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 למרות שאי� –אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה . ערב טוב לכול�,  חברי� :חמו.הודה ב�י

� 7אני בחרתי לנכו� להקדי� היו� את ישיבת המועצה לשעה , עדיי� קוורו

ומצאתי לנכו� לשת% , כי אתמול פתחנו את שבוע איכות הסביבה, ערבב

ודברי� חיוביי� שנעשי� , אתכ� בחלק מהחוויה במסגרת פתיחת הישיבות

  .בעיר

  .הפע� נפתח בכעשר דקות של התייחסות לנושא שבוע איכות הסביבה  

  �אלא את שבוע , אנחנו מצייני� לא את יו� איכות הסביבה, כפי שידוע לכול

שהפע� חברו מספר גורמי� בראשות� של אג% איכות כ, סביבההיכות א

�  .מנהל האג%, הסביבה ומחזיק התיק בני כברה ומאיר אלקיי

ומצאתי לנכו� , חמישה בתי נוער הציגו את העשייה שלה� סביב בתי הנוער  

ביחד ע� האג% , לפתוח את הישיבה היו� ע� המצגות שהכינו במחלקת הנוער

   .לאיכות הסביבה

ישנה של מחלקת נוער .גונ� המנהלת החדשה.ושרת גליאנמצאת איתנו פה   

, וקהילה שיחד ע� מאיר אלקיי� ובני כברה וגורמי� נוספי� במחלקה ובאג%

  . עשו עבודה ברוכה

ושוב אני אומר ממש במשפטי� , אני נפתח בכמה משפטי�. ערב טוב לכול�  :בני כברה

�אבל הואיל והתרגשנו כולנו . הכי זה לא היה מתוכ� מלכתחיל, ספורי

 החלטנו לעשות מעשה – דווקא של הנוער –מהפעילות שהוצגה בפנינו אתמול 

 �ולשת% דווקא את חברי המועצה בפעילות שהיתה ושבעצ� יצאנו מש

  .באווירה של עוד

או , אי� הכוונה כא� להציג את הפעילות של האג% מבחינת היומיו�, לכ�  

.  אלא דווקא את היציאה מ� השגרה–י� ואופ� בשו� פנ, פעילות שבשיגרה

, אלא מה. שהמעשה היומיומי ממשי" רגיל, והיציאה מ� השגרה אומרת

שצרי" , )ובכ" הוא הרי� את הדגל(משו� שהאג% פשוט הגיע לכלל מסקנה 

לשת% , שזה איכות החיי� ואיכות הסביבה, בתחו� שהוא מאוד חשוב לחיינו

  . בדר" הכי חינוכיתגורמי� נוספי� ולפעול דווקא 
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, הייתי אומר, אבל דווקא ובעיקר, לעשות את המעשה היומיומי, זאת אומרת  

�  . לעסוק בחינו", היו

 זה –עוסק בנושא לא שבוע ימי� , ביחד ע� גורמי� נוספי� של החינו", הנוער  

זה כבר חודש ימי� שהוא מטפל בנושא הזה של איכות , לא רק אתמול

  .ואת התוצרי� נראה ג� בעניי� הזה,  אתמולוהתוצרי� היו, הסביבה

ביחד ע� , אילו הייתי מסכ� את הפעילות שמייחדת את שבוע איכות הסביבה  

בואו נתעסק ג� : בעצ� המוטו העיקרי אומר, של הנוער, הפעילות שהיתה

  . שאלת החינו" היא שאלת המפתח, כי בסופו של דבר, בתחו� החינו"

ודע בדיוק אי" בסופו של דבר הצלחנו להטמיע מי שי, למי שזוכר את הסיפור  

והילדי� .  זה באמת בתהלי" חינוכי–אצל הילדי� את השמירה על פרחי הבר 

להעביר את המסרי� ג� להורי� , זה באמת הזרקור הטוב ביותר לשדר, הללו

  .וג� לאוכלוסיה

את התוכנית של שבוע , בקווי� ממש כלליי�, אני אבקש ממאיר כרגע להציג  

 אבל אני –כי אנחנו מתמקדי� כרגע בשבוע איכות הסביבה , ות הסביבהאיכ

שבמסגרת מערכת החינו" הולכת להיות תוכנית לימודי� , רוצה לומר

  .בתחו� איכות הסביבה, כבר בשנה הבאה, שתואמה ע� המערכת עצמה

א� זה הנוער וא� זה , אני רוצה להודות לכל מי שלקח חלק בעניי� הזה  

רק בפעילות . תחזקנה ידיכ�, ואני אומר לכול�.  למאירהחינו" ובעיקר

רבדי� שוני� בתו" , הייתי אומר, ומצד שני היא עוטפת, גונית מחד.שהיא רב

אפשר לצאת לתוצרי� , אגפית.והייתי אומר פעילות רב, מחלקות העירייה

�  .שה� מאוד חיוניי

. הובלהעל ה, יישר כוח על היוזמה, למאיר אני רוצה לומר באופ� אישי  

יצאה מהאג% לחינו" ומאג% , וההובלה, בסופו של דבר היוזמה כולה, לדעתי

. אני ג� מבר" את כל אלה שנטלו חלק. על כ" אני מבר". לאיכות הסביבה

, כולנו נהנינו אתמול. אני חושב שמגיע לכ� באמת באמת יישר כוח, אושרת

  .והתרגשנו

�  .    תודה בני על המילי� החמות :מאיר אלקיי
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ננסה , החלק הראשו�. ואנחנו נחלק את זה לשניי�, נתנו לנו עשר דקות  

זה בעצ� , והחלק השני, במספר מילי� לתת מה אנחנו עושי� בעצ� השבוע

 ואפשר –ה הצעירי� ' ובעיקר החבר–סרטו� שהכינו החברי� במחלקת הנוער 

, ות דק4. בכ– שניות 60.במקו� ב, ל"בסגנו� של גלי צה? אי" אומרי�, לקבל

�  . תקבלו את מה שנעשה ש� מחודש מר# ועד היו

אי" . אי" אנחנו מעלי� לסדר היו� את נושא איכות הסביבה, הרעיו� היה  

לכל שכבה בעיר ולצור" העניי� חברנו כא� לכל , בעצ�, אנחנו מביאי� את זה

�ויחד אית� הכנו , כאשר נוספה היחידה האיזורית לאיכות הסביבה, האגפי

  .עצ� נות� פעילות לכל אחד בעירשהוא ב, שבוע

; יחידה האיזוריתה, אנחנו רואי� כא� על המצגת את האג% שעשה את זה  

שאגב , שירותי� חברתיי�; אג% לחינו"; מחלקת הנוער, האג% לנוער וספורט

', משקפיי� ירוקי�'קראנו לזה , בשעה זו יש סיורי� של קשישי�, עכשיו

 דר" העיניי� של איכות –לאית בחווה החק, במגדל המי�, ברחבי העיר

  .ל הקוד�"המנכ... מאיר , בי� המדריכי�. הסביבה

המטרות של השבוע זה להעלות לסדר היו� הציבורי את נושא , בעקרו�  

זה בעצ� , לשת% את התלמידי� והמוטו המרכזי בשבוע, איכות הסביבה

  .זה בעצ� מה שמוביל כא� את כל הפעילות. החינו" הסביבתי

, נחנו פרשנו את המסגרת מעיסוק בפינוי אשפה ובטיפול ביתושי�א, כלומר  

  .להביא את נושא החינו" הסביבתי לכל הרמות

, כלומר. בחשיבות על נושא איכות הסביבה, מיקוד תשומת הלב הציבורית  

זה חלק ונחלה .  לא רק האג% לאיכות הסביבה צריכי� לטפל בזה.אי" אנחנו

  . מכל אחד ואחת מהתושבי� בעיר

ע� כל זה שאנחנו מתקדמי� , שלדעתי, הגברת המודעות לנושא המחזור  

� אבל עדיי� זה לא –ג� בקנה מידה ארצי , אגב, אבל אני חושב, אנחנו עושי

י המשרד לאיכות "מספיק משו� אנחנו עדיי� רחוקי� מהשיעור שנקבע ע

  .וכמוב� להגיע לאיכות חיי�. אבל צרי" לעשות את זה, קשה להגיע. הסביבה

 .בתי הנוער :  קוד� כל אני אציי� את הגורמי� העיקריי�–עיקרי הפעילות   
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כאשר אתמול היה בעצ� טקס , בתי הנוער התחילו את הפעילות בחודש מר#

� זאת אומרת המדריכי� עברו את –כל בית נוער קיבל הדרכה . הסיו

, ...עסקו במ. פשוט ירדו לרמת השטח, התלמידי� והנערי� ש�, ההכשרה

בקיצור פעילות , צבעו מתקני�, טפחו גני�,  סקר בקרב התושבי�עשו

 ואנחנו הגדרנו את הפעילות הזו כנוער –שהקיפה ממש ג� את השכונה 

  .כמו שזה נשמע, שמעניק איכות לסביבה

  �. בעצ� הקמפיי� הזה לווה בקמפיי� הסברתי. אני לא אכנס כא� לכל הימי

�  .דברי� העיקריי�ואני אגע רק ב, השתדלנו להגיע לכל מקו

יוצאי� לרחבי העיר ג� לטיפוח סביבתי ,  נערי�500.כ, מחר תנועות הנוער  

  . וג� להסברה בנושא של איכות סביבה

, ואנחנו דר" הנוער, צואת כלבי� זו אחת הבעיות שיש לנו היו� בעיר, משלל

  .   אנחנו רוצי� להעביר את העניי� הזה

. 'בפיס אשכולות, 'ה של הפארק העירוני בערב יש הצג6ביו� רביעי בשעה       

אני מקווה שג� חברי ,  ע� כל הכבוד שאני פה.ש, כול� מוזמני� ואני מקווה

אנחנו השקענו המו� ואנחנו ג� . המועצה את� מוזמני� לבוא ליו� הזה

�  .את� כולכ� מוזמני�, העברנו את זה לכל התושבי

בתי הספר . לותזה בעצ� היו� שאנחנו חותמי� את הפעי, ביו� ששי  

� תלמידי� יוצאי� לכל הגני� כאשר זה מתוא� ע� כל 1,500.כ, היסודיי

אנחנו פותחי� באותו , ס יוצא לסביבה שהוא בחר ובמקביל"כל בי, ס"בי

סביבה 'כשהרעיו� המרכזי הוא , ע� דוכני�, בוקר תערוכה של איכות סביבה

  .  זה הפגנינג, את� מוזמני�. 'ירוקה

לקחת חלק , את� מוזמני� להשתת%. לא אכנס מעבר לזהאני . זה בגדול  

�  .בפעילות הזאת ואנחנו נשמח לראות אתכ

המשרד לאיכות הסביבה בחר לארח אצלנו הסמכה של בתי , ביו� חמישי  

�ג� , יכבדו אותנו כא�. כלומר ע� אוריינטציה לאיכות סביבה, ספר ירוקי

זה ( לאיכות הסביבה טע� המשרדמו, השר לאיכות הסביבה וג� שרת החינו"

  ).אירוע שמשקיעי� בו המו�
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  )מוצג סרטו� (.אני אעבור למצגת  

  .אדוני ראש העיר, עוד מילה אחת ברשות" :איר אלקיי�מ

ואני , להודות לכל מי שעשה איתנו את הפרוייקט הזה, קוד� כל, אני רוצה  

ו ז,  באמת–אושרת ע� הצוות שלה , נמצאי� פה המחלקה לנוער, רוצה לציי�

ואת� , ממש ע� כל הלב, פשוט התחברו לזה. היתה אחת ההפתעות שלנו

  .ראית� כא� את התוצאות

  .תודה רבה. פעמי.אני מקווה שזה לא יהיה רק חד  

  . ודה רבהת :חמו.הודה ב�י

  :אילתותש.   1

  . הכנסות העירייה ומדיניות האכיפה–שאילתא של גיא ב� גל בנושא קנסות חניה .    א      

מאז הועבר הטיפול באכיפת : "ני ברשותכ� אקריא את השאילתא בקצרהא  :� גליא בג

, עבירות החניה לידי החברה הכלכלית המופעלת באמצעות חברה קבלנית

  . הוגברה באופ� משמעותי אכיפת עבירות החנייה בעיר

כי צפי ההכנסות המשוער מקנות חנייה ,  נית� ללמוד2006מעיו� בתקציב   

 אני חושב 5,5 (4 .זאת לעומת צפי של כ, / מיליו� 5.ל כעומד ע, בשנה זו

שנחזה , בלבד/  מיליו� 4.זאת לעומת צפי של כ, )זה משובש, שהגשתי

  .ממקור הכנסה זה, 2005בתקציב 

  �המליני� על כ" שבמקרי� רבי� , בד בבד מתרבות התלונות של תושבי

לחוק הג� שחבנו במקרי� רבי� בהתא� , חות חנייה"נרשמי� לה� דו

  .ולהנחיות הנחייה העירוניות המקובלות

מה היה היק% ההכנסות בפועל לקופת . 1: רצוני לשאול, לאור האמור לעיל  

כיצד מסבירה העירייה . 2?; 2005בגי� קנסות חנייה במהל" כל שנת , העירייה

רמה . 3?;  במקור ההכנסה מקנסות אלה2006את הגידול הצפוי בשנת 

באמצעות פקחי החברה , י העירייה" ע2005הל" שנת חות חנייה נרשמו במ"דו

ח "חות שהגישו ערעור בכתב על הדו"מהו מספר מקבלי הדו. 4?; הקבלנית

א� באמצעות פנייה לגורמי האכיפה העירוניי� וא� באמצעות , שקיבלו

מהו אחוז , ח"מבי� אלה שערערו על קבלת הדו. 5?; בקשה להישפט
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 מכלל הפוני� 2005ח במהל" שנת "דוהמערערי� שבעקבות פניית� בוטל ה

מבוצעת עבודת הבקרה העירונית על , כיצד ובאילו אמצעי�. 6?; שערערו

החברה הכלכלית ועל תפקוד החברה הקבלנית האוכפת בפועל את עבירות 

  ."?החנייה בעיר

  תשובת ראש העיר  

הגידול . 2;  /7,762,294עמד על , 2005היק% הגבייה של העירייה בשנת . 1"  

צפוי בעקבות העמקות פעולות הגבייה לחייבי� אשר בחרו לא , 2006בשנת 

י "חות חנייה ע" דו53,277 נרשמו 2005בשנת . 3; להסדיר חוב� לעירייה

, 2005חות שנרשמו בשנת "מתו" כל הדו. 4; פקחי רשות החנייה העירונית

לא שעדיי� ,  בקשות להישפט197, כמו כ�. ח" בקשות לביטול דו5,274הוגשו 

י "טופלו ע, 2005שהוגשו בשנת , ח" הבקשות לביטול דו5,274מתו" . 5; טופלו

 הקנס – 1,  בוטלו419 בקשות מתוכ� 1,550, היוע# המשפטי של העירייה

, עבודת הפיקוח על רשות החנייה. 6; י היוע# המשפטי" נדחו ע1,130, הופחת

ייה במשרה  עובדת עיר–י מנהלת רשות החנייה "מתבצעת על בסיס יומי ע

         ".   י החברה הכלכלית"וכ� ע, מלאה

  .לנצל את זכותי לשאלת המש", ברשות", ני רוצהא  :יא ב� גלג

מה , ח"ביקשתי לדעת מבי� אלו שערערו על קבלת הדו, בשאלה החמישית  

ואת� ציינת� בתשובה . ח"אחוז המערערי� שבעקבות פניית� בוטל הדו

ממה ,  ואז יש פירוט1,550 טופלו ,ח" בקשות לביטול דו5,274שמתו" 

 �  . הבקשות הללו1,550מורכבי

 פחות 5,274.ה, כלומר.  הפניות האחרות3,124.היא מה קרה ל, השאלה שלי  

 בקשות 1,550של , אדוני ראש העיר, וכשאני מנתח את התוצאה, 1,550

 אני בחישוב קל מגיע – מתוכ� בוטלו 419.ואני מגיע למסקנה ש, שטופלו

. ובוטלו, חות שהגישו תושבי� באמצעות� ערעור" מכלל הדו27%.שלמסקנה 

 מבי� הנתוני� שאת� –זה אומר שכל פנייה שלישית של תושב שהגיש ערעור 

 �, וכנראה שיש מוטיבציה די טובה לתושבי�.  למעשה התקבלה–הגשת

א� שליש מהפניות נמצאות כמוצדקות , חות שלה�"להגיש ערעור על הדו
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) �  ).הצגת�בנתוני� שאת

  .אני אחלק את התשובה שלי לשני�: ד קר� קדמי"עו

,  במר#–אנחנו פועלי� ממש בימי� אלה , חות" דו4,000בנוגע לבער" , ראשית  

ודר" אגב (, שנוצר' פקק' ואנחנו מאוד מקווי� שאותו –א� יורשה לי להוסי% 

חות חנייה אלא בכל מסגרת התביעה "לאו דווקא בעניי� דו, הוא נוצר

  . יוסר בקרוב, )וניתהעיר

  ? ה� בטיפול3,124.את אומרת שהז  :יא ב� גלג

  . נכו�  :ד קר� קדמי"וע

אני מתייחס לעובדה שכשליש מהפניות . א קיבלתי תשובה לשאלה השניהל  :יא ב� גלג

  .  נמצאו כנכונות, שנבדקו

 10%.מתוכ� כ, חות" אל% דו53.נרשמו כ, א� תראה, חות"בנוגע לדו  :ד קר� קדמי"וע

כ "משמע בסה.  שליש נמצאו מוצדקות– שערערו 10%ומתו" אות� , ערערו

חות שנרשמו "מדובר באחוזי� מאוד מאוד מינוריי� יחסית כלל הדו, הכללי

  . בעיר

אחרי , שיהיו נתוני� מלאי� גבירתי היועצת המשפטית, ותי מעניי� לדעתא  :יא ב� גלג

 אותו יחס שהיה עד  הא�– 2005שלמעשה תגמרו לנתח את כל הנתוני� של 

הא� , שהוא יחס של שליש מכלל הפניות שנבדקו ונמצאו כנכונות, עכשיו

�  .יהיה נכו� ג� ביחס לשאר הנתוני

  )מדברי� יחד( .שה� יהיו מלאי� , אני אשמח שהנתוני� יובאו  

מאז , רק בהערת אגב אני חושב שזה לא מקרי שהנתוני� ה� כמו שה�, אגב  

  .  לטוב ולרע–י שהנושא הועבר לגור� פרט

 מכלל הערעורי� 2% א� –לגבי העניי� הזה , ל דר" ההשאלהע: ד עמוס גבריאלי"וע

�... המשמעות היא שא� כל התיקי� ש, שמוגשי� לבתי המשפט מתקבלי

אבל יש , אז האחוז היה גבוה הרבה יותר, לבתי המשפט היו מגיעי� לערעור

י של מישהו שכ� מגיע יש כבר שיקול דעת ראשונ, כבר סקרינינג ראשוני

 אלא –ולכ� היכולת היא לא לבדוק כמה מכמה . ערעור או לא מגיש ערעור

  . כמה מאלה שהגישו
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זה , מכל המשפטי�:  כמו שאתה יכול להגיד.אי אפשר לבוא ולהגיד מכל  

  )מדברי� יחד(. פשוט לא הגיוני. היחס לערעור

  . קוח החנייהיבוא לכא� דיו� על כל נושא פי, ברי�ח :חמו.הודה ב�י

 א� אנחנו – בקשות לביטול 5,274, 2005א� לוקחי� בחשבו� שהוגשו בשנת   :דובר

כי א� אתה מקבל בקשה לביטול בינואר ? למה חצי(מחלקי� את זה לחצי 

,  מתוכ�1,550וא� טופלו ) 2000אז זה , ואתה מקבל בקשה לביטול בדצמבר

 מה שהיה לפני שנה ולפני כי אני רוצה להזכיר את. אני חושב שזה הישג אדיר

�   .ש� היו אחוזי� מועטי� ש. שנתיי

נוכל , יהיה לנו עוד דיו� על נושא פיקוח חנייה. גיא לשאילתא הבאה.  ודהת :חמו.הודה ב�י

�  .להביא את כל הנתוני

  הנחה/בדבר הגופי� והנכסי� הזוכי�  לקבלת פטור, שאילתא של גיא ב� גל.  ב      

  ;ארנונהמ            

או הנחה /קבל פטור ולשאילתא השניה נוגעת לגופי� ונכסי� שזוכי� ה  :יא ב� גלג      

  .8.2.2006.היא הוגשה ב. מארנונה

להמלי# על מת� פטורי� והנחות לגופי� , בסמכותה של רשות מקומית"  

המלצות הרשות המקומית . מארנונה בתחו� הרשות המקומית, ומוסדות

ני� את אישור משרד הפני� ונעשי� בכפו% טעו, בדבר מת� פטור או הנחה

�  .לקריטריוני� מסודרי

מי , לרשות מקומית שיקול דעת רחב בכל הקשור להמלצתה, יחד ע� זאת  

  .יהיו הגופי� שיזכו במת� הפטור או ההנחה

גופי� או עמותות זוכי� , כמה מוסדות. 1: ברצוני לשאול, לאור האמור לעיל  

אני . (את שמות הגופי� הזוכי� בפטור מלאנא לציי� ? לפטור מלא מארנונה

גופי� או עמותות , כמה מוסדות. 2; )לצערי, זה לא נית� פה. נא לציי�: מדגיש

ביקשתי לציי� את שמות הגופי� הזוכי� להנחה , שוב? זוכי� להנחה בארנונה

בי� המוסדות הזוכי� מ. 3; אני רואה לצערי בתשובה שזה לא בוצע, וג� פה

. 4?;  אילו מה� אושרו לראשונה בשנתיי� האחרונות,לפטור או הנחה

בכמה מסתכמי� שיעורי ההפסד להכנסות , במונחי� של אובד� הכנסות
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כתוצאה מהפטורי� וההנחות הניתנות על בסיס שנתי לכלל , העירייה

ג� כא� אני לא ממש רואה " ?על בסיס שנתי, עמותות, גופי�, המוסדות

  .  תשובה לשאלה הספציפית הזאת

  ,  באופ�2002חוק השתנה בסו% ה  :ייל יוניא�א

אתה אמור לקרוא את תשובת ראש העיר , ל"אדוני המנכ, פני התשובהל  :יא ב� גלג

  .כ" אתה אמור לעשות. לפרוטוקול

  .שיבינו כא�, אני את� ל" רק הקדמה, אל  :ייל יוניא�א

היתה לה את הזכות לפטור , בעצ� הרשות המקומית לכאורה, 2002עד   

שהרשות לא יכולה לפטור , ל" יצא חוזר מנכ2002בסו% . ות מארנונהעמות

.הסטטוס השתנה מ, זאת אומרת. ואנחנו רק ממליצי�, עמותות, מארנונה

  . צפונה2003

 13כ הרשות המליצה על "בסה, 2004.2005.ומאז שהסטטוס השתנה ב  

  . י משרד הפני�"שאושרו ע, עמותות

אלה דברי� שה� פתוחי� . ל העמותותאי� שו� בעיה לתת ל" את הרשימה ש  

�  .אנחנו נביא את זה בתפוצה לכול�, אי� שו� בעיה. ושקופי

  �זה בלתי אפשרי כי ללכת עכשיו , מה הפסד ההכנסות, לבוא ולחשב היו

לראות את השטחי� , אני צרי" לעשות מדידות, � פטור מארנונה� –לראות 

�  .שלה� ולהגיד לפי איזה סיווג אני מחייב אות

זה ג� לא פונקציה . זה לא דברי� שה� עלות מול תועלת שאני יכול לעשות  

  .שלי

כי אי� לי , השאלה היא לא רלוונטית. י החוק ה� הגישו בקשה"עפ. יש חוק  

אני ממלי# או לא , יש קריטריוני�, ברגע שמישהו מגיש. פה שיקול דעת

�  .  וזה בסמכות משרד הפני�, ממלי# לפי הקריטריוני

שבחוק ההסדרי� , )וזה לא כתוב כא�(שיש עמותות , ר שצרי" להגידעוד דב  

יש לה� , גופי� כמו אוניברסיטאות וגורמי� אחרי�. עצמו ה� קיבלו פטור

זה בכלל לא עובר דר" , ולכ�. חלק� פטור מלא,  חלק� פטור חלקי–פטור 

  .זה בתו" החוק. הרשות
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  .צהלא ממלי.רק על דברי� שהרשות ממליצה, אני מדבר פה  

בתפוצה לכל ,  העמותות13אנחנו נשלח את הרשומה של כל , לגבי הרשימה  

  .חברי המועצה

אני אשמח . קיבלתי תשובה למה השמות לא צויינו, שוב, ני מבקש לשאולא  :יא ב� גלג

  .לקבל את הרשימה העדכנית

  , אלא כמה כ�–לא ציינת� איזה מוסדות זוכי� להנחה   

  . את זההוא אמר. קבלת :חמו.הודה ב�י

כמותית ציינת� בתשובה כמה ,  שפה לפחות–יש אבחנה בי� פטור מלא , אל  :יא ב� גלג

)�  .אבל לא התייחסת� בכלל לגופי� שזוכי� להנחה, )בלי לציי� מי ה

  . י חוק"הנחה זה עפה  :ייל יוניא�א

הוא , כשחבר מועצת עיר שואל שאילתא אינפורמטיבית, תראה. ה לא קשורז  :יא ב� גלג

שבעטיה , אז א� יש בעיה אינפורמטיבית או טכנית.  לקבל תשובהמצפה

לא ברור לי למה לא , א� לא.  תסביר למה–אתה לא מסוגל לספק את המידע 

  .קיבלו הנחה בארנונה, קיבלתי תשובה איזה מוסדות וכמה

  ?תה מדבר רק על עמותותא  :ייל יוניא�א

  .גדרה רחבה יותר מעמותותה. גופי� ועמותות, ני מדבר על מוסדותא  :יא ב� גלג

  .א� אפשר לקבל את המידע המשלי�, אז שוב  

אבל כנראה , אני חושב שהשאילתא נוסחה בצורה די ברורה, אני לא יודע  

  .שלא מספיק ברורה

גופי� , אבל מוסדות. גופי� ועמותות אי� לי יכולת לתת ל", מוסדות, לא, אל  :ייל יוניא�א

  .ה צרי" לעשות בדיקהז, רי� באופיי�"ועמותות שה� מלכ

  .ז אני כיוונתי לכיוו� הזה ולא קיבלתיא  :יא ב� גלג

, לא ברור לי למה אתה לא מסוגל להגיד לי מה  אובד� ההכנסות, ולדבר השני  

 �כל מה . הוא שיל� ארנונה, מהנחה או פטור' נהנה'כי עד הרגע שגו% מסויי

, פאקטו.� דההוא ללכת לחשבו� ארנונה האחרו� שהוא שיל, שצרי" ללכת

  .  'וכו

  , זה לא קשור.א� הוא חדשו  :ייל יוניא�א
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א� אפשר לא עד ישיבת , אז לכל הפחות הייתי כ� מבקש לקבל. קיי.וא  :יא ב� גלג

את המידע המשלי� של , )בהנחה שהנתוני� זמיני�(המועצה הבאה 

  .השאילתא הזאת

  )מדברי� יחד(. שמות העמותות ואת הגופי� שקיבלו הנחה  

  ;צעות לסדרה .  2  

שמעו� פר# , 2אתה פסחת על סעי% . ני רוצה להתעכב לגבי ההצעות לסדרא  :ינה פזר

. שנה וחצי, 2005יש לנו פה שתי הצעות לסדר מחודש ינואר , עכשיו. איננו פה

ויש הצעה לסדר ; שזה כבר מעל לשנה, יש הצעה לסדר אחת מחודש מר#

  .אחת מחודש אפריל

  �שכל ישיבת מועצה אנחנו ,  צחוק מעצמנואני חושבת שאנחנו עושי

�  . פע� סיבה אחרת, פע� מגיש ההצעה איננו.  לא חשוב מה הסיבה.מעבירי

  .ה אותה סיבהז  :ייל יוניא�א

  .פע� מגיש ההצעה איננו, אני אומרת פע� זו סיבה אחרת, א משנהל  :ינה פזר

  .הוא שמעלה אותה, בדר" כלל נהוג שמגיש ההצעה נמצא  

כי יכול להיות שמישהו . אי אפשר לעשות צחוק מעצמנו, שבתמה שאני חו  

מכיוו� שאלה , אחר רוצה להעביר הצעה לסדר ופשוט אי אפשר להכניס אותה

�  .חוסמי

א� יש ייעו# משפטי . פשוט להסיר את ההצעה לסדר, מה שאני מבקשת  

�  .  כי זה פשוט לא יפה.שאפשר להביא אות

אני ישבתי ע� שמעו� , לקראת הישיבה הזאת:  דבר אחדאני יכול להגיד ל"  :חמו.הודה ב�י

  .   היו� הוא הודיע שהוא לא מגיע. והוא אמר לי שהוא מגיע

אז , פע� שלישית שהוא הגיע; אז הוא יצא להתפלל, ע� שעברה הוא הגיעפ  :ינה פזר

  . אני חושבת שזה טע� לפג� )מדברי� יחד(. הוא יש�

  . הוא לא חייב להופיע.או לראות,  צריכי� לדו�,רגע שהוא מופיעב: ד יפתח אלגוב"וע

. וזה טע� לפג�, זה פשוט חוס� הצעות אחרות. ה צרי" לרדת מסדר היו�ז  :ינה פזר

  ,שנה וחצי

אני מביא ג� את ההצעות שבתור אחריה� , לישיבת המועצה הבאה, ברי�ח  :חמו.הודה ב�י
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  . אי� שו� בעיה. אני מעלה את זה לדיו�, וא� הוא לא מופיע

אנחנו דיברנו על הנקודה הזאת , במועצת העיר,  לפברואר2.ב, ק להזכירר: ר אמיר גבע"ד

כשאני ביקשתי חוות דעת משפטית על השיטה הזאת ועל , ומתו" הפרוטוקול

בתיה תחרי� לו : "אתה אמרת לתו" הפרוטוקול, העיכוב בהצעות לסדר

  ". אותו

ני רוצה לשמוע מהו הנוהל א, עברו שלושה וחצי חודשי�,  עד היו�2.2.מה  

  .והטיפול בה�, הנכו� להגשת הצעות לסדר

, א� הוא לא יופיע. יובאו ג� ההצעות לסדר הבאות, אמרתי, ישיבה הבאהב :חמו.הודה ב�י

  .יועלו ג� ה�

 בלי קשר –של כל חבר מועצה , ני רוצה לפנות למבח� הסבירות הממוצע פהא  :יא ב� גלג

של פרשנות , יש פה ריטואל שחוזר על עצמו. ציונילשיו" אופוזיציוני או קואלי

, אדוני ראש העירייה, אתה מוביל אותהש, שאני באופ� אישי מערער עליה

  .  הוא סדר הגשת�, שהקריטריו� היחיד והברור לדו� בהצעות לסדר

שאתה מתעקש ללכת , ע� הפרשנות הדבקנית הזו של", נניח שאני זור� אית"  

  .על פיה ועל פיה בלבד

באופ� שיטתי לא מגיע , יש פה מצב שחבר מועצת עיר בש� שמעו� פר#  

ואז , אות� ההצעות שלו א% פע� לא נדונות, כתוצאה מזה. לישיבות המועצה

 כולל עבד" –י חברי מועצה אחרי� "אי� שו� סיכוי שהצעות שמוגשות ע

  �  . לעול� לא יידונו.הנאמ� ואחרי� ג

יבת המועצה הקודמת וג� ש� הופיע אני ג� קראתי את הפרוטוקול של יש  

 אני –לפחות לתחילתה הגיע שמעו� פר# , סעי% הצעות לסדר ולישיבה הזאת

, מטעמי� של", ומשו� מה.  וקראתי אותה בעיו�–במקרה לא הייתי בה 

 .ושוב,  הוא לא היה–ועד שהגעת כבר אליו , בחרת לדלג ג� על הסעי% הזה

  .רייהאדוני ראש העי, אז אני לא מייחס ל"

  )מדברי� יחד(. וא היה בישיבה והוא יצאה  :חמו.הודה ב�י

  .אבל אתה, ני לא מייחס ל" זדו�א: ר אמיר גבע"ד

  . ולא חזר' אני יוצא להתפלל וחוזר'אומר , אד� בא.הב�? ז יותר מזהא :חמו.הודה ב�י
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  . ני לא סיימתי את דברי עדיי�א: ר אמיר גבע"ד

שבשונה ממי ,  יותר מפע� אחת ציינתאבל אתה, אני לא מייחס ל" זדו�  

 אמרת שאתה –יצחק וולד ,  ראש העירייה היוצא–שהחלפת אותו בתפקידו 

כדי לבלו� יוזמות והצעות , לא מתכוו� להשתמש ברוב שיש ל" במועצת העיר

שכנראה , כחבר אופוזיציה, אבל הרוש� שאני מקבל. לדיו� של חברי מועצה

 לא –" הנאמ� הגיש לפני למעלה משנה שהצעות שעבד, נוח ל" מהמצב הזה

י שיטת" והפרשנות הסובייקטיבית "ועפ, הגיעו עד היו� לשולח� המועצה

  .ה� ג� לעול� לא תגענה, של"

הא� הפרשנות שהקריטריו� , היועצת המשפטית, אז אני רוצה לקבל תשובה  

הא� הוא האורי� , י סדר הגשת�"הוא רק עפ, היחיד לדו� בהצעות לסדר

  .אני חושב שלא? � שעל פיו אפשר לפרש את פקודת העיריותוהתומי

נביא את ההצעות , בישיבת המועצה הבאה, ני אמרתי ואני חוזר עוד פע�א :חמו.הודה ב�י

א� הוא ,  אני אעמוד על כ" שא� שמעו� לא יהיה פה.לסדר כשהבאות בתור

 מה אתה. אנחנו נעלה את ההצעות הבאות בתור, יהיה פה או לא יהיה פה

  .אני ידעתי שהוא מופיע. אני הגעתי היו� בשש וחצי לישיבה הזאת? רוצה

סת� ? שהשאילתות לא מצורפות לסדר יו� כמו ההצעות לסדר, ש אגב סיבהי  :יא ב� גלג

  ?או מה, או פשוט כי חוסכי� בדפי�, זה נעשה באופ� מכוו�. הערת אגב

  .זה החוק, לא  :דובר

  ,  לא את התשובה–שאילתא עצמה מה לא נית� להגיש את הל  :יא ב� גלג

לעניות , ברגע שמופיעה על סדר היו� הצעה לסדר. ש פה שאלה עקרוניתי: ד יפתח אלגוב"וע

�יש ל" פרשנות , יהודה  . או לדו� או לדחות את זה באותו מעמד, דעתי חייבי

  . ובתיה תתק� אותי, לא נכונה

ולא מודיע שהוא איננו , דו�א� מגיש ההצעה עומד על כ" שההצעה תי: ד בתיה ברא%"עו

או איש אחר מחברי המועצה עובר על אותה , מגיע לישיבה או מסיר אותה

אבל זכות� של . אז ההצעה תלויה ועומדת, הצעה ומקבל אותה במקומו

להוריד ,  להעלות לסדר היו� את הבקשה– ולו אחד מה� –חברי המועצה 

�  )מדברי� יחד(. ובזה בא לציו� גואל. את ההצעה שהוגשה מסדר היו
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  )מדברי� יחד(. ואז לא צרי" לדחות את זה יותר  

, זה טע� לפג� ששנה וחצי לא דני�, אמרתי שלא ייתכ�, ני בתחילת דברייא  :ינה פזר

וביקשת� להוריד את זה . בהצעות לסדר ולא חשוב כרגע מה הסיבה, הרי

� שבישיבת המועצה הבאה במידה, אבל מאחר וראש העיר אמר. מסדר היו

אז  )מדברי� יחד(. ונגמר עניי�,  זה ירד מסדר היו�–ומגיש ההצעה לא יגיע 

  )מדברי� יחד(. קיבלתי את מה שאתה אומר

הא� הפרשנות שהדבר היחיד , א קיבלתי תשובה מהיועצת המשפטיתל  :יא ב� גלג

לאו , אני יודע שיש עיריות שמביאי�? הוא סדר הגשת ההצעות, שקובע

  .י סדר ההגשה"דווקא עפ

ד "חתו� עו. על אות� שאילתות לא חתו� שמעו� פר# לבדו, וד� כלק: ד עמוס גבריאלי"וע

א� רוצי� , ד ללקוחות"כדרכ� של יחסי� בי� עו )מדברי� יחד(.... יוסי 

לבוא , להתעסק בדבקנות אז אפשר לבקש מהמציע שהוא לא חבר מועצה

  .ולתת את ההצעה

שמישהו , מת קולו של גיא ב� גלמני, עולה פה החשש. יש לי הצעה פרקטית  

ה� דבר , מאחר וההצעות שלו. פה חושש או לא רוצה לדו� בהצעות שלו

 כי זה הרי נות� טע� לישיבות –וכולנו רוצי� לדו� בה� , שכולנו עורגי� אליה�

  , המועצה

  ,משל בנושא ניגוד ענייני�ל :חמו.הודה ב�י

  .חברי מועצה נזעקו והצטרפו אליההצעה פנטסטית ששמונה . משלל: ד עמוס גבריאלי"וע

  .שבעה  :חמו.הודה ב�י

  . שמיני זה היה יוניה: ד עמוס גבריאלי"וע

בואו נדו� , פתוחה, נחליט החלטה שמית. בואו נדו� בהצעות, ואני מציע  

ואי� , שכי% לדו� בה�. ... בישיבת מועצה הקרובה בהצעות לסדר של גיא ב� גל

  )מדברי� יחד(. מה להפסיד

בואו נדו� . לבוא לפה לערב של� ונקרא לו ערב ב� גל, יהודה, מוכ�אני   

  )מדברי� יחד(. בהצעות של מר ב� גל

–ישיבת מועצה הבאה , אמרתי בתחילת הדברי� כשרינה שאלה, ברי�ח :חמו.הודה ב�י
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  )מדברי� יחד(? מה הבעיה. ההצעות לסדר של גיא ב� גל יובאו

  .יני מבקש הצבעה לגבא: ד יפתח אלגוב"וע

מי בעד להוריד את ההצעות של : ההצעה של יפתח עומדת להצבעה, חברי�  :חמו.הודה ב�י

�  )נערכת הצבעה(? אלה שמופיעות פה, שמעו� פר# מסדר היו

  .  פה אחד–עד ב  

  

   הורדת ההצעות לסדר של שמעו� פר+ מסדר היו� אחד  פה מאשרי�:130'  מסהחלטה

  

אני מציע שכל ההצעות לסדר , ר בבלג� הזהכדי לעשות סד: ש לי הצעהי  :ני כברהב

 פשוט מאוד מאבדות את תור� וה� עוברות לסו% –שהמגיש לא מגיע לדיו� 

  )מדברי� יחד(. זה הכל. התור

  )מדברי� יחד(. י פקודת העיריות"ש הלי" מסודר עפי: ד יפתח אלגוב"וע

  :30.4.06ישור פרוטוקול מועצה מיו� א   .3

המימו� , מתבצע בכרגע שהשיפו# ש החלטנוש "מער ה"לעני� תב. יש לי הערה  :ייל יוניא�א

  .   מביטוח לאומי או מקר� של� ולא הוספנו מקר� השבחהיהיה

אחד הסעיפי� מדבר על הגדלת , בתוספת לסדר היו� שנשלחה ביו� ראשו�  

שמקור המימו� יהיה קר� של� וביטוח , אנחנו דיברנו ש�. ש"ר המע"תב

  .לאומי

כי , ש כרגע עומד כאב� שאי� לה הופכי�"והמע, קח זמ� בוועדהמאחר ולה� לו  

 כדי שנוכל" או השבחה/ו"מבקש לתק�  אני –צרי" לסיי� את השיפו# 

  . להוציא את זה מההשבחה ואחרי זה לקבל החזר

  .אדוני ראש העירייה, ני מבקש להעיר הערה בקשר לאישור פרוטוקולא  :יא ב� גלג

והעירייה עומדת ביעד ,  חל שיפור משמעותילאחרונה. קוד� כל אני מבר"  

את הפרוטוקול בטר� , שהיא הבטיחה והיא אכ� מביאה לעיו� חברי המועצה

 אני חושב שזה חוס" – למי שזה נוח –באינטרנט , מתחילה הישיבה הבאה

�  .זה טוב, דפי

שסדר היו� של המועצה , אני רק מבקש שתעמוד ג� בהבטחה המקורית שלה  
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לפני ,  יפורס� בזמ� אמת באתר העירייה–א פע� ולא פעמיי�  כפי שנאמר ל–

את� לא פע� . סדר היו� שיתפרס� לפני .מראזה דבר שנ. ישיבת המועצה

  .זה רק, ולא פעמיי� הצהרת� שאי� לכ� מניעה

מה , תודה רבה .תכניסו את סדר היו�, יו� ראשו� כשיחידת המחשב פהב :חמו.הודה ב�י

  ?  עוד

לגבי הסעי% על האצלת סמכותו של ראש העיר למנהלי , אלהש לי שי  :ינה פזר

. לחתו� על התחייבויות כספיות של העירייה לצד חותמת הגזבר, היחידות

ראש האג% או , בישיבת וועדת כספי� שאלתי עד איזה סכו�, אני בזמנו

�  .זה דבר אחד. ופה לא מצויי� בכלל, המחלקה יהיה רשאי לחתו

  .להכי� נוהל לגבי הרשאות, המבקרהיתה הצעה של , דבר שני  

הא� , ודבר שני; אג% יכול לאשר/עד איזה סכו� מנהל מחלקה, השאלה שלי  

  ?והכינו נוהל שיהיה מסודר, באמת קיבלו את הצעתו של המבקר

  .אני לא יודע על איזה נוהל המבקר דיבר. ש נוהלי  :ייל יוניא�א

   �חתמו עד , והיחידות מנהלי האגפי� –יש נוהל שמדבר על זה שמי שחות

  .בלי שו� קשר, חייבי�. היו� על כל הזמנה

, ל לא חות�"המנכ, בכל ההזמנות השוטפות. ל"זה את המנכ, מה שהורדנו  

  .רי�"אני חות� רק על תב. אני לא חות� יותר. כדי שהדברי� ילכו יותר מהר

  .דנא וחותמי� כל הזמ�.מנהלי היחידות חתמו מקדמת  

מועצת העיר מאשרת פה אחד את : "פה כתוב. א כתוב ככההחלטה זה לב  :ינה פזר

האצלת סמכותו של ראש העיר למנהלי היחידות לחתו� על התחייבויות 

שיקול הדעת בקשר לסכו� הכספי עליו .... בצד חותמת , כספיות של העירייה

אתה לא . אז זה לא בדיוק". ל העירייה"ישמר למנכ, יחתמו מנהלי היחידות

  ? אתה שמור אצל"–רי� "באומר שרק את הת

לא כוו� להתחייבויות כספיות . זה רק הזמנות עבודה, מה שמדובר ש�, אל  :י ב� חמואב

�ל וג� "ג� המנכ, על זה עדיי� ממשיכי�. של שיקי� או תשלומי� או חוזי

�  . ל ואני"עדיי� חותמי� המנכ, רי�"על כל התב. אני לחתו

היו� חותמי� . י� ארבעה אנשי�שהיו חותמ, הדבר היחידי זה בהזמנות רכש  
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�  . ל"זה המנכ, אחד פחות: שלושה אנשי

  ?א� במילא עושי� את זה, ז מה האצלת הסמכותא  :ינה פזר

י "עפ. והוא לא היה מחוייב לחתו�, מנהל היחידה חת� עד היו�. ני אסבירא  :ייל יוניא�א

�  .ראש העיר והגזבר: פקודת העיריות חייבי� לחתו� שני אנשי

הוא האציל , ברגע שאני לא חות�,  עכשיו. האציל לי את הסמכותירראש הע  

 ברגע שאני –כי שניי� חייבי� לחתו� . למנהלי אגפי�, כאילו, את הסמכות

�אבל הוא חת� כבר בכל . לכאורה במקומו חות� מנהל האג%, לא חות

  . מקרה לפני כ�

  �ומנהלי , ל" שהסמי" מנכ–ראש עיר , גזבר: היו שלושה חותמי� עד היו

 אז כאילו מנהלי האגפי� חותמי� במקו� –ל יצא "עכשיו המנכ. היחידות

  .זה הכל. אז היה צרי" להאציל לה� את הסמכות, ראש העיר

  �  .ללא הגבלת סכו�, כל סכו

  .פה אחד? 3פשר לאשר את סעי% א :חמו.הודה ב�י

  

  . 06/0430/את פרוטוקול המועצה מיו�  אחד  פה מאשרי�:230'  מסהחלטה

  

  : בתיקו� מימו� פרוייקט הפארק21.5.06רוטוקול וועדת כספי� מיו� פישור א.   4

שיבוא ,  שער העירסעי% למעט פרוטוקול ועדת הכספי� מובא לאישור :חמו.הודה ב�י

כל שאר הסעיפי� עומדי� . ובניהתכנו� הוועדה ללבחינה מחודשת במליאת 

  .נ�על כ

בינתיי� שאר הדברי� . ר העיר בקיזוז הסכו�אני מבקש לאשר את שע, אל  :ייל יוניא�א

�  . צריכי� להיות מבוצעי

זה על הפרוייקט שער  )מדברי� יחד( מיליו� 5שער העיר היתה הגדלה של   

', אולמי השרו�'ליד , נרב שבוני� את שני המגדלי� של מבמקו�, העיר

 ויש לעשות,  מיליו� שקל6 היא מקבלת היטלי� של .העירייה עושה ש� פיתוח

�חניה , רצועה אקוסטית, גינו�, כביש גישה, פיתוח של כבישי�.  פיתוחש

 70 –מההיתר , מקורה שזה היה חלק מההתחייבויות שלנו בוועדה המחוזית
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  )מדברי� יחד(. חניות מקורות

זה היה בתוכניות , היה כמו בפריז רצינו לעשות. שני דברי� רצינו להוסי%  

,  היו� קיבלתי מהמפקח–המונומנט . תהמקוריות וזה ירד מבעיות תקציביו

  .   מיליו� שקל1,6עלותו , מנהל הפרוייקט

 במקו� של הטנקשזה ה, ללא המונומנט, אני מבקש כ� לאשר את התקציב  

  )מדברי� יחד(. מורידי� אותו. מיליו� שקל 3,5של ,  מיליו�5.97

קש כ� אבל אני מב, צרי" לדו� בזה.  חניות מקורות21אנחנו רצינו להוסי%   

כי במקו� הסכו� הגדול הזה , צרי" לדו� בזה. לאשר את התקציב

�לבטל את מגרשי הטניס ',' גלי השרו�'יש רעיו� שהובא ל, שמשקיעי

וכרגע קיבלנו את , הקיימי� ולבנות מגרשי טניס חדשי� על רצועת המוביל

  . ל מקורות"ההסכמה העקרונית של מנכ

 חניות 100ונקבל , חניות מקורות 21 כי לא נשקיע –ואז נחסו" ג� כס%   

�אבל . ונוכל לבנות מגרשי� חדשי� ברצועת המוביל, במקו� המגרש היש� ש

�  .אלו שאלות שצריכות לעלות ג� בדירקטוריו� מפעל המי

, יש רעיו�.  חניות מקורות70העירייה מחוייבת להקי� , בפרוייקט שער העיר  

  .ות גבוה מאוד חניות מקורות שיש לה� על21במקו� לעשות עוד 

  ?בל זה האישיו עכשיוא  :יא ב� גלג

  .ממה היא נובעת, אני מסביר מה ההגדלה, אל  :ייל יוניא�א

  �  .והיא נובעת מהוספת חניות מקורות, היא נבעה מהמונומנט שאנחנו מורידי

כי א� . אבל ייתכ� ובסו% לא נבצע אות�, את� מאשרי� את החניות, עכשיו  

, נחסו" הרבה מאוד כס%, מקו� מגרשי טניסנעשה ש� חניה לא מקורה ב

�מגרשי טניס חדשי� על רצועת , נקבל הרבה יותר חניות ונבנה מפעל המי

להפו" את השטח הזה , הגענו להסכמה ע� מקורות. 'אחלה'ליד , המוביל

 �  . מגרשי טניס4.5לשטח מגונ� ע

  �  .זה רעיו� שעוד צרי" לעבור במפעל המי

שלדעתי הפרוטוקולי� של וועדת הכספי� ה� יותר , הערתי בזמנואני , יילא: ר אמיר גבע"ד

�  .מדי תמציתיי
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  �אבל . מי התנגד וכדומה, כי לפחות כתוב מי נמנע, יש פה שיפור מסויי

או שמישהו , אני מנסה לחשוב בעיניי� של מי שלא השתת% בישיבה, באמת

�מש אי מ, מקריאה של הפרוטוקול כפי שהוא מוגש. לא חבר בוועדת הכספי

לסעי% , למשל, אפשר לדעת מה היה בדיו� ואת כל הסיפורי� שעכשיו סיפרת

קצת להכניס יותר ,  יושבת ש� מרי.לדעתי,  קצת יותר. זה פשוט–הזה 

  )מדברי� יחד(. אני חושב שצרי". 'בשר'

. התיקו� שצויי� הוא בתיקו� מימו� פרוייקט הפארק, סדר היו� שהוגש לנו  :דובר

  . ו� מימו� שער העיר ולא הפארקהכוונה היא לתיק

  .אחד.ושר פהא? יש הערות? פשר לאשר את הפרוטוקולא :חמו.הודה ב�י

  

) ב"המצ( 06/0521/פרוטוקול ועדת כספי� מיו�  אחד  פה מאשרי�:330'  מסהחלטה

  .בתיקו� מימו� פרוייקט הפארק

  

   30.4.06תמיכות מיו� ועדת ישור פרוטוקול א   :5 

  בהתא��%50 ל�%30לעמותות השונות מ ח תמיכות שיועברו" עגדלת מקדמותה :14

  .החלטת משרד הפני�ל

  ).תוספת לסדר היו� (14 ביחד ע� סעי% 5אני מבקש את סעי%    :יהודה ב� חמו

מאחר ועבר כבר .  בעמותות30%.ש, כמו שאת� זוכרי�, עצ� היה לנו בנוהלב

 המקומי קיבל השלטו�. חודש אפריל ועדיי� אי� החלטה על הנוהל החדש

ואנחנו רואי� כא� את עמותת השחמט .  עד סו% יוני50%מכות לתת עד ס

בהתייעצות ע� שרית דנה סגנית ,  מדבר על זה14סעי%  (30%במקדמה של 

  ).היוע# המשפטי לממשלה

 � לתת לה� . 30%.כל אלה שקיבלו עד היו� אישור ל, אנחנו בעצ� רוצי

50%  .  

  .  מי קיבל עד היו�–הוועדת תמיכות נחנו חילקנו לכ� עכשיו את א

ס אושר "ר כ"מועדו� הכדורגל בית; מועדו� השחמט אושר בוועדת תמיכות

; אושר במועצה' ירוק עלה; 'קר� המוסיקה אושר במועצה; ג� במועצה
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  .כדורע% אושר במועצה

יש סמכות לוועדת התמיכות להמלי# למועצה לאשר עד , ל"י חוזר מנכ"עפ

ידכ� . טר� אושר על–י וועדת התמיכות "ט אושר עמועדו� השחמ. 50%

30% , �  .50%מבקשי� לאשר לה

  . זה לא כל העמותות, ושעלה בוועדת תמיכות, מה שמופיע פה. ש לי שאלהי  :ינה פזר

  .    רק מי שהגיש ועבר את הקריטריוני�  :יהודה ב� חמו

, כות להגישהא� ה� יודעות שה� צרי? מה ע� יתר העמותות, שאלה שליה  :ינה פזר

�  .כמוב� ברגע שיש לה� את כל המסמכי

  .היתה פנייה בכתב לכל העמותות  :יהודה ב� חמו

  ?שה� לא צריכי� את הכס%, זאת אומרת? זה רק אלהו  :ינה פזר

  )מדברי� יחד(. לא צריכי� או לא הגישו  :יהודה ב� חמו

. דזה אח.  יכולי� לקבל מקדמה2005.קוד� כל רק עמותות שקיבלו ב, רינה  

לא עמותות . 2006יכול לקבל מקדמה , 2005רק מי שקיבל . הרשימה סגורה

  .זה אחד. חדשות

  2 .�צריכי� לתת ש� ערבות אישית של . התנאי� לקבלת המקדמה לא פשוטי

שעומד , ידי משרד המשפטי�.כדי שא� הקריטריוני� על, מנהלי העמותה

� יש לנו ערבות – ישתנו ויהיה מצב שה� יצטרכו להחזיר כס%, לפרס� אות

  .אישית

לא לכול� . ה� צריכי� לתת לנו אישור ניהול תקי� רש� העמותות, דבר נוס%  

  .יש

  .כול� קיבלו בדיוור ישיר את החוזר ואת הפנייה, אני אומר  

כתבת� , בפרוטוקול בעמודה החמישית, הערת תיקו� לטעות סופר נוספת  :גיא ב� גל

  ?50%.ללדעתי הכוונה השלמה , "20%.השלמה ל"

  .20%תוספת של , צודק, כו�נ :חמו.הודה ב�י

  ?רציתי לשאול הא� אליצור לא הגישו בקשה  :ח�.משה אב�

מדברי� (. אלי לא הגיעה בקשה. לא בקשה, אליצור הגישו אתמול מכתב  :דובר

  )יחד
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הנוכחי� (? 14 וסעי% 5אפשר לאשר את סעי% ? שאלות נוספות, ברי�ח :חמו.הודה ב�י

  ).הנוכחי� משיבי� בחיוב(? ה אחדפ, )משיבי� בחיוב

  

ב וכ� " המצ06/0430/פרוטוקול ועדת תמיכות מיו�  אחד  פה מאשרי�:430'  מסהחלטה

 30% –ח תמיכות שיועברו לעמותות השונות מ "מאשרי� הגדלת מקדמות ע

  .בהתא� להחלטת משרד הפני�, 50% –ל 

  

  חירת חברי� לוועדת ערר לענייני ארנונהב.   6  

התקועי� יש מספר לא מבוטל של עררי� . יש לנו וועדת ערר לענייני ארנונה  :חמו.�בי בא

  .יש לנו הכנסה משוערת מה�. במחלקת הגביה

מה מזה תקופה ארוכה החברי� לא מתכנסי� .משו�. ועדת ערר חברי יש לנו  

כדי , אני ביקשתי להכניס עוד חברי� לוועדת ערר. מסיבות כאלה ואחרות

  )מדברי� יחד(. לחילופי� אפילו עוד הרכב, אופציותשיהיה לנו עוד 

זאת . ש שלו�"חברי ועדת ערר יש לה� בעצ� סמכות מעי� שיפוטית של בימ  

  . ש מחוזי"זה הופ" להיות בבימ, לאחריה� א� יש ערר נוס%, אומרת

ברי ועדת ערר חייבי� להיות תושבי העיר ונציגי ציבור שה� בעצ� לא ח

�  )מדברי� יחד( .תלויי

  . צריכי� לעמוד בכל הקריטריוני� שה� יכולי� להיבחר למועצה   %ני כברהב

  �  )מדברי� יחד(. אנחנו מוסיפי� עוד הרכב, אנחנו לא מחליפי� את החברי

 אני לא –אני חושב שמ� הראוי , מינינו את האנשי� האלהזוכר שאני לא   

  ?אתה יודע את השמות,  אבי.ה� מתנדבי�, מכיר את  האנשי� האלה

  ,משה זילברשטיי�... אלכס   :אבי ב� חמו

מנת שא� .על, צרי" לעבות את הוועדה. השמות לא אומרי� כלו�, חברי�: חמו.הודה ב�י

 �  . הוועדה תמשי" לתפקד–ייעדרו אנשי

  �כצנלסו� ' מרח, ו�הח איל� בר"את רו: מבקשי� להציע שני חברי� נוספי

  . ר"י נשארת יואת. 14ינאי המל" ' ד איל� צדק מרח"ואת עו, 16

  )הנוכחי� מאשרי�(? אפשר לאשר את זה פה אחד  
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  .מינוי שני חברי� נוספי� לוועדת ערר לענייני ארנונה אחד  פה מאשרי�:305'  מסהחלטה

  ס" כ16כצנלסו� '  מרח022518500. ז.ת, ח איל� ברהו�"רו .1

  ס"כ, 14ינאי המל/ '  מרח025364316. ז.ת, איל� צדקד "עו .2

  

  

   ע� הקבל� רז אחרק05426/'  חוזה מסגדלתה.   7  

  . כי הוא באילת בכנס מהנדסי�, רמי לא הגיע היו�. ש כא� הסבר של רמיי  :ייל יוניא�א

  .שאנחנו מבקשי� הגדלה, יש לנו כא� שתי עבודות בג� הזכרו� ובית העלמי�  

  ; 25%  . רק ב בסמכות המהנדס להגדיל, הגדלה זה בסמכות המועצה  

אני . אני ייצגתי פע� את הקבל� הזה. ני לא יכול להשתת% בדיו� הזהא:  מוס גבריאליע

   )מדברי� יחד( .בחו#

  ?למה מגדילי�, מישהו יודע מה קורה ש�  :וברד

א� אני זוכר , 2002 החלטת מועצה מאפריל . לגבי בית העלמי�.אני אענה  :אייל יוניא�

חברה ", ע"דיברה על זה שבתו" התקנו� של התב, בקדנציה הקודמת, נכו�

  . צריכי� להיכנס לנושא בית העלמי�"מנוחה נכונה"ו" 'קדישא

לא מצליחי� , קדישא' ע� עמותת חב, מ מזה כשנתיי�"אנחנו מנהלי� מו  

של עשרות מיליוני שקלי� , יש ש� השקעות בבית העלמי�. להגיע להסכמות

�  . דונ�150מדובר בבית עלמי� של . לאור" השני

  .יש ש� השקעות מאוד גדולות של העירייה. תעדיי� לא הגענו להסכמו  

מי שבתו" בית העלמי� יש הסכמה . אני לא מדבר על בתו" בית העלמי�  

  .'מנוחה נכונה'שאחרת תתקשר ע� , קדישא' זה עמותת חב, שיעשה את זה

, שש� יש השקעות של כבישי גישה, אנחנו מדברי� על מחו# לבית העלמי�  

  .הרבה מאוד כס%, חנייה, צ"כבישי גישה של מע

, ההשקעה הזאת.  מיליו� שקל השקעה שנעשתה2אנחנו מדברי� היו� על   

�לפחות מהדיווחי� שמקבלי� ( היו� בית העלמי� מלא .הכשירה, בעצ

אנשי� שה� עדיי� , מלא באופ� כזה שג� קנו קברי�, )מחברת קדישא



  05.06.2006  25  שיבת מועצה מ� המניי� י

�שא ה� קדי' יש ש� עדיי� חלקות פנויות אבל לטענת חב, זאת אומרת. בחייה

  . נרכשו

. היא על ראש העיר, י פקודת העיריות החובה לדאוג לקבורה"עפ, דר" אגב  

ובסופו , מאחר וראינו שאנחנו לא רוצי� להיות בני ערובה של א% אחד, ולכ�

מגיעי� אל , באיכות השירות, של יו� א� יש בעיות בקבורה בבתי העלמי�

ואנחנו , היות בני ערובה אז לקחנו החלטה שאנחנו לא מוכני� ל–ראש העיר 

שעוד מנת שמחר בבוקר לא יהיה מצב .על, מתחילי� בבנייה של שטח נקודתי

  . כמו שהיה בתחילת הקדנציה,  יהיו פה קברי�לא מעט

א� אני זוכר (כדי להכשיר קברי� ,  מיליו� שקל עד היו�2.ולכ� השקענו כ  

  . שנתיי�.זה ית� מענה לשנה, ) קברי�600.כ, נכו�

   �גונבי� , גונבי� לנו ש� עמודי�. הבעיה היא שזה במזרח העיר. בעיהיש ש

�  .מקו� מאוד בעייתי. אנחנו נצטר" לשי� ש� אבטחה. לנו ש� שערי

אנחנו מנסי� להגיע להסכמות . קדישא' היתה לנו אתמול עוד פגישה ע� חב  

  .אבל זה לא פשוט

זה היה ג� על המיקו� , ינושל התושבי� שהפג, חלק מהתלונות שהיו בחו#  :חמו.הודה ב�י

שהדיוני� על , אני מניח שג� חברי המועצה החדשי� יודעי�. של בית העלמי�

  . בית העלמי� הנוכחי� מתקיימי� כבר הרבה לפני שהייתי חבר מועצה

הגדלת העבודות בבית העלמי� החדש זה בנוס% , אייל, אור ההסבר של"ל  :ינה פזר

  ?לקברי�',  לחניות וכו– זה בנוס% למה שאישרנו כבר, לחניות

 אני לא מבי� לא� – לאחר ששמעתי את דברי ההסבר של אייל –אני קצת   :אברה� מולה

�. זאת השאלה? אנחנו הולכי� להיות מחר חברה קדישא? פנינו מועדות בעצ

  .אני לא מבי�

  .הוא ענה על זה. אל :חמו.הודה ב�י

משו� שהמצב . הוא לא ענה, יהודה. ע� כל הכבוד, הוא לא ענה על זה, לא  :אברה� מולה

אתה אמנ� מכי� את הקברי� , זאת אומרת. הוא לא ברור, המשפטי, כרגע

כפי , שירותי הקבורה, שיכול לתת את השירותי�, אבל אי� ל" היו� גו%

�  .שצרי" לתת אות
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מהטע� הפשוט שאני במקביל , יש לי קשר לדיו�, בדומה לעמוס גבריאלי  :גיא ב� גל

שיש לה ', מנוחה נכונה'ר עמותת "משמש כיו, ועצת עירלהיותי חבר מ

  .  אינטרס במתח� בית העלמי�

אני לא אשתת% בפועל בהצבעה וכמיטב , אני כ� אקח חלק בדיו�, בשונה ממנו  

יגזור , סיימו� גולדמ� שהוא חבר בוועד העמותה, המשנה לראש העיר, ידיעתי

�  )מדברי� יחד( .על עצמו את אותו ניגוד ענייני

ה� , מה שחשוב לי להגיד בהקשר הזה, מה שאני כ� רוצה להגיד בהקשר הזה  

  .טענות לגופו של הסעי% שקשורות למתח� בית העלמי� עצמו

  , אבל אולי לא זכור ל" אדוני ראש העירייה, כפי שידוע ל"  

  .וייצגת את' בית שרה'כור לי שפגשתי אות" פע� ראשונה בז :חמו.הודה ב�י

  .ווקא לא לש� אני הול"ד, אל  :יא ב� גלג

 מכתב שאני –לא בעדיפות גבוהה , איפשהו, על השולח�, מחכה ל" כנראה  

של דיו� שהתקיי� בוועדת המשנה לתכנו� , שלחתי ל" לפני כמה וכמה זמ�

ולפירוט של , ובנייה שכבר נכנס למבנה האופרטיבי של חזות בית העלמי�

�  . וני� הוצבו במתח�שהבנתי שבימי� האחר, המבני� הטרומיי� שיש ש

את , י חוק תכנו� ובנייה"כפי שמוקנית לי זכות כזו עפ, אני ביקשתי להעביר  

  .  למליאה–הדיו� מוועדת המשנה שבה אני רשמית לא חבר 

לא . לא כינסת כבר כמעט חצי שנה, אדוני ראש העירייה, ת המליאהא

 ללא קשר ,כבר כמעט חצי שנה, התקיימה ישיבה של המליאה לתכנו� ובנייה

  .לבקשה שלי לקיי� עליה דיו�

יש לו , כחבר מועצת עיר שיש לו יומרה ויותר מיומרה, אני חושב שא� אני 

,  אתה מציי�.ולי אי� מושג,  הוא בעל עניי� אינהרנטי בבית העלמי�–עניי� 

ר עמותת " לי כיו–מ מול חברת קדישא "שאתה מנהל מו, ל"אדוני המנכ

עוד , ס"יל לנהל מגעי� ציבוריי� מול עיריית כשהתח, ס"כ' מנוחה נכונה'

אי� לי שמ# של מושג מה העירייה , הרבה לפני שהוא היה חבר מועצת עיר

�  . מתכננת לעשות ש

 .אבל כל ההתנהלות ש�, כי ראיתי את המפות, ע עצמה"אני יודע את התב 
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א� , א� אפשר להגיד שעוד מילא, אבל אתה יודע. אני לא לבד, אגב

 �, שהוא ג� בעל עניי� ע� קבורה אזרחית,  אז חבר מועצת עיר–ליד התושבי

  .הגיע זמ� לדעתי, לא יודע מה קורה

 �הוא הול" לשמש את צרכי ,  דונ�150הוא ישתרע על , זה מתח� עצו

יש לו השלכות . ורותדהקבורה של העיר הזאת לשניי� אולי אפילו שלושה 

יהיה המתח� האזרחי , י בויש סיכוי שהמתח� האזרח. עצומות לטווח ארו"

  .הראשו� באיזור המרכז שהוא אינו מתח� של בית קברות קיבוצי

דיו� שמפרט את כל ההשלכות , דיו� מפורט, ראוי לקיי� דיו� בנושא הזה 

 –זה לא הפורו� המתאי� ,  אגב–אדוני ראש העירייה , וטוב תעשה. שלו

, )שלושה חודשי�כפי שביקשתי ממ" לפני (מליאת הוועדה לתכנו� ובניה 

  .תכנס אותה

  .ינה מעדכנת אותי שכבר היה זימו� לישיבה ונדחתהר :חמו.הודה ב�י

  .מליאה בפועל לא כונסהה  :יא ב� גלג

  ,  לגופו של עניי�– זה היה באופ� עקי% –לגופו של עניי�   

  . חודש יוני תהיה מליאהב :חמו.הודה ב�י

 מוכרח להלי� על העובדה שחוזרת כא� אני, פילו שאני לא משתת% בהצבעהא  :יא ב� גלג

 שמאפשרת לעירייה להגדיל חוזה של קבל� – הג� שהיא חוקית –תופעה 

  . ר" נוספי� אחרי שאושר תב50%.ב, דהוא.מא�

  , זה משהו שאני לצערי לא רואה אותו פע� ראשונה  

  ,ג� לא תראה אותו פע� אחרונה ג�ו :חמו.הודה ב�י

בר מאייר לפני 'זה היה ע� הקבל� ג?  חוזר על עצמוא ברור לי למה זהל  :יא ב� גלג

�  . זה חוזר עכשיו ע� הקבל� אזרק, מועצה או שתיי

לעירייה יש סמכות לאשר , אדוני ראש העיר, אני אומר בצורה הכי ברורה  

היא כל , לא ברור לי למה. ר" הגדלה של התב50%.ב, )כפי שהיא עושה הערב(

בהערכה המקורית של , על פניו, יי�פע� לא מפספסת וג� ע� קבל� ספציפ

  .העלויות

לא ,  אנחנו לא מתכווני� להיות–נושא בית העלמי� , � ל" וג� לבני כברהג :חמו.הודה ב�י
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, כמו שאמר אייל והוא הסביר את זה דווקא די ברור, חברת קדישא ולא זה

�  . אני אחזור על זה עוד פע

  . על ראש העיר–אישית אחריות , ה היא על הרשות המקומיתסמכות הקבור  

 אני ארחיב יותר –אני באתי ואני אומר מעט מאשר אני אומר במליאה   

  .במליאה

שאנחנו עלולי� למצוא את עצמנו , אני ראיתי שהדברי� מתנהלי� בצורה כזו  

אי" , ה ניהול הצד הכספי של בית העלמי�ז. בלי אלטרנטיבה למקו� קבורה

  .מצא ש� וכ� הלאהאי" אנחנו נ, באיזה הסכ�, זה יעבור

  �את התקציב , אישרנו פה במועצה, מכיוו� שראיתי שכ" ה� פני הדברי

  .להתקד� בפיתוח בית העלמי�

  �יש לנו מקומות קבורה ואנחנו , לשמחתי, אני שמח לומר לכ� שנכו� להיו

 בממוצע השנתי של –א� חלילה יקרה איזשהו אסו� , לא נמצאי� כרגע בלח#

זה היה . אנחנו עומדי� כרגע בלפחות שנה קדימה,  קברי�400.450בער" 

  .מ"כשאני מנהל את המו, המצב שאני רציתי להיות בו

     . ממשיכי� לקבור היו�' גאולי�'א% על פי שברחבה של   :אבי ב� חמו

אני מקווה שזה , לא ארד לפרטי�. מ"אנחנו מנהלי� את המו, ונכו� להיו�. �כ :חמו.הודה ב�י

, מ"שתצטרכו ג� כ� להיכנס למו', מנוחה נכונה'תה מוב� לכ� לחברי העמו

אבל . ע וזה בסדר וכולנו בעד הקבורה החילונית"למרות שאת� חלק מהתב

זה לא . על גודל החלקה ועל הכל, מ על העלויות"את� תצטרכו להיכנס למו

� שתקבל 2' ס מס"אלא א� כ� אתה רוצה להיות ש, בא כמ� מ� השמיי

�  .בחינ

על מה קורה בבית , אני כרגע ניזו� מהתקשורת. ו לנהל מולנו שיחתחילת  :יא ב� גלג

  )מדברי� יחד(. העלמי�

, בישיבה פתוחה, הדיו� הזה יהיה במליאה ואני לא מתכוו� כרגע, ליחהס :חמו.הודה ב�י

  .מ אישי ע� אחד הצדדי�"לנהל מו

 הסעי% שאני נמנע מלהשתת% בהצבעה על, ני רק רוצה שיירש� בפרוטוקולא  :יא ב� גלג

  .מטעמי� של ניגוד ענייני�, הזה
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  .ע� הנושא הזה, ני חייב להגיד שלי יש בעיה מסוג אחרא: ר אמיר גבע"ד

אבל יש . אחרק ולא רוצה חלילה לומר מילה רעה כלפיו זראני לא מכיר את   

  שמות נוספי� רמונדשהוא מתחבר לשני, לי איזושהי טראומה מהש� הזה

כל הסיפור של עמודי . אלה אצלי זה סלטהשמות ה,  לא יודע–בר א'וג

  .השמות האלה,  לא יודע.עדיי� לא קיבל את ההסבר המפורט, התאורה

  . אז תתנגד. הבנתי. ודה רבהת :חמו.הודה ב�י

אבל אני רוצה ג� להסביר שאנחנו עדיי� ממתיני� להסבר , ני הול" להתנגדא: ר אמיר גבע"ד

חוות דעת משפטית ; הזההמפורט על כל השתלשלות הענייני� בנושא 

  . ח המבקר הפנימי"וכמוב� דו, שצריכה להיות בעניי�

  .ברא'ג, ע� השמות רמונד, מודי התאורהע

הרי זה עלה באחת הישיבות של וועדת כספי� אבל . תה לא היית בישיבהא  :ינה פזר

  .זה הועבר למבקר

  .בל חוות דעת משפטית לא קיבלתיא: ר אמיר גבע"ד

  .שהוא ביצע בקשר לעמודי התאורה, ל המבקרשפורט מח " דוהיה. גער  :ינה פזר

  .לא ראינו אותוש: ר אמיר גבע"ד

זה הועלה . זה היה בישיבה האחרונה שהיתה בוועדת כספי�. א ראינו אותול  :ינה פזר

ואז . כדי לקרוא אותו, ח המבקר"ואני שאלתי מדוע אנחנו לא קיבלנו את דו

  .דיקהשזה הל" למבקר לב, בהפתעה נאמר לי

כ" , אנחנו נדו� בה בשנה הבאה או בעוד שנתיי�, הבדיקה של המבקר  

מדברי� ( .כי אסור לדו� ברגע שהנושא. שבינתיי� העניי� עומד ולא דני� בו

? ח ביקורת"ח מבקר אז בשביל מה להחזיר את זה לדו"היה דו, יהודה )יחד

  )מדברי� יחד(

  .  ההערות שהיו קוד�ושוב בעקבות, אני רציתי לשאול: בינוע� גרנותא

למה , מה מגדילי�, מי, מה, "הגדלת היק% העבודות בג� הזכרו�"כתוב פה   

  .למה זה הול", צרי" להגדיל את העבודות

  .בוא אני אגיד ל" באופ� כללי, בינוע�א  :חמו.הודה ב�י

אנחנו באי� ואומרי� למהנדס הרשות . כל עבודה קבלנית מתחילה באומד�  
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אמד� , אמד� לג� זכרו�, כינו לנו אמד� לסלילת כבישת: או לאג% ההנדסה

  .לבית העלמי�

, לפעמי� אתה גומר את העבודה באמד�. התייקרויות, יש תו" כדי תנועה  

. 25%בסמכות מהנדס הרשות להגדיל . לפעמי� יותר, לפעמי� קצת פחות

  .  זה סמכות המועצה50%עד , מעל לזה

  �אתה רואה שתו" , וסיפי� עבודהשבגלל שתו" כדי תנועה מ, קורה לא פע

�  .אתה בא. קורי� דברי�. כדי תנועה מתייקרי� הדברי

  .בלי, אז אנחנו אישרנו בלי הספסלי�? היית בג� זכרו�  

זה לא הגדלה של . אבל את� מבלבלי� את הדברי� שלא קשורי� אחד לשני  :אייל יוניא�

 במקו� ,רק לצור" הביצוע, האומדני� ה� כמו האומדני� שהיו. ר"התב

  . יש לי קבל� קיי�, לצאת למכרז עכשיו על ג� הזכרו� ועל בית העלמי�

,  שהוא יעשה את העבודה– 50%.אני יכול להגדיל לו את סוג העבודות הזה ב  

  . ואני לא אצטר" לצאת למכרז נוס% על הדבר הזה

  ?אני שאלתי מה כוללת ההגדלה: אבינוע� גרנות

ר לבי� להגדיל "יש הבדל בי� להגדיל תב.  שצרי" להבי�זה מה, אז אני אומר  :אייל יוניא�

אנחנו הולכי� על מכרזי� ע� קבלני . ר"האומדני� זה התב. מכרז של מישהו

.  מיליו� שקל3הולכי� על היק% של . שה� לא פונקציה של עבודות, הפיתוח

. זה לא מכרז נקודתי. בהכרח, לא יודעי� מה סוג העבודות שיהיו. זה תקופתי

  . רז מחזורי כזהזה מכ

 מיליו� 3.הוציא את ה, הגענו למצב שעד היו� הוא עבד במכרז שלו, ולכ�  

. רי� לפי האומדני� המקוריי�"שה� תב, רי� שאושרו במועצה"יש תב. שקל

או להגדיל את , יש לי יכולת לצאת למכרז ספציפי על העבודות האלה, עכשיו

  .לזה ההבד. מנת שיכסה את הביצוע. על–המכרז שלו 

משו� , וכא� יש לי בעיה ע� העניי� הזה, אייל, אני חושב שאתה נתת הסבר  :בני כברה

היא ,  בסופו של דבר היא מתבצעת במכרז מסויי�–שבעצ� ההגדלה 

  .מתבצעת לגופו של המכרז

זכותו של המהנדס להגדיל לאותו . לפרוייקט מסויי�, למשל, הוצא מכרז  
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  .50%להגדיל עד זכותה של המועצה , 25%פרוייקט עוד 

לעבודות שלא , לגזור למכרז שני לחלוטי�, אתה לא יכול לקחת ממכרז אחד  

, הוא גוזר לעבודות אחרות לגמרי. מכרז אחרלהוא גוזר   .נוגעות למכרז 

  .שלא

  ,לא  :חמו.הודה ב�י

ראש העיר כשהוא אמר את , יהודה, כי אז. אז ההסבר של" לא מדוייק  :ני כברהב

�  . היו ברורי�הדברי� , הדברי

הוא היה מכרז .  רז אחרק לא היה מכרז עבודה ספציפישבו זכההמכרז , בני  :אייל יוניא�

  . לעבודות הבאות, כללי

  ,בג� הזכרו�  :בני כברה

פי� ומעגלי "לשצ, למדרכות, להרחבת כבישי�, לעבודות סלילה. כללי. לא  :אייל יוניא�

  . תנועה ברחבי העיר

  . ה עובדי� בעירייה מזה שני�ככ. הלכנו על מכרז מסגרת  

  , מיליו� שקלי�3בהיק% של   :דובר

ר "יש תב, עכשיו. הוא סיי� את המכרז שלו. הוק.נתנו לו עבודות שהיו אד. כ�  :אייל יוניא�

  . שאושר פה לבית העלמי� ולג� הזכרו�

או אני יכול , א� לקחת קבל� ספציפי, אני יכול לצאת למכרז נקודתי, עכשיו  

  )מדברי� יחד(. 50%. אחרק בלהגדיל לרז

  ?7י בעד לאשר את סעי% מ :חמו.הודה ב�י

  הצבעה  

 אברה�,  גרנותאבינוע�,  אברה�אריה,  זיידנברגאהרו�,  אלגוב יפתח:בעד  

יעקב ,  ב� חמויהודה,  כברהבני,  פזרינה,  קוגמ�טל,  אב� ח�משה, מולה

  .אוחיו�

  . אמיר גבע:נגד  

  .אי�:מנעי�נ  

  .גיא ב� גל ועמוס גבריאלי,  סיימו� גולדמ��עה לא השתתפו בהצב   
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  .  ע� הקבל� רז אחרק05426/'  הגדלת חוזה מס מאשרי�:630'  מסהחלטה

     

  אב לאנטנות סלולאריות� הכנת תוכנית–ר "ישור תבא.   9

עד היו� התנהל , אני רוצה לומר, במסגרת הנושא של אנטנות סלולריות   : ני כברהב

לגבי התקנות של , בי� העירייה לבי� חברות הסלולרמאבק כמעט יומיומי 

  . י היתר"אנטנות סלולריות שלא עפ

מאבק גלוי וסמוי בי� הרשות לחברות , עד היו� מתנהל כאילו, אמרתי  

פעמי� העירייה לא נתנה . י היתר"לגבי הקמת אנטנות שלא עפ, הסלולר

 –אשרו וועדת ערר . הלכו לוועדת ערר,  למרות שהתקיי� דיו�–היתר 

�  .מסיבותיה היא, העירייה לא רוצה לחתו

שידה של הרשות היתה על , שהמאבק היומיומי הזה, הגענו למסקנה  

ה� מהבחינה שלא היו אנשי מקצוע בתחו� , התחתונה בכל המאבק הזה

מצד ,  למעט תלונות שהגיעו–שיכלו לעקוב אחרי התקנות אנטנות , הסלולר

  . אחד

, זאת אומרת. תמודד ג� ע� האנטנות הקיימותהנסיו� שלנו לה, מצד שניו

וחלק� הגדול במתחמי ,  אנטנות שה� בהיתר70.היו� בעיר מצויות למעלה מ

�, או מקיימי� דיו� לגביה�, מגורי� או במקומות שאילו היינו נשאלי� היו

�  .היינו פוסלי� את המיקו� הנוכחי שלה

בשיתו% , א האנטנותאב לנוש.להכי� תוכנית, ולכ� סברנו שיש מקו� וצור" 

אות� מקומות , כאשר יקבעו במסגרת התוכנית. ע� החברות הסלולר

  , מוסכמי� ג� על חברות הסלולר וג� על הרשות

  ?ר"כמה התב  :וברד

  .    לצור" הכנה/  אל% 50ר כולו "התב  :בני כברה

שהיא ' סיגמטק' 'לקחנו הצעות של שתי חברות וישנה חברה שנקראת חב  

שהיא מוכנה לגבש את , סלולר והיא נתנה לנו הצעהמתמחית בתחו� ה

  . אל% שקל50האב בגובה של .התוכנית הזו ולהכי� את תוכנית

  .זה באופ� כללי. האב אמורה להיות תו" חצי שנה.תוכנית  
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ר של "כמוב� שראוי לציי� שבני הוא יו? הערות, שאלות. ודה רבה לבנית :חמו.הודה ב�י

  .לאנטנות בעירהאב .וועדה שמגבשת את תוכנית

  .ש לי שאלה ותזכורתי  :ינה פזר

י "שאושרה ע, י אג% ההנדסה"אב להצבת אנטנות ע.בזמנו הוכנה תוכנית  

  .י המליאה"המועצה או ע

  .זה כל כ" נזיל. ברי� השתנוד  :חמו.הודה ב�י

  .מ והתנאי�"לא כולל מע,  אל% שקל50התמורה פה זה , בר שניד  :ינה פזר

 מההכנסות שיצמחו לעירייה 8%ס" של ? הזו' תמורה'לתנו לי הסבר , עכשיו  

   .בעקבות הטיפול ב

�ליווי כל מהלכי " כתוב .בהכנת תוכנית האב להסדרת ה, 6' בסעי% מס  :אריה אברה

  .אי� סיו� לעניי� הזה? ועד מתי..." מפרסו� ... העירייה בנושא סלולרי 

  . ס ג� לשאלה הזאתאני אתייח, כשאני אענה לרינה? מה אי� סיו�ל :בני כברה

�אז ,  משלמי� מראש ע� תחילת העבודה50%אני ממלי# שא� , דבר שני  :אריה אברה

  .מ"זו חברה בע.  כי חברה יכולה להיעל�. 50%.להגדיר ערבויות ל

  .שיצמחו לעירייה בעקבות הטיפול,  שמדברי� עליה� פה8%הנושא של   

לולריות בנושא של כל הנושא של הטיפול באנטנות ס, עד כמה שאני זוכר  

�אלא א� ? הוא של החברה הכלכלית בכלל, המארקטינג שלה� והטיפול בה

  ? כ� אני טועה

  .לא  :וברד

�של , הסלולריות בנושא של האנטנות, אב של החברה הכלכלית.יתה תוכניתה  :אריה אברה

 איפה זה עומד בצד הזה של –וכדאי לבדוק את הנושא הזה , הריכוז שלה�

  .המטרס

   .מאיזה הכנסות יצמחו, נושא של ההכנסות לא ברור ליוג� ה  

אבל אני מכיר את , ניגוד ענייני�... , ני רציתי להעיר תשומת ליבכ�א: ד עמוס גבריאלי"וע

  . אז אני לא רוצה להשתת% בהצבעה הזאת, האיש הזה היכרות אישית

  �  . אז אני מצהיר לפרוטוקול.לא, לא ייצגתי אותו. אי� לי ניגוד ענייני

יש לה ' סיגמטק'הא� חברת , בני כברה ידידי. 1, ה שאני רוצה לשאולמ  :יא ב� גלג
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או לאחת מהחברות או יש לה , איזשהו קשר לפורו� החברות הסלולריות

  ? הא� הנושא הזה נבדק? מעמד בלתי תלוי

, אני חושב שלפני שמבצעי� התקשרות סופית ע� אותה חברה, מידה ולאב

ופי� ע� לובי עצו� ולא מ� הנמנע שיש לה� ג� מדובר בג. צרי" לבדוק

מהסוג שבכוונתנו , לכאורה בלתי תלויות, השפעה על חברות פרטיות

  .להתקשר אית�

 50פעמי של .הוא ההתקשרות בסכו� חד, פה' זול'המרכיב ה, שאלה שניה. 2 

� 8%הוא באמת אות� , שאולי קצת נעל� מ� העי�, המרכיב השני. אל% שקלי

  . שהחברה הזו בעצ� מבקשת בגי� כל הכנסה,של ריטיינר

  .זה לא ריטיינר  :ני כברהב

, בעבור כל הכנסה אפשרית בגי� האנטנות, ה בעצ� תקבול שיינת� לחברהז  :יא ב� גלג

  .היטלי מיסי�, אגרות, ארנונה, ד"שכ, בגי� מה שציינו פה

 אני לא קובע כרגע –מ "ניהל מו, הא� אתה או מישהו מטע� העירייה  

מ נקודתי בגובה " אבל הא� נוהל מו– זה הרבה או מעט 8%ורית א� קטיג

  .או שזה איזשהו סכו� שרירותי ש, השיעור שה� ציינו

שלשמחתי חברות , אני יכול להגיד ל" גיא, לפני שבני יענה. ודה רבהת :חמו.הודה ב�י

 יפתח –מי שזוכר , מה שהצענו לה� לפני יותר מעשר שני�. הסלולר התעשתו

נדמה לי , ג� אני הייתי חבר בה. ועמיר� היו אז בוועדה לניגוד ענייני�ורינה 

היינו אומרי� , ואז כל ישיבה שה� היו באי� לבקש היתר. ר"עמיר� היה יו

�תאמינו לי שאי� , בהסברה, תשקיעו פרומיל לאחוז מהפרסו� שלכ�: לה

�  .לכ� מתנגדי

היה רעיו� , שי�ארבעה חוד.לפני איזה חצי שנה, א� שמת� לב, לאחרונה  

של כל ', ידיעות'של ' שבע ימי�'או ב', מעריב'או בסו% שבוע של (משות% 

  . שה� הבינו שה� משני� פאזה, לי� של החברות"ארבעת המנכ

  �לשכור את ,  ה� מוכני� לבוא– היו אצלנו נציגי סלקו� .ה� היו� מוכני

ת בשיחה לעשות מרמה של חוג בי, להביא את מיטב המרצי�, האולמות שלנו

  . היכל התרבות וכיכר העיר, אודיטוריו�, חוגי בית, אחד על אחד
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  .הסברה זאת לא הבעיה היחידה, יהודה  :דוברת

  .קוד� כל ההסברה ברמה של, אני אומר  :חמו.הודה ב�י

  .היא לא הסברה אמיתית, אבל ההסברה היא הסברה מטע�  :דוברת

  .ה� שינו פאזה. וה� ישלמו, את רוצהביאי לי מטעמ" את מי שת. לא, אל :חמו.הודה ב�י

  .לבי� התוכנית שמדוברת היו�, אי� קשר בי� התוכנית שהיתה בעבר  :בני כברה

, בלי הסכמה של חברות הסלולר, אז היתה תוכנית שהעירייה יזמה אותה  

  .ולכ� היא נשארה כאב� שאי� לה הופכי�

ות תוכנית שאג% הנדסה לא מסוגל לבנ, דבר שני התברר ג� היו�, עכשיו  

. משו� שמדובר בעצ� בכמה פרמטרי� שצרי" לקחת אות� בחשבו�, כזאת

י גו% "כל הדברי� הללו חייבי� להיעשות ע, פיזור קרינה, א� זה רמת קרינה

, אני לא יכול לקבוע שעל בניי� העירייה תוק� אנטנה, זאת אומרת. מקצועי

. א� היא מגיעהבלי שאני יודע מה טווח האנטנה ומה טווח השידור שלה ול

  )מדברי� יחד(

  �  . שמדובר בתוכנית שצריכה להתקבל בהסכמה, ההבדל היו

 אני לא רוצה להיכנס . הרי מדובר ש�–א� מישהו מדבר על הסכו� , עכשיו  

� 8%.וה/  אל% 50: אני אכנס לשני מספרי� בלבד. לכל הפריטי� שישנ� ש

  .בלבד

מה . המסמ" לא נדו� בכלל. כל הפריטי� האחרי� זה עניי� של חוזה בכלל  

  . אב שאי� לה קשר ע� הדברי� האחרי�.כ הכנת תוכנית"בסה, שנדו� כרגע

  .יש צור" לטפל בהעתקה של האנטנות הישנות, אב.אחרי שאתה בונה תוכנית  

, אנחנו יכולי� לעשות את זה לבד. ה� רוצי� דמי עמלה, על ההעתקה הזאת  

�  )חדמדברי� י( .אנחנו יכולי� לשכור שירותי

אב .לבנות תוכנית. כי היו� זה המהל" שהולכי�, האב.אני מדבר על תוכנית  

  ?אתה מבי� עכשיו.  נקודה. הזזת האנטנות הישנות: שאומרת, בהסכמה

�  .עכשיו אני מבי� פחות ממקוד�  :אריה אברה

  .במשפט מסכ�, אז אני אומר עוד פע�  :בני כברה

לא רק תוכנית עתידית , ותהאב באה להתמודד ג� ע� אנטנות קיימ.תוכנית  
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  .אלא קבענו שני עקרונות, לאנטנות עתידיות

�אי" תשכנע את , עכשיו. יש בניי� ש�. בענו שנשי� אנטנה מעל בניי� העירייהק  :אריה אברה

  ?סלקו� להעביר את האנטנה מפה לפה

  )מדברי� יחד(, לא נכנס לשאלה הזאת. זה תפקיד החברה  :בני כברה

�  ?זו מסוגלת לעשות את זההחברה ה  :אריה אברה

  )מדברי� יחד(. אחרת הוא לא מקבל שקל אחד, כ�, כ�  :בני כברה

  ).הנוכחי� מאשרי�(?  אפשר לאשר פה אחד9סעי% . תודה רבה, ברי�ח :חמו.הודה ב�י

היא , כל הבקשה כא�. ינוי נוס%שאת� לא חייבי� לאשר , שימו לב, בותיר  :ני כברהב

  . אב." הכנת תוכניתלצור/  אל% 50ר של "אישור תב

אנחנו . ה� הגישו נייר שכולל את ההצעה הכוללת. ק מה שעל סדר היו�ר :חמו.הודה ב�י

אני מבקש לציי� לפרוטוקול שעמוס .  אל% שקל50.מאשרי� רק את ה

  . גבריאלי לא משתת% בהצבעה

  . דבר אחד, מ" זה לא כולל מע50כי . 50 לא 100אני מציע , רגע  :ייל יוניא�א

, נביא עוד פע� הגדלה.  שלא כימתו אות� בכס8%%.יש ש� את ה, שנידבר   

  '.לא ידעת'יגידו לי 

  )מדברי� יחד( 8%... אתה עכשיו אומר לי ש, רגע, רגע  :דובר

הכס% לא הול" לכיס , בואו, מ"אנחנו מנהלי� מו. אני לא אמרתי שסגרנו  :אייל יוניא�

כמו , הגדלת חודש בשנהזה מקובל לשל� על הכנסה ש,  לחודש בשנה8%. שלי

  .שמשלמי� בשכירות

 ע� – אני בשנתיי� האחרונות –בני לפני עוד , מ בתחילת הקדנציה"ניהלנו מו  

, וזה היה האחוזי� פחות או יותר, ע� אחת מה� כבר היה סיכו�. שתי חברות

�  . שהגענו אליה

 –מעבר למה שקיי� היו� , עירייההשאתה מגדיל את הכנסות , הכוונה היא  

  )מדברי� יחד(. זה מקובל,  חודשי�18.תה משל� לו חודש בשנה לא

  .ר"מאשרי� מסגרת של תב. את� לא מאשרי� היו� את ההסכ�, ה'חבר  

ההסכ� עדיי� לא . ר"לצור" התב, אנחנו הבאנו משהו שיהיה אינדיקציה  

  )מדברי� יחד(. נכרת
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נערכת (? 9ר את סעי% מי בעד לאש.  היתרה נביא לדיו� נוס%תא, ברי� ח :חמו.הודה ב�י

    )למעט עמוס גבריאלי, הצבעה

  )מדברי� יחד( אל% שקל 60  :אייל יוניא�

  . פה אחד למעט עמוס–בעד   :חמו.הודה ב�י

  

לצור/ הכנת תוכנית אב לאנטנות  2 60,000ס "ר ע" תב מאשרי�:730'  מסהחלטה

   .סולריות

  

  תיחת חשבו� בנק בבנק ירושלי� ובבנק איגודפ. 10

אחד בבנק ירושלי� ואחד בבנק : אנחנו מבקשי� לפתוח שני חשבונות בנקי�  : � חמובי בא

  . איגוד

קבלת , ריביות, להפחתת עמלות, מ ע� כל הבנקי�"אנחנו מנהלי� היו� מו  

ואנחנו מבקשי� , קבלת ריביות זכות גבוהות יותר )מדברי� יחד( .ריביות

  .להלפתוח את שני החשבונות בבנקי� הא, לצרכי גמישות

�  ?מה יהיה היק% האשראי ש�  :אריה אברה

  .כרגע אנחנו לא קובעי�  :אבי ב� חמו

היו� אנחנו , אי� לנו היו� אשראי. במסגרת וועדת השקעות נית� דיווח  

�מ ולקבל "זה רק שיהיה יותר נוח וגמיש לנהל מו. ביתרת זכות בכל הבנקי

�  )מדברי� יחד(. את התנאי� הכי טובי

דדי לדרמ� ,  גבעאמיר, חברי� בה, שיהודה מינה, דת השקעות בעירייהועיש   :אייל יוניא�

שבעצ� המטרה להטוות כלי� ופרמטרי� אי" , סנדרובי# ואני, אבי ב� חמו

� שצרי" –אנחנו היו� ע� יתרות כספי� בבנקי� . להשקיע את הכספי

�  . להשקיע אות

 אנחנו  באיזה סוגי השקעותשהותווהזה בעצ� , מה שהיה בוועדה הקודמת  

אמיר הוביל ש� קו מסויי� של השקעות יותר . במה כדאי, יכולי� להשקיע

, מ ע� הבנקי�"אנחנו ננהל מושובמסגרת זו הוועדה החליטה , שמרניות

�ואבי כדי להגדיל את יכולת , לעשות שופינג ולקבל אחוזי� יותר גבוהי
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כדי לאיי� על הבנקי� ,  פותח חשבו� בבנקי� נוספי�–המיקוח שלו 

�  . הקיימי

� אנחנו מפחיתי� את –א� נעבור ע� עוד שני בנקי� ? זה לא גול עצמי: אריה אברה

�  ?הפעילות בשלושת הבנקי� שאנחנו עובדי� אית

  )מדברי� יחד( .לרכז את כל הכס% בבנק שית�, הכוונה היא  :ייל יוניא�א

  ,.היו� אנחנו עובדי� כמעט ע� כל הבנקי�  :אבי ב� חמו

  )הנוכחי� מאשרי�(? 10אפשר לאשר את סעי% . דה אביות :חמו.הודה ב�י

    

   .מחליטי� לאשר פתיחת חשבו� בנק בבנק ירושלי� ובבנק איגוד: 830'  מסהחלטה

  

   הכנסותעבודכולל שי, למיחזור הלוואות יקרות 2 17,000,000ס "ישור הלוואה עא. 11

  בנק לאומיל      

ואת� , מצורפת פה טבלה. זור כס% קיי� בעצ� הלוואה חדשה אבל זה מחזו  :בי ב� חמוא

�  . אנחנו נרוויח שני דברי�, יכולי� לראות שבעצ� במחזור הקיי

. שההחזר השנתי שלנו ירד בכמיליו� שקל, נרוויח ה� ברמה התקציבית  

�לעומת ,  מיליו�2.589על כס% קיי� הוא , יכולי� לראות שההחזר השנתי היו

 אל% שקל שזה ההחזר השנתי 191וד  מיליו� וע1.496 –החזר שנתי משוער 

  . הנוס% על פני ההיוו�

 4.439יש תחשיב שמראה על ,  שנה15.החסכו� המשוער של דמי ההיוו� ל  

  . מיליו�

זה לקחת שלוש הלוואות קיימות פלוס , בעצ� מה שאנחנו הולכי� לעשות  

�שההחזר יהיה , ולהמיר אות� בהלוואה קיימת היו�, החזר של פרעו� מוקד

  . " יותר ואנחנו נרוויח כס%נמו

 –היא שתי� , הישנות, הריבית על ההלוואות הקיימותשאת� יכולי� לראות   

  .7.5% – ואחד 7.4%

בגלל שלקח זמ� עד שמשרד הפני� , למרות שלהיו�, 5.1%הנייר פה הוכ� על   

היו� הריבית המשוערת , )אנחנו כפופי� למת� אישור משרד הפני�(יאשר לנו 
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  .  אבל עדיי� נרוויח כס5.18%%היא , י� לקבלשאנחנו הולכ

  .צרי" לעדכ� את הטבלה הזאת ברמה מספרית  

  ?מ היו�"כמה אנחנו מקבלי� על פק  :אייל יוניא�

והיו� הריביות האחרונות זה , 4.59%מ "היינו מקבלי� על פק, עד לפני חודש  :אבי ב� חמו

מדברי� ( .הבנקי�וזה אחרי שופינג שאני עושה מול כל , 5.24%. ל5.2%בי� 

  )יחד

  �אני מניח שמנהלי . אני לא מפסיק לעשות כל יו� שופינג ע� כל הבנקי

זה רווח , 5.24%.אבל זה עלה ל, הסניפי� כבר לא כל כ" אוהבי� אותי פה

 מיליו� שקל שיש לנו ביתרות זכות 125.על סכו� של כ, ריאלי לא מועט

�  .בבנקי� היו

 אז זה –יסוי של כמה הלוואות קודמות אבל כ, אז זה בעצ� הלוואה חדשה  

  .זה רק קטע מימוני. בעצ� כס% בכס%

  ?אי� על זה קנסות, אתה שובר שלוש הלוואות באמצע התקופה: בינוע� גרנותא

  .אנחנו עדיי� מרוויחי� את הכס%, ע� עמלת פרעו� המקוד�, אמרתי  :אבי ב� חמו

חית את עמלת הפרעו� מ להפ"לנהל מו, אנחנו במקביל. as is, זה כרגע נייר  

�  .המוקד

אחרי ,  אנחנו מגישי� נייר למשרד הפני�.אנחנו מנסי� לבחו� עוד, לשאלת"  

על שלושת ההלוואות יש לנו אישור , כרגע. זה זה עובר לאישור משרד האוצר

והנייר הזה נמצא אצל הממונה על התקציבי� , של משרד הפני� והחשב

  .במשרד האוצר

  )הנוכחי� מאשרי� פה אחד(? 11אפשר לאשר את סעי% . הודה רבת :חמו.הודה ב�י

    

כולל , למיחזור הלוואות יקרות 2 17,000,000ס "מאשרי� הלוואה ע: 930'  מסהחלטה

   .שיעבוד הכנסות לבנק לאומי
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במקומו של גיא , "קהילה נגישה"ר הוועדה "ד יעקב אוחיו� כיו"ינוי עומ. 12  

  ;ב� גל

אני באמת , בהזדמנות הזו? אפשר לאשר את זה פה אחד )יחדמדברי� (  :חמו.הודה ב�י

גיא . י הוועדה"ידו וע.רוצה להודות לגיא על העבודה הברוכה שנעשתה על

ממשי" להיות חבר בוועדה ואני סמו" ובטוח שיהיה שיתו% פעולה יוצא מגדר 

  . הרגיל

ח "ומצייני� לי פה שביקשת להגיב לדו. 'לקהילה נגישה'אומרי� לי פה   

  . מקובל עלי. ח המבקר על התקופה שהיית" אז תגיב על דו–המבקר 

  ,קובי בבקשה. ואני בטוח שימשיכו להיות שיתופי פעולה, תודה לגיא  

משו� שהחוק מדבר על , א סמנטילהוא , ני אמרתי שהשינוי של הש�א: ד יעקב אוחיו�"וע

, נאילשירותי הפ: זה נגישות בכל התחומי�. נגישות ולא נגישות פיזית

זה מודל בינלאומי לנגישות נכי� ,  קהילה נגישה זה מוסד–תרבות , החברה

ובדר" כלל הרכז של הקהילה . ובהרבה רשויות מאמצי� את המודל הזה

הוא דווקא עובד בכיר של אג% הרווחה ולא מישהו , הנגישה בכל רשות

  .שמתעסק רק בהיבטי� הפיזיי� של הנגישות

ועוד ,  וג� החוק אומר את זה–בנגישות . ת הכלההיבטי� הפיזיי� ה� לא חזו  

�, מעט התקנות ייכנסו לתוק% אז בכלל יכניסו את הרשות לסד של זמ� וג

ואני מקווה שהוועדה הזאת . לתקציבי� לא מעטי� בעניי� הזה, הייתי אומר

ואנחנו נוכל לדאוג לצרכי� של האוכלוסיה של , אב לנגישות.תוביל תוכנית

  . ותהאנשי� ע� המוגבלי

  

" קהילה נגישה"ר הוועדה "ד יעקב אוחיו� כיו"מאשרי� את מינוי עו: 310'  מסהחלטה

   .במקומו של גיא ב� גל

  

  ש"ר לשדרוג המע" תב– 30.4.06 מיו� 297' יקו� החלטת מועצה מסת. 13

היה . בישיבת המועצה הקודמת ש"אישרנו את המע, דיברתי על זה מקוד�: ייל יוניא�א

  ".או השבחה/ו"אני אבקש להוסי% , טוח לאומירשו� ש� רק בי
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  )הנוכחי� מאשרי�(?  פה אחד13פשר לאשר סעי% א :חמו.הודה ב�י

  

  

ר לשדרוג " תב– 06/0430/ מיו� 297' מאשרי� תיקו� החלטת מועצה מס: 311'  מסהחלטה

  :ש כדלקמ�"המע

  או השבחה/ קר� של� וביטוח לאומי ו80%: מימו�

  

מניעת ניגוד ענייני� של "בנושא , ה חברי מועצהלבקשת שבע, יו�ד.   8  

  נבחרי ציבור

  "רשויות המקומיותב      

גיא ישנה מחלוקת משפטית בינ" . את ההודעה של" נדחה לישיבה הבאה, יאג :חמו.הודה ב�י

  )מדברי� יחד(. לבי� בתיה

שמונה חברי מועצה הגישו בקשה  )מדברי� יחד(. 8אנחנו חוזרי� לסעי%   

  .שא של ניגוד ענייני�לדיו� בנו

בטר� נעביר את זכות הדיבור לאחד מהשמונה או כל השמונה או חלק   

  .דברי רקע והסבר של היועצת המשפטית בתיה ברא%, מהשמונה

שבהחלט יש מה לומר לגביה , אז לפני שאני אתייחס להצעה עצמה: ד בתיה ברא%"עו

בישיבת , ציהאני רק רוצה להזכיר לכ� שבתחילת הקדנ, במישור המשפטי

הדלת הראשונה שנפתחה , המועצה הראשונה כשהתכנסנו בהיכל התרבות 

היתה בליווי של הרצאה על הכלל בדבר ניגוד ענייני� של , לכ� כחברי מועצה

כשניסיתי לעשות את מיטבי כדי להסביר לכ� במה דברי� , חברי מועצה

�את , )חהכ" אני מני(ובנוס% לכ" קיבל כל אחד מחברי המועצה , אמורי

  . החוברת הזאת לגבי כללי אתיקה של נבחרי ציבור

  .לפחות סברנו שהדברי� ה� ברורי� ונהוגי� ואכ� מיושמי�, אי לכ"ו

מחובתי להסביר , אבל לפני שנתייחס לדברי� שההצעה כא� מבקשת לפרט  

משו� שמעצ� היותו של ', ניגוד ענייני� קולקטיבי'לכ� שאי� דבר שנקרא 

, ר ניגוד ענייני� והחובה שמוטלת על כל אחד כנבחר ציבורבדבר איסו, הכלל
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 �בוח� את עצמו בסיטואציה , בעצ�,  הרי שכל אחד–בעניי� ניגוד ענייני

  . כשבעצ� מגיעי� לסיטואציה הזאת, מסויימת

,  הימנעות קודמת כפי שההצעה הזאת מבקשת מכ� להתאחד סביבה, לכ�ו

, לדוגמא. הישיבה כא� הועלהלהוביל למצב שבעצ� במהל" , יכולה למעשה

�וחלק מחזיקי� בפלאפו� , כולנו או רובינו מחזיקי� במכשירי� סלולריי

ויכולה להיות ישיבה ודיו� במועצה בנושא של ', וכו' וחלק מחזיקי� באורנג

, הא� אני כחבר מועצה,  ונשאלת השאלה–אחת החברות הסלולריות האלה 

הרי יש ? נוע מלהשתת% בדיו� הזהמ, מעצ� היותי מחזיק במכשיר זה או אחר

  ?לי עניי�

� מנוע מלהשתת% –או נמצא במעו� יו� , או א� אני אב לילד שנמצא בג� ילדי

�  ? בדיו� של הקצאת מקרקעי� לאותו מעו� יו

�להגיע למסקנה שבכל דבר שנדו� כא� במועצה או , למעשה, ואז אנחנו יכולי

 יש נגיעה –כחבר מועצה ,  ויותר מכ"–הרי לנו כאזרח , באחת מוועדותיה

? עולה לכדי ניגוד ענייני�? עולה לכדי הימנעות, והא� הנגיעה הזאת. כלשהי

  .כשהנושא אכ� עולה, וזאת השאלה שצריכי� להעלות בזמ� אמת

משו� שהתשובה , והשאלה היתה בעצ� שאלה היפוטטית, כי התשובה לכ" 

מר שאני צרי" לא או, שעצ� היותי מחזיק במכשיר סלולרי כלשהו, לכ"

  .ל לגבי אותו ג� ילדי�"להימנע מלהשתת% בדיו� לגבי אותה חברה וכנ

הדוגמא שהבאתי לכ� היא דוגמא שמנסה לשק% את המומנטו� שבו , ולכ� 

�א� אני כרגע אצהיר הצהרה : שאי� לבוא ולומר, יש לבחו� את ניגוד הענייני

הצהרה הזאת הא� ה, כלשהי לגבי חברה שבבעלותי או לגבי קרוב משפחה

אנחנו לא יודעי� ? בזמ� שיהיה דיו� כלשהו, באמת תחזיר ותהיה בתוק%

כי אנחנו לא יודעי� מראש מה הדיוני� ומה עולה לסדר הדיו� הציבורי , כרגע

�מחובתו , ברגע שהנושא הזה עולה, בזמ� אמת, ולכ�. ואי" הדברי� מנותחי

�והוא השוטר , ריעלהת, האישית של נבחר הציבור לבוא ולומר את הדברי

  . לא אנחנו השוטרי� שלו. של עצמו

משו� שמי שלא עשה זאת , כל הנושא של הסנקציות הוא כל כ" חמור, ולכ� 
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–�וא� את� . וכרגע אני לא אכנס לכ",  צפוי לסנקציות שקובעי� הכללי

ולו למע� הסדר הטוב , אולי. אני מוכנה לחזור ולפרט את הכללי�, תרצו

  .אות�נצל� לכ� , אפילו

משו� שאנחנו , לא בנושא קולקטיבי ולא בהכללה גורפת, אבל לא מדובר כא� 

  .הנושאי� יעלו, א% פע� לא יודעי� באיזו רמה של דיו� ולצור" מה

וחשוב , הנקודה הכי מרכזית שאותה אני רוצה להביא לכ� במישור המשפטי

לאור" כל הדר" מנסה ככל , שהמחוקק וג� ההלכה הפסוקה, שתדעו

שלא , שלא תהיה הימנעות מוחלטות. כולתה שלא תהיה הימנעות גורפתשבי

כנבחרי ,  שאנשי� טובי� שיכולי� לבוא ולסייע–תהיה הימנעות כללית 

ושה� נוטלי� חלק , מלקחת חלק כתוצאה מזה שה� עסקני�, ציבור

  .ח"ד או אדריכלי� או רו"ושה� מייצגי� ושה� עו, בחברות

ג� , ת המקצועות האלה כדי לקחת חלק פעילהכוונה היא לעודד א, להיפ" 

היא צריכה להיות , ככל שתהיה הימנעות כזאת, ולכ�. במינהל הציבורי

 לגבי אותו –הנטרול צרי" להיות רק לצור" אותה הצבעה נקודתית . נקודתית

אבל עצ� העובדה . או שאולי אתה חבר שלו, קבל� שאולי אתה מייצג אותו

הוא , מה? ס"� חבר מועצה ומייצג לקוחות בכא� הוא כא, סבאי.ד כפר"שעו

זה לא רלוונטי ?  שלויבוא ויספר כא� לכל חברי המועצה מיה� הלקוחות

�בכל , לכשיבוא הנושא של לקוח שלו לשולח� הדיוני�. לצור" ניגוד הענייני

, הרי שמחובתו האישית מכוח הכללי� של ניגוד ענייני�, סיטואציה רלוונטית

  .לומר את הדברי� ולהימנע מהצבעה

.ורק על. ה� מאוד מגוונות, הואריאציות השונות של ניגוד הענייני�, למעשה 

של קרובי , זה לא רק ניגוד ענייני� אישי של", מנת להמחיש את הנושא הזה

, לקחת חלק מאוד מינורי כשות% לתאגיד כלשהו, בעצ�, אתה יכול. משפחת"

 בהו� 10%.או ש,  בהו� הרווחי� של אותו תאגיד5%ואפילו א� יש ל" 

  . אתה מנוע מלקחת חלק בהצבעה, המניות של אותו תאגיד

  �אתה לא יכול . צריכי� להיבח� לגופו של עניי� ובזמ� אמתולכ� הדברי

ומראש להצהיר או לקבל גושפנקא או חותמת על ניגוד ענייני� , לבוא
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   )מדברי� יחד(. לכשיהיה

יש כלל בדבר ניגוד . לא ערכי לחלוטי�. זה דבר אבסולוטי, זה לא דבר ערכי 

�, במסגרת החקיקהשאומ# ה� בכללי האתיקה של נבחרי הציבור וה� , ענייני

א� את� לא , והכלל הזה. הוא כדברי חוק,  למרות שהוא רק כלל–ולשונו 

  . אני אצל� לכ� אותו–זוכרי� אותו 

י די� "זו חובת" עפ, י צו מצפונ""זה לא עפ. יש סיטואציות מאוד ספציפיות 

ומראש , אבל אתה לא יכול מראש לדעת. שלא לקחת חלק בדיוני� כאלה

לוקח בה חלק , טואציה שאתה כאזרח או כנבחר ציבורלהצהיר על כל סי

�אי , ולכ�. כי הסיטואציות ה� רבות ומגוונות ומאוד עשירות. בחיי היומיו

 �  . מראש' שלייקס'אפשר לשי

וכל אחד , כתוצאה מנושא שעומד לדיו�, זה דבר שצרי" לנבוע כתוצאה מדיו� 

ולמצוא לנכו� , היהא� יש לו נגיעה כלש, צרי" לראות את עצמו בזמ� אמת

  . להתריע

, בעצ�, אני חושבת שברור מראש, אחרי שנתתי את ההקדמה הזאת

משו� שג� א� כל . שהנפקות הישימה של ההצעה הזאת היא איננה ישימה

ואיזה תאגידי� ברשותו ומה הלקוחות , אחד יבוא ויספר במה הוא נוטל חלק

מדו על סדר יומה לעניי� הנושאי� שיע,  זה עדיי� לא אומר מאומה–שלו 

  . הציבורי של וועדה זו או אחרת

 זולת אותו אד� שיצהיר על ניגודי ענייני� –בל אמרו שכל אות� חברי� א  :יא ב� גלג

 )מדברי� יחד(. ידעו במה עשויי� להיות ניגודי ענייני�, אפשריי� מבחינתו

  .ועוד אי" יש ניגוד ענייני� פוטנציאלי

  )מדברי� יחד(, אני רוצה לומר ל". לות נושא עתידיאתה מבקש להע, סליחה  :בני כברה

  .או בהצעה ש, אנחנו דני� בהצעה של השבעה חברי�, ק להבי�ר  :יא ב� גלג

  .זו סקירה כללית, אל: ד בתיה ברא%"וע

  ?ה על סדר היו�מ  :יא ב� גלג

     )מדברי� יחד(. וג� ההצעה שלה מיותרת, � ההצעה של" מיותרתג :בני כברה

לאור הפסיקה שקבעה והמשיכה , מה שנקרא ניגוד ענייני� עתידי, י�א: רא%ד בתיה ב"וע
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כביכול מנוע מלהשתת% ה� , ד מקומי"שלדוגמא עו, ש העליו�"בכ" עד לביהמ

  . אבל הפסיקה קבעה שלא כ� הדבר. כחבר מועצה וה� בחבר וועדה מקומית

 ושהוא, ד"עצ� העובדה שהוא עו. המניעות תהיה רק לאותה סיטואציה  

מייצג לקוחות שמטבע הדברי� יהיו לה� דברי� כנגד הרשות המקומית או 

כדי למנוע ממנו מלהיות חבר ,  אי� בכ" די–כנגד הוועדה לתכנו� ובנייה 

  )מדברי� יחד(. חבר וועדה, מועצה

לאחר מכ� ,  היא כרגע נותנת סקירה–תרשמו את השאלות , ני מבקשא :חמו.הודה ב�י

  .שיכי בבקשהתמ, בתיה. תקבלו תשובות

מה , או של דקלרציה כלשהי של כל אחד, משמעות של הצהרה כזאתה: ד בתיה ברא%"וע

בדבר ניגוד ,  הוא כאילו שהוא מסכי� לאמ# את הוראת החוק–הוא עושה 

�  . הרי לא צרי" דקלרציה כזאת, וברור. זה כל מה שנאמר. ענייני

  ? למי זה ברור: אבינוע� גרנות

כללי מנהל ואושיות המשפט  )מדברי� יחד(יש , וק במדינת ישראלש חי: ד בתיה ברא%"וע

, שמשמעותו כחוק, שחוק במדינת ישראל או הוראה או תקנה או די�, הוא

איננה , ועצ� אי ידיעת החוק עצמו. שהוא בנחלת ובחזקת ידיעת הכלל

  . פוטרת ולכ� לא צריכי� להצהיר מראש שמאמצי� הוראת חוק

אני אחזור על הנושאי� , וא� תרצו.  בנושא הזהזה לעניי� אמירה כללית  

�למצב של ניגוד , מתי יכול להיקלע כל אחד מנבחרי הציבור, הספציפיי

�אבל בהחלט , היא לא רשימה כוללת. יש רשימה מאוד מפורטת. ענייני

  . ממחישה דוגמאות

  . מבי� מגישי ההצעה קוד� כל. שאלות בבקשה : חמו.הודה ב�י 

והיא באה ונולדה בעקבות ההצעה לסדר של , ני אחד ממגישי הבקשהא: ד יעקב אוחיו�"וע

  . שני חברי� פה

  פסיחה על –מוסר כפול , הייתי אומר,  לא הייתי מוצא בהצעה לסדראילולי  

 אז אולי היינו –וטובל ע� שר# בידו ' נאה מקיי�, נאה דורש'הסעי% של 

כמו הצעה . תוליתבאמת פוסחי� על הסעיפי� ומתייחסי� להצעה כהצעה הי

ח הצהרת הו� ג� א� לא קמה לה� חובה "לתת דו, לחייב את חברי המועצה
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  .  אני אפרש למה אני מתכוו�. כזאת

 2. היא הוגשה ב– שימי לב לסמיכות התאריכי� –ההצעה הזאת נולדה   

היא הוגשה כמה ימי� לאחר חליפת מכתבי� וחוות דעת בי� . 2006לאפריל 

, בדבר חשד לכאורה, ר אמיר גבע"ד, בר מועצת העירמבקר העירייה לבי� ח

    .לניגוד ענייני� בפעילותו כחבר מועצה

נשלחה , שהוא נדרש לסוגיה, חוות הדעת של מבקר העירייה בנושאי� האלו  

   .ר אמיר גבע ופתאו�"היה מכתב מאשר של ד,  למר16#.ב

  ..., מאיפה יש ל" את המכתב הזה  :דובר

  .פריע ליל תא: ד יעקב אוחיו�"וע

  .מישהו הדלי% את המכתב לכתבת. מה יש, נו, ו הדלפהז  :ינה פזר

ולא א� קיי� מכתב כזה או אחר שאי� בו שו� , ואו נתייחס לעניי�ב: ד יעקב אוחיו�"וע

�אי� כא� שו� . יש פה גילוי נאות, יש פה שקיפות. סודיות של חליפת מכתבי

,  ולא א� המכתב בא אל ידיהייתי מציע ל" להתרכז בעיקר. עניי� של סודיות

  .כ� או לא

  �  .וזה לא יד המקרה, והסמיכות היא סמיכות של כמה ימי

נועדה להכשיר , כי ההצעה לסדר הזאת', טובל ושר# בידו'הוא שאמרתי   

שמבקר העירייה נדרש לסוגיה הזאת , כקליפת האגוז נאמר )מדברי� יחד(

  .י�בשני עניינ, ר אמיר גבע"של ניגוד ענייני� של ד

   �  ', פריור'בהתקשרות החוזית של החברה הכלכלית ע� חברת הפרסו

  .מישהו פנה אל המבקר, גבא  :יא ב� גלג

  . אל תפריע לי, ליחהס: ד יעקב אוחיו�"וע

, בוא נאמר, לשני הענייני� האלו. ובמכרז התקשורת השיווקית של העירייה  

  . שיש מסכת עובדתית שא% אחד לא חולק עליה

שזו '  פריור' ' בהו� המניות של חב30%ר אמיר גבע יש לו "שד, אי� מחלוקת  

�  .חברת פרסו

  ?בל למה אנחנו צריכי� לדעת מה שיש לאמיר גבע בחברת פריורא  :ינה פזר

  .ח שאת יודעת ממנו"וא הרי ג� נת� ל" דוה: ד יעקב אוחיו�"וע
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  ,ח"ני לא יודעת שו� דוא  :ינה פזר

א� אני זוכר , נכו� קובי. כשרצת לרשות העיר, ו ג� החברה שאתה שכרתז  :יא ב� גלג

  ? נכו�

, ברצינות. לא צרי" להודיע מי ומה,  כניגוד–כמו שבתיה הסבירה , ליחהס  :ינה פזר

  .נאה מקיי�, נאה דורש: כמו שאומרי�, אני אומרת

, כמו שלא מעניי� אותי,' פריור' אותי לא מעניי� מה יש לאמיר גבע בחב  

   .באיזה חברה אתה עובד

  )מדברי� יחד(. בזכות דיבור, אד� מדבר כרגע. ע� כל הכבוד, רינה, ליחהס :חמו.הודה ב�י

  .אולי זה צנעת הפרט, אבל יש דברי�, אל  :ינה פזר

שולחה הצהרה , מכיוו� שבעקבות ההצעה לסדר, זה לא צנעת הפרט, ינהר  :יא ב� גלג

  )מדברי� יחד(  .שהופצה לכל חברי המועצה, ר אמיר גבע"ניגוד ענייני� של ד

לא , א� אמיר גבע לא היה פה וגיא ב� גל לא היה פה, ע� כל הכבוד, רינה  :חמו.הודה ב�י

�גיד א.  חברי� ביקשו8, מכיוו� שזה דיו� פתוח. הייתי נות� להגיד את הדברי

�  )מדברי� יחד(. אני מספיק בוגר בשביל לענות לו, את הדברי

זה לא מידע שחלצתי אותו בעקבות איזה חקירות , זידיעתה של רינה פל: ד יעקב אוחיו�"וע

,  ר אמיר גבע עצמו"אלא זה מכתב הצהרת ניגוד ענייני� שהגיש ד, או דרישות

 3.4.2006. הגיע אלינו ב–ד קר� קדמי "שנכתב לעוה, בעקבות הצעה לסדר

�חברי ; ל העירייה"מנכ; ראש העיר, יהודה ב� חמו: ומכותבי� בהעתקי

  .   העירייהמועצת העיר ומבקר

  .י מי שנוגע בדבר"ע, כ" שהמידע הזה נהפ" לגלוי ונחלת הכלל  

ולא קוראת את ,  את קוראת את ההצעה לסדר–אני רוצה להגיד ל" , 2בסעי%   

�  .ההצהרת ניגוד ענייני

  .כל ההערות האלה מיותרות. קובי תמשי" בלוגיקה של"  :דובר

  . אבל ה� נועדו להסיח את הדעת, אני רואה שה� מיועדות, �כ: ד יעקב אוחיו�"וע

   .אני פשוט אומרת מה שאני חושבת. אני לא רוצה להסב שו� דעת, אל  :ינה פזר

בהתא� להוראות : "של הנוגע בדבר כתוב...  ל2לידיעת" בסעי% , ינהר: ד יעקב אוחיו�"וע

'  ממניותיה של חב30%.הואיל ואני מחזיק בעקיפי� ב, הריני מצהיר, סעי% זה
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והוא לא פרי ,  והמידע נהפ" לנחלת הכלל–הוא הצהיר את זה ', כוו" פריור

  )מדברי� יחד(. והוא ג� בעיתונות, חקירה ודרישה

  . אני מבקש שלא יפריעו לי, יהודה  

 – לפחות שלי –שהתכלית של הבקשה של החברי� , אני פתחתי ואמרתי  

�מה� ולפחות אחד , כשמגישי� שני חברי מועצה הצעה לסדר בנושא מסויי

אבירי , ולכאורה באי� להציג לנו מישהו שה� שומרי המוסר, חוטא במשהו

, אז מחובתי כחבר מועצה, המינהל התקי� וטוהר המידות, שלטו� החוק

  . להעמיד דברי� על דיוק� ואת העובדות לאמית�

לפחות אחד מחברי , זאת לעומת. אני לא ראיתי חבר מועצה אחר שחטא  

מה , תראו אפילו –אז היו� . של ניגוד ענייני�המועצה חטא לכאורה במצב 

�חברי המועצה יכולי� להיעזר בוועדה המייעצת : "כתוב בהצעה לסדר שלה

וה� מדברי� על ניגוד ענייני� היפוטטי שנושא . וכיוצא בזה וכיוצא בזה..." 

ובזמ� , אבל ה� שכחו להתייחס לניגוד הענייני� שנשא פני עבר, פני עתיד

  . אמת

  .שנינו הגשנו תצהירי�: ר גבער אמי"ד

  . למה אתה חייב להגיב לכל דבר, ליחהס: ד יעקב אוחיו�"וע

. זה ייראה יותר רציני, תרשו� את הדברי�, אמיר גבע, ע� כל הכבוד, ליחהס :חמו.הודה ב�י

  )מדברי� יחד(.  תקבל זכות דיבור

סור ליהנות מהכנסות אני רוצה להזכיר לאנשי� שלחבר מועצה א, בותיר: ד יעקב אוחיו�"וע

ע� , ובמכרז שירותי הפרסו� של העירייה. מהעירייה ואסור לו ליהנות משכר

מדובר , אתה יודע מה – קיבלה אלפי שקלי� 30%החברה שיש ל" , כל הכבוד

לא חשוב שאתה תגיד , וקיבלה. לא רק בתמורה. 'ללא תמורה'ש� אפילו ב

זה כאילו שאד� . ק שולישזה חל, זה תירוצי� ילדותיי� –שזה חלק שולי 

הדי� . זה לא חשוב. 'זה לא הרבה,  שקל1,000זה רק , לא'ויגיד , יעשה משהו

, די� פרוטה כדי� מאה ואסור לחבר מועצה ליהנות, של אלפי שקלי� זה די�

  .ע� כל הכבוד, מהכנסות מהעירייה, במישרי� או בעקיפי�

  )מדברי� יחד(. זה לעניי� החברה הכלכלית  
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היית צרי" להפסיק את זה , תה לא יכול ליהנות וג� א� לא הייתא, סליחה  

  –שהיו שני , ובמכרז של התקשורת השיווקית. מיד

  )מדברי� יחד(י� ל" מושג א: ר אמיר גבע"ד

 .שהיו שני מציעי� בלבד, במכרז של התקשורת השיווקית, ליחהס: ד יעקב אוחיו�"וע

  )דברי� יחדמועקי� וצ(

בי� א� שכירת שירותי הפרסו� נעשה ,  רוצה לקבוע קטיגוריתינא: ד יעקב אוחיו�"וע

  .ל החברה הכלכלית"י מנכ"ישירות כניהול שוט% ע

   )מדברי� יחד( .סליחה רגע , וביק :חמו.הודה ב�י

  .נקודה. היה לקבל הכנסות מהעירייה... הוא לא , בי� א� לאו: ד יעקב אוחיו�"וע

   .י אומר לכ�אנ, אמיר וגיא. עצור רגעת :חמו.הודה ב�י

  .בחברה הכלכלית א נעשתה בדיקהל )מדברי� יחד(בל אי אפשר להשתמש א: ר אמיר גבע"ד

אי� פה שו� . אי� פה שו� משפט ציבורי, אני בא ואומר, ע� כל הכבוד, ליחהס :חמו.הודה ב�י

  .ליהו�ע

  )מדברי� יחד(צידו של קובי מ: ר אמיר גבע"ד

אנחנו .  חברי מועצה8מתקיי� פה דיו� לבקשת , בודע� כל הכ, אמיר, ליחהס :חמו.הודה ב�י

 בשביל להתמודד כל אחד ע� מבוגרי�אנחנו כולנו מספיק . נקיי� את הדיו�

כל אחד יגיד את טענותיו כל אחד יגיד את מה שהוא . הטענות של חברו

  . אני לא מבי� למה אתה מתרע� פה שיש משפט ציבורי. חושב

 לא מעניי� את הסבתא שלי .בר אחד בלבדבד, אני יכול להתחבר לדבר אחד  

. זה לא מעניי� אותי. והלוואי ויהיה ל" כמה שיותר, כמה אחוזי� יש ל"

כשבאי� שני : היה תמוהה בעיני רק דבר אחד, מעניי� אותי רק דבר אחד

בלי להצביע על , בלי לנקוב בשמות –חברי מועצה ובאי� להגיש הצעה לסדר 

 �זה  )מדברי� יחד( .דיקי� בסדו� נמצאי� רקאבל כביכול ששני הצ –אנשי

אל תשי� מכשול בפני 'בחזקת , ובהצעה הראשונה, מה שהשתמע מהאווירה

, בתיה ברא% שתית� את ההרצאה הראשונה במועצהד "עוהבאנו את ' עיוור

�  . על נושא ניגוד ענייני

אהיה איזה חבר דירקטוריו� באיזה חברה , אולי,  שנה70אני בעוד   
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דוד של .אז אני אתקשר אליה� עכשיו ואגיד לה� שאולי הב�, סי�"למתנ

  )מדברי� יחד(זו פחות או יותר האווירה ? חמתי יגיש איזושהי הצעה לסדר

היה מקרה אחד . אתה בדברי� של" מייחס לו עבירה של ניגוד ענייני�, אל  :יא ב� גלג

חבר זאת היתה עבירה של . של ניגוד ענייני� במועצה הזאת, בלבד מובהק

ר המועצה הדתית וכחבר מועצת עיר "מועצה שמעו� פר# שכיה� ביודעי� כיו

והעירייה היתה  –בעתירה שהוא יז�  –ש "והמקרה שלו אפילו התגלגל לבימ

  )מדברי� יחד(. צד בו

כי , או שמקיימי� דיו� מהותי בסוגיה שלא סת� העלינו אותה בהצעה לסדר  

זה , ומה שיש פה עכשיו. וליטיתאו שעושי� פה נקמנות פ, הוא דיו� חשוב

  .נקמנות פוליטית

שרק , מה שאני רוצה לומר )מדברי� יחד( .מה ש, אמיר וגיא, עמוס, לא, אל :חמו.הודה ב�י

 .כל שאר הדברי�. רק מהטע� הזה. מהטע� הזה היה כ� כדאי לקיי� דיו�

הייתי חות� על ההצעה , אני א� לא הייתי ראש עיר, לכ� אני בא ואומר

ולפני שהגיעה ההצעה  –אנחנו , רק מהטע� שלבוא ולומר. בפירוש כ�. הזאת

נתפש כאילו , בתקשורת וכל מי שלא הגיש את ההצעה הזאת, בכלל לדיו�

  .אד� לא ישר

; אתה רצית להיות בסו% –ת� לקובי , מה שאני מבקש, לכ� מה שאני מציע  

רשו� בזכות סיימו� ; אבינוע� רשו� בזכות דיבור; גיא רשו� בזכות דיבור

  )מדברי� יחד(. כל אחד יגיב –דיבור 

אני חושב שאני . אני מבקש לדבר ללא הפרעה, ראש העיר, ני מבקשא: ד יעקב אוחיו�"וע

ואני לא הפרעתי , הקשבתי לכל הנושאי� הקודמי� ודיברו באריכות יתירה

  . לא% אחד

בל אני א. כיוונית.רק א� היא חד, מעניי� אי" ביקורת יכולה להיות טובה  

אני יותר מודאג שאתה . שאתה לא רואה את חומרת הדברי�, יותר מודאג

�מכיוו� שפה לא מדובר בניגוד ענייני� היפוטטי , לא רואה את חומרת הדברי

�לאחר , שזה מכרז שני, כי ג� במכרז תקשורת שיווקית. ובמשחקי ילדי

 רק שני היו –כי היתה הצעת יחיד והמליצו לבטל  –ביטול המכרז הראשו� 
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�אסור היה להשתת% בכלל  ,  בהו� המניות30%ולחברה של" יש . מציעי

  . במכרז הזה

  )מדברי� יחד(, ד"ראש הסיעה שלי וכעו, סיימו� )מדברי� יחד(: ר אמיר גבע"ד

אני ג� אנהל את הדיוני� בינ" ובי�  )מדברי� יחד(ז אני אהיה ה א: ד יעקב אוחיו�"וע

  )מדברי� יחד(ע על הכוונות א� כ� להשתת% ואני אד, השות%

  .דעתי מראש שאי� לו סיכוי של אחד למיליו�י: ר אמיר גבע"ד

  .ני שמח שאתה מודה שידעת על זה שהוא עומד להגיש את ההצעהא: ד יעקב אוחיו�"וע

  )מדברי� יחד( .י ראש העיר אמר לי מראשכ: ר אמיר גבע"ד

מדברי� (. אי� בעיה,  אתה רוצהא�. שיחות בארבע עיניי� )מדברי� יחד( :חמו.הודה ב�י

   )יחד

אתה מבי� שהיתה פה , אפילו מאזכור שיחה פרטית ע� ראש העיר, כשיוע: ד יעקב אוחיו�"וע

. ה'חבר, ואני רואה את הדברי� בחומרה. ידיעה לפני הגשת הצעות למכרז

  )מדברי� יחד(

זה לא יקהה אבל , פשר להסיח את הדעת ואפשר להפריע בכל משפטא: ד יעקב אוחיו�"וע

  .זה בחשיבות הדברי� ובחומרת�.ולא יפגע כהוא

בהיקפי� , אנחנו מקבלי� פה מכרז שעשוי היה להניב הכנסות נאות מאוד  

, ההיקפי� שלו יכלו להגיע למיליוני� ג�. מרכז התקשורת השיווקי�, שלו

�זה אומר שאחד , מת� שירותי� כספיי�. ... א� אנחנו מדברי� על פני שני

.היה נהנה מ – בהו� המניות של אותה חברה 30%ועצה שיש לו מחברי המ

הא� לא היה צרי" אז ? זה נראה לכ� סביר.  מהכנסות מהעירייה עצמה30%

�או ליועצת , הא� אז לא היה צרי" לפנות? להגיש הצהרה ניגוד ענייני

 �תהיו מורי 'המשפטית או לוועדה לניגוד ענייני� ולבקש הנחיות ולהגיד לה

  .ולהיזהר'? דר" שלי

  ? ולשי� מכשול בפני עיוור, ולי ג� לא היו צריכי� להגיד לו שיגידא  :ינה פזר

ר "הפכה להיות חובה מוטלת על יו, חובה שמוטלת על חבר מועצהה: ד יעקב אוחיו�"וע

על נושאי� מסחריי� שאי� לי מושג שה� ? שמת� לב לנושא הזה. הסיעה

�אי� לי , אני לא אחראי לה�, ה�אני לא שות% ל, מתנהלי� מאחורי הקלעי
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ואני אמור בלי פניה של , ידיעה בכלל שעומדי� להגיש הצעה כזו או אחרת

  .או את פני הנולד, להמלי# לו ולחזות פני עתיד –אותו חבר מועצה 

והבריחה מאחריות הכי גדולה שיכולה , זה התירו# הכי ילדותי ששמעתי  

  )מדברי� יחד(. להיות

  ?נזכרת אחרי כל כ" הרבה חודשי�מה ל: ר אמיר גבע"ד

  )מדברי� יחד(ג� אחרי . מילא –אילו היה בכ" די , כשיוע: ד יעקב אוחיו�"וע

  ?למה אתה לא פונה למשטרה: ר סיימו� גולדמ�"ד

  , ני לא חושב שיש פה עניי� למשטרה ואי� לי כוונה לעשות את זהא: ד יעקב אוחיו�"וע

  . תנסה? אתה רוצה, יבוריתלצלוב אותי צ, הא: ר סיימו� גולדמ�"ד

  . ולא אפריע ל", כשאתה תדבר אני אקשיב ל", אמי� לית: ד יעקב אוחיו�"וע

  .אז אתה תהיה מופתע, כי אני אפתיע אות" בסו%: ר סיימו� גולדמ�"ד

א% אחד לא פטרו� לא , אני חושב שחברי� למועצת העיר –אנחנו . סדרב: ד יעקב אוחיו�"וע

וא% , לא של הצדק ולא טוהר המידות, וס מורו�של המוסר והוא לא קוסט

  . אחד לא יטי% לנו מוסר

באה להטי% לנו מוסר ולמצה , כמו כמה הצעות קודמות, ההצעה הזאת  

י הכללי� "עפ, י הוראות החוק"כאילו הוא היחיד שנוהג עפ, ולמתג מישהו

  .ולא היא. והצדק תמיד משמש נר לרגלו

הדיו� הוא ציבורי . ר מועצה כזה או אחרלהזיק לחב, אי� לי שו� כוונה פה  

זה לא . יספוג סנקציה כזאת או אחרת, ואי� לי שו� עניי� שאותו חבר מועצה

  .ג� אי� לי הנאה גדולה מהדבר הזה. תכלית הביקורת שלי

  .סביב השולח� הזה, אי� לי שו� כוונה להמשי" מעבר לביקורת פה, אני אומר  

קוד� כל שיפשפש , ומי שמנסה לעשות, אבל אני מבקש שלא יטיפו לי מוסר  

  .בציציותיו

. נאה מקיי� וטובל ושר# בידו, שיחה לנאה דורש. מוסר כפול, והוא שאמרתי  

  .תודה

האישיו זה חברי ,  אתה לא האישיו אמיר.אני מאוכזב מאוד, ינהר: ד עמוס גבריאלי"וע

�  . ורינה, כמו בני כברה שנעל�, המועצה האחרי
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  . ק� והול", ואני חושבת שכל אחד שיש לו חתונה, ונה הערביש לי חת  :רינה פז

או מגרנות ... האכזבה שלי היא לא מ. תרשי לי לומר ל" משהו, ינהר: ד עמוס גבריאלי"וע

  . שהצטר% ש� ע� איזושהי הצהרה אחרת שהיא ג� כ� חסרת משמעות

, יש פה חברי מועצה ששומעי� אי" בסתר, אני רוצה שתדעי דבר אחד  

משמיצי� חברי מועצה אחרי� שה� , בעליבות בלתי רגילה, י�במחשכ

ואני כרגע פותח את הכל על  –והעליבות הזו של ההשמצות . חברי� שלה� פה

 8אני , בימי חיי –חברי מועצה ה� חברי� , זה שולח� של חברי�. השולח�

זה היה . אמרתי לו את זה כא�, כשהיה לי להגיד משהו למישהו, שני� פה

א% . אני לא חושש מא% אחד. זה היה לראש העיר הזה, ר הקוד�לראש העי

דברי� . אמרתי, כשהיה לי דברי� קשי� לומר. אחד לא משל� לי משכורת

  . טובי� ג� אמרתי

כשהייתי ראש צוות ול" , שאני ניהלתי את ח# אקולוגיה, ני ג� יכולה לומרא  :ינה פזר

  . לא משתת% בזהאז באמת אמרת שאתה –היה עסק ע� איזה קבל� אשפה 

  . הקפדתי בעניי� הזה הקפדה יתירה, ני בימי חיי שמרתיא: ד עמוס גבריאלי"וע

  .כו�נ  :ינה פזר

לא ראיתי פה א% אחד . בל זכיתי להיות מושמ# בחודשי� האחרוני�א: ד עמוס גבריאלי"וע

או לשני� , לאחד החברי� פה, מתרומ� ק� ואומר, ק� בשולח� המועצה

, את זה ציפיתי מבני כברה. ה סטופ'חבר: ה חברי� פהמהחברי� פה או לכמ

�  .שנעל�, חברי

  �קורא (. ולא יחשוש מה הציבור יגיד עליו, פע� אחת, אני ציפיתי שהוא יקו

ציפיתי מבני כברה ואחרי� , אני לא מצפה מאמיר גבע ומגיא ב� גל )לכברה

  .שהכירו את העבודה שלי

בעלי עסקי� , ח פרטיי�"רו, יי�ד פרט"חברי מועצה שה� עו. לנו יש בעיה  

שאנחנו עשויי� להיחש% למצב , הבעיה היא. לנו יש בעיה, פרטיי� כמו אמיר

�בני כברה נכנס לחדר ( –אז יש דיו� ציבורי נוקב בעניי� הזה . של ניגוד ענייני

שהתאכזבתי מרמת החברות של חלק מחברי , בני, אמרתיו) הישיבות

  .המועצה
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  ?שליג� מהחברות   :בני כברה

� מהחברות של"ג: ד עמוס גבריאלי"וע     .  

  . ע� כל הכבוד ל", היא לא נמדדת בדיו� הזה  :בני כברה

  . אני אגיד ל" למה, ב רגעש: ד עמוס גבריאלי"וע

  .היא לא נמדדת בשו�  :בני כברה

  .ב רגע ואני אגיד ל" למהש: ד עמוס גבריאלי"וע

 . לא באיזה.ו אי" הקפדתיכי אלה שהכירו את העבודה שלי חמש שני� וידע  

� .ידעו באיזה רמה חומרה הקפדתי ברמת, חמש.ארבע, פעמיי�, זה קרה פע

  ,לא בניגוד תיאורטי אלא ניגוד ענייני� אמיתי

     )מדברי� יחד(. אבל איפה אתה בכלל בכל הסיפור הזה: ר סיימו� גולדמ�"ד

. תתחבר רגע להצעה, קוואיתבוא תפשיר מהצינה המוס, סיימו�, יימו�ס: ד עמוס גבריאלי"וע

אני רוצה , רבותי )מדברי� יחד( .תקשיב לי,  באמת.אני את� ל" אפשרות

   )מדברי� יחד(להגיד שמה שקובי עושה 

מי הוא , יודע על דר" החיוב, )ס"ואי� הרבה ציבור כזה בכ(ג� הציבור הטיפש   

בואו 'מרגע שבו אנשי� אומרי� , ולא צרי" הרבה להסיק. דר" השלילה

ויש כאלה שאומרי� שעניינית אי� בזה ', בואו תתנו, בואו תתנו, תצהירו

  .צור"

  . את� מסתירי� משהו, כי א� עניינית אי� בזה צור"  

הפכנו , וג� אחרי� פה, ג� יפתח שיחידי שאיננו פה, אנחנו במידה רבה  

�ואני חושב שזה לא , יש לנו עסקי� פה וש�, ד פרטיי�"אנחנו עו. לחשודי

ואנשי� בשולח� הזה יודעי� בדיוק על מה אני , לא ראוי, ה לא הגו�ז, צודק

  . ואני לא היחידי שאמרתי את זה. מדבר

ואי� לי חשש , להיכנס חזק באנשי� האלה. 1: יש לי שתי אפשרויות, עכשיו  

אני לא  –שא� אני רוצה לעשות משהו , כי אנשי� יודעי� פה. לעשות את זה

  .אי� לי שו� בעיה. רואה ממטר

אני , וקובי אוחיו� –לומר על שולח� המועצה את הדברי� כמו שה� , אחרת  

דברי אלוהי� , ג� על הרהיטות וכל מה שאמרת, מוריד את הכובע בפני"



  05.06.2006  55  שיבת מועצה מ� המניי� י

�ח "אמת עובדתית שנמצאת בדו. אמת עובדתית. אמרת אמת לאמיתה. חיי

  .בכלל לגבי המושג של ניגוד ענייני�, לא רק לגבי אמיר. מעי� רשמי

  .אמיר גבע. � פה רצו� לפגוע באמיר גבעאי  

  ? "ח הזה"אתה קראת את הדו? ח"תה קראת את הדוא  :ינה פזר

.א� לא הבנת עד עכשיו שלהיות ב, אני אומר דבר מאוד פשוט, ינהר: ד עמוס גבריאלי"וע

אי� לי מה להסביר   –ס זה פסול "מעיריית כ...  בחברה שעתידה לקבל 30%

, את גיא ב� גל, וצה לראות על השולח� הזה ואותואני ר )מדברי� יחד(. ל"

הייתי . בלי שאני יודע, ד יגיש פה הצעה למכרז"כשהשות% שלי למשרד עוה

והוא לא נבחר או . אני רוצה. ס ייצוג משפטי"לייצג את עיריית כ, ל"אז בחו

  . כ� נבחר זה לא רלוונטי

לא שאני . אני רוצה לשמוע את הסערה הציבורית שתקו� על העניי� הזה  

  . מכיר מישהו ונמנע בהצבעה

  ?ה ההבדלמ: ד יעקב אוחיו�"וע

א� את� רוצי� להתיפיי% לאיזשהו ציבור . אי� הבדל, רבותי. י� הבדלא: ד עמוס גבריאלי"וע

שרוצה לשמוע את הדברי� נגד ב� חמו ונגד גבריאלי ונגד , של שוכני שולחנות

  .ת את� תשמעו פהאבל את האמ. בסדר. אי� בעיה. סבבה –אוחיו� 

... בניגוד ל, בידיי� נקיות, מי שנהג ביושר מוחלט: והאמת היא כזאת  

, אמיר, מי שנהג במחדל. היה עמוס גבריאלי ועוד אחרי�, מהתחלה ועד הסו%

אבל א� היה מחדל . כי אני מאמי� ל", ואני מאמי� שלא ידעת. היית אתה

  .היה מחדל של", בניגוד ענייני�, חמור במועצה הזו

, להצהרה של", אדו� גרנות, ואני צרי" להידרש, כשההצעה מגיעה ממ", ולכ�  

ס "שא� פע� עיריית כ, שאתה שות% בכתיבת איזו חוברת כזו או אחרת

  . זה נלעג, תסלח לי –אתה תהיה בניגוד ענייני� , תרכוש אותה

  ,זה לדעת": אבינוע� גרנות

אבל אני רק אומר דבר . חלילה, ג את דעת"אני הרי לא מצי. כל לדעתיה: ד עמוס גבריאלי"וע

אתה לא יכול לבוא לפה ולשבת בישיבת , אדו� גרנות )מדברי� יחד(, אחד

 ולהתייחס ולדו� בנושאי� שקשורי� למקו� שקרוב לבית .מועצה שקשורה
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, אחרי שגיא ואמיר הגישו את ההוצאה, כ"ולדו� בה ולהתווכח ורק אח, של"

�להגיד שזה היה ניגוד ענייני ,�א� , תסלח לי. שאתה גר ש� ולכ� ניגוד ענייני

�  . אני אומר ל" כרגע.אתה היית היו

  . על רחוב הכלנית, לפני שנתיי� וחצי קיבלת את המכתב ממני: אבינוע� גרנות

לבוא : כשאני אומר ל" דבר כזה, ני קיבלתי מכתב ניגוד ענייני�א: ד עמוס גבריאלי"וע

�ל" אני , גיא ב� גל, ויותר מזה אני אגיד ל" )מדברי� יחד( .ולהגיד לנו היו

  )מדברי� יחד( .אומר עכשיו

עמותת ; החברה קדישא זה עסק כלכלי לכל דבר ועניי�, רבותי, יש לי הצעה  

  . זה עסק כלכלי, שאתה עומד בראשה' מנוחה נכונה'

  .היא כהגדרתה לא עסק כלכלי, עמותה. לא נכו�: ר סיימו� גולדמ�"ד

   .החברה קדישא לא? החברה קדישא לא עמותהו: ליד עמוס גבריא"וע

  )מדברי� יחד( .ר"החברה קדישא היא לא מלכ  : דובר

א% אחד , ל חברה קדישא מקבל משכורת"מוטי אלבוי� כמנכ )מדברי� יחד(  :יא ב� גלג

כי אתה , תזהר בהשוואות של", אז בוא. לא מוש" משכורת' מנוחה נכונה'ב

  . אד� נבו�

שקשור , אתה גיא, ולו אחד, ני אומר שא� את� דנת� בדיו� אחדא: יד עמוס גבריאל"וע

מאשר להגיד שיש לי חבר שהגיש , זה עוד יותר פסול בעיני –לחברה קדישא 

�יש ל" אינטרס , זה פסול בעיני. ולצאת החוצה כי הגיש הצעה, הצעה היו

  .ג� אי" שאתה רוצה, ג� חברי, מובהק ג� אישי

ואני  –' י לא ד� בשו� דבר שקשור לחברה קדישאאנ'תה היית צרי" להגיד א

  . ציפיתי ג� ממ" שתעשה את זה

, אבל פה מושכי� משכורת, כ�'א� תגיד לי עכשיו , בכל האבחנה הזו, עכשיו 

ויש בזה הרבה , הקבורה זה עסק כלכלי, רבותי –' פה לא מושכי� משכורת

   .וחברה קדישא תהיה או לא תהיה, מאוד כס%

ג� אני , אמרתי, חשבתי שמאחר ואתה לא מקבל כס%: כהאז אני אומר כ

  . סמכתי על התבונה ועל היושר

וזה לא הפריע לקובי אוחיו� להשתת% , ג� כדורגל זה עסק כלכלי, עמוס: ר סיימו� גולדמ�"ד
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    )מדברי� יחד(. ס כשהוא היה בליכוד"ר כ"בדיו� על בית

ועקי� צ( .ליכוד.  תעשה לי טובה,ל תעמיד את עצמ" באור מגוח"א: ד יעקב אוחיו�"וע

  )דברי� יחדמו

חשפתי בפני המועצה , בתחילת עבודתי, ני שבקדנציה הקודמתא, עכשיו: ד עמוס גבריאלי"וע

ובתיה , הזאת רשימה מסודרת שלא הייתי נדרש לזה ולא הייתי צרי" את זה

 �להיות צדיק יותר מאשר , אבל אמרתי, אי� שו� חובה לעשות כ� –תגיד לכ

עד היו� , שאת� יודעי� מה, נתתי רשימה מלאה של לקוחות. ב הראשיהר

. יכול להיות לה� ניגוד עניייני�, זה אות� לקוחות שאולי. לא השתנתה

 אני צרי" למצוא את עצמי היו� במצב של .אבל אני אומר, לרוב� אי� אולי

תי בפורומי� שוני� הכפישו או, אמיר גבע, מוכפש –אתה יודע , וגיא –מוכפש 

  . ס"ע� לקוחות בכ, ד"על היותי עו

שמכירי� , מצפה מהחברי� שלי. אני לא מצפה מהמכפישי� כלו�, עכשיו  

שלא יקומו אלא , וג� בני, ולכ� לא רציתי שרינה שהיא כ� חברה שלי. אותי

יש גבול ללעג וללהט שהשולח� הזה מסוגל . בואו נשי� לזה סו%, רגע: יגידו

  .לקבל

, ואני –ההצעה שדינה ניגוד ענייני� . סכ� את העניי� הזהאני רוצה ל, עכשיו  

רואי� מה קורה עכשיו (אני חושב שעניי� ניגוד ענייני� מאוד רציני , אגב

ד של אותו "והיה עו, שאד� ייצג תאגיד והיה ראש וועדה מקומית, ת"בפ

  )מדברי� יחד(. זה הרי ליקוי מאורות, תאגיד

על משהו שלא מתקרב אפילו , מועצהאנחנו מדברי� פה בשולח� ה, עכשיו  

, רבותי, בבקשה חברי�, אני פונה אליכ�, אז בואו. ת"בסיכה למה שהיה בפ

 –בואו נשמור ג� בפני ציבור מתלה� שיושב בחו# וחושב שהוא יודע משהו 

ואי" שומרי� זה על כבודו של זה או של . בואו נשמור זה על כבודו של זה

צרי" לומר אותה , וד� כל א� יש ביקורתק. קוד� כל מדברי� בפני�? זאת

ולא לומר את זה בכל מיני פורומי� אפלי� . לשאול ולומר אותה. על השולח�

�אל תגרמו . תאמרו? יש לכ� מה לומר: אני מציע לכ� ככה. כאלו או אחרי

, כשהיה לי מה להגיד לאמיר גבע, רבותי. לכול� –ברמיזא ולא במעי� רמיזא 
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ולפני השולח� , ולגיא ב� גל, בצורה הכי בוטה, חלקחד ו. אמרתי לו את זה

  .אנחנו חברי� מאוד טובי�, אני אומר. הזה דיברתי ע� גיא ב� גל

של ההבלגה ואני רואה , אני קובע לעצמי את הגבולות שלי –לא יהיה מצב   

רצו� למצוא ח� בעיני ציבור כזה . מעידה חברית, פעמית.את זה כמעידה חד

  .א בטל בששי�כשבעיני הו, או אחר

  �, יש לי הרבה דברי� להגיד לראש העיר –ג� כלפי ראש העיר , אני מבקש מכ

�  .אני אומר לו את זה, ויש לי מה לומר לו, וזה לא סוד חיבתי אליו, לפעמי

, זה לא בכל מיני שולחנות מחו# לעירייה, הפורו� הנכו� לנהל דיוני�, רבותי  

? יש לכ� מה להגיד. מפה. יע מפהשזה מג, ע� הטחות אנונימיות של אשמות

  . 'אתה לא ראוי, אתה טועה, אדוני'תגיעו לראש העיר , תעזרו עוז

זה , הנה. ל" הביתה. אתה חוטא בניגוד ענייני�, גבריאלי'תגידו , תגידו לו  

  . 'הלקוח של"

 כי קובי פה  .ואני מודה ל" קובי,  ומה שהרגיז מאוד.אבל אל תעשו את זה  

קובי פה שמר על כבודי ועל כבודו של . תר מאשר על כבודושמר על כבודי יו

. לא הוא. להיות, אולי, כי אנחנו אלה שיכולי�. יפתח ועל כבודו של אמיר

. ואי� לו עניי� אישי? איזה ענייני� יש לו, מה יש לו –הוא עובד עירייה 

  )מדברי� יחד(

אני  )מדברי� יחד(, יקהמכיוו� שבני שמר על זכות השת. קה השלמהד: ד יעקב אוחיו�"וע

 �בעקבות הדרישה של ' לוקל'אצטט מפיו של בני מכתב גלוי לאתר הפורו

ר וועדת מכרזי� ואת כל יתר חברי הוועדה על "לפטר אותו כיו, אמיר גבע

  .רקע הצבעת� במכרז התקשורת השיווקית

  .זה ממש לא נכו�, לא נכו�  :בני כברה

יש לי יסוד . "כל דבר לא נכו�. נו באמת, את האתרלהביא ג� ? א נכו�ל: ד יעקב אוחיו�"וע

לוליי היו ל" אינטרסי� אישיי� או , היתה נשמעת... שהביקורת , סביר להניח

כ" שאי� לי כל ספק שביקורת זו מקורה מ� . מעורבות עסקית ע� חברת פריור

הא� לא חשבת שיש טע� לפג� בעניי� התייחסות" . הבט� ולא מ� הראש

  "?בעצ� היות" בעל עניי� ונוגע בדבר, השיווקיתלמכרז התקשורת 
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אני בכלל לא מבי� מה הסיפור הגדול , אני אומר בעיקר לעמוס וג� לאוחיו�: אבינוע� גרנות

ויש , אישית... יש פה , אני לא תמי�, אני כ� מבי� את הבסיס,  זאת אומרת.ש

שיו  ואני עכ.יש פה סערה בכוס מי� על דבר ש, פה התרגשות שלא במקומה

  ... לא מדבר מה בדיוק ומאיפה ואיזה תארי" המניעי� של הצעת הב

ואל תזלזל בצד , עמוס, מורכב משניי�, הרעיו� כולו. אני מדבר מהרעיו� כולו  

  . השני

שיש פה כל כ" הרבה מומחי� שאני פשוט סות� את הפה , בהיבט המשפטי  

% והסבירה אמרה בתיה ברא –ולא מעיז בכלל להתמודד ע� ההיבט המשפטי 

�פתחנו את הקדנציה , ואכ�. בדיוק איפה עומד הנושא של ניגודי ענייני

כ הבאת את התנועה "ואח... אני אישית הייתי ב. בישיבה שהוקדשה לכ"

הכל טוב . עוד ישיבה היתה בנושא של איכות השלטו� –לאיכות השלטו� 

  . והכל יפה

י לא מתחייב שהיא ואני לפני שהוצאתי את ההודעה שאנ, אבל יש עוד פ�  

אני כ� נועצתי ביועצת , מנוסחת בצורה הכי הכי מקצועית, הודעה משפטית

כי ידעתי שהיתה פה סערה ?' זה כזה גרוע, תגידי'ושאלתי אותה , משפטית

או זה נראה כל כ" , ושאלתי הא� זה כל כ" גרוע –בעקבות ההצעה של גל 

היו ש� (' א ואומר אא� אני יוצ –או הא� זה מטיל צל על אחרי� ? נורא

 �ענייני� לכאורה נראי� מאוד מאוד טריוואליי� כמו איפה  –שלושה עניניי

פע� ראשונה אני הפצתי . שאני חוזר פע� שניה על ההודעה הזאת(שאני גר 

כ עוד "ואח) 531.אי" שנכנסתי למועצה לגבי ה, פה מכתב לפני שנתיי� וחצי

�שלא , קוד� כל אד� אחר, אדוני: "והיא ענתה לי בזו הלשו�, שני ענייני

ע� , ס"היא לא בתו" הוויכוחי� של כ. (אי� לזה שו� שייכות, עשה כמו"

אי� לזה שו� שייכות לכל חבר . לא מעניי� אותה. פריור וכל הדברי� האלה

א� אתה . אתה כחבר מועצה, ובוא אני אגיד ל" מה חובת").  מועצה אחר

י� שאתה עושה או במגורי� מרגיש שיש אפשרות שאיזשהו דבר בעיסוק

 –' אפשרות'אני מדגיש את המילה  –יש אפשרות , או כל דבר אחר, שאתה גר

לא רק מבחינת  –בהחלט חשוב מאוד מבחינה ציבורית , לא צפיית העתיד
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וזה רק משפר את , חשוב מאוד להצהיר את ההצהרה, השולח� שיושב כא�

  .לא עשה שו� דבר אחר, האווירה

 .כי אני הצהרתי הצהרה כזאת, זה הדיו�,  סליחה.אמרהודר" אגב היא   

  )מדברי� יחד(

אני חוזר ואומר .  נגד הסטריאו שלכ� מאוד קשה לי.אני לא יכול, ליחהס

אתה אפילו לא יותר , זה טוב מבחינה ציבורית, זה מבור"':  ומצטט אותה

זה היו� הנושא . זה בכלל לא,  א� אתה חושב שאתה יותר מדי קדוש.מדי

אחד בשלטו� ' זה נושא מס: אני מדגיש את זה. ספר אחד בשלטו� המקומימ

  .המקומי

א� זה , א� להוציא ולקל% את כל ההיבטי� האישיי� שפה עלו על השולח� 

�לדעתי הוא היה עובר בצורה , היה בסיטואציה אחרת הדיו� שנעשה פה היו

  .לא כזאת רגשנית ובעייתית

לכל אד� במקצוע . ולה להיות הבעיה הזאתד יכ"לא רק לעו, עמוס, ודר" אגב 

. ד"זה לא עניי� רק של עו. וברחוב שהוא גר ובמגרשי� שיש לו או אי� לו, שלו

. אני מוצא את עצמי במצב מאוד מוזר לפי הדיו� שהול" פה, ולכ�. סליחה

  )מדברי� יחד(

אני מבי� . והדבר הזה לא מקובל עלי. ובעצ� להתנצל, אני צרי" לשבת פה

יש פה , זאת אומרת. אני כ� מבי� את זה.  פינה נדחקו חברי�לאיזה

  . אני לא אומר שאי� פה בעייתיות, בעייתיות

לדחוק אנשי� אל  –למשל במקרה שלי או במקרה שלה� , אני מדבר עכשיו 

ולמה זה מופיע במקומו� , שה� צריכי� להתנצל למה ה� עשו את זה, הפינה

 אני לא האמנתי שאנחנו נקלע לדיו� .יו�זה נראה לי פשוט ד –או במקו� אחר 

הבנתי את כל הרקע ומאיפה זה , רק אחרי שהבנתי את כל ההאשמות, כזה

  . ומי נפגע יותר ומי נפגע פחות, התחיל

  . אי� שו� בעיה במהלכי� האלה, ג לב�"א� אתה לוקח אותו שחור ע 

, ותהומותר לו לקבל א. א� מחר ראש העיר קיבל מתנה בונבוניירה מעלית 

אני בשביל השקיפות אני בא , סליחה: והוא אומר. י התקשיר"עפ, נניח
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אני לא אביא את זה הביתה לילדי� . פותח אותה ומחלק לכול�, לישיבה

אבל זה היו� ההתנהגות הנאותה . 'וכו' עושה את עצמו צדיק וכו... אז . שלי

  . של אנשי ציבור

ברי� שמותר לו לקבל כי יש רשימה שלמה של ד, וזה החלטה אישית שלו

  .  ולקחת הביתה

  .אני חושב שאתה לא מבי� את. צרי" לקיי�, א די לדרושל: ד יעקב אוחיו�"וע

   )מדברי� יחד( .אני הבנתי את מה שאתה העלית: אבינוע� גרנות

. אבל אחרי זה הוא הצהיר ש� ניגוד ענייני�, וא הצביע והשתת% וד�ה: ד עמוס גבריאלי"וע

  )מדברי� יחד(

מול . מאוד קשה לי, ה'חבר, אל תתקיפו, רגע. אני רוצה לסגור במשפט אחד: ינוע� גרנותאב

  . אני לא יכול ככה, זה תותחי� כבדי�, שניה� קשה לי

בלי , אינטואיטיבי, אני רוצה להגיד דבר מאוד פשוט, מה שאני רוצה להגיד  

תכוו� זה דבר אחרו� שאני מ. ובטח בלי להתנצל, לעשות מעצמי מי יודע מה

  .לעשות כא�

אד� נמצא בסיטואציה מסויימת כמו למשל מקו� העבודה .א� ב�, כ"בסה  

 .א� הוא נמצא בסיטואציה מסויימת ולא כל הציבור. וחברות במועצה, שלי

�אולי יש עובדי עירייה שלא , אבל יש מעגלי� שאינ� יודעי�, פה כול� יודעי

 �, מסויי� בעירייה אחרתשהאיש מכה� בתפקיד , לא כול� יודעי� –יודעי

  .לא כול� יודעי� את זה. וחבר מועצה בעירייה אחרת

שהוא מביא את זה לידיעת הציבור , מה איכפת לשולח� הזה או למי שמתנגד  

א� חס , תראו רבותי: ולהצהיר? מה קרה. זה הכל. כדי להגדיל את השקיפות

  .נהאז אני מחו# לתמו, ולילה יקרה משהו שמפגיש בי� שתי העיריות

  )מדברי� יחד(?  מה קרה  

  .מהיו� שאני במועצה הזאת, אני אסיי� בדוגמא שמלווה אותי שנתיי� וחצי  

כל כפר , ביו� ששי כשאני מסתובב או נפגש או הול" לבתי ספר או לבתי קפה  

נדה� להיווכח שאני בכלל מקבל שכר ?' גרנות, אה'סבאי שני שמכיר אותי 

אפשר לקבל שכר משתי עיריות באותו 'תי הוא שואל או, מה. בעירייה אחרת
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לי יש מצוקה אישית אחרת , ולו בשביל הנושא הזה, אז אני אומר?', זמ�

  .משל"

, ולי יש תפקיד שאני עושה אותו לפרנסתי בחולו�, ל" יש רשימת לקוחות  

עד היו� מזהי� אותי , ואנשי� בכפר סבא, ובמקרה שני התפקידי� ה� חינו"

   )מדברי� יחד(. ס"כמקבל שכר מעיריית כ

  . בני בבקשה. ודה לאבינוע�ת :חמו.הודה ב�י

מכניסי� לתו" העניי� של ניגוד ענייני� , אני חושב שאנחנו מערבבי�, רבותי  :בני כברה

  )מדברי� יחד( .ג� ?  אי" ראש העיר אומר.כל ה

אני חושב שאנחנו עושי� , רבותי. אני רוצה דווקא להתחיל מהסיפא של"  

בשעה שהדיו� הזה היה צרי" להיות מאוד , לא מכל הדיו� הזהחוכא ואיטלו

מה : והדיו� הוא בשאלה העקרונית. א� רוצי� לקיי� דיו�, מאוד רציני

  .  נייני�עבכל השאלה הזו של ניגוד , או חבר מועצה, חובתו של חבר ציבור

וכל אחד . ואני חושב שהשאלה הזאת נדונה כפי שנאמר ג� בישיבה הראשונה  

חייב לעשות חשבו� , כל אחד והעניי� הזה.  את חשבו� הנפש שלושיעשה

  . שעה ויו� יו�. שעה.הנפש

אינני יודע מה .  היו� אני יודע שאני לא מצוי בניגוד ענייני�.כי אני לא יודע  

  .א� אני לא עלול להימצא בניגוד ענייני�, יהיה בדיו� הבא או העוד שבוע

  �, רבותי: שבא ואומר , מי� שיק בלאנקוהא� אני יכול לתת . ריבו� האלוהי

  .אני עד סו% הקדנציה לא אמצא בניגוד ענייני� כי הצהרתי על הכל

, אני מבחינת הקדנציה מצהיר כלפי משרד הפני�? על מה אני יכול להצהיר  

כדי להבחו� א� אני לא הכנסתי ? מה קורה. הצהרת הו�. על כל ההכנסות שלי

  . כס% מהצד

  . אינני יכול לצפות את הדברי� האלה, ל ניגוד ענייני�אבל כשאתה מדבר ע  

כי אצל , אתה נגעת בנקודה שאתה  יכולת לצפות אותה, אבינוע� גרנות  

�: אתה יכול להצהיר. מדובר במשהו שאתה באמת  מקבל בגינו תגמולי

, מתנה פה, אולי, אני יכול לקבל. אינני מקבל תגמולי� משו� מקו� שהוא'

�  . מתנה ש
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אתה רוצה שאני אבהיר מה ? וצה שאני אצהיר ל" על כל המתנות היו�אתה ר  

�א� אנחנו , רבותי, לכ� אני בא ואומר? אני יכול לדעת? יקרה בעוד שנתיי

כ� נתנה את הכלי� לחברי , אני חושב שהמערכת, רוצי� להתייחס ברצינות

, ה� נתנה את הכלי� הבסיסיי� לחברי מועצה להיזהר בנושא הזה, מועצה

  . בנושא של ניגוד ענייני�,  מותר ומה אסורמה

היא הצהרה לא במקו� ולכ� ההצעה של , הגורפת, ההצהרה הכוללנית הזאת  

היתה . היתה הצעה שכשלו בה, במתכונת כפי שהציעו אותה, גיא ואמיר

 את� יכולי� .את� יכולת� לדבר על המקרה הספציפי. הצעה לא רלוונטית

  )מדברי� יחד( .� יכולי� לדבראינכ, לדבר על המקרה הספציפי

אני צרי" להיות שות% , אתה יכול לטפס על הגג –יכול הכל , פה כשלת  

  . לא יכול להיות שות% למשחקי� של"? למשחקי� של"

. הייתי מקבל, אילו הדיו� היה על המקרה הספציפי, אני רק בא ואומר ל"  

תצהירו , ה'ברח: ולהגיד, אתה לא יכול לדבר במי� איזה שפה גבוהה גבוהה

  .עכשיו

  .בכל הנושא הזה, אני ראיתי בזה זילות. אני התנגדתי? על מה תצהיר  

היא לא שווה את הנייר שאתה בעצ� כתבת , אתה יודע מה, ג� ההצהרה של"  

  .עליו

שאינני , הואיל ועלו פה ג� סוגיות משפטיות, תראה, לכ� אני בא ואומר ל"  

לא רוצה להיכנס  –סוגיות משפטיות הואיל ועלו פה ג� . רוצה להיכנס בה�

כל מי שחושב שמישהו בעצ� חטא בעניי� , אני רק בא ואומר. לשאלה הזאת

ל" תגיש תלונה על ניגוד . שולח אותו למשטרה. ... יש כתובת אחת, הזה

�  ? מה את� רוצי� מאיתנו. ענייני

 ? אי" אומרי�.מישהו ידאג, כשאני אתפש על ניגוד ענייני�, באותה מידה  

  .שמישהו יפתח תיק במשטרה

את� גררת� היו� את , גיא, ולכ� המכשלה הראשונה שהיתה בעניי� הזה  

, לא, לא )מדברי� יחד(ואולי רצית� להציג , המעוצה לדיו� מיותר לחלוטי�

  . לא נתמ�, בואו לא נצטדק
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  �לא רציתי , פנו אלי, ואני אומר ל" –שלא השתתפתי בה , הרי ההצעה שלה

היא זו שליבתה את , ההצעה שלכ�. משו� שזה לא רציני, הלקחת חלק בז

�כאילו פה יש סדו� , היצרי� והיא באה והציגה אתכ� כצדיקי� בסדו

�  .ועמורה ואת� הצדיקי

תדברו , תגידו שלא התכוונת� לזה –עשית� שטות , רבותי, ואני בא ואומר  

רוצי� עוד ,  את� יודעי� מה.תגידו, תבואו ליוע# המשפטי. על הצד העקרוני

אני חושב שנושא של ניגוד ענייני� הוא . אני חושב שזה נכו�. הרצאה בעניי�

לתת עליו , שראוי באמת, והוא כל כ" עדי� והוא כל כ" מורכב, כל כ" רגיש

�  . את הדעת עוד פע� ועוד פע

לי אי� , אני לא יודע. תבדוק את העניי� הזה ג�, ולכ� אני בא ואומר ל" גיא  

? כ� או לא' מנוחה נכונה'ותר ל" להשתת% בדיוני� בנושא של הא� מ, תשובה

יש , יש תמורה שהיא שוות כס%: אני למדתי בימי חיי, אני רוצה לומר ל"

, בכס% ממש, בער" כספי ברור ויש,  בא נאמר.שהיא, תמורה שאד� מקבל

  . ויש ג� טובות הנאה שנמדדות בכס%

  . בדקתי, בני, נוח דעת"ת  :יא ב� גלג

 .אספר ל", בוא בוא, אני רוצה להגיד ל" )מדברי� יחד(. לא יודע, ת� לי רגע  :רהבני כב

, ל חברה"אתה כמנכ, שמע. ג� לי יש ראש שבודק, ע� כל הבדיקה של"

  –' מנוחה נכונה'ל "כמנכ

  .ר העמותה"אני יו, ל"ני לא מנכא  :יא ב� גלג

,  עני� של זה וכל הדברי�זה עניי� של כבוד וזה. עוד יותר טוב, ר העמותה"יו  :בני כברה

וודאי וודאי זה ? זה לא קידו� אינטרסי�, מה? מה אתה רוצה –ציבורי 

�  .אז תברר את העניי� הזה. ע� כל הכבוד ל", קידו� אינטרסי

  )מדברי� יחד( .אני אומר ל"  

. באמת? זה לא ציבורי? ל" אסור להשתת% בדיו� על כל בית כנסת, מה: ר סיימו� גולדמ�"ד

�ר מפלגה דתית "אתה יו. באמת? אתה לא פה,  בית כנסת בשכונהכשבוני

   )מדברי� יחד( .אתה לא מקבל, בעיר

  )מדברי� יחד(, ההבדל ביני לבינו, אני אומר ל", ולמרות זאת  :בני כברה
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אני . אני מתחבר לסיפא של הדברי� של" –עמוס , ולכ� אני בא ואומר ככה  

בוא לא נעצי�  )מדברי� יחד(,  ליתאמי�. מבי� את הכאב ואני מבי� את הכל

  .את הדברי� הללו

  �זה לבוא ולומר . לכ� הסיפא של הדברי� של" היתה באמת באמת במקו

אי� צדיקי� . 'תפסיקו ע� המשחקי� האלה, חבריה, 'לחברי�', רבותי'

  .אי� פה אנשי סדו� ואי� פה אנשי עמורה מצד אחד. וצדיקי� יותר

. אישית.לפחות ברמה הבי�, אחד את השניבואו נכבד , יש פה עניי� אחד  

ככל שאנחנו רוצי� , מותר לנו לחלוק אחד על השני, כשנכבד אחד את השני

 הרי לא כולנו ע� עמדה .וזאת זכות לגיטימית ואני חושב שחובה. לחלוק

  .ולכ� מותר לחלוק, לא כולנו מסכימי� לאותו דבר, אחת

אינני זוכר חבר , במועצה,  כמעט שנה25אני ,  ואני רוצה לומר לכ�.אני מימי  

או , שיבוא ויגיד שאני רבתי איתו ברמה האישית –מועצה אחד שיבוא ויגיד 

היה לי  )מדברי� יחד(. לא הסתכסכתי ע� א% אחד. שבעצ� הסתכסכתי

מדברי� (אבל אני רוצה לומר ל" , מאבק ענייני איתו שלא הסכמתי איתו

   )יחד

לכ� אני . יותר מאשר ע� אנשי הימי�, אני התחברתי יותר ע� אנשי השמאל  

. תרדו מהעניי�, ותקבלו את זה. שעמוס מוביל, כדאי ללכת בכיוו� הזה, אומר

כשהיא באמת נמדדת באות� , הביקורת שלכ� יכולה להיות לגיטימית ונכונה

שה� לא מעמידות אתכ� קצת , אמות מידה ג� מוסריות וג� ציבוריות

�  .עליוני

  �  .תודה רבה לכ

הבית די� , יחד ע� זאת )מדברי� יחד(, אני די מתחבר למה שאמר בני: סיימו� גולדמ�ר "ד

אנחנו לא קיבלנו לא חוות דעת של  –אנחנו יושבי� פה , שדה שקובי עשה פה

  , מבקר העירייה

  .לק קיבלוח  :ינה פזר

הא� מבקר העירייה מצא את אמיר גבע  )מדברי� יחד(, אני לא יודע: ר סיימו� גולדמ�"ד

 �. יופי. 'לכאורה'קובי הקפיד להגיד כל הזמ� , סליחה )מדברי� יחד(אש
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  . שפכת עליו זבל, לכאורה, אבל שעה שלמה, לכאורה

היה לנו , שאני ואמיר גבע, ואתה יודע יפה מאוד. זה מה שאני יכול להגיד ל"  

�   .בדיוק באותו נושא התכתבות רבת משתתפי

  ',ורהלכא'מוס ואני לא דיברנו ע  :יא ב� גלג

   .הא�, ואני לא יודע פה. אני מדבר על  אמיר גבע, אל: ר סיימו� גולדמ�"ד

  )מדברי� יחד(י פנה לוועדת הביקורת מ: ר אמיר גבע"ד

, לכאורה לפי מה שהוא אמר. אל תעזור לי בבקשה אמיר, עזוב, גער: ר סיימו� גולדמ�"ד

. מ" לא איתנומקו, אדוני, שכבר נשפטתי ועוד מעט, נורא קל לשכנע כל אחד

  .לכאורה

  �מדברי� (, אנחנו פה דני�. ח מבקר"אני עוד לא ראיתי שו� דו, אבל בינתיי

  . לא בג� ילדי� )יחד

תקני אותי א� ,  בתיה.פה מדובר בעבירות שה� גובלי�, אני מבקש להבי�  

זה לכאורה , שקובי דיבר עליה�, העבירות שמיוחסות –אני צודק או טועה 

  . אלא במשטרה, מקומ� לא בדיו� במועצה, ולכ�. לילי בתחו� הפ  גובלות

אני חושב שמ� הראוי היה , שמישהו פה חטא, א� אכ� ימצא מבקר העירייה  

  , לפנות למשטרה

  . תודה, יבלנו את עצת"ק: ד עמוס גבריאלי"וע

לשפו" זבל , סליחה, לא )מדברי� יחד( .ואני מצפה שכ" ייעשה ל. �כ: ר סיימו� גולדמ�"ד

   )מדברי� יחד( .בלי

  ?אתה רוצה לחזור ב", יימו�ס: ד עמוס גבריאלי"וע

שני , כי אתה יודע מה. אני לא רוצה לחזור בי. לא רוצה לחזור בי, אל: ר סיימו� גולדמ�"ד

שזה כמו , כי אני חושב. ה האלה ביקשו פה הצהרה שאני לא שות% לה'החבר

את� . ק אותו דברזה בדיו. ולא יאנוס קטינה, להצהיר שאני מחר לא ארצח

  )מדברי� יחד(. ביקשת� שאנחנו נצהיר שאנחנו לא נעבור על החוק

  .הרי זה ברור. את� ביקשת� שאנחנו מראש נצהיר שלא נעבור על החוק  

  . זה לא נכ�. א זה מה שביקשנול: ד עמוס גבריאלי"וע

בכולכ� אני רואה . חבריי, ואני מדגיש –חבריי חברי המועצה , ראו חברי�ת  :יא ב� גלג
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הדברי� , ואני מתחבר, ג� א� אני מסכי� ע� דעתכ� וג� א� לא, את חבריי

, זה שאחד הדברי� שחשוב, היחידי� אולי שאני מתחבר בדברי� של עמוס

ואני חושב שיצא לי , שאנחנו נגלה אחד כלפי השני זה דר" אר# ויושר, אולי

שאי� שוני� וג� ג� בנו, מוניטי� של מי שיודע להגיד את עמדתו ואת דיעותיו

 �  .אבל בעיקר בפניה� –על אנשי� שוני

לגבי אות� אנשי� שלצערי חלק� יושבי� , ואני ממש מתחבר למה שאמרת  

באמירות שגובלות בהכפשות , וה� חוטאי� בזה לצערי, פה סביב השולח�

וה� נאמרי� בצורה מכוערת , ובהשמצות ולפעמי� בדברי� חמורי� יותר

יותר מכל פחדנות ומוג לב של , אני חושב,  וזה משק%,ובצורה של אינקוגניטו

�  . אבל במוב� מסויי� אני מאושר הערב ,. אות� אנשי

בעצ� העלה על נס והעלה , )שעוד לא הסתיי�(אני מעושר כי הדיו� הארו"   

� ג� א� לא מציעי� ע� ההצעה שאמיר .נושא שכולנו מסכימי�, לסדר היו

�  . בהוא נושא חשו, ואני הבאנו בפניכ

אני מאוד מאושר מהעובדה שאנחנו . הוא נושא מורכב, הוא נושא ראוי לדיו�  

 –אבל הציבור ג� , אפילו העיתונאי� מתעייפי� קצת –דני� בו ומעלי� אותו 

מבי� את החשיבות ואת הרגישות ואת , ובטח בשני� האחרונות, יותר מתמיד

�  .הבעייתיות שיש סביב סוגיות של ניגוד ענייני

אני לא . עבר ניתוב לפסי� אישיי� לחלוטי�,  חלק לא קט� מהדיו� פה,לצערי  

רוצה עכשיו לפשפש במניעי� שכל דובר ודובר השתמשו פה במונחי� של 

�  . צדיקי� ושל סדו

אבל יש לי כ� . אני לא צדיק ולא מלא" ואני ג� לא ב� של צדיק, אז רבותי  

לגלות דוגמא  –נו כא� ואני חושב שזה מאפיי� את כול –כאיש ציבור , יומרה

אולי מהר% של סת� תושב כפר , אישית ולעמוד בר% ציבורי שהוא גבוה יותר

  . פלוני אלמוני, סבאי

משפטנית , מתחבר לדברי� המאוד ברורי� שבתיה ברא%, במוב� הזה, ואני  

  . הציגה בפנינו הערב, דגולה

כי . חריהלא לפני שכתבתי את ההצעה ולא א. שו� דבר, אגב, לא חידשה לי  
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אני בוגר המערכת החינוכית הנפלאה של העיר . בני, אני יודע לקרוא ולכתוב

  . הזאת

אבל בצד העובדה שהיא אמרה לנו , היא משפטנית טובה מאוד לכל הדיעות  

כולנו , שלכאורה בדרישת החוק היבש ובר% הבסיסי ביותר, מה החוק דורש

�אפילו  –וכשהיו , ותרחלקנו עשו י, חלקנו עשו את זה פע� אחת. עומדי

 �באותה נקודת , היו במצב שה� האמינו שה� בניגוד ענייני� –בישיבה היו

ה� הצהירו על כ" ומיוזמת� שלה� הצהירו ועשו כפי , זמ� סובייקטיבית

  . י חוק"שמצופה מה� עפ

ומבקש להרי� את הר% החוקי שעל פיו , יחד ע� ידידי אמיר גבע, אני בא  

לא דורש את זה ולא פוסק את  –ומבקש מכ� , חוקכולנו נדרשי� מתוק% ה

אנחנו נבחרי : אלא פשוט אומר, משמעית.זה ולא אומר את זה בצורה חד

כמו שאמר השופט  –בש� עקרו� של שקיפות , לא יקרה שו� דבר. ציבור

, ובמוב� הזה. אור השמש? מהו חומר החיטוי הטוב ביותר, הדגול ברנדייס

ואני לא מבי� למה , לא יקרה שו� דבר. �השקיפות היא מילת המפתח כא

ובחזקת אנשי� , בחזקת נאשמי�, אנשי� פה מצאו את עצמ� אוטומטית

  . שמטילי� בה� רבב או דופי

על מה . של ההצעה ומה עומד מאחוריה, לטעמי, זו פשוט פרשנות לא נכונה  

שבאמת לא רואי� את  –מה ביקשו פה שני חברי מועצת עיר ? השצ% והקצ%

 �אולי יותר . כצדיקי� יותר מאלה שיושבי� מימינ� או משמאל�עצמ

,  חברי המועצה19מבי� , חטא –באופ� עובדתי  –כי רק אחד , צדיקי� מאחד

  .בחטא של ניגוד ענייני�, באופ� מהותי

  ,ביאו ל" דוגמא נוספתה: ד יעקב אוחיו�"וע

  .קובי, זה מקשר אותי, ני אגיד ל" למהא  :יא ב� גלג

  ,  בל זה לא נוח ל"א: חיו�ד יעקב או"וע

ד יעקב "עובדתית ידידי עוה )מדברי� יחד(, אני אענה ל". ה נוח לי מאודז  :יא ב� גלג

, 2006 ביוני 5נכו� לתארי"  )מדברי� יחד(פאקטו .דה –עובדתית , אוחיו�

הוא , ס"חבר מועצה אחד חטא באופ� מעשי בניגוד ענייני� במועצת העיר כ
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, ר מועצה דתית"וא ביודעי� שימש במקביל להיותו יוה. עונה לש� שמעו� פר#

הוא עדיי� המשי" , ומשהובא הדבר העובדתי לידיעתו. כחבר מועצת עיר

�. בידיעה ברורה שהוא עובר על החוק, והתעקש למלא את שני התפקידי

  .והוא הגדיל לעשות ויז� עתירה משפטית

  ,כשיו אתה רוצה להסיט לשמעו� פר#ע: ד יעקב אוחיו�"וע

אני הפרעתי ל" ואני מצטער , ואתה יודע מה. קובי, ני לא מסיט שו� דברא  :יא ב� גלג

אחרי שהצהרת . אבל עכשיו אתה ג� עושה את זה לי, שאני עשיתי את זה

  .ואני מצטער שהפרעתי ל", אתה כ� עושה את זה, שלא תפריע לי

י" ס להל"וסחב את עיריית כ, שמעו� פר# הוא האד� היחיד שעשה את זה  

  . והוא אול# להתפטר מאחד מתפקידיו, משפטי והפסיד בו

  ,תגיד לי? ואתה עכשיו מסיט לשמעו� פר#, בר" מעדח: ד יעקב אוחיו�"וע

יש שני גורמי� , אני רק אומר. אני לא מתחמק משו� דבר, ובי אוחיו�ק  :יא ב� גלג

  )מדברי� יחד(

חד לא ישכנע וא% א, יש שני גורמי� מבחינת תפישת העול� האישית שלי  

שיש לה� סמכות מעשית ואתית לשפוט אותי או כל אחד אחר , אותי אחרת

� –והשני זה הצבור , ש של מדינת ישראל"אחד זה ביהמ. בנושא ניגוד ענייני

לא .   והציבור שהביא אותי להיות מיוצג כאיש ציבור, הציבור שבחר אותי

ע� כל , של העירייהולא היועצת המשפטית , יעקב אוחיו� תשפוט אותי, אתה

מחובתו לבדוק את תקינות המהלכי� , ומבקר העירייה. תשפוט אותי, הכבוד

  .אבל ג� הוא לא זה ששופט אותי בסופו של דבר –שלי 

  . ש שופט אותי והציבור שופט אותי"בימ  

  . בעיתוי שאני מוכרח להגיד שהוא תמוהה בעיני מאוד, א� אתה יעקב אוחיו�  

אני מייחס חשיבות רבה מאוד . ה חבר בסיעה של"מדובר הלא באד� שהי  

  .זה עיתוי שהוא יותר מתמוהה בעיני. לעיתוי

י "וה� נבדקו באופ� חלקי ע, קובי, אתה מעלה טענות שה� צריכות להיבדק  

  . מבקרת העירייה

שפר עלינו מזלנו שבאותה וועדה ארצית למניעת ניגוד ענייני� ובדיקת , אגב  
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�כל , בת מנציג אחד של אנשי הביקורת בכל האר#שמורכ, ניגודי ענייני

�אז מי יותר . ס הוא הוא הנציג"שפר מזלנו שמבקר עיריית כ, המבקרי

שהוא הרי חשו% לניגודי , לעומת מבקרי העירייה האחרי�, מוסמ" ממנו

 �ר% , מה שאומר שהמקצועיות שלו. בכל מדינת ישראל הוא חשו% –ענייני

   )מדברי� יחד( .המקצועיות שלו

  .תה לא מכבד את הקביעה שלוא: ד יעקב אוחיו�"וע

את : אני אגיד ל" את זה פע� שלישית. אמרתי ל" את מי אני מכבד, וביק  :יא ב� גלג

אבל אתה לא תשפוט אותי , אני מכבד אות" כאד�. ש"הציבור ואת ביהמ

אתה תשפוט במקרה הטוב מישהו כשתהיה , ואתה לא תשפוט את אמיר

  .ולא תשפוט א% אחד. ד"ה עואחרי שתהי, שופט

כחברי , הר% הציבורי שאני מאמי� שעלינו, אני חוזר אליו, הר% הציבורי  

  )מדברי� יחד(.  גבוה יותר, מועצה לעמוד בו

 –או היינו עוברי� פה איזשהו שימוע , א� היינו באיזשהו טריבונל שיפוטי  

יתי צרי" אז אולי הי, הרוש� שהתחיל להיווצר בדברי� שהצגת, אגב, שזה

מדברי� (, אני אומר ל" את זה כידיד", אבל שוב קובי. לתת ל" די� וחשבו�

   )יחד

  , מה שהכי חבל לי ועל זה אני מצר יותר מכל דבר אחר, עכשיו  

  )מדברי� יחד(אי אפשר לשבת שלוש שעות  )מדברי� יחד(  :אברה� מולה

  .כל שכ� להפריע לאחרי�, תה בדר" כלל ממעט לדברא  :יא ב� גלג

הוא ר% שאני לא רואה את עצמי כחבר , הר% הציבורי מבחינתי, אני אומר כ"  

, י הפרמטרי� של החוק"כמי שאמור רק לעבוד עפ, כאיש ציבור, מועצת עיר

  .כמו ניגודי ענייני�, כל שכ� בסוגיות אתיות ורגישות

 .ההצעה –בני כברה , שאחת לשנה? כ ביקשנו"בסה, מה למע� הש�, עכשיו  

שאחת ? כ הצענו פה"מה בסה, כמעשה היתולי,  אותה כמשחקאתה הצגת

, יואיל כל חבר מועצה שלא כמצופה רק במסגרת החוק, כלאחר כבוד, לשנה

להגיד באיזה מקרי� , להגיש אחת לשנה, כל חבר מועצה, בני כברה, יואיל

איפה  )מדברי� יחד( לא רק במקרה הסובייקטיבי או בישיבה .הוא מאמי�
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  .וד ענייני�הוא נמצא בניג

למה את הדבר הפשוט והאלמנטרי הזה שיכול רק לחזק את רמת השקיפות   

כמי שלא נחפז לעשות את ,  למה זה מתפרש אוטומטית.של חברי המועצה

אתה לא חיכית ,  הרי עמוס.עומד פה לאיזשהו די� ציבורי, שהוא עובר. זה

י על לכ� הפליאה של. כדי שאתה תפעל כמו שפעלת, שאני אעשה את זה

  . היא מאוד גדולה, האנטגוניז� שאתה מגלה כלפי ההצעה

בל א )מדברי� יחד(. כי אתה כבר עשית את זה עוד לפני שאני ביקשתי? מהל 

�... שצריכי� את ההצעה הזאת , ידידי עמוס גבריאלי, יש חברי מועצה אחרי

כי ה� נצלו ברגל גסה . כי ה� כשלו, וצריכי� את הבחינה הציבורית הנוקבת

�וה� משכו את העניי� , וה� ביודעי� פעלו בניגוד ענייני�, את המעמד שלה

  .וחייבי� עדיי� כספי� לעירייה, להלי" משפטי מבזה וה� הפסידו בו

כששמעו� . 'נאה מקיי�, נאה דורש'אתה אמרת , קובי, אבל אתה יודע מה  

לתי מעול� לא הט, שבלי עי� הרע היו לי הרבה דברי� רעי� להגיד עליו, פר#

  . דופי ביכולת שלו לעמוד בראש וועדת הביקורת

  ...זאת היתה חובתו הציבורית כשהוא נבחר ל  

, אז כל פע� –נאה מקיי� של" , א� אנחנו נאמ# את הכלל של נאה דורש  

אז הזכות שלו והיכולת שלו והלגיטימציה , כושל, שמישהו אפילו לכאורה

  )מדברי� יחד(. תרד לאפס, שלו להביע ביקורת

בניגוד , לפחות, כי עמוס –רק כדי למנוע לזות שפתיי� , עכשיו אני אומר ככה  

  . ולניגוד הענייני� שאני הצהרתי עליו. ג� התייחס אלי באופ� אישי, אלי"

  �להדגיש בפ� , רוצה בסיו� הדברי� שלי, אני רק כדי למנוע לזות שפתיי

  .שנוגע אלי באופ� אישי

יחד ע� עמיתי וידידי , בורה אזרחיתעמותה לק, 2001אני הקמתי בשנת   

לקד� בית עלמי� אזרחי , זו עמותה שהמטרה המרכזית שלה. סיימו� גולדמ�

  .אני מציע שתבדקו אותי א� אני טועה. זה כתוב בתצהיר לי. ס"בכ

  �שהיה לה איזשהו קשר בי� א� הוא ישיר ובי� , בכל הצבעה שהיתה עד היו

של הקבל� שמבצע את העבודות בבית כמו למ –לבית העלמי� , א� הוא עקי%
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  .והיו� נדרשנו לאשר את הגדלת החוזה שלו, העלמי�

וא� אתה חושב אני טועה , תנוח דעת", אני נמנעתי מלהשתת% בהצבעה ובני  

תגיש , עמוס, לחילופי�, או. א� אתה חפ#, אז אתה יכול לבדוק אותי ג� כ�

  .א� דעת" לא נוחה, תלונה במשטרה ג� עלי

ונמנעתי , אני בדקתי משפטית, מוד הענייני� שאני קיי� בהמרמת לי  

אני לא רואה שו� פסול ביכולת שלי להשתת% בדיו� . מלהשתת% בהצבעות

, משמעית להשתמש ברגל האחת שלי כחבר מועצה.וחד, ולקד� את הנושא

מאחר ואני לא נהנה מבחינה .חד משמעית . מנת לקד� בית עלמי� אחזרי.על

.    ולא בצורה, ולק עלי לא בדר" פחדנית ולא מאחורי הגבוכל מי שח, כספית

היתה , י הפצה של מכתבי� שהתכתובת בינ� לבי� האנשי�"ולא ע, נלוזה

אלי ואל מבקר העירייה וילי� על , כלאחר כבוד, שהיא מופנית, סובייקטיבית

�  . כ" ברבי

בטר� הוא מלי� על , שיבדוק טוב טוב את עצמו, אבל כמו שקובי הציע  

�שכל אחד יעמוד . אי� לנו פה צדיקי� ואי� לנו פה רשעי�. עבודת� של אחרי

, לעמוד ג� בר% יותר גבוה, ואני מציע יחד ע� אמיר ידידי, בר% שהחוק הציב

  .כאנשי ציבור, כמצופה מאיתנו

�אני יושב פה קרוב , אני אומר לכ�. אני חושב שאנחנו ירדנו מהפסי�  :אריה אברה

�אולי באמת סוגיה חשובה אבל ישנ� סוגיות , � בסוגיהאנחנו דני. לשעתיי

שעליה� אנחנו צריכי� לדבר ועליה� אנחנו , שקשורות לנושא של העיר שלנו

מבחינת , ואני חושב שמה שנאמר פה. לא שעתיי� בנושא הזה. צריכי� לדו�

לא , אנחנו לא ילדי� קטני�. ברור לכולנו, היועצת המשפטית של העירייה

  .לנו שבע פעמי� את אותו דברצרי" להסביר 

כל אחד יודע , לכל אחד יש את המצפו� שלו, ואני חושב שזה ברור לכל אחד  

. בדיוק מה הוא עושה ואיפה הוא צרי" להימנע ואי" הוא צרי" לצאת החוצה

אז אני לא חושב שאני צרי" לצאת החוצה בזמ� , א� אני חבר מועדו� ליונס

  . מיני ארגוני מתנדבי�שמדברי� על נושא של תמיכות בכל 

א� אני אחשוב שזה קשור דווקא , אני חושב שאני יכול להימנע מהצבעה  



  05.06.2006  73  שיבת מועצה מ� המניי� י

אני חושב שיש לי מספיק את . אני כ� אצטר% –אבל א� לא , לארגו� שלי

  .מתי, כדי לדעת מתי אני צרי" לעצור, ההגיו� ואת היושר הציבורי שלי

  .חלקנו אי� את זהל  :יא ב� גלג

�עושה את העבודה שלו , אני חושב שכל מי שנמצא פה.  לא מקבל את זהאני  :אריה אברה

�  . כולל לעצמו, בהתנדבות ועושה את זה למע� כול

, ולא נתחיל לדבר שעתיי� על נושא שאולי הוא חשוב, ואני מציע שלא נסח%  

ואני . אבל לא הכי חשוב מכל הדברי� שאנחנו צריכי� ליצור בעיר הזאת

להשאיר אותו כמו שהוא ולא לתת ר% יותר ,  הזהמציע להוריד את הנושא

  .גבוה ויותר נמו" וכ� הלאה

  . ני רוצה להתייחס לדברי� האלה בקצרהא: ד עמוס גבריאלי"וע

אבל , אריה אמר שכולנו מביני�. אתה טועה כשאתה חושב שאנשי� כ� הבינו  

�א� אתה אומר שבהצהרת ניגוד הענייני� של" יצאת ידי . אנחנו לא מביני

   )מדברי� יחד( .חובת"

צרי" , כשזה יגיע לעניי� עצמו. אמרתי זה מגדיל את השקיפות. לא אמרתי: אבינוע� גרנות

  .להודיע

אתה מסכי� איתי שאתה השתתפת בדיוני� ובהצבעות על , בינוע�א: ד עמוס גבריאלי"וע

�  .יש פרוטוקולי�? משהו שהצהרת עליו שאתה נמצא בו בניגוד ענייני

את� לא מביני� על מה אני  )מדברי� יחד(. אדוני, שאני נמצא באפשרות: ותאבינוע� גרנ

  . מדבר בכלל

אני יודע שאתה , בינוע�א )מדברי� יחד(בבקשה תסביר לי , בינוע�א: ד עמוס גבריאלי"וע

. ואני מבי� שאתה נרגש, כי מדברי� עלי" פה מעת לעת ככה בהיחבא, מתרגש

הפ� הזה שאני חושש שאני אכשיל מ, אני לא אמשי" בשיחות האלה אית"

�  .אז אני לא אעשה את זה. אות" פע

מדברי� (לדעתי אלה . ברמה החברית, אבל אני רוצה להגיד ל" משהו אחר  

שיצא פה , תאמינו לי –ג� גיא , ג� אתה אמיר –תקבל את זה , באמת )יחד

תאמינו לי כעצת , המציעי� שבאו ע� הצעה שהיא יפה לכאורה. מצב אנומלי

, ה� אלה שצריכי� לבדוק את עצמ� קוד� כל, הפע�, אמיר גבע, ברח
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  )מדברי� יחד(. במעשה הזה

, שברמת ההודעות וההדחות שנעשו היו� בישיבת המועצה, לפחות, ה� אלה  

, ואני רוצה להאמי�. ניגוד ענייני�, די בה� כדי לבסס יותר מאשר לכאורה

ודווקא אנחנו .  מתו" ידיעהלא, לא נעשה במודע, שניגוד הענייני� שנעשה פה

עצה חברית , אז אני מציע לכ� דבר כזה, שאנחנו הרוב השקט כביכול

   )מדברי� יחד(

, ד ויש וטרינר"יש עו, יש פה חבר מועצה שהוא בעל אול� שמחות? למה, אל  :יא ב� גלג

אל תייחס את כל , בוא. תמצא בכל אחד מאיתנו עול� ומלואו, תאמי� לי

  )מדברי� יחד( .רק לשני ה, גודי ענייני�הפרופורציה של ני

שמותר ל" להשתת% , האמירה של" גיא, בעניי� הזה, ני אומר ככהא: ד עמוס גבריאלי"וע

 �כי זה אפילו פתח למאמר , אני מציע ל" לשמוע את זה, בתיה –בדיוני

  .בתחו� שלנו

 אני אבל, אני לא נמצא בניגוד ענייני�'שבעניי� שבו , אני חשב שהאמירה של"  

 –ואתה בחור מאוד נבו� ,  אני מבקש ממ" גיא.'משתת% בדיו� אבל לא מצביע

אתה אמרת פה מספיק דברי� שיכולי� לפרנס פה מקומו� שירצה לדווח 

�אבל מספיק שאתה תגיד מילה אחת קטנה . ארבעה חודשי�, עליה

�  . שהמקומו� ידווח עליו רבעה חודשי

, עצתי היא.  נאמר פה נכו� מה לא נכו�זה לא עניי� של מה, אז אני מציע ככה  

כי א� הוא יגיע . שהדיו� הזה לא יגיע לשולח� המועצה כפי שהוא הוצע

  .אני אעמוד על זכותנו לדו� בו מחדש, לשולח� המועצה

מדברי� (. אז תגיד את הדברי� שאנחנו חוסכי� מכ� בחברות רבה, כלומר  

  .)יחד

קובע פה במפורש שהעיתוי של הגשת הצעה אני , מע� הבהר והסר ספקל: ר אמיר גבע"ד

  .באמת היו מקריי�, לסדר והמכתב של המבקר הפנימי

כשהוא פנה אלי וביקש . לא בידיעתי בכלל, גיא עבד על ההצעה לסדר הזאת  

זה היה בדיוק אחרי שאליעזר , ממני להצטר% אליו להגשת ההצעה לסדר

,  ואני כתמימותי.'אני רוצה לשתות אית" כוס קפה'אמר לי . צלצל אלי
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לא ידעתי אפילו מה הוא רצה . קיבלתי את אליעזר כחבר שבא לדבר איתי

  . לדבר

שאלתי . כ מכתב"הוציא אח. היתה שיחה ידידותית, הוא העלה את הנושא  

. 'זה יכול להיות על הכיפאק, תשיב לי'אמר ?', אני צרי" להשיב ל"'אותו 

חלק מתהלי" הסקת וכ. ראיתי את הסיפור גמור, השבתי לו במכתב

לא , שבו ראיתי שהעניי� הזה הוא לא משמעותי, המסקנות האישית שלי

כ" , כ" זה הוצג לי –לא חמור כפי שקובי מציג אותו , לא רציני, קריטי

 �חשבתי שזאת היא הסקת ,  להיפ".אז הצטרפתי מתו" כוונה –התרשמתי ג

זאת הערה . בהחושב שההצעה לסדר היא טו, כי אני עד לרגע זה. המסקנות

  .ראשונה

  .שנינו חושבי� שהיא טובה. אנחנו לא נסיר אותה, היא תבוא לדיו�, עכשיו  

,  שנות לימוד30אבל יש לי איזה , בתיה, אני לא משפט�, אני רוצה להתייחס  

  . קראו לי פה בור. אז אני לא כל כ" אוהב שקוראי� לי בור

  .בבורות, ליכינו אותי כבר בהרבה כינויי� לאור" הקריירה ש  

אני לא , בתיה, אני מכיר לפחות )מדברי� יחד( .בתו" הנייר של השבעה כתוב  

יודע מה המונחי� שאת מדברת על ניגודי ענייני� פוטנציאליי� לעומת ניגודי 

�  .ענייני� מעשיי

בנושא של ניגודי ענייני� ,  עבודות דוקטורט שנעשו באר47#אני מכיר   

�אז ניגוד . בנושא הזה, ת דוקטורט באנגליה עבודו1,217.ו, פוטנציאליי

  .העסקי� והמשפט, ענייני� פוטנציאלי זה מושג ידוע בעול� הכלכלה

יש . מתו" תקנות מס הכנסה אפילו, אני יכול לתת לכ� עכשיו כמה דוגמאות  

  . קיי�. ניגוד ענייני� פוטנציאלי

 לפי אז. שקיבלה חברת מעלות, כתוב אפילו בכללי� לאשור חברה מדרגת  

ותפעל ללא ניגוד , החברה תהיה עצמאית"כתוב במפורש , תקנות מס הכנסה

או מניעי� זרי� וכ� הלאה וכ� , ענייני� לרבות ניגוד ענייני� פוטנציאלי

  . הלאה

ואנשי� לא , המונח של ניגוד ענייני� פוטנציאלי הוא מונח שקיי� וידוע  
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יש פה עשרות דוגמאות . צריכי� להיקלע למצב של ניגוד ענייני� פוטנציאלי

  .כאלה

. חות של מבקר המדינה וכ� הלאה וכ� הלאה"מדו, ג� מהמערכת העירונית  

גליה , אני את� לכ� מעול� העסקי�,  למשל.להגיד שיש או אי�, לא מבי�

בנק לאומי הוא הבנק הכי . לית של בנק לאומי" גליה מאור היא המנכ.מאור

�אבל לא הרבה יודעי� .  אותהגדול של קבוצה של תשובה שכולכ� יודעי

, גרי�' ר חב"הוא היו� יו, א� בעבר.בי.ל אי"שהיה מנכ, בעלה, שיהושע מאור

  . שהיא חברת ההו� סיכו� של תשובה שהיא שולית לגמרי במערכת

  �שיש לה , היא הודיעה מראש במעי� הצהרה שאני מדבר עליה. כול� יודעי

באיזשהו ,  שאי פע� בעתידושכל אימת, ניגוד ענייני� פוטנציאלי בנושא

היא . היא איננה נותנת בו חלק, מקו� יהיה דיו� בענייני� שנוגעי� לתשובה

  .נתנה מעי� הצהרה מראש כזאת

  �וזאת היתה , אני תרגמתי את זה בצורה חיובית למונחי� שגיא  מטפל בה

  .כל הכוונה בעניי� הזה

י� ברורי� לניגוד יש כלל, בתיה. עכשיו אני רוצה להגיד את הדבר העיקרי  

בי� א� , בי� א� בתו� לב, ואפשר ליפול פה בפח, ענייני� וה� חמורי� מאוד

  . לא

  ?תה נפלת פע�א: ד עמוס גבריאלי"וע

בנושא החברה , קוד� כל. אני אחלק את זה לשני חלקי�, תה יודע מהא: ר אמיר גבע"ד

אסביר אני , תרצו. א% אחד מכ� לא יודע את השתלשלות העניי�, הכלכלית

  . בת וכ� הלאה.כי זו חברת, אותו

הוא רק כתב בשני משפטי� ולא רציתי . מבקר לא בדק את זה די לעומקה

�   .אבל כשהתגלה העניי�, לדחות אות

  ?ה נכו�ז: ד עמוס גבריאלי"וע

ל פנה "שהמנכ, ל" הוא רק בירר ע� המנכ.הוא לא נכנס ל, � זה חשוב ל"א: ר אמיר גבע"ד

  .ישירות ל

מעול� , הנושא של הפרסו� בחברה הכלכלית. ק אגיד לכ� את הרקעואני ר  
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  .ומעול� לא היה בדירקטוריו�, לא היה בוועדת מכרזי� בחברה הכלכלית

  �  .אני הייתי חבר דירקטוריו� וחבר בוועדת המכרזי

החברה ג� לא עשתה פרסו� , ס הצעירה"לקראת כ, במקרה הספציפי הזה  

  . היא נזקקה ללוגו חדש. כמעט

 אלו� הגיע לסיימו� .אי� לי פה שו� דבר, באמת, אני מרשה לעצמי להגיד  

תעצב לנו לוגו 'ביקשו ממנו . לא ידעתי את זה בכלל. ושניה� נגשו ביחד ליואב

שלדעתה של , הלוגו הוביל לאיזושהי מערכת של מודעות שפורסמו. 'חדש

 ידעתי את אבל אני לא. באמת לא נדרש מכרז כדי לעשות אות�, עמי.עדית ב�

  .לא היה דיו� ב, לא היה דיו� בוועדת מכרזי�. זה בכלל

. כי הכל בכתב, וזה ג� נית� לבדיקה –אני הראשו� , ברגע שנודע לי, עכשיו  

  .אליעזר היה נוכח בישיבה. ר וועדת הביקורת"שהיא יו, פניתי לאתי גנאל

 אי� ,שבו אני שאלתי כדירקטור,  שאלות מודפס ונמצא ש�19ע� נייר של   

 זאת אומרת אני הובלתי . העמידו אותי פה במי� מצב שהוא.יכול להיות ש

  .את העניי� בחברה הכלכלית

אי� לי מושג  מה היו המימצאי� של וועדת הביקורת ומה היתה , לצערי  

זהו הסיפור של . כי אני כבר פרשתי מהדירקטוריו� ל רקע אחר, ההחלטה

  . ו� דבר רע לא% אחדלא עשיתי פה ש, רבותי. החברה הכלכלית

  . וזה נית� להוכחה  

עורר בי את , כל הסיפור שקובי כבר סיפר והפכ" את כל הסיפור הזה, עכשיו  

 במועצת העיר .אני עשיתי כתוצאה מכ", עכשיו. זהו המוסר הכפול –העניי� 

לא השתתפתי בשו� , ג� ש� אני לא בוועדת המכרזי�. כול� יודעי� מה היה

  . כ� ידעתי שיהיה הובלה. שיבות למכרזלא ייחסתי ח, דיו�

אחרי שהוא , זה א� יואב סיפר לי שהוא הול" למכרז הזה, מה שלא זכרתי  

�או אחרי שהוא מילא את , החליט ללכת ולפני שהוא מילא את הטפסי

  .הטפסי� ועוד לא היה דיו�

  . כי האמנתי שיש לו סיכוי של אחד למיליו� לזכות, לא ייחסתי לזה חשיבות  

לא , אחר ואני לא חבר בוועדת המכרזי� ולא היה דיו� במועצת העירמ  
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אז אני פושע . קיי.או, הוא הפסיד? אז מה קרה. השתתפתי בשו� דיו� בעניי�

  )מדברי� יחד(. ל" למשטרה, גדול

  �הסברתי את הדברי� , מאחר ולמרות הסברי אלו, עכשיו אני מבקש לסיי

עשרה  –ביחוד קובי  –העניי� ה� עוררו את . האלה בכל מקו� שיכולתי

ד "הוא עו, הוא היה ראש הסיעה שלי, ותזכרי, חודשי� אחרי המעשה

בזמ� אמיתי הוא אפילו לא סימ� לי , וותיק ממני במועצת העיר, במקצועו

,  כשפרשתי מסיעתו והפכתי לאופוזיציה. חודשי�10ונזכר , שמשהו לא בסדר

  .� הלאהפתאו� הוא עורר את כל העניי� וכ� הלאה וכ

  �כדי לסתו� , יש פה שימוש לרעה בכללי� חשובי�, יש פה כללי� חשובי

  .פיות

זאת היא ההודעה הדרמטית של , עכשיו אני מודיע לכ� את זה –ואני פניתי   

על סמ" עצה , לפני חודש ביוזמתי. מה שה� רוצי� מהעניי� הזה –הערב 

היא היתה , ני#הוא פנה בזמנו לטניה שפ, שקיבלתי מעמוס שלא ביודעי�

כי מצפוני נקי לחלוטי� , אני פניתי לפני כחודש )מדברי� יחד( .אחראית אז

ואני בטוח במיליו� אחוז שלא עוויתי ולא חטאתי ולא עשיתי שו� דבר 

  .שאיננו תקי�

על עצ� אי הודעה למועצת העיר , יש פה איזה עניי� טכני קט�, א�  היה משהו  

 לא נגר� שו� נזק והוא ג� נכשל .� הלאה הרי כול� ידעו וכ.שיואב השתת%

  .המכרז

צירפתי , בכתב, למשנה ליוע# המשפטי לממשלה, אני פניתי למי שצרי" לפנות  

, היא חלק מנסיו� להפליל, כי ה� חלק מסתימת פיות, את כל קטעי העיתונות

שהוא חשוב לי בעסקי� שלי יותר , היא חלק מנסיו� לפגוע בש� הטוב שלי

  .ת העירמאשר פה במועצ

צירפתי את , צירפתי את התשובה. צירפתי את המכתב של המבקר הפנימי  

 �המכתב שכתבתי השבוע למבקר הפנימי לגבי ההדלפות של המכתבי

�  . לעיתונות ואני בדיוני� ש

  . זה כבר סיפור של חודש. אני לא רוצה להגיד לכ� לא� זה מתפתח  
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  �א בתהלי" שאני תיארתי אותו אל, ויש עניי� רק לא בעבירות שלי, יש דיוני

  .מעבר לזה לא רוצה להגיד מילה. זה הכל. עכשיו

את� יכולי� ללכלכ" אותי , אז את� שולטי� במקומוני�. נחכה ונראה  

�  . במקומוני

  �מקומו� שמחלקי� אותו , מי שפנה לגברת הזאת והביא לה את המכתבי

 � אחר לכתוב עליו אי� שו� נושא. כל שבוע כותב רק על אמיר גבע –בקיוסקי

  . כל שבוע אני מקבל תמונה אצל תמי. רק אמיר גבע, ס"בכ

, רואי� את אמיר גבע ע� ניגוד ענייני�. הנושא היחידי שיש מה לכתוב עליו  

זה כל מה שיש לכתוב על , על הכיפאק. ומתחתיו את יהודה רוקד במימונה

  .ס"כ

ג� , לבתיה קוד�זה ג� צירפתי ואת כל החוברת שהראית , את� יודעי� מה  

  . צירפתי

א� . בואו נראה מה יקבע עכשיו היוע# המשפטי לממשלה, את� יודעי� מה  

  , את� יודעי� מה –הוא יקבע שאני עבריי� 

   )מדברי� יחד(. וא לא יכול להחליט רק על סמ" פניה של"ה: ד יעקב אוחיו�"וע

, ל פניו התעללות פוליטיתמכיוו� שזה נראה ע, משטרה תגיד שאי� ל" עניי�ל: ר אמיר גבע"ד

  . כל טמבל רואה את זה. נסיו� לחיסול פוליטי

א� אתה יודע יותר מכל אחד . חד וחלק, אני הקרב�, קובי, אתה יודע מה  

מעול� לא פיתחתי את השלטי� , שאי� לי עניי� בעסקי� של פריור, אחר

  . אתה יודע את זה טוב מאוד. האלה

זה . שאני מקבל או לא מקבל, חי� בכללאי� ל" מושג א� יש ש� חלוקת רוו  

�אתה , היית. אי� ל" שו� הסבר לזה,  חודשי�10. למה הסתובבת כ.סת

   )מדברי� יחד(, יושב בוועדה, ד"עו

, חבר מועצה ימנע מהשתתפות בדיו�: "כתוב, אני מסתכל פה בכללי האתיקה  

 א� הנושא הנדו� עלול לגרו� לו להימצא, או מהצבעה בישיבות המועצה

איפה אני השתתפתי באיזשהו . 'במצב של ניגוד ענייני�, במישרי� או בעקיפי�

  . תראה לי פע� אחת שהשתתפתי בדיו� על פרסו�. לא השתתפתי? דיו� בעניי�
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  .דיינו בהנחות, בוועדה של הנחות בארנונה  

  . ואתה לא מודע לו, � עברת על כלל אחרש :חמו.הודה ב�י

  )מדברי� יחד( .יור תגיש בקשה להגיד שחברת פרנ: ר אמיר גבע"ד

אסור לו , שאחרי שאתה מפסיק להיות חבר מועצה, יש תקופת צנו� כזאת  :ואל יוניא�י

אבל אחת . שיהיו לו עסקי� והוא אישית או למשהו בשליטתו או בבעלותו

   )מדברי� יחד( .כמה וכמה

מדברי� (ריור  שנה אחרי שפ20, א� נכנסתי למועצת העיר, מישהו בדקו: ר אמיר גבע"ד

  )יחד

אני רק רוצה . מה שהחברי� אמרו, ני לא רוצה לחזור על כל מה נאמר פהא  :נה פזיר

�לכל אחד יש את האינטרסי� שלו . לומר שא% אחד מאיתנו פה לא תמי

  .וכל אחד מעלה, ולכל אחד יש את הענייני� שלו

  �, מ�קוד� כל עמוס דיבר איתי לפני כמה ז: אני רוצה לומר שלושה דברי

ואמר לי שבאמת הוא הושמ# ואני לא מקבלת את ההשמצות ואני דוחה את 

  .ההשמצות ואני נגד השמצות

כדאי שלא , שמי שרוצה להשמי# או לכתוב משהו, אבל אני ג� חושבת  

תגובה של מי שאומר את זה ולא . יסתתר כאנונימי אלא שיכתוב את שמו

�כי אני ,  לו להיות מושמ#אני בהחלט מבינה את עמוס ולא מגיע. בעילו� ש

כשאני עמדתי בראש צוות , כמו שהזכרתי קוד�, זוכרת בקדנציה הקודמת

הוא לא , של ח# אקולוגיה ע� האשפה והיה איזה קבל� שהוא עובד איתו

  . השתת% בשו� דבר והוא ג� לא אמר א% מילה בנושא הזה

של אני חושבת א� היינו פותרי� את כל הבעיה הזאת א� ההצעה לסדר   

 –וא� היה , כי לי אי� שו� ניגוד ענייני� בנושאי�, אמיר ושל גבע ולא יכולתי

  .החיתי מודיעה

ואז לא היינו מגיעי� , היינו מורידי� את סדר היו�, היינו מעלי� את זה  

כל אחד . במילא אפשר להוריד את זה מסדר היו�. למצב הזה של השמצות

  )מדברי� יחד(. היה אומר מה שע� ליבו

אני יודעת על השיחה וג� על שיחה שכבר ע� , טוב שזה יצא מהלב, מי� ליתא  
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ומחובתו , שבעה חברי� ביקשו להעלות את זה לישיבה )מדברי� יחד(. אמיר

  . של ראש העיר להעלות את זה אלא א� ה� מושכי� את זה

  �   )מדברי� יחד(, ולמה הביאו את זה אחרי עשרה חודשי

קראתי  –אני שומעת פה , שהשעה מאוחרתלמרות , אני מבקשת דבר אחד  

חלק לא , חלק יודעי� ממהו. ח של מבקר העירייה"דו –בפורו� , בעיתו�

�  . יודעי

  �, ח"קיבלו את הדו, מאחר ויש חברי מועצה שכנראה שה� יותר מיוחסי

 חברי� 19.אני אחת מ, למרות השעה המאוחרת, אני –ח "קראו את הדו

  .  זהאי� לי בעיה ע� . במידה שווה

אני כחברת  )מדברי� יחד(למרות השאה המאוחרת , מה שאני מבקשת  

כדי להשלי� לי את הפזל . מה קרה פה, מבקשת לשמוע מהמבקר, מועצה

  .   שהיה פה הערב

לא סת� לא נכתבה הצעת , אני חושב שבסופו של יו�, קוד� כל. ודה רבהת :חמו.הודה ב�י

י� הובהרו בצורה יוצאת מ� אני חושב שהדבר. החלטה בבקשה לדיו� הזה

  .י עמוס ושאר החברי�"הכלל ע

יותר בשביל השיח ,  אני יכול לבקש.אני לא יכול לצפות מחברי המועצה  

אני דגלתי תמיד ואמרתי ג� . התרבותי שיכול להתקיי� בי� חברי המועצה

נהגתי לעשות , כמזכיר המשמרת הצעירה, כשהתחלתי את דרכי הפוליטית

�זה . אמרתי לא?' זה תנועת נוער, מה'אמרו לי .  במשמרתאירועי� חברתיי

אבל בשעה שאתה . עותשמטיבו שיהיו הרבה מאוד חילוקי דארגו� פוליטי 

אז חלוקי דעות , ומטייל ע� מישהו, אוכל משהו טוב ורוקד ע� מישהו

וחילופי דעות אתה עושה ע� אנשי� שנעי� ל" להיות . הופכי� לחילופי דעות

�כולנו בעלי השקפת עול� שונה , ב  שכולנו לא באותה סיעהואני חוש. אית

�ואני מתרג� במילי� פשוטות את , ואני חושב שראוי, בהרבה מאוד נושאי

ותגידו את , בואו תסתכלו בגובה העיניי� אחד לשני: הדברי� שעמוס אמר

�לא צרי" להסתתר אחרי שיחי� של תות שדה ואז לומר את . הדברי

�נשמח לשמוע את הדברי� . אנחנו כולנו בוגרי�. ותגיד, תבואו. הדברי
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  .ונוכל להתמודד אית� בצורה עניינית, בצורה תרבותית

שא� יש , בלי יוצא מ� הכללי, אני חושב שיעשו נכו� כל חברי המועצה, כ�ל

כפי שזה נעשה . דברי ביקורת יבואו וישמיעו אותה בצורה גלויה ותרבותית

יע את אני לא רוצה להב. אלה ואחרי�רי� כבמספר עיתוני� או במספר את

אבל אני מקווה מאוד שמהדיו� הזה , דעתי כרגע על הדר" שהביקורת נעשתה

אנחנו יוצאי� לפחות בצורה שאנשי� יכולי� להיות בצורה גלויה ופתוחה 

להעביר את דברי הביקורת ולהעביר את המסרי� לחברי המועצה איש 

  . בצורה בוגרת ואחראית, לרעהו

הדיו� הזה בהחלט חשוב להמש" דיוני� . וקא שמח מהדיו� הזהאני דו 

כל מי , במועצת העירייה ואני חושב שהדברי� לא מכווני� רק לגיא ולאמיר

  .שיקח איתו יעשה ע� זה משהו, שיכול לקחת משהו מהדיו� הזה

אני רוצה לבר" , ודבר אחרו� אחרו� לפני שנעביר את זכות הדיבור לגיא ב� גל 

 אני מקבל .י יוצא לי לבר" לא מעט מחברי מועצה שיוזמי�ואני לשמחת

 .היו� התחילה תחרות הפסנתרני� שעמוס, בברכה כל מיני יוזמות חדשות

�ראיתי את התהלי" של החלו� ועכשיו אנחנו בשלבי , אי" אמרתי לו היו

�  .אני מבר" אות" על כ". הגשמה של החלו

א� הדברי� ירקמו עור אני מודה ומתוודה שהיה לי קצת ספק , בהתחלה

ש פנינה "היו� התחילה תחרות הפסנתרני� לצעירי� ע, וגידי� ובכל זאת

  .מי שזכתה השנה לקבלת פרס ישראל, זלצמ�

התחרות מתקיימת חמישה ימי� באודיטוריו� העירוני ואני מבר" אות" על  

 לפחות על הפתיח של התחרות ואני בטוח, ההצלחה של התחרות הזאת

ונאחל בהצלחה רבה לכל , ס טוב" של כזה יוציא את שמה, �שבסופו של יו

�  . הפסנתרני

 21מתו" , ני יכול לבשר ל" שמתו" השלב הראשו� של הצעירי�א: ד עמוס גבריאלי"וע

מדובר . ס" כזכתה הרביעיה הראשונה מקונסרבטוריו�, מתחרי� מכל האר#

� באול� שיושבי� היו, על עשרת השופטי� הבכירי� ביותר במדינת ישראל

מחר .  משלנו כארבעת המובילי� בקטיגורית הצעירי�4המערבי ובחרו 
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�  .מתחילי� בבוגרי

  .אני מבקש הודעה אישית. גיא ב� גל, דבר אחרו�ו :חמו.הודה ב�י

אנחנו מברכי� על הדיו� אבל , די לשי� סוגריי� אחרוני� על ההצעהכ  :יא ב� גלג

אנחנו לא . סדר שהוגשומבקשי� שההצעה תובא לדיו� במסגרת ההצעות ל

  .מושכי� את ההצעה ומבקשי� שתתקיי� הצבעה

  .ויתקיי� דיו� ואי� בעיה, % אחד לא הבי� את זהא :חמו.הודה ב�י

בעקבות ההודעה שהגשנו , ני ביקשתי לממש את זכותי להודעה אישיתא  :יא ב� גלג

שתנו הודענו ל" על פרי.  למאי14.אדוני ראש העירייה ב, אמיר גבע ואני אלי"

 –במקרה שלי , סיעת קדימה –ר אמיר גבע "במקרה של ד. מסיעות הא� שלנו

שאנחנו . א:  לפקודת העיריות125י סעי% "והודענו ל" עפ. סיעת שינוי

�לתת , מממשי� את זכותנו להכריז על סיעה חדשה וביקשנו ממ" בהתא

  . זה מה שאני עושה כרגע. להכרזה הזו ביטוי במועצת העיר

 30עלי" להשיב לנו תו" ) ב(125שלפי סעי% ,  לאדוני ראש העירייהאני מזכיר  

 ביוני אנחנו אמורי� 14.זאת אומרת שעד ה, יו� מרגע שקיבלת את ההודעה

למרות הדלפות כאלה ואחרות בדבר חוות  –וכולנו תקוה , לקבל את תשובת"

כפי , שתוכר הסיעה כסיעה לגיטימית –יד" בעניי� הזה .דעת שהוזמנה על

  . רה בערי� אחרותשק

   )מדברי� יחד(... מה אתה חושב שהסעי% ל: ד יעקב אוחיו�"וע

אני קיבלתי את ברכת הדר" , ובי בניגוד אולי לעמית" לשעבר לסיעהק  :יא ב� גלג

והוא לא רואה שו� בעיה בצעד שעשיתי , מעמיתי לשעבר בסיעה שלי

  . ו�והמשכנו להתנהג באותה צורה חברית בענייני� שהיינו עד הי

   )מדברי� יחד(אתה שוב מתבלבל , עד כמה שידוע לי  

  )מדברי� יחד(ס "להכיר בסיעת כ, אנחנו מבקשי� ממ" אדוני ראש העיר  

  .אני נועל את הישיבה, ני מודה לכול�א :חמו.הודה ב�י

  .ישיבה נעולהה

    

 חמו�יהודה ב�
 ראש העיר 

 אייל יוניא� 
 ל העירייה"מנכ
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  סבא� עיריית כפר

  ות ישיבת מועצה מ� המני�חלטה

  )05.06.06(ו "סיו� תשס 'ט יליששיו� מ


