  .2

  . תכנית אב לבתי כנסת–הצעה לסדר  .3

4.  �  .1'  למעט ס23/05/05אישור פרוטוקול הוועדה להקצאת קרקעות מיו

5.  � . 06/07/05ומיו�   20/03/05אישור פרוטוקול ועדת נכסי� מיו
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�2�  

  

� "אישור תברי .6 
  

  מקור המימו! ש� הפרוייקט

 

 ח"כ בש"סה

 מועדו� 1471ר "הגדלת תב
 ר"בית

 968,300 קרנות הרשות 

או משרד /קרנות הרשות ו מקווה בשכו� עליה
 השיכו�

304,500 

או המועצה /קרנות הרשות ו שיפו# האיצטדיו� העירוני
 להימורי� בספורט

1,500,000 

 �שינויי� מבניי� במתח
 העירייה

 4,250,800 קרנות הרשות

בית "ר ג� ילדי� "הגדלת תב
 "נטופה

או משרד /קרנות הרשות ו
 החינו!

104,600 

ר בטיחות "הגדלת תב
� בדרכי

או משרד /קרנות הרשות ו
 התחבורה

750,000 

סלילת החניו� הצפוני של 
 איצטדיו� הכדורגל

 2,000,000 קרנות הרשות

 3,000,000 קרנות הרשות הרחבת מצבת החניות בעיר
או  משרד /קרנות הרשות ו התקנת מעלית לספריה

 או ביטוח לאומי/החינו! ו
300,000 

ס אר� "התאמת מבנה ביה
 לשעבר למשרדי עירייה

 3,100,000 קרנות הרשות

 
  החלטות

  

 . יישו� פרוייקט מפעל השאלת ספרי�–הצעה לסדר  .1

  :75' החלטה מס

,  העיר ייפגש ע� מר שלו� נוי שמונה להוביל צוות בדיקה בוועדת החינו! הקודמתראש
ר וועד ההורי� ויגבש צוות שיכי� בתו! מספר חודשי� מסמ! "ע� מנהל אג& החינו! ויו

  .הצוות יוצג באחת מישיבות ועדת הכספי� הקרובות. ז"לקראת שנת הלימודי� תשס
  

  .ר העובד והלומד מבנה חילופי לתנועת הנוע–הצעה לסדר  .2

�  . מגיש ההצעה מבקש להסיר אותה מסדר היו

   תכנית אב לבתי כנסת–הצעה לסדר  .3
 

     : 76' החלטה מס

לגיבוש , בראשותו,  ראש העיר יגבש צוות–קריטריוני� להקצאת קרקע לבתי כנסת 
אנשי לצוות יזומנו . יואל ברו! ואייל יוניא�, בני כברה, קריטריוני� שישתתפו בו גיא ב� גל
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  .איילה זיו ואחרי�, מקצוע לסייע בתחומ� כמו יאיר גרול
  
  
  
  

  
�3�  

 

  1'  למעט ס05/0523/עדה להקצאת קרקעות מיו� ואישור פרוטוקול הו .4

  . הסעי& הראשו� בהחלטות הוועדה המתייחס לאנוש אושר בישיבת המועצה
  

   : 77' החלטה מס

 :ת הוועדה כדלקמ� ליתר הסעיפי� התקיי� דיו� והוחלט לאשר בנוסח החלטו
 .  מאושרי� פה אחד–  9 – ו 8, 7, 6, 5, 2סעיפי�    .א
 גיא ב� גל מתנגד בגלל קיומו של בית כנסת –  בית כנסת ישמח משה– 3סעי&   .ב

יתר רוב של אבינוע� גרנות נמנע והסעי& מאושר בהצבעת , נוס& באותו רחוב
 .חברי הוועדה

רוב ה פז נמנעת והסעי& מאושר ברינ,  גיא ב� גל מתנגד–  אורות הכפר– 4סעי&   .ג
 . יתר חברי הוועדה שלקולות

 חברי  רוב גיא ב� גל מתנגד והסעי& מאושר בקולות– ד" בית חב– 10סעי&   .ד
 . הוועדה

  

 

 . 05/0706/ ומיו�  05/0320/אישור פרוטוקול ועדת נכסי� מיו� .5

   :78' החלטה מס

  . מאושר פה אחד

  

 : רי�"אישור תב .6

  

   : 79' החלטה מס

 4 1,520,400במקו�      4 1,500,000 שיפו# האצטדיו� העירוני יהיה –� סכומי� תיקו  .א
 . 3,970,3614במקו� 4 3,100,000התאמת מבנה בית ספר אר� 

 . תבר מקווה בשיכו� עליה לציי� שיפו#–תיקו� ש�   .ב
 :הערות   .ג

תער! בדיקה משפטית מול חברת נכסי ההסתדרות לגבי השתתפות� בהשקעות  )1
 .ותלפי חלק� בבעל

. ר נובעת מכ! שהוא משרת שתי מטרות"הובהר שהעלות הגבוהה של בית בית )2
הקומה הראשונה מועדו� לפרויקט הכדורגל בשכונת קפל� והקומה השנייה 

 .ר"כמועדו� לתנועת בית

ראש . הועלה לדיו� נושא תחזוקת מבני תנועות הנוער הנמצאי� באחריות התנועות )3
שהאחריות לפקח על תנועות הנוער ג� ,  ב� גלגיא , העיר העיר למחזיק תיק הנוער

 .בתחו� האחזקה הוא על מחלקת הנוער ועליה לדאוג לכ!



  1.8.2005  100  מועצה מ� המניי�
  

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

  

  

  

  

  

  

�4�  

 

חניית ג� הילדי� בהדרי� תבוצע בעדיפות ראשונה מתבר הרחבת מצבת החניות  )4
 .בעיר

5(  �מימו� הרחבת החניות יבוצע בחלקו מקר� החניות שהצטבר בה לאור! השני
 .4יו�  מל1.3 –סכו� של כ 

ראש העיר הודיע לחברי הוועדה שלבית הספר המתפנה אר� יועברו היחידות  )6
. י והשירותי� החברתיי� מגלר הממוקמי� במבנה מסוכ�"מט, י"העירוניות שפ

 .יתר המבני� המתפני� טר� יועדו

  
 . י� שהובאו לדיו� אושרו פה אחד�התבר
  

    
  

  

  

  

  

 יהודה ב! חמו
 ראש העיר 

  אייל יוניא! 
 העירייה   ל "מנכ

  
  

  ' ________________פרוטוקול מס_____________  התאשר בישיבת מועצה מיו� 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  1.8.2005  101  מועצה מ� המניי�
  

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

  

  :'נספח ג
  ה"תשס, ז אדר ב"כ 

  2005,  אפריל7 
  2 –ה 

  
  פרוטוקול ועדת נכסי�

  05/320/' שהתקיימה ביו� א
  

  ר הועדה" יו–מר אב! ח! משה     :השתתפו
   סג! ראש העיר וחבר הועדה –ד יעקב אוחיו! "            עו                             
                              

   מבקר העירייה–אליעזר פיירשטי!      :נוכחי�

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

  ומרכזת הועדהנכסי� '  סגנית מנהלת מח–קי סבירוני 'ג'              הגב    
  

   חבר הועדה–מר יצחק יואל     :חסרי� 
   חבר הועדה–מר גולדמ! סיימו!       
  גביה'  מנהלת מח–דבורה הררי ' גב      

  
  סדר יו� 

  
  
  . 8הגלבוע '  ברח56' שוכרת מהעירייה מקלט מס – .1

פנתה בבקשה להנחה מאחר והשימוש שהיא עושה במקלט הצטמצ� לפעמיי� בשבוע בלבד 
  .עליה תשלו� ארנונהובנוס& הוטל 

 

ד וארנונה "הצטברו חובות עבור שכ, לדיירת מפעילי� מזנו� באזור התעשיה שהושכר – .2
  .15/3/05וקיבלו הוראה לפנות את הנכס עד 
  .מבקשי� לקבל מקו� חלופי בשוק

 

  .ויצמ�'  בשוק העירוני ברח16'  דיירת מוגנת בחנות מס– .3
  . 'ר החנות לצד גשבה היתה רשאית להשכי, הסתיימה הסכ� הפשרה

  .' את המקרר שבתו! החנות לצד גולאפשר לה להשכיר, מבקשת להתחשב במצב בריאותה
 

 בקשה להקצאת מקלט קט� לאחסו� ושמירה על ציוד עזר של – סבא �מועדו! ליונס כפר  .4
  .המועדו�

 

 –" בית קהילתי יוצר"בקשה לקבל מהעירייה מקלט שישמש לה� כ–פורו� נשי� יוצרות  .5
פועלות במסגרת (מפגש יוצרות ולהרחבת מעגלי התמיכה והשותפות האומנותית מקו� ל

  ").מועצת נשי� עירונית"
 

 .חוייב לאחרונה בארנונהמאחר ו 33' במקלט מס, דירה� בקשה להפחתת שכר– .6

 

   38' תורנית במקלט מס�  מקיימות פעילות תרבותית– נשות שיכו! עליה .7
  .ותקפלנסקי בשיכו� עליה מזה שני� רב' ברח

 .מבקשות לחתו� על חוזה לפי הנוהל
  

 /..2 
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  1.8.2005  102  מועצה מ� המניי�
  

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

  

� 2 �  
  דיו! והחלטה

  
   � � 1סעי. 
   � – 6וסעי. 

�  .בקשות של שוכרי� המפעילי� חוגי� מש! שני� ארוכות במקלטי� עירוניי
ד "בנוס& לשכ, שוכרי המקלטי� מחוייבי� ג� בארנונה, גביה' לפי דרישה חדשה של מח, 1/05 �החל מ

�  .המשול� כיו
  הדרישה לשל� ארנונה גורמת להגדלת ההוצאות החודשיות של השוכרי� עד כדי הכפלה 

  .של התשלומי� לעירייה) ולמעלה מזה(
  .ובתו� שנת הלימודי� ייאלצו לעזוב, קיימת אפשרות שהשוכרי� לא יוכלו לעמוד בהוצאה הכספית

  
  .מדובר בנושא עקרוני  :יעקב אוחיו!

  וזה גור� לה� , 1/05 �                           העירייה התחילה לחייב שוכרי מקלטי� בארנונה מ
  ).ד וג� ארנונה"ג� שכ(,  של התשלומי� לעירייהלהכפלה                           

  .בפורו� ראש העיר והסגני� בנושא                           מבקש כי יקויי� דיו� עקרוני 
  

  .                           בנושא הדרישה החדשה לחיוב מקלטי� בארנונה, יזומ� דיו� אצל ראש העיר  :החלטה
  .תתקבל החלטה לגבי הבקשות הפרטניות,                            לאחר מכ�

  
 למזנו� שה� מפעילי� באזור בקשה לקבל מהעירייה חנות בשוק ויצמ� כחלופה –  � 2סעי. 

  .ואשר הושכר לדיירת וניתנה לגביו הוראות פינוי, התעשיה
  

  .ד וארנונה למזנו� זה"יש חובות של  שכ  :החלטה
�  .החוב לא סולק,                            על א& ששכר הדירה הופחת מאז עזב משרד הרישוי את המקו

  דוחה , ר ההחלטה שלא למסור חנויות בשוק ויצמ� לשוכרי� חדשי�ולאו,                            לפיכ!
  .                           הועדה את הבקשה

  
מבקשת לאפשר לה , )בתוכה נמצא מקרר גדול (16' דיירת מוגנת בחנות מס –  – 3סעי. 

  .'להשכיר את המקרר לצד ג
  

  קרר לצד לתת שימוש במ, בהתחשב במצבה הרפואי, לאפשר לדיירת  :החלטה
  .לתקופה של שנה נוספת'                            ג

  
  .בקשה להקצות מקלט שישמש כמחס� לציוד של המועדו� – סבא–מועדו! ליונס כפר  � 4סעי. 

  
  סבא להשתמש במקלט או בחלק ממקלט למטרת �לאפשר למועדו� ליונס כפר  :החלטה

  .נס                            מחס� של ציוד הליו
�  .                           יחת� חוזה ע� המועדו� בהתא� לנוהל מקלטי

  
מבקשות לקבל מהעירייה " מועצת נשי� עירונית" פועלות במסגרת – פורו� נשי� יוצרות � 5סעי. 

  .מקלט שישמש אות� כמקו� למפגש יוצרות ולהרחבת מעגלי התמיכה והשותפות האומנותית
  

  בהתא� לנוהל , רמז'  ברח44' נשי� יוצרות את מקלט מסלהשכיר לפורו�   :החלטה
�  .דירה�השימוש יהיה ללא תשלו� שכר, כל עוד השימוש אינו מסחרי.                            מקלטי

�  .                           יחת� הסכ� בהתא� לנוהל מקלטי
  

 /..3  
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  1.8.2005  103  מועצה מ� המניי�
  

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

  

� 3 �  
  

�לצור! פעילות תרבותית, 38'  בקשה לאפשר לה� להשתמש במקלט מס– נשות שיכו! עליה � 7סעי. 
  ).פעילות המתקיימת מזה שני� רבות(תורנית 

  
  � לצור! פעילות תרבותית38' לאפשר לנשות שיכו� עליה להשתמש במקלט מס  :החלטה

  .                            תורנית
�  .                            יחת� הסכ� בהתא� לנוהל מקלטי

  
  

  כללי
  

  .ר הועדה מצר על כ! שמספר חברי הועדה הנוטלי� חלק בדיוני� מועט"יו .1

 
 בשיכו� תקומה 23' ר הועדה מודיע כי ביוזמתו קוד� הפרוייקט העמדת מקלט מס"יו .2

  .ות במוסיקההעוסק" למטרת מרכז לחזרות ואימוני נגינה של להקות נוער
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________________                                                                                          

                                                                                        משה אב! ח!
  ר ועדת נכסי�"                                                            יו                         
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  1.8.2005  104  מועצה מ� המניי�
  

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

  

  :'נספח ד
  ה"תמוז תשס' ו 

  2005,  יולי13   
  2 –ה 

  
 פרוטוקול ועדת נכסי�

  05/76/' שהתקיימה ביו� ד
  
  

  ר הועדה" יו–מר משה אב! ח!     :השתתפו
   סג! ראש העיר וחבר הועדה –ד יעקב אוחיו! "עו                               
   חבר הועדה–מר גולדמ! סיימו!                               

    
  נכסי� ומזכירת הועדה'  מנהלת מח– זיו ד אילה"עו       :נוכחי�
  נכסי� ומרכזת הועדה'  סגנית מנהלת מח–קי סבירוני 'ג' הגב                   
   נציג מבקר העירייה–איל מגיני מר          

  
   חבר הועדה–מר יצחק יואל     :חסרי� 
        

  
  סדר יו� 

  
  

את החנות בשכירות מבקש לאפשר לו להשכיר .  בשוק ויצמ�32'  דייר מוג� בחנות מס–
  .משנה או לחילופי� להפחית את הארנונה ושכר הדירה

 

כה� כדי שישמש כחדר . י'  ברח35'  בקשה לשכור את מקלט מס– השומר הצעיר .1
  .מוסיקה

  .לדירכעת המקו� מושכר 
  .ההסתדרות כמקלט חילופי'  ברח51'  מוכ� לעבור למקלט מסהדייר שבשכירות

 

  .טל שר' ד שמאית של גב"ריפי� בהתא� לחוו עידכו� תעדירה במקלטי��שכר .2
 

 המש! דיו� בבקשת� לקבל מהעירייה מקו� – ארגו! גמלאי התעשיה האווירית .3
ר ארגוני "וזאת לאחר שהתקבלו תשובות מהארגו�  ומיו, שימש אות� כמועדו�

 .המתנדבי� בעיר ביחס לפעילות הארגו�
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  1.8.2005  105  מועצה מ� המניי�
  

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

  

  

 2 �  
  דיו! והחלטה

  
מבקש לאפשר לו להשכיר את החנות .  בשוק ויצמ�32'  דייר מוג� בחנות מס–� 1סעי. 

  .בשכירות משנה או לחילופי� להפחית את הארנונה ושכר הדירה
  

מחליטי� לא לאשר לדייר , בהתא� למדיניות העירייה באשר לשוק ויצמ�  :החלטה
   המוג�

   כמו כ� לא יהיה שינוי  . בשכירות משנה32' להשכיר את החנות מס,                            
  . ועדת הנכסי� אינה מוסמכת לדו�– בכל הנוגע לארנונה .בגובה שכר הדירה                           

  
 כחדר כה� כדי שישמש. י'  ברח35'  בקשה לשכור את מקלט מס– השומר הצעיר � 2סעי. 

  .מוסיקה
  .לדיירכעת המקו� מושכר 

  .ההסתדרות כמקלט חילופי'  ברח51'  מוכ� לעבור למקלט מסהדייר
  

  על מנת שישמש כחדר " השומר הצעיר" ל 35' מאשרי� השכרת מקלט מס  :החלטה
  .מוסיקה                           

  ".ש עצמישימו"דמי השימוש שישולמו בתערי&                            
   51' למקלט מס,  יעבור בהסכמתו35 של מקלט ,השוכר הנוכחי                           

  .ההסתדרות' ברח                           
  

  .טל שר ' ד שמאית של גב" עידכו� תעריפי� בהתא� לחוודירה במקלטי��שכר � 3סעי. 
  

  ובהמש! לדיוני� שהתקיימו , 20/3/05בהמש! להחלטת ועדת הנכסי� בישיבתה מיו�   :דיו!
טל שר לתת שמאות דיפרנציאלית של שכר ' גב, נתבקשה שמאית העירייה, בנושא              

  דירה 
              �  .במקלטי
ושבהתא� , לקחה בחשבו� העובדה שהשוכרי� מתחזקי� את המקלטי�בשמאות נ              

  להוראה 
  .ולכ� הופחתו תשלומי שכר דירה, ת על השוכרי� לשל� ארנונה הגזברו              חדשה של

  
  טל שר מיו� ' הוועדה ממליצה לאשר השכרת מקלטי� בהתא� לשמאות הגב  :החלטה

                            4/7/05.  
  

 המש! דיו� בבקשת� לקבל מהעירייה מקו� – ארגו! גמלאי התעשיה האווירית � 4סעי. 
ר ארגוני המתנדבי� "וזאת לאחר שהתקבלו תשובות מהארגו�  ומיו, שימש אות� כמועדו�

  .בעיר ביחס לפעילות הארגו�
  

הועדה ממליצה לאפשר לארגו� גמלאי התעשיה האוירית לשכור מהעירייה   :החלטה
  מקלט 

   .בתערי& של שימוש עצמי, � הפנויי�מבי� המקלטי                           
ה� יכולי� להשתמש בחדר באחד מבתי התרבות בתעריפי� , לחילופי�                           

� .המקובלי
  

_____________________                                                                                          

          משה אב! ח!                                                                                             

  ר ועדת נכסי�" יו                                                                                                 
  2005�0062�957 /  פרוטוקולי� ועדת נכסי�� 2/נכסי�. ה/נכסי�/ :תיוק
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  :'נספח ה
 

 15 –ו 
)�  )פרוטוקולי

    
 05/323/ מיו�  11' ל ישיבה מספרוטוקו

   להקצאת קרקעות ומבני� ללא תמורה או בתמורה סמליתוועדהה
  

  :משתתפי�
  

  :וועדהחברי ה
  

  וועדהר הו"ל העירייה ויו" מנכ�    אייל יוניא!
   גזבר הרשות�    דני בוסטי!

   יוע  משפטי לעירייה�  ד אריה אגולסקי"עו
  נכסי�'  מנהלת מח�    ד אילה זיו"עו

  מ מהנדס הרשות" מ�    די! מיכאל זל
  

  :)בנוס.(נוכחי� 
  

  ל העירייה" סמנכ�    מייק קיסוס
   מבקר העירייה�  אליעזר פיירשטיי!

   מנהל אג. הנדסה�    רפי'יואל ג
   מזכירת הווועדה �    קי סבירוני'ג
  

  :סדר היו�
  

  "אנוש"עמותת  .1

 
  "אורות הקודש"עמותת  .2

 
  "ישמח משה"בית הכנסת  .3

 
  "אורות הכפר"עמותת  .4

 
  ס בשכונת הדרי�"נביכ .5

  

  "י"מלב"עמותת  .6

 
  "�"אקי"עמותת  .7

 
  "החברה להגנת הטבע"עמותת  .8

 

  "צבאות הש�"עמותת  .9
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 "סבא�ד כפר"חב�בית"עמותת  .10
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� 2 �   
  

  דיו! והחלטות
  

  "אנוש"עמותת  – 1' סעי. מס
  

  ".אנוש" בית חוגי� –בקשה לאישור להקצאת קרקע להקמת מבנה טרומי : הצגת הנושא
, 15 חלק מחלקה 6432בגוש ) נוס&( אישרה הקצאת שטח 22/12/04ישיבתה מיו�  בוועדהה

לשיקו� נכי " בית חוגי�"לצור! הקמת מבנה טרומי שישמש , ש מצפו� לבית אנוש"החי' ברח
  .נפש בקהילה

  .לא הוגשו התנגדויות,  יו�60חלפו . י הנוהל"פורסמו הודעות עפ
  .ור מועצת העיר מתבקשת לאשר ההקצאה ולהעביר לאישוועדהה
  

  :דיו!
  

הא� מדובר בנכי נפש מחו# ". נכי נפש בקהילה"מפריע לי שכתוב   :מר פיירשטיי!
 �  לאלה שה

  ?                                    דיירי הבית
בית "הא� נלקח בחשבו� שיהיה צור! בשטח קרקע ל,                                     ושאלה נוספת

  , "ניצ�
   �  .                                  שהרי ג� ה� מתענייני
  

  . במקו� זה" בית ניצ�"אי� בפנינו בקשה להקי� את        :אילה זיו
  

  :החלטה
  

ש בסמו/ "החי' רח, 6432 בגוש 15לאשר הקצאת להקמת מבנה טרומי על חלק מחלקה 
בהתא� , פש בקהילהלשיקו� נכי נ" בית חוגי�"מ שישמש ל"ע" בית אנוש"למבנה הוסטל 

  .י אדריכל העירייה"לתשריט שיקבע ע
  .תקופת ההקצאה תהיה עד לסיו� ההסכ� הקיי� לגבי ההוסטל

  
  "אורות הקודש"עמותת  – 2' סעי. מס

  
) לשעבר" (המר"ספר �בקשה להמש! שימוש במבנה ב� שני חדרי� במיתח� בית: הצגת הנושא

  . השאיל� לכל מבקש ללא תמורהמ ל"בשיכו� עליה למטרת אחסנת ציוד ומיכשור ע
  ).'כסאות וכד, שולחנות, אוהל אבלי�: כולל(

  .1995העמותה משתמשת במבנה מאז 
  

  :החלטה
  

להמשי/ להשתמש במבנה בו שני חדרי� במיתח� " אורות הקודש"המלצה לאפשר לעמותת 
 למטרת מחס! ציוד לאבלי� 322 חלק מחלקה 7621בשיכו! עליה גוש ) לשעבר(ס המר "בי

  .ולכל מבקש ללא תמורה
  .להמשי/ לפעול לפי הנוהל
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� 3 �  
  

  "ישמח משה"בית הכנסת  – 3' סעי. מס
  

� אישרה עקרונית להקצות שטח להקמת בית22/12/04 בישיבתה מיו� וועדהה: הצגת הנושא
  ".סבא�מרכז קהילתי וחברתי ליהדות תימ� כפר"י עמותת "ע"  ישמח משה"כנסת 

, ב"בשכונת משה, 209 חלק מחלקה 6435אותר שטח מתאי� בגוש  , וועדהבהתא� להמלצת ה
  .181ויצמ� ' ליד רח

  .י אדריכל העירייה ונציגי העמותה"מיקו� השטח אושר עקרונית ע
  .ולהמשי! לפעול לפי הנוהל,  מתבקשת לאשר ההקצאהוועדההו
  

  :החלטה
  

  6435 בגוש 209לק מחלקה ח, 181ויצמ! ' המלצה להקצות קרקע בגודל  כחצי דונ� ליד רח
  ".ישמח משה"למטרת הקמת בית כנסת " מרכז קהילתי וחברתי ליהדות תימ!"לעמותת 

 . שני�25ההקצאה תהיה לתקופה של 

  .להמשי/ לפעול לפי הנוהל
יער/ סיור בשטח בהשתתפות ראש העיר ואדריכל העירייה לקבלת התייחסות ראש העיר 

  ".ריאה ירוקה"המהווה מאחר ומדובר בשטח , להקצאה המבוקשת
  

  "אורות הכפר"עמותת  – 4' סעי. מס
  

קרקע שיוכל לשמש את העמותה בקיו� פעילותה /בקשה להקצאת מבנה: הנושאהצגת 
טיפול , מצוה�הכנה לבר, הוצאת עלו�, הדרכה, פעילות תרבותית לנוער ולמבוגר: הכוללת

 .ליווי בלימודי�, בנוער במצוקה
  

  :החלטה
  

  ".אורות הכפר"להקצות קרקע לעמותת מאשרי� עקרונית 
  .עליה ליזו� ישיבה ע� אדריכל העירייה לאיתור שטח, א� לעמותה יש כס. לבניה

  .יעשה נסיו! לאתר מבנה, במקביל
  

  ס בשכונת הדרי�"ביכנ – 5' סעי. מס
  

ל העירייה לנסות " החליטה למנות את מנכ22/12/04 בישיבתה מיו� וועדהה: הצגת הנושא
יהדות " עמותת –תי העמותות שהגישו בקשה לבניית בית כנסת בשכונת הדרי� לגשר בי� ש

  ".מרכז קהילתי הדרי�"ועמותת " סבא�בהדרי� כפר
  . המלצותיו בנושאוועדהל יודיע לו"המנכהוחלט כי 

  
  
  
  
  

  
 /..4  

  



  1.8.2005  110  מועצה מ� המניי�
  

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

  

� 4 �  
  

  :דיו!
  

בנות בית נציגי העירייה באו בדברי� ע� נציגי שתי העמותות המעוניינות ל  :אייל יוניא!
  כנסת בשכונת 

�  ".מרכז קהילתי הדרי�"ועמותת " סבא�יהדות בהדרי� כפר"עמותת :                         הדרי
ולאחר המגעי� , 22/10/04 �                        לאחר השימוע העינייני המפורט שערכה הווועדה ב

 �  הנוספי
אני ממלי# לאשר את הקצאת הקרקע , מה בנושא                        והישיבות שהעירייה קיי

  מרכז "לעמותת 
�אשר חבריה הינ� תושבי השכונה ומייצגי� את המירק� "                         קהילתי הדרי

  החברתי 
  .                        בשכונה

ות בהדרי� יהד"                        נציגי העמותה הביעו הסכמה מלאה לצר& אליה� את אנשי 
  ".סבא�כפר

  ".ח ברודט"המלצות דו"                        יתכ� שנית� יהיה לקבל מימו� לבניה במסגרת 
  

  :החלטה
  

 לעמותת 7603 בגוש 41הוועדה מחליטה להמלי  להקצות שטח בגודל כדונ� אחד בחלקה 
שכונת ל פינת דר/ קדומי� למטרת בית כנסת ל"חטיבת הנח' רח" מרכז קהילתי הדרי�"

  .הדרי�
 להקצות את אותו שטח לעמותת 30/4/04 את החלטת הווועדה מיו� מבטלתהחלטה זו 

  ".סבא�יהדות בהדרי� כפר"
ובמקביל לבדוק במשרד השיכו! הא� נית! לבצע את הבניה במימו! לפי , יש להכי! הסכ�

  ".ח ברודט"המלצות דו"
  

  י"מלב – 6' סעי. מס
  

  . שני�5 � ל אישרה עקרונית הקצאת הנכס30/4/04� מיו בישיבתה וועדהה: הצגת הנושא
  .לא היו התנגדות, בוצעו פירסומי� כנדרש

ל "וכי מנכ,  החליטה להקפיא את המש! הדיו� בבקשה22/12/04 בישיבתה מיו� וועדהה
  .ויביא המלצותיו לגבי ההמש! לישיבה הבאה, העירייה ימשי! את הברור ע� העמותה

  
  :דיו!
  

ה� השתלטו על שטחי� שוני� , י מתקיימת במקו� שני� רבות"ות מלבפעיל  :אייל יוניא!
 �  במתח

  .�"ס מפת"                        ביה
�מבלי לפגוע בהתנהלות הסדירה של ,                         על מנת לאפשר המש! פעילות� במקו

  בית הספר 
ל והרחבה מצד דרו� לכיוו� המוס! של עליה� לפנות לאלתר את השבי, �"                        מפת

  ,�"מפת
  .ולפנות את השטח, להרוס את שבנו בצד צפו� ללא היתר בניהוכ�                         

א� אכ� אי� ,                         יש לבחו� הא� הסככה שהוקמה בי� שני בתי הספר אינה מפריעה
  יש , הפרעה

  .היתר בניה עבורה                        להוציא 
�  .                        כל דרכי הגישה והמעברי� צריכי� להיות חופשיי� ופנויי
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מנהלת אג& , י ארצי"ל מלב"                        במסגרת הברורי� בנושא התקיימה ישיבה ע� מנכ

  הרווחה 
יש דברי� , עירייה בכל הנוגע להתנהלות הסני& המקומי                        בעירייה ומבקר ה

 �  שעליה
  .                       לשפר
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� 5 �  
  

  :החלטה
  

וזאת עד לסיו� הדיו! ע� העמותה והסדרת כל נושא השתלטות , לא לאשר בשלב זה הקצאה
  .על השטחי�

חבה מצד דרו� מכל וכ! תפנה את השביל והר, העמותה תהרוס את הסככה שבנתה בצד צפו!
  .ל העירייה בנושא"הכל בהתא� להנחיות סמנכ, החפצי� שהציבה

  
  �"אקי – 7סעי. 

  
להקצאת קרקע ומבנה הקיי� " סבא�סני& כפר�� ישראל"אקי"ת עמותת בקש: הצגת הנושא

 למטרת מועדו� חברתי 1איינשטיי� ' רח, ציו��בשיכו� עובד ב�,  שנה15עליה לתקופה של 
  . ר שכלילאנשי� ע� פיגו

למטרת חדרי מחשבי� וחדרי פעילות , מבקשי� לבצע תוספת של קומה שניה למבנה, כמו כ�
�  .250,000$ �בעלות של כ, נוספי

  .1999העמותה משתמשת במבנה מאז 
  

  :החלטה
  

'  ברח552 חלק מחלקה 6426בגוש ',  מ580 �בגודל כלאשר הקצאת שטח הווועדה ממליצה 
�סני. כפר� ישראל�"אקי"עמותת להבנוי עליו ) לשעבר(י� ומבנה ג! הילד, 1אינשטיי! 

  . למטרת מועדו! חברתי לאנשי� ע� פיגור שכלי"סבא
למטרת , להביא לידיעת השכני� כי העמותה מבקשת לבנות תוספת של קומה שניה למבנה

  .חדרי מחשבי� וחדרי פעילויות נוספי�
  .וועדהתקופת ההקצאה תידו! בישיבה הבאה של הו

  .ודעות לפי הנוהללפרס� ה
  

  החברה להגנת הטבע – 8סעי. 
  

 החליטה לא לאשר לחברה להגנת הטבע 22/12/04 בישיבתה מיו� וועדהה: הצגת הנושא
ולאפשר לעמותה לעבור , בגלל שהעירייה זקוקה למבנה זה, 9אלחריזי ' להישאר במבנה ברח

  .למקלט מבי� המקלטי� הפנויי�  בעיר
אול� חזרה בה , ינת להעביר למקו� את הרשות למלחמה בסמי�העירייה היתה מעוני, בזמנו

  .מכוונה זו
  . לקיי� דיו� נוס& בנושאוועדהמתבקשת ה, לפיכ!

  
  :דיו!
  

החברה להגנת הטבע משתמשת באופ� קבוע רק בחלק המערבי של המבנה בו   :מייק קיסוס
 �  נמצאי

  . פנוי רוב הזמ�ואילו האול� בחלק המזרחי,                        משרד ומחס�
  

ולא , ה� משתמשי� באול� הגדול רק א� יורד גש�, לדברי העמותה עצמה  :אילה זיו
 �  לעיתי

  .                        קרובות
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� 6 �  
  

  :החלטה
  

להמשי/ ולהשתמש במשרד ובמחס! בלבד  "חברה להגנת הטבעה"לעמותת לאפשר 
 למטרת פעילות 143 חלקה 7614 גוש 9יזי אלחר' הנמצאי� בחלק המערבי של המבנה ברח

  ). א/ לא באול� בחלק המזרחי של המבנה(של החברה להגנת הטבע 
  .יש לבחו! אפשרות להשכרת האול� בחלק המזרחי לגור� נוס.

  .להמשי/ ולפעול בהתא� לנוהל
  

  צבאות הש� – 9סעי. 
  

תו החיובית של  רשמה בפניה את התרשמו22/12/04 בישיבתה מיו� וועדהה :הצגת הנושא
  .אשר בדק את פעילות התנועה, נוער' מנהל מח

  .הבקשה תועלה שוב לדיו�,  החליטה כי א� בעתיד יהיה מבנה פנויוועדהה
  .ו"ל תשס"תנועת הנוער מבקשת כעת לקבל חלק ממבנה בתי הספר המתפני� בשנה

  
  :דיו!

  
מיוחד אשר יבח� את יוק� צוות . בזמ� הקרוב יתקיי� דיו� אצל ראש העיר  :אייל יוניא!
 �  השימושי

  .                       שייעשו במבני החינו! העומדי� להתפנות
  .                        ממלי# להעביר את הבקשה לבחינת הצוות

  
  ?מה ביחס למבנה שאוורסט עושה בו שימוש  :דני בוסטי!

  
 לכשיסתיי� 31/12/2006אוורסט שוהי� במקו� בחוזה שהינו בתוק& עד   :אילה זיו
  , החוזה

  .                        יהיה עליה� לפנות לווועדה בבקשה להקצאה
  

  :החלטה
  

�לאפשר לה� לפעול בחלק ממבני בתי" צבאות הש�"להעביר את בקשת עמותת תנועת נוער 
  .לצוות בראשות ראש העיר הד! בנושא, הספר שיתפנו

  
  ד"בית חב – 10סעי. 

  
סבא להקצאת קרקע ציבורית לטובת בניית בית �ד כפר"תת בית חבבקשת עמו: הצגת הנושא

  .ד בעיר"חב
ומהווה כתובת לכל , במרכז העיר'  מ250 שנה במבנה שכור בגודל 14ד פועל במש! "בית חב

  .והמקו� צר מלהכיל, עניי� יהודי
ספריה תוכנית בעברית , מועדו� לעולי� חדשי�, מדרשה ללימודי יהדות: הפעילות כוללת

  .ועוד, בית כנסת, קשישי� ונפגעי טרור, מרכז חסד לנזקקי�, וסיתור
  

יש , ואול�, הנושא לא היה על סדר היו� מאחר והבקשה הוגשה לאחרונה  :אייל יוניא!
  הסכמה לדו� 

  .                        בנושא
  

  



  1.8.2005  114  מועצה מ� המניי�
  

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

  

 /..7  



  1.8.2005  115  מועצה מ� המניי�
  

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

  

� 7 �  
  

  :דיו!
  

  .דניקית" חבד בצמוד לאוכלוסיה"יש למק� את בית חב, לדעתי  :דני בוסטי!
  

ה� רוצי� שטח , מהות הפעילות שלה� הינה לפעול ע� כל סוגי האוכלוסיה  :אילה זיו
  .במרכז העיר

  
  :החלטה

  
  .ד"להקי� מבנה של בית חב" סבא�ד כפר"עמותת בית חב"המלצה עקרונית לאפשר ל
  .עליה� ליזו� ישיבה ע� אדריכל העירייה לאיתור שטח הול�, א� לעמותה יש כס. לבניה

ל העמותה להגיש לווועדה בקשה מסודרת על גבי הטפסי� הקיימי� בצרו. כל המסמכי� ע
  .הנדרשי�

  
  
  

                               
  

  
  
  

  

  
                                     אייל יוניא!

  ל העירייה"מנכ
  ומבני� ר הווועדה להקצאת קרקעות"ויו

  ללא תמורה או בתמורה סמלית
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