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

שוחחנו שלשו� וסיכמנו ,  אחת ע� שמעו� פר�בדעה. שנדחתה מלפני שבוע

לא מעט חברי� , אחת.  שנוריד את השאילתות והצעות לסדר משתי סיבות

 להעביר ביקשש� עצמו  שמעו והשניהאירועי� אישיי�לה� פנו מכוו� שיש 

   .נאחל לו רפואה שלימה.  עבר ניתוחהיות והוא, אות� למועצה הבאה

  

  :מינוי רמי ראובני כמהנדס הרשות.   5

מספר חברי� ביקשו לצאת וחשוב לה� להשתת� . אנחנו עוברי� לסדר היו�: חמו�יהודה ב�

 אני מבקש לעלות את זה כסעי�. בהצבעה של מינוי המהנדס רמי ראובני

כהמש� לבקשת� של מספר .  כמה מילי� על המינוי. ראשו� על סדר היו�

התקבלו קורות חיי� על ידי . חברי� וכהמש� ג� לשיחה שהתקיימה ע� רמי

רמי ראובני בימי� האחרוני� ונשלחו אליכ� במייל או באמצעות הפקס או 

מי שלא קיבל יוכל . אני מקווה שזה הגיע לכול�. באמצעות שליח או דואר

לפחות אחד או שניי� ? החיי�קורות ומדוע נשלחו .  לקבל עכשיו ולעיי� בה�

קורות החיי� נכתבו . לא היו בשיחת הקואליציה ואני מוצא לנכו� להסביר

למרות שהרקורד של רמי הוא רקורד עשיר ורקורד של עשייה , בצורה דלה

ה  בשיח,רמי נתבקש על ידי מספר חברי מועצה. בתחו� ההנדסה האזרחית

 ואכ�  לעשות כ�שהייתה לה� אתו באופ� אישי ויותר מאשר בארבע עיניי�

  .הוא תיק� וקורות החיי� נמצאי� על ידכ�

סבא מזה יותר משש עשרה שני� כיוע� �רמי ראובני משמש בעיריית כפר  

אני פניתי לרמי לאחר שעשינו . הוא מהנדס אזרחי. לנסר�התחבורה כפרי

ג מהנדס עירוני אשר ענה על הציפיות ועל מספר מכרזי� ולא הצלחנו להשי

בהתחלה לא פניתי אליו מכוו� שסברתי . לשמחתי רמי נענה. הצרכי� שלנו

בכל זאת בסופו של יו� . המשרד משגשג, יש לו משרד. שהוא לא יענה בחיוב

ועדה מצאו לנכו� וחברי ה. הוא נענה לבקשתי והוא הגיש את מועמדותו

מועמד ,  המועמדי� הוא היה המועמד שבלטביחס לכל. לאשר אותו פה אחד

 לחסו� את זמ� ,ולדעתי סברה נכו�, ועדה סברהוה. שהציג הכי הרבה רקורד
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,  קרי הקבלני�, הלימוד של רמי ראובני לאג� ההנדסה יחד ע� הלקוחות

  .התושבי�  שהוא  מכיר  מזה שני� רבות וכ� הלאה

מכ� המליאה מאשרת הנוהל הוא שמועצת העירייה מאשרת את רמי ולאחר   

אני בתחילה סברתי שנכו� על פי החוק להביא את רמי קוד� כל . את רמי

שיציג את האני מאמי� , לשמוע אותו, יהיה אפשר ג� להיפגש אתו. למליאה

אבל בהנחיית היועצת המשפטית התבקשתי לאשר אותו קוד� כל . שלו

 יופיע בישיבה כ� שרמי ראובני. במועצה ולאחר מכ� במליאה לתכנו� ובנייה

  .הקרובה של המליאה

  .  בבקשה. זה הזמ�' א'או ב' ע'הערות ב, א� יש למישהו מהחברי� שאלות  

כי אני פשוט צרי� לצאת , אני מתנצל מראש שאני לא  אשמע את החלק השני :עמוס גבריאלי

הדבר הרע שזה , הדבר הטוב שזה לא באילת.  סירני�לחתונה של ב� דוד בנצר

  . אני חייב לרו�.סבא�לא בכפר

אני לא הכרתי את רמי ראובני עד לפני ארבעה ימי� חו� מאשר ש� שידעתי   

כי לא היו לי שו� עיסוקי� אתו בתקופה שהייתי חבר , שהוא נמצא במערכת

אני מבי� את תפקידי כחבר מועצה כאחד שאמור .  מועצה ראשו� ושני

 כל הבדיקות ולאחר שה� עשו את, להסמי� אות�, להוציא ועדות בדיקה

. הרלוונטיות לאשרר או לא לאשרר א� אני חושב שהדברי� ה� ראויי�

. אני השתתפתי בועדה הראשונה. יצאה ועדת בדיקה לבחירת מהנדס עיר

מטעמי� שלא קשורי� בנו . לועדה הראשונה נבחר המהנדס פר� אוסנברג

יתי אני לא הי. הוא ביטל את המינוי שלו ואז מסתבר שהיו עוד כמה ועדות

  .שות� לה�

וזה מתחבר , תרשה לי ברשות� לומר משפט אחד שלא אמרתי אותו, עמוס :חמו�יהודה ב�

 מקרב נית� היה למנות על פי חוק, הועדה הראשונה שמונתה. לדברי� של�

החוק שונה והמחוקק קובע במפורש מי ה� חברי הועדה . חברי המליאה

 הועדה שהתחילו את ולכ� לא כל חברי. שבוחרי� לתפקידי� סטטוטורי�

  .התהלי� המשיכו

מאחר וחשבתי שמהנדס עיר זה משרה בכל . מה שקרה זה ככה, עכשיו.  אמת :עמוס גבריאלי
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  . ואני סבור שזאת טרגדיה שאי� לנו פה מהנדס כבר שנתיי�, זאת רצינית

אני ככה . על מה שאני אומר, אני מקבל כס� על מה שמשלמי� לי, רבותיי  

חשבתי שזה . מה שאני אומר זה ככה.    שאת� רוצי�תחשבו מה, אמרתי

ואני חושב שכל המועצה הזאת חשבה , מינוי בסופו של דבר באמת הכרחי

על פניו אני לא יכול . ראיתי את הסיפור של רמי ראובני. שכ� ג� הדבר ראוי

. ואסור לי להחלי� את שיקול דעתה של הועדה הבודקת מטע� אחד בלבד

את כל המועמדי� ולכ� רק הועדה הבודקת יכולה הועדה הבודקת ראתה 

לא� אחד מאתנו אי� כלי� להשוות .  להשוות בי� מועמד אחד למועמד אחר

יש לנו את האפשרות לראות ? אז מה כ� יש לנו. בי� מועמד אחד למועמד אחר

  .פיר מועמד א� יש משהו בו שהוא חריג באופ� יוצא דופ�

ה� גילו טפח . ני� שראיתי לא חשפוקורות החיי� הראשו. אני לא הכרתי  

אני אישית . ביקשתי דברי� אחרי�, ביקשתי הבהרות. והסתירו טפחיי�

ג� , ראיתי בפני שורה של הבהרות שלצור� המועמד עצמו נראו לי ראויות

, זאת אומרת. ג� מהפ� של העמידה בתנאי הס� של החוק, מהפ� של הניסיו�

ומאחר וכמו . לא הייתי חבר בועדהמאחר וההשוואה לא יכולתי להשוות כי 

הוא בהחלט עומד בתנאי , שנראה לי רמי כשלעצמו לא לא עומד בתנאי החוק

�. כ� לדעתי חשבתי שבעצ� לא נותר לי שיקול דעת אלא להגיד בסדר. הס

אני לא רואה בכ� איזה שהיא , כמו שאני התרשמתי, וג� נוכח נעימותו הרבה

ואני רק . שי חשבתי שהמינוי הזה הוא בסדרלכ� אני באופ� אי. טרגדיה גדולה

ואני , רוצה לאחל לו שהוא ייבח� במבח� התוצאה בסופו של יו�, מאחל לו

  .מקווה שמבח� התוצאה יוכיח שהמינוי הזה הוא ג� מינוי טוב

אני רק רוצה להגיד לכ� שלפעמי� יש מינויי� תקיני� לחלוטי� שה�   

פעמי� יש מינויי� שה� עדיי� ול.  במיינסטרי� שבמבח� התוצאה נכשלי�

ה� לא על פניו המועמד , ה� לאו דווקא במיינסטרי�, עומדי� בתנאי החוק

אבל למרות שה� לא המועמד האידיאלי בסופו של יו� מגלי� . האידיאלי

  .שהמועמד הזה הוא המועמד הטוב ביותר למבח� התוצאה

 העצומי� הצלחה מלאה באתגרי�, מבחינתי לפחות, אני רוצה לאחל לרמי  
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ואני חושב . שבעיקר מדובר באתגרי� של תשתיות ברמה כזו, שעומדי� בפניו

זה תשתיות של הכנת , זה תשתיות של תחבורה. שבזה הוא צרי� להיות טוב

הוא . זה אתגר אנושי, יש לו אתגר אחר, וכמוב�. מתחמי� שלמי� לבנייה

ולנהל אותו צרי� בתבונה אנושית רבה לקחת את אג� ההנדסה ולנהג אותו 

אני . ואני מאחל לו בהצלחה. באופ� טוב ג� לאנשי האג� וג� לציבור עצמו

  .אישית מסכי� למינוי הזה

אנחנו ביקשנו לקבל חות דעת משפטית בכתב מהיועצת על זה . לי יש שאלה  :רינה פז

ואני . שלא צריכי� לשלוח אותו למבח� כפי ששלחנו את כל המועמדי� עד כה

הא� . היה מוכר לועדה והוא מוכר לכול�,  באמת מוכרמקבלת את זה שהוא

. גל ביקש את חות הדעת המשפטית הזו בכתב�אני זוכרת שגיא ב�, נשלחה

  ?הא� זה התקבל

  . אני לא קבלתי חות דעת  :גל�גיא ב�

  .בתיה תשיב ל�: חמו�יהודה ב�

תוני� בקורות חיי� הראשוני� שקבלנו באמת לפי הנ, דבר שני. זה דבר אחד  :רינה פז

ואני שואלת את זה , השאלה שלי היו�. הוא לא כל כ� ענה על תנאי המכרז

את ראית את , את הקריטריוני�, את ראית את המכרז, בתיה: במפורש

אני מבקשת לדעת הא� . אני מניחה, את עברת עליה�, קורות החיי� שלו

 אי� לי שו� בעיה –א� אי� .  רמי ראובני עונה על תנאי הס� של המכרז

  .להצביע בעדו ולאחל לו בהצלחה לאור� כל הדר�

אני , עמוס אמר בסדר. אני רוצה להוסי�. אני רוצה בהמש� למה שעמוס אמר  :ח��משה אב�

זה חייב להיות מינוי . חושב שזה צרי� להיות הרבה יותר מאשר בסדר

אנחנו בחרנו . אנחנו משוועי� למהנדס העיר כבר תקופה ארוכה. מוצלח

יחד אתו ג� מנהל אג� .  ולא הסתייע, כמו שעמוס אמר, מנומהנדס עיר בז

והרעיו� בכלל של . שחשבנו שזה מינוי ראוי, הייתי ג� בועדה הזאת, הנדסה

חשבנו שייכנסו שניה� יחד ואז . מהנדס אג� הנדסה היה רעיו� יוצא מהכלל

, זה יתעסק בתחו� הסטטוטורי. חלוקת הסמכויות תהיה הרבה יותר ברורה

ואני עכשיו התבשרתי בימי� האחרוני� , לצערנו הרב.  ק במנהליזה יתעס
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את רמי אני הכרתי לא כאיש מקצוע אלא .  שמנהל אג� הנדסה לא ממשי�

בהחלט להיות ', כמנ�, כב� אד�, ואני חושב שבהחלט אד� שראוי, כב� אד�

שלאו דווקא משוועי�  לאיש שיעמוד , בראש המערכת הזו של אג� ההנדסה

  ,הל את האג� אלא ג� שכל הניהולבראשה וינ

ואכ� האג� משווע לקצת , נוח לבריות, רמי באמת אד� נוח. במשפט סיו�  

אני חושב שהוא זה שיכול בתוק� תפקידו באמת להשרות . רגיעה ונחת

  .לכ� אני בהחלט תומ� במינוי שלו ומאחל לו הצלחה. אווירה טובה

  .בבקשה, אייל. יישר כוח :חמו�יהודה ב�

 פה כי באמת היו,  יותר אולי בפרוטרוטאני רוצה לומר כמה דברי� קצת  :וניא�אייל י

אני , המכרז הראשו� שיצאנו היה בנובמבר. הרבה מאד דיבורי� סביב המכרז

היה . אני רוצה שזה יאמר ג� לפרוטוקול, אמרתי את זה בקואליציה

ל הקדמנו לצאת ע. בנובמבר כשיוסי מאיר עזב את העירייה בסו� פברואר

הועדה בתחילת דרכה ראתה לנגד . אכ� אותר מהנדס. מנת לאתר מהנדס

למהנדס אזרחי ולא אדריכל מהטע� , וככה ג� נכתב במכרז, עיניה עדיפות

סבא בשני� הקרובות ה� �הפשוט שהאתגרי� שעומדי� בפני העיר כפר

סבא היא עיר �כפר. אתגרי� של פיתוח תשתיות ופחות של תכנו� עיר

סבא בניגוד לערי� �ובכפר. נו ללא עתודות קרקע רבות מדילצער, מתוכננת

והיו� יש לו . אדריכל ותיק, יש אדריכל, או לא בכל הערי� האחרות, אחרות

ואי� ספק שבקטע . ג� חיזוק של סגנית אדריכלית שבאה מהועדה המחוזית

ובקטע . סבא ג� שוכרת את שירותיו של קולודני המיתולוגי�כפר, האדריכלי

ולכ� הייתה החלטה . סבא מבחינת הקטע האדריכלי היא חזקה�הזה כפר

ג� יוסי . ללכת על מהנדס אזרחי עוד לפני שמישהו בכלל חשב על רמי ראובני

  .ואכ� ג� פר� אוסנברג נבחר כמהנדס אזרחי, מאיר היה מהנדס אזרחי

ידי סבא  היח�אני חייב לציי� שמבי� כל בעלי המלאכה המיתולוגיי� בכפר :עמוס גבריאלי

  .  שלא שוכרי� את שירותיו בחשבונית זה יצחק ולד

  ...הוא מקבל פנסיה ב  :אייל יוניא�

  )מדברי� ביחד(
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צרי� להבי� שיש בעיה . וזה חשוב לפרוטוקול, אני רוצה לומר עוד כמה מילי�  :אייל יוניא�

, האוצר. ע� הסכמי� קיבוציי� של בכירי� בכלל בעיריות ושל מהנדס בפרט

 להתמודד ע� הבעיה שנקראת רשויות מקומיות הול� ומקצ� שלא יודע אי�

זה בעיה . נוצר מצב שמהנדסי� לא עוברי� מעיר לעיר. בשכר ומשנה לשנה

יש בעיה . לי� שאני הייתי נוכח פע�"שג� הגיעה לידי ביטוי בפורו� מנכ

שה� לא עוברי� מעיר לעיר מהטע� הפשוט שהשכר שלה� לא עולה ואפילו 

אי� תזוזה של בכירי� בתו� רשויות רק מעיר קטנה לעיר אנחנו רו. יורד

  . גדולה

אבל בשכרו לא , ה� היו סיבות אישיות, פר� אוסנברג סיבותיו שמורות עמו  

סבא �יונה לכפר�ולהגיע ממועצה מקומית כמו כפר. היה אמור לעלות

  . זו בעיה–ולהישאר באותו שכר 

כשהיה ,  בינואר17 �ב, ושבועיי� לפני תחילת עבודת, לאחר מכרז נובמבר  

בו ביו� יצאנו . הוא הודיע שהוא לא מגיע,  בפברואר1 �צרי� להתחיל ב

�  . למכרז הנוס� הגיעו מועמדי� כאלה ואחרי�. למכרז נוס

  .ג� עליו היו מקטרגי� בעיר  :אמיר גבע

  . נכו�, נכו�  :אייל יוניא�

  ,אני לפחות קבלתי כל מיני, מתי שהוא נבחר  :אמיר גבע

  .הפורו�, הפורו� :חמו� ב�יהודה

אי� .  על מי שהווה ועל מי שהיה, בעיר הזאת  אי� חמלה על מי שיהיה, אמיר :עמוס גבריאלי

  .לא הווה ולא היה, לא יהיה. חמלה

רוב המועמדי� . רוב רוב� של מהנדסי הערי� באר� ה� אדריכלי�, בכלל  :אייל יוניא�

, עשינו. עמדי� שהגיעו לפיינליש רישו� מדויק של כל המו. שהגיעו אדריכלי�

ע� ראשי ערי� ע� , עשינו בדיקות ע� ראשי ועדות מחוזיות, ראש העיר ואנכי

. ע� כל המועמדי� שהיו לאור� הדר�, משרד הפני�, מתכנני משרד השיכו�

לא היו , למרות שהגיעו לפיינל מבחינת המכרזי�, לצערי לא היו עליה�

מה ג� שה� היו . ת ברירת מחדללגביה� המלצות טובות ולא רצינו לקח

  .ג� התוצאות של הבחינות לא היו מרנינות, ודבר נוס�.  אדריכלי�
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. הועדה היא ועדה סטטוטורית. צרי� להגיד לגבי הועדה, ולכ� בשלב מסוי�  

מנהלת , נציג ועד עובדי�, היוע� המשפטי ומבקר העירייה היו בה כמשקיפי�

לאור� כל . ג� ההנדסה ברעננהושלמה גואטה מנהל א, אג� משאבי אנוש

ובהתחלה היה , ג� בתחילת הדר� וג� בסו� היה נציג משרד הפני�, המכרזי�

  .  נציג ציבור

  ?מי חברי המועצה שישבו בועדה :עמוס גבריאלי

וכול� הוזמנו . שמעו� פר� נציג האופוזיציה, קובי אוחיו�, ראש העיר: בועדה  :אייל יוניא�

, ענבר אטיה:  הוזמנובסיבוב האחרו�.  רי�כמשקיפי� בשלבי� כאלה ואח

  .ל"שלמה גואטה כנציג ציבור ואני כמנכ, פר�שמעו� , ראש העיר,  אוחיו�קובי

כפי שהגדירו אותו משה , אני חושב שהנושא של יחסי אנוש. רק מילה אחת  

, צרי� להבי� שמדובר במערכת שסבלה לא מעט. מאד מאד חשוב, ועמוס

יחסי האנוש מ� הסת� . ד מסו� קדנציה קודמתמערכת שנמצאת בטלטלה עו

אני לא חושב שאג� . מאד חשובי� בכל ארגו� גדול בכלל ובעירייה בפרט

אג� ההנדסה מבחינת , להפ�.  כמו שיש כאלה שאומרי�, ההנדסה לא תפקד

�היו . מבח� התוצאה עשה פי שניי� פרוייקטי� מבעבר ופי שלוש סכומי כס

רונה שאג� ההנדסה עמד בה� בכבוד למרות פרוייקטי� עצומי� בשנה האח

רק . אני חושב שהפורמט של מנהל אג� ההנדסה הוא  נכו�. השינויי� שהיו

, וג� רמי חושב שצרי� להמשי� ע� זה. הכפיפות צריכה להיות למהנדס העיר

  .   ג� אני חושב

ומגיע ל� מצב שיש , מנובמבר עד נובמבר, כאשר אתה מחפש שנה מהנדס  

עוד הרבה לפני , סבא במש� שבע עשרה שנה�ר את עיריית כפרמהנדס שמכי

, שמכיר את הבעיות, שמכיר את האנשי�, התקופה שלנו כהנהלה וכהנהגה

, שעבד בעיריית אשקלו�, את תוכניות האב, שמכיר את תוכניות המתאר

שמכיר , שמקבלי� עליו המלצות מהערי� האלה, אונו�שעובד בקריית

  . ת הניסיו� הנדרש והוא מהנדס אזרחישיש לו א, תוכניות מתאר

 –שמחפשי� ולא מוצאי� , שזה עשרי� אחוז מקדנציה,                       אני חושב שאחרי שנה

. סבא�והיא לא רק בעיה של כפר. זה אומר שיש איזה בעיה באיתור מהנדס
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חיפה בחרה כמהנדס את סג� מהנדס .  רק לצור� להמחיש את הדברי�

. השרו��אנחנו התייעצנו ע� הוד. ואני בטוח שא� אחד לא יודע, עיריית רעננה

. ותראו איזה מהנדס בסו� ה� גייסו, תראו כמה זמ� לקח לה� לגייס מהנדס

השכר . כי יש אומרי� שיכלנו אולי להשיג טוב יותר, לא כדי לפגוע בכבודו

יונה �כפר. היו כא� מהנדסי ערי� של ערי� אחרות. ברשויות הול� ויורד

יונה לא מפתחת את � כפר–אנחנו מדברי� אפרופו על פיתוח תשתיות , משלל

 ה� לא –מהנדס עירית מודיעי� , היה פה מהנדס עיריית עכו. התשתיות שלו

סבא כ� �כפר. יש חברה מפתחת של משרד השיכו�. מפתחי� את התשתיות

והיה חשוב מישהו שיודע את הפיתוח ולא באמצעות  חברה . מפתחת

  . מפתחת

והועדה החליטה פה אחד , אני חושב שכל הדברי� האלה היו לנגד הועדה  

אלא מכל המכרזי� , שרמי ראובני הוא לא רק המועמד הראוי במכרז הרביעי

זה חשוב לומר את זה . שראינו מלכתחילה עד היו� רמי הוא הראוי מכול�

  .  לאור האתגרי� שעומדי� לפניו

  .ישבה רק בחלק מה�, רזי�הועדה לא ישבה בכל המכ :עמוס גבריאלי

בהתחלה זה לא . קובי ישב בכל המכרזי�, אני ישבתי בכל המכרזי�? למה  :אייל יוניא�

ענבר עטיה , גואטה ישב בהכל.  היה סטטוטורי ואחרי זה הפ� לסטטוטורי

  .המבקר ישב בהכל, ישבה בהכל

  .אני ישבתי בהכל :חמו�יהודה ב�

אבל . עדה לא סטטוטורית לועדה סטטוטוריתרק הסטטוס שלה השתנה מו  :אייל יוניא�

  .רוב רוב� של החברי�, כמעט רוב החברי� היו

  .רוב החברי� שישבו בסו� ישבו מהתחלה :חמו�יהודה ב�

מנהל אג� ההנדסה ברעננה הכיר את רמי מתקופת , גואטה מרעננה, דר� אגב  :אייל יוניא�

י� יושר לגביו כמו וג� הוא היה מל, היותו של רמי ג� עובד בעיריית רעננה

כמי , לדעתי. ולכ� חשוב לי שתראו את כל היריעה. הרבה אחרי� וטובי�

  .שהמינוי הוא בהחלט ראוי, שיכול להמלי� לכ� ולא קובע

ח� וג� �ג� את אב�, לאחר ששמענו ג� את עמוס, אני אעשה את זה בקיצור  :איציק יואל
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 ידע אישי וידע אני יוצא מתו� הנחת עבודה אחת וג�. את כל מה שנמסר

�וא� הוא . ששמענו אותו לפני מספר ימי� שבעצ� ראובני עובר את תנאי הס

בעצ� זה . מהנדס אזרחי, עובר את תנאי הס� הוא מבחינתנו מהנדס לכל דבר

  .מה שחיפשנו

  �ג� לגבי מה שרינה שאלה לגבי המבח� וג� לגבי , אני רוצה לנגוע בדבר נוס

אמרו , סבא מזה� הזה עובד בעיריית כפרהאיש. יש פה עובדה. האיש עצמו

אני חושב שאיש שעובד .  אני חשבתי שטיפה פחות. שבע עשרה שנה, עכשיו

למרות שהוא מגיש חשבוניות אבל הוא עובד , שבע עשרה שנה בתו� עירייה

, אני חושב שזה לא נכו� לשלוח אותו למבח� שהוא יותר אישיותי, בעירייה

אני חושב שזה לא נכו� . � האלה מהצד ההנדסייותר בתחומי, יותר מנהיגותי

אני אמרתי באיזה הזדמנות אחרת שא� אני הייתי המועמד . לשלוח אותו

  .הייתי מעמיד את זה כתנאי. זה אחד. אני לא הייתי ניגש

כי . שרמי ראובני עשה פה הקרבה, אני יודע ואני חושב שזה נכו�, הדבר השני  

 ועדות בועדה הרביעית התבקש בצורה שלאחר שלוש. בעצ� מה נמסר לנו פה

איזה . בוא תתמודד, אנחנו צריכי� מהנדס, בוא תעזור לנו: חברית ועניינית

ממשכורת כזאת , הוא  עושה פה הקרבה בלתי רגילה? עניי� יש לו להתמודד

ואכ� את האתגר הזה . וע� כל הנושא הזה שמסביב, הופ� למשכורת כזאת

סכי� להתמודד אחרי שמבקשי� ממנו ה, הסכי� להתמודד, הסכי� לקחת

והולכי� להעמיד אותו באיזה שהוא מבח� שהוא אמור לא בכוונה בצד של 

  . ג� הנושא הזה אני חושב שלא נכו� לשלוח אותו לבחינה. אישיות להיכשל

  .הוא לא נשלח לבחינה  :דובר

  .הייתה פה שאלה, לא  :יצחק יואל

  השאלה שלי הייתה  :רינה פז

  .ה בחוקא� ז  :יצחק יואל

מכוו� שכל יתר המועמדי� ויתר ועדות , יש בעיה.  לא א� זה בחוק, לא, לא  :רינה פז

הא� אי� איזה .  הקבלה אנחנו כ� שלחנו למבחני� ובמקרה הזה לא שלחנו

אז ביקשנו את חות הדעת המשפטית ולא . ניגוד או משהו ע� בעיה לגבי זה
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  .  קבלנו

�את כל הכיכרות בכפר, ואגב.  שנות� שירותי�אני חושב שאד�, בכל אופ�  :יצחק יואל

סבא את זה אנחנו כ� נהנינו ממנו ואת כל המדרכות נהנינו ממנו ואת כל 

אני , והיו� פתאו� יש שאלה שבאמת המניע לא ברור. הצמתי� נהנינו ממנו

מה פתאו� ראובני חו� מתנאי הס� שצרי� לעמוד בה� . רוצה לשמוע אותו

ואני מכיר את המערכת , י שבדקתי והוא מתאי�ולכ� אני אחר. לא מתאי�

 אני כמוב� מצטר� לדוברי הקודמי� ואני אהיה –ואיזה מהנדס היא צריכה 

  .בעד

�קוד� כל מדובר כא� במכרז ומינוי של אד� בתפקיד של עובד . שני דברי�  :בתיה ברא

כ� שכשאנחנו מתייחסי� לתנאי ס� חשוב לנו לדעת שזה לא . עירייה

כמו תנאי ס� שאנחנו עושי� מכרז לקבלת הצעות של קבלני� אקוויוולנט 

מפני שבכל מה שקשור במכרזי� שקשורי� בפרוייקטי� של . לתפקיד מסוי�

מדובר בערבות . מאד חלוטי�, העירייה הרי שתנאי הס� ה� מאד ברורי�

מדובר . שאנחנו ישר יודעי� מה התנאי� שלה ואי� היא צריכה להיכתב

 שמראי� ל� אות� ואז נחה דעת� שאותו קבל� בתנאי כשירות כלשה�

  .  מסוגל או לא מסוגל לבצע את העבודה

ולא זו . כא� אנחנו מדברי� בקבלת עובד לתפקיד שהתפקיד הוא סטטוטורי  

בלבד שהוא סטטוטורי אלא לשמחתנו קל לנו יותר לדעת א� הוא  עמד או 

דס עיר יש את ולצור� קבלת מהנ. לא עמד בתנאי הס� מפני שיש הוראת חוק

  .חוק הרשויות המקומיות מהנדס רשות מקומית

ומה שאני אבקש כרגע להסביר או לפרט זה שמבחינת תנאי ס� צרופי�   

שצרי� לעמוד מהנדס עיר זה התנאי� של חוק הרשויות המקומיות מהנדס 

יחד ע� זאת יש כא� מכרז שפורס� . ותכ� נעבור עליה�. רשות מקומית

פרטה , בהשכלה, כרז נקטה העירייה בדרישות תפקידולצור� פרסומו של המ

ונכנסה ג� , לענייני ניסיו� וא� הוסיפה מה רצוי לה יותר ומה עדי� לה יותר

  .לכישורי� אישיי� ודרישות התפקיד

מה שאני מנסה לומר בגדול כדי לעמוד ולאמוד את כשירותו של המועמד   
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זה למעשה הנחיות לתפקיד הוא שכל מה שקשור בהוראות שכתובות במכרז 

ואמות . שה� כלי עזר שישמשו את מי שצרי� לבחור את המועמד המתאי�

המידה האלה יכולות להיות מוטות מצד לצד באופ� שכל אחד יכול לתת 

משקל כבד יותר או כבד פחות לכל אחד מהסעיפי� שרשומי� כא� מבלי 

�ו� אתה יכול לייחס לרמת הניסי, זאת אומרת.  שהדבר יהווה תנאי ס

המקצועי המוכח יותר משקל דווקא בגלל היתרו� שיש לאותו מועמד ספציפי 

ולעומת זאת אתה . כי הוא עבד בעיר ומכירי� אותו ויש  אתו ניסיו� קוד�

יכול לנסות ולמשו� את החבל לכיוו� אחר שאתה רוצה מישהו שיגיע מבחו� 

  .'וכו' ושיבוא ע� רעיונות מהפכניי� וכו

 יכולה לחלק ציוני� ואני לא יכולה להגיד איזה מקד� לדברי� האלה אני לא  

וזה שיקול דעתה של הועדה והועדה סוברנית . נותני� לדבר אחד על פני השני

מה שאני יכולה לומר לכ� שמבחינת תנאי� צרופי� שהחוק דורש .  להחליט

 אנחנו מדברי� –על מנת שמועמד כזה יהיה כשיר לתפקיד של מהנדס עיר 

מהנדס רישוי או אדריכל רישוי לפי .  מאד פשוטי� לכאורהכא� על תנאי�

רמי ראובני לפי קורות החיי� אפילו בורסיה הדלה . חוק המהנדסי�

ועל , 1982והמצומצמת הרי שהאד� הזה קיבל את תעודת הרישוי שלו בשנת 

אנחנו מדברי� כא� על .  זה תנאי ראשו� בלעדו אי�.  כ� אי� בכלל עוררי�

סבא שמספר תושביה עולה על �מית של רשות כמו כפרמהנדס רשות מקו

והוא בעל ניסיו� של חמש שני� לפחות בתחו� של תכנו� , עשרת אלפי� איש

ג� החוק הזה הוא מאד ברור להגדרה מה זה , שא� אנחנו הולכי�.  עיר

זה לא אומר שהוא כתב . ויש כא� סעי� הגדרות מה זה תכנו� עיר. תכנו� עיר

,  הכרת תוכנית מתאר–תכנו� עיר : "כניות אלא כתובהגה או השתת� בתו

הכרת תוכניות מפורטות וכל יתר התוכניות והמסמכי� האחרי� הדרושי� 

לרשות מקומית לצורכי תכנו� תחומה או צורכי תכנו� מרחב התכנו� המקומי 

וכ� בקרת תוכניות המוגשות על ידי יזמי� , בתחומה של הרשות המקומית

בי� שמועצת הרשות , ו� לפי חוק התכנו� ובנייהאחרי� למוסדות התכנ

  ".המקומית או ועדה מקומית לפי חוק ובי� שהיא איננה ועדה מקומית
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המשמעות היא בעצ� שא� הוא פרופסור להנדסה בטכניו� ואי� לו , בתיה :עמוס גבריאלי

כי הוא צרי� .  הוא עומד בדרישות החוק–ניסיו� מעשי בפועל של מהנדס 

  ,להכיר

  .לדעת לקרוא תוכנית בניי� עיר  :ברא�בתיה 

  .  אז התשובה היא כ� :עמוס גבריאלי

  . אבל להכיר את המכלול שלה� ולו ברמה התיאורטית ולא נדב� אחד ספציפי  :גל�גיא ב�

לא יודע אי� . אני עדיי� לא מבי� אי� אנשי� מהצבא מגיעי� לרשות מקומית  :אייל יוניא�

  .  השרו��תהשרו� הגיע מהצבא לרמ�מהנדס רמת

  ,היו� צבא, אייל  :סימו� גולדמ�

  .תמשיכי בבקשה, בתיה. בואו תרשו לבתיה לסיי�, סליחה :חמו�יהודה ב�

�מפני שכל מה שקשור בתחו� של תכנו� עיר לפי , אנחנו עמדנו ג� בתנאי השני  :בתיה ברא

: ואני ממשיכה.  ועל כ� אי� בכלל עוררי�, ההגדרה זה הכרת תוכניות מתאר

. לא כתוב ניסיו� כזה או אחר. ניסיו� בניהול צוות עובדי� טכני ומנהליובעל 

הוא לא הורשע בעבירות שבנסיבות העניי� . ההגדרה היא פתוחה לפרש� שלה

  .יש עמ� קלו�

   � שמדבר על מהנדס רשות 2ועכשיו אני נכנסת לתתי התנאי� של אותו סעי

כא� מדובר על . � עירשהוא בעל ניסיו� של חמש שני� לפחות בתחו� של תכנו

". באחד התחומי� המנויי�: "ועוד כתוב.  לקיחת אחת מהחלופות הבאות

 �לא בכול� , באחד, שימו לב. 2'  ב5אנחנו עוברי� לסעי� . 2'  ב5בסעי

 2'  ב5ואז סעי� . הדרישות ס� ה� כא� מאד פתוחות, כביכול. במצטבר

לק אינהרנטי מדובר כא� במהנדס תנועה שח. מתייחס לפיקוח ורישוי

מהתפקיד שלו במסגרת התנועה זה לתת מענה לרישוי א� בעניי� של כל חניו� 

א� בעניי� של כל מעגל תנועה כא� בעיר , שהוא צרי� לשי� עליו את החותמת

וא� מבחינה בכלל פרוייקטי� . או צומת או רמזור שצריכי� להקי�

 בלי שיהיה את 4ציבוריי� שהעיר לא יכולה בעצ� לתת לה� רישוי או טופס 

כ� שמבחינת פיקוח ורישוי בוודאי שבזה . כל המענה שצרי� מבחינת תחבורה

  .עסק רמי
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סבא �ובמיוחד בעיר כמו כפר, תכנו� העיר. תכנו� העיר. אני חוזרת לאחד  

בכבישי , בכבישי� אורכיי�, שמוקפת כמעט מכל גבולותיה בכבישי� ראשיי�

ד במסגרת מת� השירותי� של הרי שמעצ� היותו של רמי כא� עוב. צ"מע

הרשות המקומית הרי שהוא צרי� היה ללוות ג� את תוכנית האב לתחבורה 

. וג� כל תוכנית בניי� עיר אחרת שיושבי� על המדוכה ומנסי� לתכנ� אותה

המחסו� הראשוני למת� , בואו נאמר, כי כולכ� יודעי� שבועדה המחוזית

סבא � לצאת מהפקק של כפרמענה ומת� אישור לכל תוכנית בניי� עיר זה

ולצערי רוב התוכניות התעכבו כי לא מצאו פתרונות . ולמצוא מענה תחבורתי

כ� שבנושא הזה זה היה בי� השאר אחד התפקידי� שרמי . תחבורה ראויי�

ואני בהחלט לא אתפלא על כ� שלצור� זה נשכרו . היה צרי� לתת לה� פתרו�

וזית לא נתנה הנחות לעיריית כי בקטע הזה הועדה המח. שירותיו של רמי

  .סבא�כפר

רמי ג� כמוב� ליוה את , כפי שאני הבנתי. אנחנו מדברי� בקטע של תכנו� עיר  

ועדות התכנו� ה� בועדה המקומית וה� בועדה המחוזית שהיו צריכי� למעשה 

מפני שללא חותמת של מהנדס תחבורה לא . לחתו� על כל תוכנית כזאת

  .  יכולי� להעביר את התוכנית

לפי מה , מבחינת הבנייה הציבורית. והדבר האחרו� שזה הבנייה הציבורית  

�כי . הרי שלרמי יש ניסיו� מאד עשיר בבנייה ציבורית, שרמי הרחיב והוסי

סבא מה שהוא עשה זה �עוד בתחילת תפקידו ובטר� היותו יוע� לעיריית כפר

ה כא� בקורות לפי מה שאני רוא, רמי היה. את הבנייה הציבורית על טהרתה

הוא היה מפקח על כל הפרוייקט . חיי� המורחבי� ולפי שיחות שנוהלו אתו

שזה היה בזמנו אחד הפרוייקטי� הגדולי� שנעשו עוד , של רצי� נמל אשדוד

  .  בשנות השמוני� של המדינה

  .אחד מהפרוייקטי� הלאומיי� הגדולי� ביותר. סו� שנות השמוני�  :אייל יוניא�

�ינת פיקוח הרי שאתה בעצ� זרוע ארוכה שמפקחת על כל ההירארכיה מבח  :בתיה ברא

, בואו נאמר, זה בית ספר. ה� בעמידה בלוחות זמני�, שקשורה ה� בביצוע

אני לא רוצה להכביר . לכל מה שצרי� בעצ� לתפקיד של בנייה ציבורית
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נושא אתר הפח� . במילי� כי אני מניחה שקורות החיי� מונחי� בפניכ�

  .זה לעניי� הבנייה הציבורית. ושא שיקו� מחסני אשלג�נ, באשדוד

סבא הוא �ודבר שאני חושבת שבמסגרת התוכניות שעומדות בפני עיריית כפר  

תכנו� בכל מה שקשור בפרוייקטי� .  מאד רלוונטי לצור� קבלת שיקול דעת

בינוי מדובר כא� הלכה למעשה �ג� בפרוייקטי� של פינוי. בינוי�של פינוי

. עשות דברי� שקשורי� ה� ציבורית וה� מבחינת בכלל פיתוח העירבניסיו� ל

את הבית ספר הוא עשה , זאת אומרת. ורמי עמד בזה ברשויות אחרות

  .בינוי�סבא בכל מה שקשור בפינוי�ברשויות אחרות ולאו דווקא בכפר

כ� שא� אנחנו מדברי� באמת על הוראת החוק שמהווי� תנאי ס� לצור�   

  . ושני� רבות עוד קוד� לכ�,  רמי עמד בה�–בחירתו של מהנדס 

דובר כא� על עצ� . עכשיו אנחנו נכנסי� למסגרת באמת שרינה שאלה כא�  

בנושא הזה מה שחשוב לקחת .  עמידה או שליחה למבחני� חיצוניי�

לצערי אולי אנחנו מתבססי� ברשויות המקומיות על הוראת חוק , בחשבו�

תקנות . 1979זה תקנות משנת .  עובדי�שזה תקנות העיריות מכרזי� לקבלת

שעברו הרבה מי� בנהר לעניי� קבלת עובדי� בכלל , בואו נאמר, שנכו� להיו�

על פי . אבל אנחנו חיי� על פי התקנות האלה. במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי

ראש העיר הוא . התקנות האלה אי� שו� חובה סטטוטורית לשלוח למבחני�

  .זה מה שקובעות ההוראות. י� עושי� למיהסמכות שקובע איזה מבחנ

יחד ע� זאת נהגו לאור� השני� בכל מיני משרות שמצאו לנכו� לשלוח   

שג� לגביה� אי� איזה שהיא נוסחה ברורה , מועמדי� למינויי� חיצוניי�

יכולי� לעשות , יכולי� לעשות מבח� פסיכוטכני. מראש איזה סוג של מבחני�

עשות ג� מבח� גרפולוגי ויגידו רבי� שזה ואפשר ל. ראיו� של פסיכולוג

אי� על זה לא הוראת חוק קשוחה ואי� ג� נוהל בנושא .  המבח� הטוב ביותר

  .הזה

זה שעושי� את , בשני� עברו לכל הפחות, אבל מה שכ� לקחו בחשבו�  

עושי� את הבחינות כדי שמישהו יעמוד . הבחינות כדי לא לקנות חתול בשק

המועמד א� הוא כשיר ומתאי� לעמוד במסגרת במיוחד על האישיות של 
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הציבורית ושבסופו של דבר לא יפלו על הבסיס הזה שהמועמד הוא הזה 

  .דברי� או לא עמד ולו בתנאי� שהוא כתב אות�

  .שיהיה עוד פרמטר   :דובר

�במקרה הזה מדובר על מישהו שעבד ע� הרשות . שלא יהיה חתול בשק, כ�  :בתיה ברא

ל כ� רבות שלומר חתול בשק זה בוודאי לא יהלו� את הזאת לאור� שני� כ

ולכ� זה נראה סביר ביותר שלאור ההכרות שלו והניסיו� הקוד� . הנסיבות

זה נושא , אבל זה נושא של שיקול דעת. ע� האיש לא שלחו אותו למבחני�

זה לא נושא שאפשר לומר שהוא לא . של ועדה סוברנית להחליט כ� או לא

וע� מועמדי� אחרי� שבאו מתו� . ה פתוח לשיקול דעתז. חוקי בלתי תקי�

ולכ� מה שרינה אמרה ששלחו .  המגזר הפנימי נהגו בדיוק באותה אמת מידה

אז כא� את לא יכולה לומר שנהגו אחרת כי , מועמדי� במכרז הזה ואותו לא

לא היה א� מועמד מאות� מועמדי� אחרי� ששלחו אות� שבא מתו� 

  .אני מקווה שעניתי על השאלה.  קודמתהמערכת ויש אתו הכרות 

בשש עשרה שני� אחרונות . אני רק אוסי� משפט אחד. לפני השאלה, סליחה :חמו�יהודה ב�

כ� .  א� אחד מה� לא ניגש למבח�. סבא נבחרו שני מהנדסי��עיריית כפרב

  .בבקשה

ר כמה זה חשוב כי זה נאמ? אפשר, מילה לפרוטוקול, מילה אחת לפני גיא  :אייל יוניא�

הקורות חיי� שרמי הגיש לועדה . צרי� להסביר דבר אחד וזה חשוב. פעמי�

ואת כל הדברי� שהוא אמר בועדה בפירוט אנחנו . היו קורות חיי� בכותרות

הכל היה . שו� דבר לא שונה ושו� דבר לא הוס�. ביקשנו שיעלה על הכתב

ה מאד רק ביקשנו מאחר מקורות החיי� נרשמו בצור. לנגד עיני הועדה

ביקשנו שירחיב את התורה שבעל פה ויכתוב אותה , זו המילה, תמציתית

זה לא שנכתבו דברי� או נאמרו דברי� שלא היו כתובי� או שלא . בכתב

  .זה חשוב לציי�. כל מה שהיה כתוב פשוט היה פירוט יותר. נאמרו

  .סיימו� בבקשה :חמו�יהודה ב�

  .להגיא רצה לשאול את בתיה שא :סיימו� גולדמ�

  .בבקשה סיימו�? דיבור של�ה  זכות אתה מוותר על. לאחר מכ� גיא ידבר :חמו�יהודה ב�
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מעבודת , אפשר להגיד, ואני באמת התרשמתי, למרות מה ששמענו פה, בתיה: סיימו� גולדמ�

לא יכולה לתת יד ולהצביע ' שינוי'סיעת . השיווק שעשית פה לרמי ראובני

למרות המצוקה .  תפקיד מהנדס העירבעד בחירתו של מר רמי ראובני ל

באיתור מועמד מתאי� לתפקיד דעתנו אינה נוחה מהדר� שבה הובא המינוי 

נושא חשוב מעי� זה ראוי היה לקיי� דיו� .  לידיעת ואישור חברי המועצה

  ,הג� שטובת העיר עומדת נגד עינינו.  מקדי� בועדת הכספי�

  ?�למה דווקא כספי? ועדת כספי� :חמו�יהודה ב�

כי כל נושא לפני ישיבת מועצת העיר נדו� בועדת הכספי� על פי נוהג בקדנציה   :גל�גיא ב�

  .הזאת

סבא �ג� שטובת העיר עומדת נגד עינינו ואנו מודעי� לעובדה שעיריית כפר :סיימו� גולדמ�

תפקיד המהנדס הוא בכיר וחשוב באופ� שלא , באופ� דחו� למהנדס העיר

יש לצאת למכרז חדש ולאייש את .  שאינו הול�מאפשר התפשרות על מועמד 

  .  התפקיד בידי אד� בעל ניסיו� רב בתחו� תכנו� עירוני

לאור האמור לעיל אנו נאלצי� להתנגד למינוי המובא לאישור המועצה כא�   

  . הערב

אני מודה ומתוודה שעל פי כישורי האישיי� אז יש לי הרבה יותר מה להגיד   :אמיר גבע

בהזדמנות זאת אני רוצה לבר� את . תר מה להגיד כשנבחר גזבראו יהיה לי יו

ואני מקווה שבבחירת , היקר שעוד מעט נמנה אותו לגזבר זמני' מר סנדרובי�

  .   ואני אשמח לעזור, הגזבר הקבוע ישתפו ג� אותי

. בצד המקצועי פרופר שלו אני פחות מבי�, בקטע הספציפי הזה של מהנדס  

פשרו לי להיות באמת על תק� של איש אובייקטיבי ולכ� אני מאד שמחתי שא

אבל , יונה�כשנבחר האיש מכפר' לפחות לא הייתי בשלב א. משקי�, לגמרי

היה . שלושה אדריכלי�, שבו התמודדו שלושה מהנדסי ערי�' הייתי בשלב ב

ואני הייתי שות� מלא להחלטה . השרו��איש מרמת, איש מאילת, איש מעכו

שכל , אבל צפיתי בכ� מהצד,  היה לי זכות הצבעהלמרות שלא, של הועדה

, השלושה אכ� ג� נשלחו לבחינות אבל עוד לפני כ� ראינו שזה לא היה זה

  .הייתה התחושה הזאת
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לי אישית יש משקל רב לדעתו של קובי שאני .  את רמי אישית אני לא מכיר  

 אני .וזאת המלצה, מערי� מאד את דעתו ועובד אתו הרבה שני� ומכיר אותו

אבל , לא פגשתי את האיש כמו שעמוס עשה. ניסיתי לעשות שיעורי בית

. במקרה מסוי�, אחד מה� אפילו בנוכחות סיימו�. שאלתי כמה אנשי�

ג� א� , אבל בעיני. דווקא איש המסיעה של עמוס שלא הגיע למועצת העיר

. בתחו� הזה חשבתי שהוא מכיר ומתמצא, הוא לא החבר הכי טוב שלי

  .  י לשמוע שלאיש הייתה חות דעת מאד מאד מאד חיוביתוהתפלאת

  ?של עמיר� :חמו�יהודה ב�

שמי שהיה בכיר ממנו במועצת , לא לציטוט, הוא ג� אמר לי, לא רק זאת. כ�  :אמיר גבע

אני מניח שזה ראש , והוא בטח לא אחד מהחברי� שלנו פה, העיר הקודמת

  .  על האישג� דעתו היא מאד מאד מאד חיובית, העיר לשעבר

  .ג� דעת המהנדס הקוד�  :אייל יוניא�

יש לי הערה .   וג� אני מערי� את דעתו של מר גואטה שזכיתי להכיר אותו  :אמיר גבע

אני , יהודה, יחד ע� זאת קשה לי שלא לקבל. אני אתמו� במינוי הזה. אחת

 שנהיה מאד  Ynetטי� האלה של 'קראתי את הצ. פה באמת פונה אלי�

  .אזרח מודאג אומר ככה וכ� הלאה. שיו כי מתכתבי� אתנו ג�פופולרי עכ

 כ� �במועצת העיר הקודמת , סג� ראש העיר שלנו הנכבד מר בני כברה  

  הציע והצעתו התקבלה שכאשר �א� זה אכ� נכו� תכ� יאשרו לי , שמעתי

יכול . מהנדס וכדומה, מממני� אנשי� במינויי� סטטוטורי� כאלה כמו גזבר

 חושב שזה דווקא היה רעיו� מצוי� שאכ� התקבל במועצת העיר ואני, להיות

א� זה מהנדס אולי לועדת תכנו� . לאו דווקא ועדת כספי�, ראוי. הקודמת

שלא יהיה איזה . קצת שאנשי� יכירו. א� זה גזבר לועדת כספי�, ובנייה

לא שש� תהיה זכות . אני חושב שצרי� לעשות אותו למע� ההכרות. הנחתה

  . תהיה זכות הכרותש�, הצבעה

כל הועדות עד ששונה החוק הוזמנו כמה שיותר ל. ב.  אתה צודק. א,  אמיר :חמו�יהודה ב�

ג� כששונה החוק אנחנו מזמיני� את כל חברי המועצה להיות . חברי�

מי שלא קיבל יקבל , בדואר הפנימי, אני מניח, קבלת� הזמנה.  משקיפי�
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על פי החוק אני חייב להגדיר . רלבחירת גזבר העי, בטח בימי� הקרובי�

לא , ארבעה או חמישה חברי�, נדמה לי, אני חייב. בהזמנה מי ה� החברי�

ל ואולי מנהל כוח "מנכ, ראש עיר או מי מטעמו, נציג השר, איש ציבור: יותר

ולכ� כול� מזומני� להביע .  צודק, ואיש אופוזיציה.   לא זוכר בדיוק, אד�

אבל על פי החוק אני חייב .  ה� ואת עיניה�לפקוח את אוזני, את דעת�

  . הגיע תור�, גיא בבקשה. למנות מספר אנשי� המוגדרי� בחוק

אבל אני כ� מנצל את העובדה , עומדת להצביע כבר שמעת�' שינוי'אי� סיעת   :גל�גיא ב�

שלראשונה אני יכול לשמוע את חות הדעת של עור� די� ברא� ולשאול אותה 

ויתקנו אותי , אני יוצא מנקודת הנחה. עור� די� ברא�, שאלת חידוד נוספת

  .א� אני טועה

  .אתה טועה  :יש'בוקי צ

. אני יוצא מנקודת הנחה יתכ� מוטעית. בוקי כבר מגדיר מראש שאני טועה  :גל�גיא ב�

. יתכ� שהיא מוטעית, אני יוצא מנקודת הנחה. שאלתי מופנית אלי�, בתיה

אולי את לא יכולה לתק� אותי , או אחרי�, תתקני אותי א� אני טועה

שמה שהנחה את ועדת הבדיקה היו אות� פרמטרי� שהותוו . בהקשר הזה

האורי� ותומי� שלה� הותוו למעשה , זאת אומרת. בפרסו� של המכרז

אבל זה היה הקו המנחה העיקרי של הועדה ולא . במכרז שפורס� לעיני הכל

. ופרקטי החוק עצמואבל לא בהכרח באופ� מעשי , פורמלית כ�, בהכרח

בהקשר הזה לי חשוב מאד לשמוע ממ� א� את זיהית הלימה מלאה בי� 

המכרז והתנאי� שכתובי� בו לבי� החוק כפי שהוא מנוסח בחוק הרשויות 

למרות שגיבשתי כבר עמדה ואני מתנגד לעמדה אני רוצה לקבל .  המקומיות

  .תשובה לשאלה הזאת

�יושב היוע� . י אישית לא יושבת בועדה הזאתאנ, גיא, אני אמרתי כבר  :בתיה ברא

ואני לא יכולה לומר ל� בדיוק מה היו . המשפטי הפנימי של העירייה

  .המחשבות שעברו במוחו

  .  לגבי הניסוח עצמו  :גל�גיא ב�

  .הניסוח הוא לא שלנו  :אייל יוניא�
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  .כתוב ניסיו� מקצועי, אבל כתוב דרישות תפקיד, לא  :גל�גיא ב�

  .2002 �ל מ"יש חוזר מנכ. משרד הפני�  :אייל יוניא�

  ?אמצת� את הנוסח המוצע  :גל�גיא ב�

  .סבא מאמצת את הנוסח�בניגוד לערי� אחרות עיריית כפר  :אייל יוניא�

  .קיי.או  :גל�גיא ב�

�ואני רוצה להמשי� ולומר שהנוסח הזה הוא במסגרת הנחיית עבודה של   :בתיה ברא

אבל מה .  ולהכניס את זה לכתובי�משרד הפני� ולכ� קל מאד לאמ� את זה

  .שקובע מבחינה סטטוטורית הוא החוק

  .תודה. בסדר גמור  :גל�גיא ב�

הדבר היחידי שהוס� זה תישקל אפשרות העסקת אדריכל כי החלטנו ללכת   :�יאאייל יונ

  .  זה הדבר היחידי ששונה שמה. על מהנדס

  .בבקשה, קובי :חמו�יהודה ב�

עמיר� מילר , כמו עמיר� בשעתו. ועדת הבחירה מתחילת הדר�הייתי חבר ב  :קובי אוחיו�

עמיר� היה ממונה על כל נושא . שלמעשה עבד בכפיפה אחת ע� רמי ראובני

כ� . יש לו הרבה שעות רמי ראובני. התחבורה בעיר ועסק המו� בתכנו� ובנייה

אני . מהיכרות אישית עמדתי על טיבו ועל אישיותו של רמי ראובני. ג� אני

הטיב לתאר את , א� אני לוקח מפי כלי שני או שלישי, ב שעמיר�חוש

אני למעשה יחד ע� רמי ראובני במערכת .  תכונותיו וכישוריו של רמי ראובני

אז אנחנו מעל שש , מאז קדנציה קודמת, באג� הנדסה ועוסק בפיתוח עירוני

הוא , רמי שות� לכל צוותי  ההיגוי ה� לתוכנית האב של תחבורה.  שני�

יש לו , הוא שות� לכל תוכניות עבודה לפיתוח עירוני, שות� לתוכניות המתאר

רמי ראובני מלווה כמעט את כל התוכניות . משקל גדול בכל המהלכי� האלו

והוא מלווה עד כדי תוכנית לקבל היתר בנייה לבית בשכונת הפארק או 

 הוא עוסק בחוק התכנו�, כלומר. לפרוייקט יותר גדול של מתח� גדול

  .אני חושב שבעלי המקצוע פה למדו לסמו� עליו. והבנייה

ומשרדי� , עבדנו מול הרבה יועצי� ומול משרדי תכנו�, אני נתקלתי, רבותיי  

, ורמי ראובני זוכה למוניטי� רב בקרב אות� משרדי�, של ג� תכנו� תנועה
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.  'אגד'אג� התפעול של ...  ויודעי� להערי� את רמי ראובני', אגד'לרבות 

איתי את רמי ראובני חולק על משרדי� הנחשבי� משרדי תכנו� או משרדי ר

  .ודעתו נשמעת וג� מתקבלת, בקרת תנועה גדולי� מאד המובילי� באר�

אני ניסיתי לשכנע את .  אני נכשלתי איפה שראש העיר הצליח, למע� האמת  

 אחרי שראיתי, תאמינו לי.  רמי ראובני להגיש מועמדות כבר במכרז הראשו�

אחרי שראיתי וראיינתי את , את המועמדי� של הסיבוב הראשו� והשני

אתה עולה : המועמדי� של הסיבוב הראשו� והשני אמרתי לרמי ראובני

. היו לו לבטי�. וניסיתי להפעיל עליו מכבש של לחצי�. עליה� עשרת מוני�

אני חושב .  אני שמח שראש העיר הצליח לגרו� לו להגיש את המועמדות

הוא מכיר את כל הנפשות , הוא מכיר את המערכת על בוריה, כירשהוא מ

הוא ג� . הוא יודע את כל נקודות התורפה באג�. הפועלות באג� ההנדסה

אני חושב שכל חבר . ביחסי אנוש מצויני�, יודע לעשות את זה בנוע� הליכות

מועצה או בעל תפקיד בעירייה שעבד מול רמי ראובני או היו לו ממשקי� 

הוא , ג� כשדעתו הייתה שונה, ג� כשהוא התנגד.  מיד חלק לו שבחי�אתו ת

. אבל הוא אמר את דעתו. את זאת בדר� מאד אנושית ובדר� מאד מנומסת

היו לנו לא מעט חילוקי , אני רוצה להגיד לכ�.  זה לא' לא'וכשהוא אמר 

והיכ� . ועמדתו הייתה ברורה, ג� בתחו� התחבורה, דעות בהרבה תחומי�

 חשב שצרי� למסד את העמדה שלו בנושא כל כ� קרדינלי ג� הוציא שהוא

  .  את זה בכתב

אני . כ� שאני מערי� ג� את היושר האישי שלו וג� את היושר המקצועי שלו  

אני לא מבי� את המניעי� של . אני אודה ולא אבוש, רוצה להגיד לכ�

. מינוי שלולא עמדתי על טיב� של המניעי� להתנגדות ל, כלומר.  ההתנגדות

, לא יודע. 'שינוי'או מועצת ' שינוי'ניסיתי ללמוד מההודעה של סיעת , כלומר

  .  הבנתי שהמועצה קיבלה את ההחלטה

  .זה  הגו� שבוחר את חברי הכנסת בהליכי� הפוליטיי�' שינוי'מועצת   :גל�גיא ב�

  .לאהה.  את הישיבות הבאות נקיי� במרכזי מפלגות, חברי�, חברי� :חמו�יהודה ב�

  .מועצת חכמי התורה  :שמעו� פר�
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  .מה אתה רוצה, ג� לה� יש מועצת חכמי� :חמו�יהודה ב�

  .  לא רק ל� יש מועצת חכמי�, אז אתה רואה שמעו�  :קובי אוחיו�

בתור מי שבא ממפלגה שהראש ממשלה שלה לא מתחשב בדעה של הבוחר   :גל�גיא ב�

  . לא הייתי נכנס לזה–שלה 

אני לא . שב שכל אחד מהחברי� פה חרד לשמו הטוב ולמוניטי� שלואני חו  :קובי אוחיו�

מבי� אי� בקלות דעת כזאת אפשר ככה לחוות דעה על איזה מועמד שעובד 

אנחנו מתנגדי� : במערכת וזוכה לשבחי� וככה לנסות לגמד אותו ולהגיד

אני חושב שהתהלי� . מאד נחמד.  למינוי כי הוא לא מהנדס בעל שיעור קומה

  ,הזה

מה שהיה לנו להגיד אמרנו לראש העיר ואנחנו לא .  אל תכניס לנו מילי� לפה :סיימו� גולדמ�

  . נפרט את זה כ�

  .לא בטוח שהוא הסכי� את�. אנחנו לא פותחי� עכשיו ויכוח:  חמו�יהודה ב�

אני חושב שזה תהלי� מסוכ� בגלל למוסד של . אני מסיי� בשני משפטי�  :קובי אוחיו�

כשיש ועדת בחינה שבוחרת את היוע� המשפטי של . ו ועדהועדות בחינה א

.  העירייה שלעניות דעתי זה תפקיד חשוב לאי� ערו� יותר מאשר מהנדס העיר

ואלו שהמנהל התקי� וטוהר המידות ניחר מגרונ� לא ראיתי אות� עושי� 

  .   מבקשי� קורות חיי�, בוחני�, דיוני� על גבי דיוני�

  )צועקי�(

אני סמו� ובטוח שהשיקולי� ש� ה� . עמוס ש� בועדה, ני ממנה ועדהא  :קובי אוחיו�

  .שיקולי�

אולי כמו , כמו רבי�. אני רוצה להתוודות קצת. אני רוצה במשפטי� קצרי�  :בני כברה

. ג� אני הרמתי גבה כששמעתי את מועמדותו של רמי ראובני, חלק מהחברי�

אבל התברר שאני . לא אסתיר את הדברי� האלה, ואני אומר את זה בכנות

ת שאני נמצא למרו. הרמתי גבה זה באמת מתו� זה שלא הכרתי אותו מספיק

אבל .  ואולי קצת יותר, בעירייה אולי כמספר שנותיו של רמי ראובני בעירייה

מערכת הפעילות שלי לא הייתה , מטבע הדברי� הואיל ומערכת קשרי�

לא על הילד הזה 'בדיוק קשורה לפעילות של רמי ראובני אז ג� אני אמרתי 
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, מספיק ניסיו� עשיראבל כאשר ראיתי ושמעתי שרמי ראובני יש לו . 'פיללנו

בפנינו אי� לי ספק שבסופו של דבר מבחינתי יכולתי לבוא ... והדברי� נכנסו ב

  .ולומר ששיניתי כיוו�

פעמי� אנחנו מתנגדי� למינוי . ואני אומר לכ� את זה חד וחלק, מה שברור  

, במקרה הזה. כלשהו ג� משו� שנוצר איזה מי� רוש� שיש פה תרגיל פוליטי

הרגשתי ולו כהוא זה שיש איזה ניסיו� פוליטי דווקא למנות , אני אומר לכ�

ולמה אני . רצה ביקרו, אני יודע מה, שמישהו במערכת חיפש, את רמי ראובני

משו� שבסופו של דבר היה מהל� כל כ� ארו� של בחירת , אומר את הדברי�

  .מהנדס

  .הוא עשה קיזוז ע� הגיס שלו :סיימו� גולדמ�

. זה לא בדיוק קיזוז כי הוא היה מוכ� שיישאר ג� הגיס שלו. שובאני אומר   :בני כברה

, כפי שאייל שרטט את התמונה החל מהמכרז הראשו�, היה ניסיו� רציני

וזה יהודה לא הסתיר ואייל לא . לבחור באמת מהנדס בעל שיעור קומה

הסתיר וא� אחד לא הסתיר שהעיר הזאת זקוקה באמת למהנדס שאולי 

. אבל מצד שני יזניק את העיר קדימה, ס המתח מצד אחדקצת יוריד את מפל

ג� בדעה , ואני אומר השלישית, אני הייתי שות� באחת מועדות הבחינה

הייתי שות� פעיל מאד למרות , ויהודה יעיד, הייתי שות� פעיל. מייעצת

כבר בשלב , לא מצאתי.  שהייתי בדעה מייעצת מבחינת ראיו� המועמדי�

לא מצאתי מועמדי� שאני יכול לבוא ולומר בוודאות , השלישי כמעט הסופי

  .  שזה מועמד ששווה לי להיאבק לטובתו

. ואני לא מדבר על תנאי ס�. כשרמי עומד בתנאי הס�. מצד שני בואו נסתכל  

לא מי� איזה תנאי ס� שזה . בניגוד למה שאני אמרתי קוד�, שימו לב

לו זה המינימו� מי שיסתכל על תנאי ס� כאי.  המינימו� שבמינימו�

פה מדובר בתנאי ס� שבעצ� יש לו את . ההכרחי אז אני אומר שהוא טועה

בפעילויות שהוא עשה , הער� המוס� בשביל עצמו בניסיו� העשיר שיש לו

אבל , ג� הוא לא הטוב ביותר, אי� לי ספק שהמינוי הזה. במקומות אחרי�

 הוא לא –חפש בסיטואציה שהעיר הזאת נמצאת עוד כמה חודשי� להתחיל ל
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  .אבל עוד כמה חודשי� לדעתי העיר הזאת לא יכולה, הרע במיעוטו

האמת .  הוא נעי� הליכות. יש לו מעלות נוספות שלדעתי כול� הזכירו את זה  

, אני חושב, אלה הדברי� שבסופו של דבר. היא שהוא יוריד את מפלס המתח

  .בעד המינוי שלומביאי� אותנו או צריכי� להביא אותנו להצביע כאיש אחד 

. קוד� כל אנחנו בוחרי� או מאשרי� בחירה על רקע של מחסור במועמדי�: אבינוע� גרנות

  .  זה מצב שעד כמה שאני מכיר קיי� בכל האר�

  .ג� בחולו� מחפשי� מהנדס  :אייל יוניא�

זה מצב שמוכר מכל .  הוא רק עכשיו עוזב, אני לא יודע א� ש� ה� חסרי�: אבינוע� גרנות

בעוד שלמשל באג� .  ובעוד מספר מקצועות, � בנושא של מהנדס עירהאר

  . החינו� ברעננה יש בי� ארבעי� לחמישי� מועמדי�

  .  יש לנו מאה מועמדי� לגזברות  :אייל יוניא�

המחסור במועמדי� זו עובדה אחת שלנגד עיני . מה שאני רוצה לומר, אבל: אבינוע� גרנות

ולרובכ� , � הנדסה מוכרות פה לכול�הבעיה של אג, שתיי�. החברי� פה

ה� קשורות ג� ביחסי אנוש ובחוסר . מוכרות יותר טוב מאשר מוכרות לי

אני במקרה מכיר את רמי .  צרי� לזכור את זה. שקט ולא רק ברקע מקצועי

ראובני ג� קצת מזוויות אחרות וג� משיחה אחת שהייתה לי אתו בנושא   

 ואת כל הגישות שהוא מייצג ביחס לא אהבתי את מה שהוא אמר לי. 531

החשש שאני הבעתי . אבל זה לא מוריד כמוב� מהכישורי� שלו, לכביש הזה

, ע� כל השינויי� והתוספות, בפני יהודה ואחרי� זה שברקע שהוא מציג

זה . בסופו של דבר הוא נשע� על ענ� התחבורה ופחות על הנושא של הבנייה

  .חשש אחד שאני מציג ג� פה הערב

אני חושב  שהעיר לא יכולה לסבול עוד תקופה של .                     ולמרות זאת אני תומ� בו  

ואני . אולי ייבחר מישהו אחר, חודשי� שאולי אולי יבוא מישהו אחר למכרז

חושב שבאופי שלו שבו הוא מתמקד בתחבורה ע� השלמה בנושא אדריכל 

ור להיות השילוב המקצועי השילוב ביניה� אמ. יש לנו אדריכל עיר, העיר

אלא , ובכלל אנחנו צריכי� להימנע כמה שיותר, ואני חושב שזה לא. המנצח

צרי� להימנע . א� כ� באמת מדובר בענייני� פוליטיי� או מקורבי� אישיי�
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, כמה שיותר מזה שחברי מועצה או סיעות מתערבות בנושאי� של מינויי�

� ולבחור מינויי� או ועדות מעבר לועדה שזה התפקיד שלי לאתר מועמדי

אני רואה פה איזה שהיא גלישה לתחומי� שה� לא כל כ� .  מכרזי�

במצבי� שלא , חס וחלילה, לא שאני פוסל, נניח לשולח� הזה, מתאימי�

אני חושב שצרי� להשאיר את זה למי שמנהל את .  מדובר על בעיה פוליטית

להמלי� על ,  לבחורהמכרזי� ולאותה ועדה שאנחנו בהצבעה הסמכנו אותה

מה שהשולח� הזה פחות יכול , כי היא יכולה לרדת יותר לעומק, המועמדי�

  .תודה. לעשות

כל אחד שיצביע , לא להחלטה, אני חושב שאני רוצה לנסות לגבש את כולנו  :איציק יואל

סבא �כבודה של עיריית כפר, אבל למע� כבודו של האיש. מה שהוא רוצה

אנחנו צריכי� להזכיר כא� שאנחנו .  הול� לעשותוכבודו של העיסוק שהוא

הוא לא ברירת מחדל כמו שזה . הולכי� להחליט על איש ראוי לתפקיד ראוי

  .אחרת זה לא מכבד לא את העיר ולא את המקו�. נשמע כא�

אילו סברתי בתחילת הדר� שרמי ראובני היה .  שני משפטי� לסיכו�. תודה :חמו�יהודה ב�

מכוו� שראיתי מה אנחנו משלמי� . "לח�"תי מפעיל עליו  היי– נאות לבקשתי

 –מה אנחנו משלמי� לו על הייעו� שלו בתחו� התחבורה ,  לו כריטרנר

לאחר שיצאנו ליותר . סברתי בתחילת הדר� שהוא לא יענה לבקשתי

לח� פיזי "ולאחר , וכשמישהו הבריק ואמר לי את זה, משלושה מכרזי�

בסופו של יו� אני חושב שלא רק . כי� שהפעלתי אליו והוא הס"מתו�

 –בכל קונסטלציה או סיטואציה או מה שתרצו , בסיטואציה הוא הכי טוב

ללא ספק אנחנו נראה את . מתאי�, ראוי, רמי ראובני הוא מועמד טוב

והלוואי בתפקידי� . הפירות של אג� ההנדסה בתקופה הקרובה מאד

כמו שאנחנו נוהגי� , ערכתהבכירי� היינו יכולי� להגיע לאנשי� מתו� המ

יגידו לכ� פה אנשי . לימודהמתו� מדיניות על מנת שנחסו� את שכר 

כמה עולה לארגו� להכשיר עובדי� , אמיר ועוד אנשי� טובי�, הכלכלה

ולכ� אני חושב שבכל קונסטלציה רמי ראובני הוא מועמד . בכירי� מקצועיי�

  . ראוי
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לא ידעתי שאתה הול� . בר למשפט האחרו� שאיציק אמר                       ואני בהחלט מתח

ואני , רמי יוביל לחיוב, כי רמי מתאי�.  להגיד אותו אבל חשוב מאד שיאמר

אני פונה , והאמינו לי. בכל אופ� מתכוו� לתת לרמי ראובני את כל הגיבוי

לומי ש� לנסות האל תתנו לאנשי� . כולנו מספיק אחראי�, לחברי המועצה

כ� בצורה כזאת בפורו� כזה או בפורו� אחר שאפילו את שמ� להשפיע עלי

  .  ואת פרטיה� מסרבי� לתת

אני מניח , ל"מהיכרותי ע� הקמצנות של המנכ. שאלה כספית פשוטה :עמוס גבריאלי

ל יצפה שהוא יעשה ג� את הייעו� של התחבורה וג� את ההנדסה "שהמנכ

  ,באותו

  .יהיה יוע� תחבורה, לא, לא :חמו�יהודה ב�

  ?ל מצפה ממנו"רמי יודע מה המנכ :עמוס גבריאלי

ל הוא רוצה ג� "בהכרי את הקמצנות של המנכ.  יהיה יוע� תחבורה, לא, לא :חמו�יהודה ב�

  . שהוא יהיה גזבר

   � על סדר היו� מינויו של רמי ראובני כמהנדס 5אני מעלה להצבעה את סעי

מי .  בשכר  בכירי�חוזה אישי, ל"מנכשעי� וחמישה אחוז משכר הרשות בת

  .  ירי� את ידו? בעד

  הצבעה  

, אהרו� זיידנברג, אבינוע� גרנות, יפתח אלגוב, יואל ברו�,  אוחיו�יעקב: בעד  

�משה אב�, עמוס גבריאלי, איציק יואל, טל קוגמ�, אריה אברה�, אמיר גבע

  .שמעו� פר�, ויהודה ב� חמובני כברה , רינה פז, יש'בוקי צ, אברה� מולה, ח�

  .גל�  סיימו� גולדמ� וגיא ב�: נגד           

  . אי�: נמנע  

  ).תודה. שמעו� פר� בעד.  סליחה, שמעו� פר�(  

  

 בשכר את מינויו של רמי ראובני כמהנדס הרשותמחליטי� לאשר  :237'  מסהחלטה

  .ל" משכר מנכ95% �בכירי� 
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היות וכולנו , תכ�רשואני מבקש ב. הערה קטנה להמש� סדר היו�, חברי� :חמו�יהודה ב�

אני ג� מבקש . כבר שניי� יצאו, תנו רוצי� לצאת לאירועי�מרב, לחוצי�

  . לצאת לכמה אירועי� חשובי� וקרובי� אלי

יש לנו פע� . יש פה איזה שהיא נורמה שהדברי� מתנהלי� בדוחק, תראה  :גל�גיא ב�

  .בחודש ישיבה

  .בראני לא אמנע מא� אחד לד. תרשה לי, גיא :חמו�יהודה ב�

שלא יקבעו אירועי� חשובי� מאד באותו יו� . יש ל� מנהלת לשכה מצוינת  :גל�גיא ב�

  .  של ישיבת מועצה

  ?אני אגיד לב� דוד שלי שלא יתחת� היו� בגלל שיש לי ישיבת מועצה :חמו�יהודה ב�

א� לא . דברי� שאני חושב שיש עליה� הסכמההאני מבקש לעלות לפי סדר   

  .   תגידו לי–

  :לגזבר זמני עד למינויו של גזבר הרשות' מ הגזבר יעקב סנדרובי("מינוי זמני של מ .    6

לגזבר ' מ הגזבר יעקב סנדרובי�"מינוי זמני של מ. 6סעי� .  אישור סג� הגזבר :חמו�יהודה ב�

אנשי . אנחנו יצאנו למכרז בימי� הקרובי�.  זמני עד למינוי גזבר הרשות

  . את זה מראשהפורו� א� ה� מתנגדי� שיודיעו

בהצלחה רבה אני .  תודה רבה, פה אחד של הנוכחי�.  ירי� את ידו? מי בעד  

  .מאחל ל� בש� כול�

  הצבעה

, אהרו� זיידנברג, אבינוע� גרנות, יפתח אלגוב, יואל ברו�, יעקב אוחיו�: בעד  

אברה� , ח��משה אב�, איציק יואל, טל קוגמ�, אריה אברה�, אמיר גבע

, גיא ב� גל, שמעו� פר�,  יהודה ב� חמו,בני כברה,  רינה פז,יש'בוקי צ, מולה

  .סיימו� גולדמ�

  אי�:              נגד

  . אי�: נמנע  

    

  לגזבר זמנימ הגזבר יעקב סנדרובי( "זמני של ממינוי פה אחד  מאשרי� :238'  מסהחלטה

   .עד למינויו של גזבר הרשות
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  :ועדה החקלאיתובחירות שני נציגי� ל.   7

סבא שני �בועדה החקלאית יש לעיריית כפר. בחירת נציגי� לועדה החקלאית :חמו�ודה ב�יה

 בקדנציה הנוכחית מייצגי� .בקדנציה הקודמת יצגו אותנו שלושה. נציגי�

.  אני מבקש לאשר אותו שוב, קובי אוחיו� עשה זאת בעבר. אותנו שני חברי�

.  שהוא נציג החקלאי�,אד� נוס� מרדכי ספיר, ואני בוחר לא מקרב המועצה

  .אנחנו מתבקשי� לתת נציג אחד של החקלאי� ונציג ציבור מהמועצה

  ?מה ההרכב הכולל של הועדה  :גל�גיא ב�

ההרכב . על פי חוק היו בחירות לועדה החקלאית.  אני רוצה במשפט אחד  :קובי אוחיו�

 שאחד מה�, שלה חייב לכלול ג� שני נציגי� שצריכי� לבוא לאישור המועצה

וה� מצטרפי� להרכב הכולל של . הוא חבר מועצה והשני חייב להיות חקלאי

  . השלושה שנבחרו בבחירות בקרב ספר הבוחרי� של החקלאי�

על פי חוק הועדה הזאת אמורה לקו� רק במידה ועירייה יש . יש לי ג� שאלה  :גל�גיא ב�

  ,בתחומה לפחות חמישי� חקלאי� או אדמה חקלאית בשטח של

  .יש, יש  :ו�קובי אוחי

  ?זה נבדק בוודאות  :גל�גיא ב�

  .הוא עונה על ההגדרה לחקלאי, הוא חקלאי :חמו�יהודה ב�

  ?סבא יש לפחות חמישי� חקלאי��נבדק בוודאות שבעיר כפר: לפרוטוקול  :גל�גיא ב�

אחרת לא היו , אומרי� ל� שכ�.  חושד בכשרי�הכאילו את. מספיק, גיא :חמו�יהודה ב�

  .  נותני� לנו

  ?...למה את הנושא של החקלאי� לא הבאת� ל, סליחה  :פתח אלגובי

. ה� בחרו את הנציגי� שלה�. הבאנו את זה בפניה�. אני מסביר ל� :חמו�יהודה ב�

התבקשנו לאשרר אות� במועצה על פי חוק כשביקשו שיהיה אחד חקלאי 

 הוא , ספירמרדכיו. אני מבקש לאשר את קובי אוחיו�. ואחד איש ציבור

  . אנחנו מבקשי� לאשר אותו. חקלאי והוא נענה לבקשתנווב העיר תוש

  .תודה. פה אחד של הנוכחי�, תודה רבה. ירי� את ידו? מי בעד  
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  הצבעה

, אהרו� זיידנברג, אבינוע� גרנות, יפתח אלגוב, יואל ברו�, יעקב אוחיו�: בעד  

 אברה�, ח��משה אב�, איציק יואל, טל קוגמ�, אריה אברה�, אמיר גבע

סיימו� , גיא ב� גל, יהודה ב� חמו, בני כברה, רינה פז, יש'בוקי צ, מולה

  .גולדמ�

  אי�:              נגד

  . אי�: נמנע  

  

 כנציג המועצה,  את מינויי� של קובי אוחיו�מחליטי� פה אחד לאשר :239'  מסהחלטה

  .עדה החקלאיתו כנציג החקלאי� בעיר לוומרדכי ספיר

  

אני , מכוו� שאני לא משתת� בו, 9אני אשאיר את סעי� . לסעי� הבאנעבור  :חמו�יהודה ב�

�  . אשאיר אותו לסו

'  מהחוזה הקיי� לשיקו� רח%50של     הגדלת חוזה ע� הקבל� מימו� עציו� בהיק*.    10

  :ארלוזרוב

 אחוז מהחוזה הקיי� 50הגדלת חוזה ע� הקבל� מימו� עציו� בהיק� של  :חמו�יהודה ב�

  .בתמציתיות בבקשה, קובי. זרובלשיקו� רחוב ארלו

לרחוב ארולוזרוב נבחר קבל� בהליכי מכרז שהמכרז כלל עבודות להכשרת   :קובי אוחיו�

סתרי עקב סגירת �אוסטשינסקי כרחוב דו�רחוב ארלוזרוב קטע סוקולוב

סתרי �הרחוב היה במקור חד. המעבר לרחוב ארלוזרוב מרחוב סוקולוב

, מפרצי חניה, לו תחומי� של מדרכותהעבודות כל.  מכיוו� מערב למזרח

המכרז לא כלל תשתיות תאורה וכמויות העבודה בשטח . תאורה וכיוצא בזה

אנחנו ג� בחרנו לעשות ש� קרצו� ל הכביש וריבוד . היו גדולות מהמכרז

תושבי הרחוב מברכי� על . כביש כדי לקבל פרוייקט של� מכל הבחינות

  .ל בהלי� של המועצה אל� שק120נשאר לאשר . הפרוייקט הזה

פה אחד של , תודה. אי�? נמנעי�?  נגד.   תודה רבה?  מי בעד ירי� את ידו :חמו�יהודה ב�

  .הנוכחי�
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  הצבעה

, אהרו� זיידנברג, אבינוע� גרנות, יפתח אלגוב, יואל ברו�, יעקב אוחיו�: בעד  

אברה� , ח��משה אב�, איציק יואל, טל קוגמ�, אריה אברה�, אמיר גבע

סיימו� , גיא ב� גל, יהודה ב� חמו, בני כברה, רינה פז, יש' בוקי צ,מולה

  .גולדמ�

  אי�:              נגד

  . אי�: נמנע  

  

את הגדלת החוזה ע� הקבל� מימו� עציו� בהיק* של פה אחד  מאשרי�  :240'  מסהחלטה

  .ארלוזרוב' לשיקו� רח,  מהחוזה הקיי�50%

  

 אחוז מהחוזה הקיי� לאספקת 50ק* של בהי" עמגל"' הגדלת חוזה ע� חב.   11

  :פלוקולנטי� למכו� הטיהור

אנחנו לא רוצי� לפגוע , לפני יציאה למכרז בתחו� הזה או כל החלטה אחרת  :קובי אוחיו�

�יש לנו אספקת חומרי� חיונית . בפעילות השוטפת של מכו� הטיהור המשות

עד אז . אחוזאנחנו מגדילי� את החוזה הקיי� עד חמישי� . לפעילות הזאת

  .ייבחר קבל� חדש או נחליט לגבי הקבל� הקיי�

  ?מה הסיבה? למה אנחנו מגדילי� בחמישי� אחוז :סיימו� גולדמ�

. אתה מגדיל מכוו� שזה חריגה מהמסגרת החוזית. אני אגיד ל� מה הסיבה  :קובי אוחיו�

  . ברגע שאתה חורג מהמסגרת החוזית

  ?למה עלה הצור� בחמישי� אחוז? מה הצור�. לא זו השאלה :סיימו� גולדמ�

אג� הנדסה נער� למכרז חדש שלוקח בחשבו� ג� את העליות וההתייקרויות   :קובי אוחיו�

אבל בשלב הזה . בתחו� הזה ששו� קבל� אחר לא היה מוכ� לעבוד את�

  .  אנחנו עובדי� אתו במחירי� הקיימי� ובתנאי שאנחנו נצא למכרז חדש

, אי�? נמנעי�? נגד.  פה אחד של הנוכחי�, תודה.   � את ידוירי? מי בעד :חמו�יהודה ב�

  .תודה
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  הצבעה

, אהרו� זיידנברג, אבינוע� גרנות, יפתח אלגוב, יואל ברו�, יעקב אוחיו�: בעד  

אברה� , ח��משה אב�, איציק יואל, טל קוגמ�, אריה אברה�, אמיר גבע

סיימו� , א ב� גלגי, יהודה ב� חמו, בני כברה, רינה פז, יש'בוקי צ, מולה

  .גולדמ�

  אי�:              נגד

  . אי�: נמנע  

  

 %50בהיק* של " עמגל"' את הגדלת החוזה ע� חבפה אחד  מאשרי�  :241'  מסהחלטה

  .לנטי� למכו� הטיהורמהחוזה הקיי� לאספקת פלוקו

  

  : עובד ביחידה לקידו� נוער– אישור  עבודה נוספת  לאיציק אבישר .   12

. יחידה לקידו� נוערהאישור  עבודה נוספת לאיציק אבישר עובד , 12סעי�  :וחמ�יהודה ב�

השלי� את השכלתו בתחו� . איציק אבישר עובד ותיק ביחידה לקידו� נוער

על פי החוק מועצת העירייה רשאית או לא רשאית לאשר .  הייעו� המשפחתי

אני לא מוכ� , א� אני זוכר נכו�, מדובר. לעובד עירייה לעבוד בעבודה נוספת

גיא נמצא פה כמחזיק תיק ? נכו�.   מדובר במספר שעות שבועיות, להתחייב

  .  הנוער

  ?באיזה היק� הוא עובד היו�  :דובר

  .משרה מלאה :חמו�יהודה ב�

  .הוא ג� היחיד שעושה מילואי� במקו� הזה כי הוא הגבר היחידי  :גל�גיא ב�

  ?ל משרד הפני�מעל משרה מלאה לא צרי� אישור ש: אבינוע� גרנות

  .צרי� אישור של מועצת העירייה בלבד :חמו�יהודה ב�

  ?הוא קיבל את ההמלצה של הממוני� הישירי� שלו  :דובר

מנהל המחלקה לנוער , כולל מנהלת היחידה לקידו� נוער, כל המנהלי� שלו :חמו�יהודה ב�

. ירי� את ידו? מי בעד.  ומנהל אג� תרבות נוער וספורט המליצו לאשר לו

  .  פה אחד של הנוכחי�, תודה רבה
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  הצבעה

, אהרו� זיידנברג, אבינוע� גרנות, יפתח אלגוב, יואל ברו�, יעקב אוחיו�: בעד  

אברה� , ח��משה אב�, איציק יואל, טל קוגמ�, אריה אברה�, אמיר גבע

סיימו� , גיא ב� גל, יהודה ב� חמו, בני כברה, רינה פז, יש'בוקי צ, מולה

  .גולדמ�

  אי�:      נגד        

  . אי�: נמנע  

  

אבישר עובד היחידה לקידו� עבודה נוספת לאיציק פה אחד  מאשרי�  :242'  מסהחלטה

  .נוער

  

  :2005/1009/אישור פרוטוקול ועדת כספי� מיו� .   3

 בסדר 3סעי� . שאלות, הערות.  פרוטוקול ועדת כספי�.3אני עובר לסעי�  :חמו�יהודה ב�

  .היו�

רי� של " הייתי רק רוצה להעיר לגבי הסעי� של הפרוייקט האחרו� בתבאני  :גל�גיא ב�

בני מוביל זו השנה . אנחנו דנו על זה בקצרה ועדת הכספי�, עיקור חתולי�

למרות שאז ג� הבנתי שלא הגיע , הפע� במימו� מלא של העירייה, השנייה

  . הכס� ממשרד הפני�

  ?לא הגיע  :דובר

עיקור חתולי� טוב שהוא ממומ� .  ל שר הפני� המכה�המימוש נדפק ג� בגל  :גל�גיא ב�

. מה שיצליח להביא לפעילות נוספת ג� השנה,  אל� שקלי�100בהיק� של 

ובשיחה שקיימתי ע� בני כברה שממומ� על העניי� מהאג� לאיכות הסביבה 

הייתה הסכמה שיש מקו� לעבות את הליווי המקצועי שיעשה על ידי אותה 

ביצעה בשנה שעברה על ידי ארגו� כולל יותר שבני חברה קבלנית או לא ש

  .הביע את ההסכמה העקרונית שלו לשת� את� פעולה

  .אבל זה אנחנו לא נדרשי� לאשר :חמו�יהודה ב�

אבל אני מיידע אתכ� שזה יקבל ליווי , אנחנו נדרשי� לאשר את הסכו�, לא  :גל�גיא ב�
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�  .מקצועי עוד יותר מקי

 אישור פרוטוקול ועדת הכספי� 3מי בעד לאשר את סעי� , חברי�. תודה :חמו�יהודה ב�

. פה אחד של הנוכחי�. תודה רבה.  ירי� את ידו? 2005 באוקטובר 9מיו� 

  . אי�–נמנעי� ונגד 

  הצבעה

, אהרו� זיידנברג, אבינוע� גרנות, יפתח אלגוב, יואל ברו�, יעקב אוחיו�: בעד  

אברה� , ח��משה אב�, , איציק יואל, טל קוגמ�, אריה אברה�, אמיר גבע

סיימו� , גיא ב� גל, יהודה ב� חמו, בני כברה, רינה פז, יש'בוקי צ, מולה

  .גולדמ�

  אי�:              נגד

  . אי�: נמנע  

  

 05/1009/ מיו� את פרוטוקול ועדת הכספי� לאשר מחליטי� פה אחד  :243'  מסהחלטה

  .המצור* לפרוטוקול

  

  :16/10/05כות מיו� אישור פרוטוקול ועדת תמי.    4

. הערות ושאלות. 9/10/2005אישור פרוטוקול ועדת התמיכות מיו� . 4סעי�  :חמו�יהודה ב�

  .רינה

 בפרוטוקול 3לגבי סעי� .  של הפרוטוקול3לגבי סעי� , אני הולכת לפרוטוקול  :רינה פז

והבקשה הועברה ללשכת ראש העיר בזמ� , לפטור מארנונה, הוחלט לאשר

רציתי לבדוק למה נותני� פטור , ל"אני שאלתי את המנכ. ועדהולא הועברה ל

  ,מארנונה ל

  .אנחנו לא נותני� פטור :חמו�יהודה ב�

למה ממליצי� פטור . הרי משרד הפני� צרי� לאשר, למה ממליצי�. רגע  :רינה פז

מאחר ואני יודעת שה� משכירי� שטחי� . לעמותה הזו, מארנונה לגו� הזה

מה שאני מבקשת לתק� . ל הסביר לי"המנכ. כהאני אומרת כ. מסחריי�

בפרוטוקול ובכלל כשמעבירי� למשרד הפני� שזה רק לגבי השטחי� הלא 
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  .זה דבר אחד, כי פה זה לא כתוב. מושכרי�

על פי החוק כל מוסד ציבורי יכול להגיש . בנושא של ההמלצה. סליחה רינה :חמו�יהודה ב�

עד לא מזמ� היה נהוג שכל . רו אותו מארנונהפטבקשה למשרד הפני� שי

וכל הגופי� הציבוריי� האלה פטורי� , הפועל, ת"נעמ, תנועות הנוער

לפחות , בחוק ההסדרי� האחרו� לא סביר, מכוו� שהחוק הזה שונה. מארנונה

לנו , יש אפשרות להמלי�. שתנועות נוער ישלמו ארנונה, אני אומר עלי

עדת ואנחנו בו. � ציבוריי�להמלי� בפני המחוז לתת פטור לגופי, כמועצה

רית "רק לפעילות המלכ. ואנחנו מדגישי� פה ג� בהחלטה, התמיכות הדגשנו

אי , ור אות�טעל פי חוק אי אפשר לפ. של הגופי� האלה אנחנו ממליצי�

אות� גופי� עסקיי� פרטיי� שסוחרי� בה� מבני� . ור אות�טאפשר לפ

  . לפעילויות מחויבי� על פי חוק בארנונה

ולאור ההסבר . שיהיה ברור פה שההמלצה היא פשוט גורפת. לא סיימתי, רגע  :פזרינה 

הוחלט לתת : במקו�.  פשוט לתק�4בסעי� .  ל נתק� את זה"של המנכ

 אל� שקל 50 זה בס� – אל� שקל 40תמיכות לפי הרשימה המצורפת בס� 

  .רק לתק� את הסכו�.  לפי הפירוט שמופיע בטבלה

  ?איפה זה :חמו�יהודה ב�

 אל� 40הוחלט לתת תמיכות על פי הרשימה המצורפת בס� :  כתוב4בסעי�   :רינה פז

זה , צרי� לתק� את זה.  אל� שקל50ופה בסיכו� בס� הכל זה כתוב . שקל

  .הכל

  .  'תק� את זה סנדרובי� :חמו�יהודה ב�

  . קוד� כל הייתי מבקש שהמועצה תצביע על כל אחד מהסעיפי� בנפרד :סיימו� גולדמ�

   .'תורת הכפר'אבל נתחיל מעמותת , יש לנו כמה הסתייגויות, וד� כלק  

אחרי .  אי� צור� שאני ארחיב, אני אגיד את זה בקצרה, אחרי שראיתי  

שראיתי את רשימת העמותות שלא קיבלו התמיכה מהעירייה תמוה בעיני 

והנה זה מה שמופיע ג� על , ברק�שעמותה שמשרדיה הראשיי� נמצאי� בבני

אני אפילו התערבתי ע� . בדקתי, יש סני�. יש לה� פה סני�, שלה�הטופס 

יש פה . ברק�עדיי� זה עמותה שמתנהלת שהמרכז שלה בבני. יהודה והפסדתי
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 ארבעת אלפי� חמש �סבא שלא קיבלו תמיכה וה�עמותות שה� מפה מכפר

מטרות העמותה זה מרכז רוחני ולא .  מאות שקל האלה יעזרו לה� מאד

  .יש לנו מחלקת רווחה שיכולה לטפל בזה. י�עזרה  לנזקק

  .משה, תודה :חמו�יהודה ב�

  .ה� לא מוכרי� ג� על ידי מחלקת הרווחה :סיימו� גולדמ�

  .ה� מוכרי� :חמו�יהודה ב�

  .  לא מכיר אות�הוא אריה ג� , יושב פה, הנה?  ל� ה� מוכרי� :סיימו� גולדמ�

  בפע� הקודמת שזה עלה  :רינה פז

  )מדברי� ביחד(

אמרת� שאת� רוצי� לבוא לראות .   לא באת�. אתה הוזמנת, סיימו� הוזמ� :חמו�יהודה ב�

אז בזמנו כשעלה הנושא הזה . משה, בבקשה. לא באת�. את הפעילות שלה�

  . בבקשה משה? לא הזמנתי אתכ� לסיור אתי

  ?לבני ברק רצית :סיימו� גולדמ�

  .פה, לא :חמו�יהודה ב�

  . השטריימל בביתשכחתי את :סיימו� גולדמ�

אני על פניו אמרתי שאני לא , אני כשראיתי את ההחלטות של ועדת התמיכות  :ח��משה אב�

אני אסביר , למה, ראיתי את הרשימה ופשוט. אוכל לתמו� בהחלטות האלה

  אבל כשהעוגה קטנה . קוד� כל העוגה היא קטנה. למה

  )מדברי� ומפריעי� לדבר(

 –מתחילי� בצורה כזו . אני נורא מצטער.  הפסקתי לדבראני, סליחה, יהודה  :ח��משה אב�

אני אמרתי שעל פניו כשראיתי את . אני עוד לא סיימתי. אי אפשר להמשי�

ראיתי שהעוגה קטנה ס� הכל אבל לא , הסכומי� וראיתי על מה שמדובר

אלא א� כ� אני אקבל הסבר . לדעתי לפחות, מחולקת בצורה באמת ראויה

  ני רואה שקר� המוסיקה לוקחת מכל הסכו� הזה כשא. שיניח את דעתי

  . זה כבר שלוש קדנציות.  זה לא קשור לתקציב התמיכות :חמו�יהודה ב�

זה . ואתה יודע את זה כבר קדנציה שנייה, זה אתה אומר על בית ספר מנג�  :קובי אוחיו�

  . לא קשור לעוגה הכללית
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ואני רואה כמה , מה היו הבקשותאני יודע שאני רואה כא� לפחות , סליחה  :ח��משה אב�

  , עמותות מסוימות

  .זה עדיי� לא הכס� של אמא של א� אחד והוא יכול לשאול שאלות  :גל�גיא ב�

אבל לבוא ולהגיד על קר� המוסיקה שכבר שמונה , הוא חייב לשאול שאלות :חמו�יהודה ב�

  .שני� הוא מאשר את זה

אבל יש דברי� . נעזוב את קר� המוסיקה, אתה יודע מה. זה מופיע כא�, בסדר  :ח��משה אב�

העמותה הזאת . 'הז� את הכל'למשל עמותה כמו , יש עמותות. אחרי�

אני , ת� לי שנייה, קובי, 1200 � שקל כאשר היא מטפלת ב4500מקבלת כא� 

  .  אגיד את הכל

 עמותות 20�30יש איזה . זאת קבלה לפחות. יש עמותות של מקבלות בכלל  :קובי אוחיו�

  . קיבלושלא

,  כולל בשר. כל שבוע,  מנות כל שבוע1200, העמותה הזאת שמטפלת בנזקקי�  :ח��משה אב�

כאשר את שמות האנשי� היא מקבלת מאג� הרווחה . כולל בשר כולל הכל

עד היו� אי� לה בית שאני , כבר חמש שני�, ועד היו�. סבא�של עיריית כפר

נכו� קיבלו את אותו ', הטנאמלוא 'אני רואה למשל . כבר ר� שני� אחרי זה

  . אבל מצד שני ה� מקבלי� השתתפות בחשמל ודברי� נוספי�, הסכו�

  .עוד לא, עוד לא  :דובר

ה� . ה� לא מקבלי�. בהמלצה של הועדה, תסתכל. בהמלצה כא� יש, סליחה  :ח��משה אב�

  . לא שו� דבר, לא חשמל, לא ארנונה, לא מקבלי� לא בית

  .הכנסת ה� בבית  :חמו�יהודה ב�

  .ה� משלמי� חשמל, ה� משלמי� שכר דירה, סליחה  :ח��משה אב�

  ?ארנונה ה� משלמי� :חמו�יהודה ב�

  .  אני יודע על מה אתה מדבר. ה� משלמי� חשמל  :ח��משה אב�

  .כל חבר מועצה מדבר על המועצה שקרובה ללבו  :יעקב אוחיו�

  .נכו�, נכו�  :ח��משה אב�

  .אני לא מבי� את זה? ת של ועדת התמיכותלפגוע בשיקול הדע  :יעקב אוחיו�

  . אני מדבר על דברי� שקרובי� אלי, לא, סליחה  :ח��משה אב�
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  ?אתה רוצה ועדת תמיכות שכל אחד ע� זיקה פוליטית לעמותה שלו  :יעקב אוחיו�

ר "מי שדיבר על בית, קובי, ר בזמנו"מי שדיבר על בית, קובי. סליחה, קובי  :ח��משה אב�

על עמותה שדואגת ? על מה אני מדבר? ר" לא קרוב ללב� ביתזה, אה. בזמנו

  .קובי, תתבייש ל�. לנזקקי�

  )מדברי� וצועקי�(

ר היה קרוב ללב� ואתה "כמו שבית. בהחלט קרוב ללבי, זה קרוב ללבי, כ�  :ח��משה אב�

  .ר אני ג� דואג לה�"דאגת לבית

  .'אנוש'אני דואג ג� ל, �"אני דואג ג� לאקי  :קובי אוחיו�

יש . לא תמיכה ולא שו� דבר, אבל ברגע שאני רואה את הדבר הזה, סליחה  :ח��משה אב�

למשל עמותה שביקשה את ההשתתפות בגובה ההיטלי� והארנונות כי זה 

חות דעת של היועצת המשפטית של , על פי היועצת המשפטית. בית כנסת

  .לא התייחסו לזה בכלל.   שיפנו לועדת תמיכות–בתיה ברא� כא� 

  )לא שומעי�(? מי אמר ל�  :ובי אוחיו�ק

  .  אני לא ועדת תמיכות. תראה לי איפה זה כתוב? איפה, איפה, סליחה  :ח��משה אב�

  .4 סעי� 2תסתכל בעמוד   :קובי אוחיו�

  .  4 סעי� 2עמוד , יפה  :ח��משה אב�

אתה לא קורא אפילו את ,  תקרא14החלטה מספר .  תקרא, תקרא  :קובי אוחיו�

  .הפרוטוקול

  ?למי זה מיועד? למי זה מיועד, זה מצוי� כא�. יפה, אני קורא  :ח��משה אב�

  ?למי? למי  :קובי אוחיו�

  .אבל יש עוד עמותה.  'מינ�'בית כנסת   :ח��משה אב�

  .אז שהיא תגיש שתי בקשות  :קובי אוחיו�

אני .  מרכז קהילתי דתי, סליחה.  היא הגישה את כל המסמכי�, היא הגישה  :ח��משה אב�

  .   דיברתי ע� אייל לפני כ�

אני חבר מועצה קדנציה . ד כבר עשרי� שנה"אנחנו יודעי� על בניית המק  :קובי אוחיו�

  .ה� עשרי� שנה בוני� את המבנה שלה�. שנייה

עכשיו ה� . עכשיו ה� הולכי� לבנות, מה זה משנה כמה, ההערה הזאת  :ח��משה אב�
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לא . אז זה לא יכול להיות. נתנו ערבות בנקאית, התבקשו לשנות את זה

  ?להתייחס בכלל

מאד יכול להיות שחלק מהשאלות האלה היו נמנעות . הערה קונסטרוקטיבית  :גל�גיא  ב�

א� היו משכילי� להביא את הדיו� במסקנות ועדת התמיכות לועדת הכספי� 

זה היה , זה היה חוס� הרבה מאד שאלות. לפני שזה היה מגיע למועצת העיר

  ,וחוס� לכל מי שא� ור�, אד הבהרותמבהיר הרבה מ

  .הייתה ישיבת קואליציה :חמו�יהודה ב�

. זו הערה קונסטרוקטיבית. והיה חוס� לכל מי שא� ור� לחתונה את הזמ�  :גל�גיא ב�

אני לא הפרעתי , משה.  אני לא הפרעתי ל�, משה, אני חושב שיהיה נכו� מחר

שיבות קואליציה לא י, יהודה, אני חושב שיהיה נכו�. ל� בזמ� דיבור

ויש נוהג שכל מה שבא . מתקיימות באותו אורח סדיר כמו ישיבות כספי�

אני חושב שג� פרוטוקול ועדת . למועצת העיר נדו� בועדת כספי� קוד�

  .זו הערה ראשונה. תמיכות יכול וצרי� להיות נדו� קוד� בועדת כספי�

אני מקבל . סבא�ר שנוגעת להפועל כפ12לעניי� החלטה מספר . הערה שנייה  

את האבחנה בי� השטחי� בשימושי� הציבוריי� שהעמותה עושה לבי� 

הא� שיקול הדעת שנית� היו� : השאלה שלי היא כזו. השטחי� האחרי�

למועצת העיר ולועדת התמיכות באמצעותה להמלי� על מת� הפטור או לא 

תת או ג� ל, מאפשר לה לתת ולהמלי� פטור או של מאה אחוז או של כלו�

. בתיה, השאלה מופנית אליי�? שיעורי הנחה נמוכי� משיעור מאה אחוז

הא� השיקול דעת שנית� היו� לועדת התמיכות הוא כזה שמגופי� ציבוריי� 

סבא פנתה מאפשר לועדת התמיכות לתת המלצה או �מהסוג שהפועל כפר

הא� יש אפשרות למשל ? בשיעור של מאה אחוז או בשיעור של אפס אחוז

לאפשר לתת הנחה שהיא נמוכה , להמלי�? עור נמו� ממאה אחוזלתת שי

ואני , כי א� יש שיקול דעת.   שמוני�, עשרי�, ארבעה, חמישה. ממאה אחוז

  .  בני, סליחה,  מתרש� בעמדתי הלא משפטית והלא מקצועית שיש

  .פטור, יש פטור  :קובי אוחיו�

, קובי, נדט של ועדת התמיכותאבל הא� המ. אז פטור זה מאה אחוז, אז יפה  :גל�גיא ב�
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אני לא ? הוא רק להמלי� על פטור מלא של מאה אחוז או לאפשר ג� הנחה

שיש הצדקה בגלל , סבא�ג� ע� ההמלצה שנוגעת ספציפית להפועל כפר, גורס

סבא לתת ולהמלי� פטור של �המעמד המאד מיוחד של אגודת הפועל כפר

 עצ� העובדה שהמתח� .אני חושב שהמעמד שלה� הוא מורכב. מאה אחוז

עצ� . של רחוב נחשו� מורכב משטחי� ציבוריי� פרופר ושטחי� מסחריי�

ומי שרוצה . העובדה שה� היו מושא לדוח ביקורת מאד קשה ומאד נוקב

עצ� העובדה . של מבקר ההסתדרות הארצית, יש לי אותו, שיקרא אותו

ל אגודת שהעברת הבעלות של אותו מתח� עברה מידי ההסתדרות לידיי� ש

כל זה מעלה שאלות ותהיות ובעיני ג� מטיל ספק .  סבא�הפועל כפר

לתת , הג� שמדובר בשטחי� הציבוריי� בלבד, בלגיטימציה של אותה אגודה

ולכ� אני רוצה שיוצבע על זה בנפרד כי אני . לה המלצה לפטור של מאה אחוז

  .מתכוו� להתנגד

ג� כשהיא מדברת על , ה אני ג� מערער עלי14. החלטה מס. שאלה שנייה  

היא בעצ� ממשיכה את אותה מדיניות של לתת . מדיניות רציפה של העירייה

אני חושב שמה שהיה .  אחוז על היטלי פיתוח לבתי כנסת חדשי�90פטור של 

שאני ' שינוי'אני לא אפתיע אתכ� כאיש . הוא לא בהכרח מה שצרי� להיות

 אחוז היטלי פיתוח 90ר של אגיד לכ� שאני לא חושב שהרציונל שלתת פטו

אני חושב שבדיוק כמו על פי הרציונל שהיה . על בתי כנסת זה דבר נכו� ונבו�

 שינו –קיי� בעבר שמפעל המי� לא גבה מי� מבתי הכנסת וה� ניתנו בחינ� 

אני חושב שאפשר לתת הנחה בשיעור היטלי . את המדיניות הזאת וגבו

כ� במבנה ציבורי שלא עובד למטרות כי מדובר א, וצרי�, הפיתוח לבתי כנסת

 אחוז בעצ� עוד נות� 90אני חושב שלתת פטור בשיעור כל כ� גבוה של . רווח

. כנסת חצי בחינ��להקי� בית, כמעט הייתי אומר תמרי�, איזה שהוא אפילו

  , אחוז מהיטלי הפיתוח10כי א� אתה משל� רק 

  .סבא�וחסר לנו פה בכפר :סיימו� גולדמ�

אותה הצעה , ואגב.  א פלא שקמו הרבה מאד בתי כנסת בשני� האחרונותל  :גל�גיא ב�

אותה הצעה לסדר שקיבלו אותה שהגשתי , יהודה, לסדר שקיבלו אותה
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 הועדה הזאת עד עכשיו לא –בנושא בתי הכנסת שדיברה על הקמת ועדה 

לכ� ג� ההמלצה הזאת אני לא מקבל אותה ואני מתכוו� להתנגד . התכנסה

  .וצה שיצביעו עליה בנפרדאליה ואני ר

העמותה שמוגדרת . אני חושב שהיא נובעת מטעות סופר, נקודה אחרונה  

סבא שועדת התמיכות המליצה �כעמותה למע� רווחת בעלי החיי� בכפר

'? סבא אוהבת חיות�כפר'הא� מדובר ב.   שקלי�4500לאשר לה הקצבה של 

  . החיי�ולא העמותה למע� רווחת בעלי, אז ככה קוראי� לעמותה

  ? מה אתה רוצה. במסמכי� שלה� כתוב ככה, בסדר :חמו�יהודה ב�

ת� לי את הקרדיט שדיברתי ע� מנהלת העמותה ובמסמכי ההקמה שלה כפי   :גל�גיא ב�

העמותה למע� רווחת בעלי 'שנרשמו ברש� העמותות לא קוראי� לה� 

  .  אז כדאי לבדוק את זה. 'סבא�החיי� בכפר

  . אי אפשר לתת לעמותה שלא רשומה,  את זהאז צרי� להוריד  :דובר

  .אבל קראו לה בש� אחר, העמותה רשומה  :גל�גיא ב�

  .יש פה טעות בש� :סיימו� גולדמ�

  .  זה טעות בש� של מי שכתב את ש� העמותה  :גל�גיא ב�

  ?לא נותני� לה� היו�, אתה יודע מה :חמו�יהודה ב�

  .� את הטעותלתק. צרי� לתק� את טעות הסופר, לא  :גל�גיא ב�

  ?לתק� את הטעות או את התמיכה :חמו�יהודה ב�

  .לתק� את הטעות  :גל�גיא ב�

'  או נרש� לזכות2005 �שול� ב'ברובריקה של .  'יש לי הערה אחת לסנדרובי�  :איציק יואל

.  כ�' אושר בועדה הזאת'וכמוב� ,  אל� תמיכה במוסיקה בקר�411מופיע 

 או נרש� על 2005 �שול� ב'פע� ב.  פעמיי�מופיע' רוטרי'במועדו� , לעומת זה

  ?זה לא מיותר פה, אז כאילו מה.  'אושר בועדה הזאת'פע� שנייה ', זכות

  . 'תמיכות לפי חוק'אנחנו אישרנו פה סעי� של� שנקרא .  אני אסביר ל�: 'יעקב סנדרובי�

  .  טוב, בסדר? שמת� לב  :איציק יואל

  ?אחרונהזה פע� ' רוטרי'הנושא של   :אריה אברה�

  ?מה קרה, למה פע� אחרונה :חמו�יהודה ב�
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  .העלינו את זה בפע� הקודמת  :אריה אברה�

  ?אז מה :חמו�יהודה ב�

  . כול� פה היו מופתעי�  :אריה אברה�

 אני אל� –שקל מולינג שקל 'תביא לי כל עמותה שתעשה מצ? למה מופתעי� :חמו�יהודה ב�

  .  אתה

  .  על שקלוה� מוכנות לקבל שקל   :אריה אברה�

  . אני מציע שנדו� לחיוב ולא לשלילה.   תביא אות� שידונו אתנו ונדבר את�: חמו�יהודה ב�

אבל נאמר שאנחנו יכולי� לתת רק לעמותה , אנחנו דנו על זה לחיוב, לא  :אריה אברה�

ואז אמרנו שזה יהיה השנה הזאת . זה מה שנאמר בועדת כספי�. אחת

   .אני לא ידעתי את זה. האחרונה

אני מוכ� לקיי� דיוני� .   צרי� לקיי� דיוני� על הנושא הזה, אריה, אני מציע :חמו�יהודה ב�

  .על כל תמיכה, על כל עמותה

  . אבל דובר שבפע� הבאה זה יהיה בנפרד  :אריה אברה�

  .  צרי� לדבר על זה בצורה מסודרת, דובר? מה זה דובר :חמו�יהודה ב�

  . זה יהיה דיו� בנפרד2006על תקציב .  בנפרדדובר שזה יהיה דיו�  :אריה אברה�

  . נדו� על זה בנפרד2006על : חמו�יהודה ב�

  .  זה מה שביקשנו,  זה מה שדיברנו  :אריה אברה�

  )צועקי�(

ירש� , ההסתייגויות שכל אחד יגיד ממה הוא מסתייג. חברי�, אני מבקש :חמו�יהודה ב�

יש למספר חברי� מספר אני מבי� ש. בפרוטוקול כל אחד ממה הוא מסתייג

 –א� יש למישהו התנגדות לכל אישור הפרוטוקול . הסתייגויות נקודתיות

  .   פשוט שיגיד את זה

  .אנחנו דורשי� שההצבעה תהיה בנפרד  :גל�גיא ב�

כי אני לא אצביע כרגע על , אני לא אצביע על ארבעה עשר סעיפי� בנפרד :חמו�יהודה ב�

  .  ארבעה עשר סעיפי� בנפרד

  .אז תאל� אותנו להתנגד  :גל� ב�גיא

 בסדר 4מי בעד לאשר את פרוטוקול ועדת התמיכות כפי שמצוי� בסעי�   :יהודה ב� חמו
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  ,יוכל להתנגד, אני חוזר שנית, מי שרוצה להתנגד? היו�

  ?על כולו ביחד: סיימו� גולדמ�

  .  תייג על מהבהסתייגות שכל אחד יס. אני קוד� כל אומר מי בעד על כולו, לא :חמו�יהודה ב�

מי שלא ? מי בעד לאשר את פרוטוקול ועדת התמיכות במלואו: אני אומר  

  .  מה הוא בעד וממה הוא מסתייג, שיגיד ממה הוא מסתייג

לא יהיה יותר קל א� אנחנו נצביע רק איפה שיש . סליחה אדוני ראש העיר :סיימו� גולדמ�

  .  ואחר כ� כל השאר נצביע ביחד, הסתייגויות

לנו באופ� נקודתי יש בעיה . הקצבת פה כס� בועדת התמיכות לעשרה גופי�  :גל��גיא ב

  .  אולי למשה יש ע� אחרת. רק ע� אחת

  .'אורות הכפר'אני מסתייג מ: אז תגיד :חמו�יהודה ב�

ועל הגו� הספציפי שיש לנו בעיה , אפשר להצביע על התשע יחד כמקשה אחת  :גל�גיא ב�

  .אתו להצביע בנפרד

  '?אורות בכפר'של  :חמו��יהודה ב

  .כ�  :גל�גיא ב�

רק לגבי התמיכות . ירי� את ידו? סעיפי�ה תשעתמי בעד לאשר את כל  :חמו�יהודה ב�

  .  לאט, לאט, הספציפיות

  .'אורות בכפר'לא כולל , תשעה יחד  :גל�גיא ב�

  .  תודה רבה, פה אחד של הנוכחי� :חמו�יהודה ב�

  הצבעה

,  גבעאמיר,  זיידנברגאהרו�,  גרנותאבינוע�,  אלגוביפתח,  קובי אוחיו�:בעד    

 אב� משה,  יואלאיציק,  קוגמ�טל,  ב� גלגיא,  גולדמ�סיימו�,  אברה�אריה

  . ב� חמו ויהודה כברהבני,  פזרינה, ש" ציבוקי,  מולהאברה�, ח�

  .   יואל ברו�:נגד  

  .  אי�: נמנע

    

תמיכות מיו� רוטוקול ועדת פ ב9 – 1הסעיפי�   מחליטי� לאשר :424' החלטה מס

  ."אורות הכפר"עמותת  למעט התמיכה ב 16/10/05



  07/11/2005  44  ישיבת מועצה מן המניין

  

  

  

   '?אורות בכפר'מי בעד לאשר את התמיכה של 

  הצבעה

אריה , אהרו� זיידנברג, אבינוע� גרנות, יפתח אלגוב, קובי אוחיו�: בעד    

, ש"בוקי צי, אברה� מולה, משה אב� ח�, איציק יואל, טל קוגמ�, אברה�

  .יואל ברו�,  יהודה ב� חמו,בני כברה, רינה פז

   .גיא ב� גל, סיימו� גולדמ�: נגד  

  .אמיר גבע:  נמנע

    

כמצויי� בפרוטוקול " אורות הכפר"תמיכה בעמותת   מחליטי� לאשר :245' החלטה מס

  16/10/05ועדת התמיכות מיו� 

  

  .  15 עד 9עכשיו אנחנו מסעי�   :גל�גיא ב�

  ?מה יש ש� :חמו�יהודה ב�

ספציפית , סבא� שמדבר על הפועל כפר12להכניס ספציפית מתנגדי� לסעי�   :גל�א ב�גי

 �כל השאר .  שמדבר על הפטור מהיטל פיתוח של בתי כנסת14על סעי

  .  מבחינתנו אפשר להצביע כמקשה אחת

  )צעקות(

למה אתה מאל� אותי להצביע כנגד כל הפרוטוקול א� יש לי ? למה צחוק  :גל�גיא ב�

ועדת וא� זה היה ב, יפתח, אתה יודע מה?  לגבי סעיפי� ספציפיי�הסתייגות 

  .  הכספי� ג� לא היינו עושי� את זה פה

  )מדברי� וצועקי�(

מי בעד לאשר את . צודקי�, אני מקבל את הצעת החברי�, חברי� :חמו�יהודה ב�

. הפרוטוקול ככתבו וכלשונו כפי שהוגש לחברי המועצה של ועדת התמיכות

  .   ההצבעה הקודמת מבוטלת.  ערהמקבל את הה

  הצבעה 
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אריה , אהרו� זיידנברג, אבינוע� גרנות, יפתח אלגוב, קובי אוחיו�: בעד    

, ש"בוקי צי, אברה� מולה, משה אב� ח�, איציק יואל, טל קוגמ�, אברה�

  .אמיר גבע, יואל ברו�, יהודה ב� חמו, בני כברה, רינה פז

   .גיא ב� גל, סיימו� גולדמ�: נגד           

  אי�:  נמנע          

     

המצור*  05/1016/   מחליטי� לאשר פרוטוקול ועדת התמיכות מיו� :246' החלטה מס

  .לפרוטוקול

נמנעה אפשרות ' שינוי'אני מבקש שיירש� בפרוטוקול שמחברי סיעת   :גל�גיא ב�

להצביע בנפרד על הסעיפי� למרות שה� מתנגדי� לחלק� ותומכי� 

  .  באחרי�

  

  :הצטרפות העיר לרשת ערי� בריאות.     8

אנחנו צריכי� החלטה . ערי� בריאותרשת הצטרפות העיר ל  8סעי�  :חמו�יהודה ב�

  . דקלרטיבית של המועצה

, סבא תצטר� לרעיו� שהוא בעצ� מתפתח כרעיו� עולמי�מדובר בעצ� שכפר  :בני כברה

 בעצ� בקבלת מדובר. תנועה עולמית לכינו� של מה שנקרא ערי� בריאות

מחויבות פוליטית לפעול למע� קידו� הבריאות במסגרת העיר תו� כדי 

מטרות .  שקל בלבד1500.  במסגרת בינלאומית' וכו' שותפות ברעיונות וכו

, החלפת מידע ושיתו� חברי� ברעיונות, למידה הדדית, הרשת ה� סיוע הדדי

שור הארצי הערי� במסגרת המי.  'וכו' הצלחות וכישלונות וכו, דרכי פעולה

�רמת, נתניה, חיפה, אביב�תל, שכבר נכללות בתוכנית הזאת זה ירושלי�

סבא ראוי שתצטר� לתנועה �כפר. הרשימה ארוכה', וכו' אשקלו� וכו, השרו�

  . שקל1500דמי חבר של ... הזאת ומדובר באמת בסכו�

  ?רעננה בפני� :סיימו� גולדמ�

  .יו� לפני רעננהואנחנו ה, רעננה טר� השכילה  :בני כברה

  .פה אחד של הנוכחי�, תודה רבה. ירי� את ידו? מי בעד :חמו�יהודה ב�
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  הצבעה 

אריה , אהרו� זיידנברג, אבינוע� גרנות, יפתח אלגוב, קובי אוחיו�: בעד    

, ש"בוקי צי, אברה� מולה, משה אב� ח�, איציק יואל, טל קוגמ�, אברה�

גיא , סיימו� גולדמ�, אמיר גבע, אל ברו�יו, יהודה ב� חמו, בני כברה, רינה פז

   .ב� גל

  אי�: נגד           

  אי�:  נמנע          

     

  .סבא לרשת ערי� בריאות�את הצטרפות כפר פה אחד   מאשרי� :247'  מסהחלטה

  

 שנה 25אישור יציאת ראש העיר וחבר מועצה בראש משלחת לויסבאד� לרגל מלאת .    9

  :התאומהלכינו� היחסי� ע� העיר 

לפי , א בדיו�סעי� אחרו� אני נות� רק הסבר ולא משתת� לא בהצבעה ול :חמו�יהודה ב�

  הוזמנתי באופ� אישי על ידי ראש עיריית ויסבאד� ביולי .הנחייתה של בתיה

הוזמנתי באופ� אישי על ידי ראש עיריית ויסבאד� לבוא ולהשתת� . הקרוב

 בי� הערי� התאומות של רי�קש,  שני� לקיו� ערי� תאומות25בטקס של 

ה� מצייני� ג� בויסבאד� באותה תקופה את קשרי . סבא�ויסבאד� וכפר

  .החו� שיש לה� ע� כל ערי התאו� בעול�

אבל התקשר . ל" לחוצאתהעדפתי שלא לשאני בתחילה עניתי בשלילה מכוו�   

אלי ראש עיריית ויסבאד� וביקש ממני באופ� אישי להשתת� מכוו� 

כמוב� שאמרתי . לכ� נעניתי בחיוב.  נוספי�שי ראשי רשויותשמשתתפי� רא

אני יוצא מההצבעה ולא . אני מבקש לאשרר. המועצה שיש לקבל את אישור

  .אבל רק נות� את ההסבר, משתת� בדיו�

  שיתארחו בבתי התושבי�2006סבא ביולי �תצא משלחת של תושבי� מכפר  

 מבקשאני . חברי מועצהשישה � חמישהשיגיעוביקשו מאתנו . של ויסבאד�

וחבל שעמוס לא ,  נהוגכ�.   עד שלושה חברי מועצה כולל ראש העירלאשרר
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אחרי הישיבה למי , משה ג� כ� היה במשלחת ויוכל להרחיב. נמצא פה

מערכת היחסי� בי� הערי� התאומות חשובה לאי� ערו� מהתגובות . שרוצה

 לאשר את ולכ� מועצת העירייה צריכה. שאנחנו שומעי� מתושבי�

  .השתתפות של חברי המועצה

, אלא מאי. לא שילמושבעבר כשהייתי חבר מועצה היו מקרי� שחברי מועצה   

. חינ�אחד על כל חמישה עשר כרטיסי� או עשרי� כרטיסי� הסוכנות נתנה 

אני מציע שמועצת . אני לא מציע את זה.  בצדקואני חושב , הייתה ביקורת

כמוב� שהאירוח על חשבו� . ושה חברי� השתתפות  של עד שלתממ�העיר 

  .  אני יוצא מהדיו�. וזה ג� לא מחלקה ראשונה, זה רק טיסה בלבד. המארחי�

, בש� מועצת העירייה, הפעילות שמתבצעת בשמנו. חטאתי לאמת, סליחה  

מנוהלת על ידי הועדה לערי� תאומות שעומד בראשה , סבא�בש� העיר כפר

ל אמרו שלא אומרי� שבחו של "חז,   באמתיש שעושה עבודה'דוקטור בוקי צ

, אילו הייתי יכול לתת לכ� את מכתבי התודה. אד� בפניו אבל קצת מותר

ג� ממדינות זרות וג� , ואולי אני אעשה את זה ג� באמת ואשלח לחברי�

וזה המקו� להודות . מתושבי העיר על העבודה הברוכה שנעשית על ידי בוקי

  .   לו

ש תוספת אחת שאתה צרי� לשמוע אותה כי היא כ� קשורה י, יהודה  :יש'בוקי צ

�יצא ג� עובד של עיריית כפר, יהודה, בעבר בכל משלחת כזו.  להחלטה של�

  .   סבא בתור מנהל המשלחת

  .אני הייתי ראש המשלחת פע� ואני לא עובד עירייה  :אריה אברה�

  )צועקי�(

  ?מי השלושה :סיימו� גולדמ�

אתה בעד . אתה יכול להצביע ג� הפע�, אתה נסעת פע� אחת, ח��משה אב�  :יש'בוקי צ

 2006 ביולי 13 – ל 3 �שראש העיר יצא בלוויית שני חברי מועצה בי� ה

  ? שנה25בביקור בויסבאד� לחגיגות 

  )צעקות(

  . כ� אבינוע�  :יש'בוקי צ
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אני מבקש להציע שלפחות אחד מהשלושה יהיה ? אני יכול להעיר הערה: אבינוע� גרנות

  .  אחד מהשלושה, הייתי מציע את מולה. עירי המועצהמצ

כאשר , הוא מעלה כא� להצבעה את אישור משלחת.  זה לא הנושא, אבינוע�  :בני כברה

  .  את מי שצרי� לאשר כרגע זה את ראש העיר ועד שניי� שיבואו

  )צועקי�(

פה ?  דמי בע.  ראש העיר ועוד שני חברי�תו� של הטיסה ליציאמלאשר מי  :יש'בוקי צ

  .  אחד

  הצבעה 

אריה , אהרו� זיידנברג, אבינוע� גרנות, יפתח אלגוב, קובי אוחיו�: בעד    

, ש"בוקי צי, אברה� מולה, משה אב� ח�, איציק יואל, טל קוגמ�, אברה�

   .גיא ב� גל, סיימו� גולדמ�, אמיר גבע, יואל ברו�, בני כברה, רינה פז

  אי�: נגד           

  אי�:  נמנע          

  

לרגל שני חברי מועצה ולהעיר כרטיסי טיסה לראש ו� מ   מאשרי� מי:248'  מסהחלטה

  . ויסבדא� שנה לכינו� היחסי� ע� העיר התאומה25מלאת 

  

  

  

  

  

  

  

 אייל יוניא�

 ל העירייה "מנכ
 יהודה ב� חמו 

 ראש העיר 
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