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על סדר . אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה מ� המניי�. ברוכי� הבאי�:   מוח�יהודה ב�

  . שאילתות: היו�

  

  .שאילתות .1

  

  .15/05/05 �סבא הוגש ב �שאילתה של שמעו� פר' בנושא פיטורי מורי� בכפר  1.1

מפני שביקשתי שתשלחו לנו את , אני לא מסכי� להעלות את השאילתות   :שמעו� פר#

אי! אפשר להגיד דבר . נו נעיי� בה� ונדע מה עולההשאילתות לבית שאנח

  ?כזה

  ] לא נית� לתמלול�מדברי� ביחד [

  ,בבקשה אייל. שאילתות דני� בה� פה, שמעו�:   חמו�יהודה ב�

לצערנו בתו� חג הפסח קיבלו מאות מורי� מכתבי התראה על פיטוריה� "  :אייל יוניא�

היתה  , כיתר ערי האר#, אג� כפר סב. והזמנה לשימוע בעניי� המש! עבודת�

ה� ידוע כי מורה הוראה ומחנ! בישראל אינו כשאר . קורב� לפיטורי� אלה

צריכות להיות בדחילו , מסיבות מובנות, והטיפול בענייניו, המקצועות

ג� אי� להתכחש לכ! שישנ� מורי� שאינ� מתאימי� לחנ! את . ורחימו

למרות . קר עד כדי כ!בטוחני שהמצב בכפר סבא אינו פרו# ומופ. ילדינו

האמור אינני רואה אפשרות שבה לעיריית כפר סבא ומחלקת החינו! 

. המצויינת שבה לא תהיה נגיעה ואמריה בעניי� הפיטורי� המשמשי� ובאי�

לא יתכ� שבשרירות יפטרו מורי� בלי לקבל את חוות דעתה המקצועית של 

ידה אכ� ונעשו במ. א� לאו, מחלקת החינו! לבדוק הא� נכוני� הפיטורי�

. מדוע אי� קלה של העירייה נשמע ברמה בעניי� חשוב וגורלי זה, דברי� כאלה

מהו המספר המדוייק של המורי� המיועדי� לפיטורי� : אשר על כ� שאלתי

הא� מחלקת החינו! בעירייה מעורבת בנושא ? במסגרות השונות בכפר סבא

  "?להומדוע קול� לא נשמע בנושא לחיוב או לשלי? רגיש זה

 200ס! הכל .  שעות בכל תיכו�50 צומצמו 2005בשנת : תשובת ראש העיר  

  .י!וה� מנהלי בתי הספר היו מעורבי� בתהל, ה� מחלקת החינו!. שעות
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 �שאילתה של שמעו� פר' בנושא תשלו� ייעו' משפטי לבכירי העירייה הוגש ב   1.2

30/05/005.  

ווחי� על כ! שבכירי העירייה מקבלי� מזה שבועות מספר אני מקבל די"  :אייל יוניא�

או ששול� זה מכבר על , אשר אמור להיות משול�, ייעו# משפטי כזה או אחר

אינני מתכוו� לייעו# מוניציפלי העבודה המוניציפלי . ידי קופת העירייה

אני מדבר על ייעו# משפטי אישי שעולה ממו� רב ושמשול� , העבודה השוטפת

ואני  , יהיה ברור יותר, למעשה. ל ידי העירייהחלקו או א& מקצתו ע, כולו

ל העירייה אייל יוניא� מקבל החזר כספי "מסייג זאת בחוסר מידע הא� מנכ

? או הוצאות טרחת עור! די� מקופת העירייה בשל התלונות שעומדות כנגדו

. החתו� מטה תבע את יוניא� לבית די� לעבודה על שיפו# קורות חייו, כידוע

טה משל� טבי� ותקילי� לעור! די� בשביל להוציא את בעוד שהחתו� מ

הוגנבה לאוזניי כי מר יוניא� משתמש בשירותי עור! די� אשר , האמת לאור

, כולי תקווה שאי� זה מ� האמת. או ישול� עתידית על ידי העירייה, משול�

לא יתכ� שאד� יעשה ככל העולה על רוחו בענייני� שלא קשורי� לעירייה 

בכירי . נה ממשאביה הבלתי נדלי� ויהא תפקידו אשר יהיהויה, במישרי�

או שחושדי� , ובמידה וסרחו, אינ� מחוסני� מפני כל, וזאת ידוע, העירייה

זכות� הלגיטימית , בה� כאילו בדברי� שענייני� העירייה והתנהלות� בה

א! במידה ותובעי� אות� על מהות תפקיד� ועל , להשתמש בייעו# עורכי די�

הרי  מ� הראוי שה� ישלמו מכיס� הפרטי עד שיצא ,  טר� נבחרוהתנהלות�

אשר על , אי� זה מ� הראוי שהציבור ישל� עבור בירור אמת זו. לאור צדק�

מהיכ� משולמי� הוצאות טרחת עורכי דינ� של בכירי : כ� הנה שאלתי

 בתביעות שונות הנמצאות ,מר אייל יוניא�, ל העירייה"ובכלל� מנכ, העירייה

  "?רקעל הפ

אינ� , ל העירייה"כמו ג� מנכ, עובדי עירייה בכירי�: תשובת ראש העיר  

וכמו כ�  לא משולמי� לה� , מיוצגי� משפטית על ידי עור! די� של העירייה

  .הוצאות עור! די� אות� ה� שוכרי�
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ר אמיר גבע בנושא מינוי סג� שהוא מלא מקו� ראש העיר הוגש ב "שאילתה של ד  1.3

� 17/02/06 .  

 1975ה "בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונת� תשל, חוק הרשויות המקומיות"  : אייל יוניא�

סגני ראש העירייה . מסדיר את נושא מינוי הסגני� של ראש העירייה

סגני� שה� ממלאי מקו� לראש העיר ממוני� על :  קבוצות2 �מתחלקי� ל 

 אחד הסגני� . לחוק15וסגני� סת� ממוני� על פי סעי& ,  לחוק14פי סעי& 

אמור לשמש כממלא מקו� קבוע שיחלי& את ראש העירייה כאשר נבצר ממנו 

סגני� נוספי� ה� סגני� סת� לצור! . מסיבה מסויימת למלא את תפקידו

  . או כיבודי�/מת� משכורת ו

לאור הילולת מינוי הסגני� בשכר בתואר ובכאילו במועצת העיר שלנו חשוב 

ממלא המקו� הקבוע של ראש העירייה לבל לדעת בבירור מיהו הסג� שהוא 

לפי . ייווצר בלבול חס וחלילה במקרה ונבצר מראש העיר למלא את תפקידו

הרי שהסג� הראשו� שמונה על ידי , הפרשנות שבידי בהיעדר החלטה אחרת

ד יעקב " לחוק ולפיכ! עו14מועצת העירייה הוא ממלא המקו� על פי סעי& 

  : ר האמור לעיל ברצוני לשאוללאו.  אוחיו� אמור לשמש ככזה

הינו אכ� , ד יעקב אוחיו�"עו,  הא� הפרשנות שלי נכונה וסג� ראש העיר� 1

 מדוע אינו נושא תואר זה �וא� כ� ? ממלא מקו� קבוע של ראש העירייה

  ?בפורש

  "?מיהו ממלא מקו� ראש העיר,  א� לא� 2

  :תשובת ראש העיר 

  . קבוע לראש העירד יעקב אוחיו� איננו ממלא מקו�" עו� 1

הרי שראש העיר , ה� ספורי� היות ומספר הפעמי� בה� ראש העיר נעדר � 2

בחר למנות ממלא מקו� אד הוק לפי הצור! ובהתא� לנסיבות כפי שה� לפני 

  .או ברוטציה בי� שני הסגני� שבשכר, היעדרותו הצפויה

א ממני� ממלא הפרשנות שלי היתה שא� ל. שאלת המש! קצרה לעניי� הזה  :אמיר גבע

אז סג� ראש העיר הראשו� שהתמנה הוא ממלא מקו� , מקו� ראש העיר
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או שזה לא , בתיה, הא� זה נכו�. זאת שאלה יותר משפטית פה. ראש העיר

  .נכו�

  .אמרו ל! שזה לא נכו�:   חמו�יהודה ב�

  ,לא אמרו לי  :אמיר גבע

  .אני אומר ל! שזה לא נכו�:   חמו�יהודה ב�

  ? למנות ספציפית ממלא מקו�צרי!  :אמיר גבע

  

העסקת עובד בעירייה בכפיפות ישירה או ר אמיר גבע בנושא "שאילתה של ד  1.4

  . 06/03/06הוגש . עקיפה לקרוב משפחתו

או שמ� הראוי שאני אצא ?  זה בסדר שאני אקרא את זה שזה נוגע אלי  :אייל יוניא�

  ?בשאילתה הזאת

אני אקרא את זה ? אז מה זה משנה, גע אלי!קראת ג� על ייעו# משפטי שנו  :אמיר גבע

  .אי� בעיה, א� לא

  . אי� פה החלטה,  זה רק עניי� שאני מקריא  :אייל יוניא�

באחרונה פורס� כי עוזר ראש העירייה מאיר שלו� נבחר לתפקיד מתא� "

ל העירייה "שלו� הוא דודו של מנכ. הפרוייקטי� באג& הנדסה של העירייה

וות דעת משפטית וברכת הדר! ממשרד הפני� ועל פי שפורס� קיבל ח

למיטב ידיעתי הכלל הוא שאי� . שאישר את תקינות העסקתו בתפקיד זה

וזאת , מעסיקי� עובד במקו� שיהיה כפו& לעובד אחר שהוא קרוב משפחה

על א& האיסור הכללי רשאי� שר הפני� . לפקודת העיריות'  א174לפי סעי& 

 משפחה בנסיבות מיוחדות שיפורטו וועדת השירות להתיר העסקת קרוב

יחד ע� , כדי שנית� יהיה לחרוג מהוראה זו צרי! אישור שר הפני�. בכתב

אציי� שבמשרה . אישור של ועדת כשירות ולהצביע על הנסיבות המיוחדות

. שתוארה בפני איני רואה אילו נסיבות מיוחדות מצדיקות חריגה המכלל

 לא תאוייש על ידו תתמוטט הא� מדובר בעובד כה חיוני שא� המשרה

  : לאור האמור לעיל ברצוני לשאול? העירייה

, סוגריי�,  מדוע לא אויישה המשרה במכרז פומבי על פי תקנות העירייה� 1
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  ?מכרזי� לקבלת עובדי�

 הא� אישרו שר הפני� וועדת שירות מיוחדת בכתב את העסקת העובד � 2 

ומה� ?  כפי שדורש החוק,ביחסי כפיפות לעובד אחר שהוא קרוב משפחתו

הנימוקי� שהוצגו בפני השר בועדה שהצביעו על הנסיבות המיוחדות 

   "?שמצדיקות חריגה מהכלל

  : תשובת ראש העיר

  .2006 בפברואר 5 � המשרה הנידונה אוישה לאחר פרסו� מכרז ב� 1

אג& שנחשב ליחידה ,  מינויו של מר שלו� הוא לתפקיד באג& הנדסה� 2

אשר מכה� בתפקיד , עליה ממונה מהנדס העיר,  העירונינפרדת במנגנו�

ל העירייה מנהל "על א& היותו של מנכ, על כ�. סטטוטורי באסמכה על פי חוק

כללי של העירייה על כל  אגפיה הרי שמבחינת ההיררכיה הניהולית לא 

, לפיכ!. ל העירייה"קיימי� יחסי� של כפיפות ישירה בי� מר שלו� לבי� מנכ

בשמשו , אי� מר שלו�, ל העירייה ממונה על כל יחידות העירייה"כעל א& שמנ

אלא כפו& למהנדס העיר , ל"כמנהל פרוייקטי� באג& ההנדסה כפו& למנכ

  . ומר שלו� יפעל על פי הוראותיו של האחרו�

בפגישה שהתקיימה במשרד הפני�  ע� מר שפיצר מנהל אג& כוח אד� ושכר 

דיו� ומר שפיצר הבהיר כי כל עוד לא ברשויות הועלתה הסוגיה שבנידו� ל

אלא שהעובד כפו& ישירות , ל בעירייה"קיימת כפיפות ישירה של העובד למנכ

  .אי� מניעה להעסיקו בעירייה, לאחד ממנהלי האגפי�

  

  .הצעות לסדר .2

  . הצעה לסדר בנושא קנסות עבר�שמעו� פר'   2.1

, להנעי� את חייה�, תושביהלהקל על , כל עירייה, תפקידיה של עירייה"  :אייל יוניא�

לספק לה� שירותי� ואיכות ובוודאי ובוודאי שלא להכביד עליה� יתר 

אי� ספק שאזרחי העיר חייבי� בתשלו� המסי� ובתשלו� כל . המידה

דבר זה הוא מאבני היסוד השלטוני , הקנסות אשר העירייה השיתה עליה�

 הדעת כאשר אנו יחד ע� זאת יש לפעול בכובד ראש ובהיגיו�. והדמוקרטי
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באי� לגבות מהאזרח סכומי� מופקעי� שנצמדה אליה� ריבית דרקונית 

כ! נמצאי� רבי� מאזרחי כפר סבא שלה� . שאינה מציאותית ואינה ישימה

וכל זאת בשל שיהוי , שקפצו במאות אחוזי� מסכו� הקר�', חות חניה וכו"דו

ית זו שמקורה בחוק ברור לי כי ריב. העניי� והריבית אשר הוא נושא בעוכריו

שא� לא כ� , העזר העירוני נועדה להרתיע את החייבי� ולהצרי! אות� לשל�

  . ה� יישאו בהוצאות מרובות

למרות האמור אינני רואה כיצד חוב זה שונה מכל חוב אחר במדינה שבה 

במידה . מושת על החייב ריבית משקית שאינה אסטרונומית והינה מציאותית

על הנהלת .  נקבל את התגמול הראוי ואת סכומי הקר�ונמשי! בשיטה זו לא

העירייה לשנות לאלתר את חוק העזר העירוני בנושא ולהציבו על ריבית 

, עירייה אינה צריכה להיות יותר אכזרית. הנהוגה במשק ללא יוצא מהכלל

  . נוקשה ודמונית מאשר בנקי� וחברות משקיות אחרות

 העזר העירוני בנושא ריבית  והצמדה אשר על כ� הריני להציע לשנות את חוק

, של קנסות חניה ולהעמידו על פי הריבית וההצמדה הנהוגי� בבנקי�

  ".וכדומה

  .בבקשה, קר�, רוצה להתייחס:   חמו�יהודה ב�

 ה� בעצ� � ריבית והפרשי הצמדה �  אות� תשלומי� שבטעות נקראי� כא� :ד קר� קדמי"עו

ה� מופיעי� . עי� בחקיקת העזר שלנוה� לא מופי. קנסות ותוספות פיגורי�

, ובחוק סדר הדי� הפלילי, בחקיקה ראשית של הכנסת בחוק העונשי�

אלא רק , והעירייה גובה אות� על פי החוק הזה שאי� בידכ� לשנות אותו

  .בידיו של המחוקק הראשי

  ,אבל צרי! לפחות  להתחשב בציבור  :שמעו� פר#

  .ה על פי חוקז. אי� שו� אפשרות:    ד קר� קדמי"עו

חות חניה יש לא "אני יכול להגיד שבמסגרת ההסדרי� שהגענו בנושא של דו:   חמו�יהודה ב�

יכולי� להגיע להסדר על פי מה שמכונה חוק , מעט מהתושבי� שפוני�

  ,שטרית

  ,2005עד דצמבר . כבר לא:   ד קר� קדמי"עו
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  ] לא נית� לתמלול�מדברי� ביניה� [

בני אז , היא בדקה וראתה, מה שהעירייה עשתה. יש פסיקה. חוקזה על פי   :אייל יוניא�

, בזמנו כשהיה מבצע שטרית לא הגיעו ההודעות לכל החייבי�, הוביל את זה

לפרוע את , כולל, 2000ואז בעצ� נתנו הזדמנות נוספת לחובות עד סו& שנת 

אבל זה היה ,  מהסכו�60%, 50 �שזה בעצ� כ , הדברי� על פי מבצע שטרית

זה לא , כרגע אנחנו פועלי� על פי חוק. 2005זה היה עד סו& שנת , גבל בזמ�מו

  ,ל ג� בהיטלי הפיתוח"וכנ, ל ג� בארנונה"כנ. על פי חוק העזר

. כי אתה לא יכול להעביר החלטה כזאת, אני לא מציע לקיי� דיו� על זה:   חמו�יהודה ב�

  . הצעה לסדר הבאה

  .תאבל אי� לנו שיקול דע  :אייל יוניא�

  

  . הצעה לסדר בנושא אכיפת חמ' בפסח�שמעו� פר'   2.2

ל העירייה "ומנכ, חמו�יהודה ב�מר , לפני החג התרעתי בפני כבוד ראש העיר"  :אייל יוניא�

כי תיתכ� מכירת חמ# בפסח בעיר כפר , מר אייל יוניא� במכתב מפורט היטב

אל טענתי את הברור כי מכירת חמ# נוגד את החוק במדינת ישר. סבא

. ל יפעילו את סמכות� כדי למנוע דבר זה לאלתר"וביקשתי כי המכובדי� הנ

א& הזכרתי מקומות פוטנציאליי� שבה� עלולה להתקיי� מכירה של חמ# 

, מסתבר שרצונותיי והחוק לחוד. בעי� וביקשתי לשמור ולאכו& את החוק

למורת רוח� של רוב תושבי העיר , בעיר כפר סבא. ומעשי� ואכיפה לחוד

, בה� באזור התעשייה, מכרו חמ# בעי� לכל דורש ברבי� מהמקומות בעיר

, וארומה, פאבליק קפה, בסוגריי�, קניו� ערי�, וא& בלב לבה של כפר סבא

את המעוות . וזאת ללא התחשבות כליל ברגשות התושבי� ובשמירת החוק

וכדי למנוע הישנות של מקרי� כאלה בעתיד החלטתי להעלות , כבר אי� לתק�

 סבא בה ייקבע בתיקו� חוק העזר �הצעה לסדר יומה של עיריית כפר 

באופ� שאינה משתמע לשתי פני� איסור מכירת חמ# בפסח אכיפתו , העירוני

אשר על . ותחו� הענישה לעוברי העבירה שיגיע עד להוצאת צו סגירה למקו�

 הריני להציע להגביר האכיפה והענישה למוכרי החמ# בפסח ולקבע אותו, כ�
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  . עזר העירוניי� הבחוקי

  ] לא נית� לתמלול�מדברי� ביניה� [

קובי מרכז את כל חוקי העזר שהנושא הזה . אני מבקש, סליחה, חברי�:   חמו�יהודה ב�

, ואני חושב שכדאי לשמור על הסטטוס קוו הקיי� בעיר, וכול� מציעי�, נדו�

  . אי� צור! כרגע לשנות נורמות שמקובלות מקדמת דנא

  

  . הצעה לסדר בנושא פעילות לקשישי� בשכונות המזרחיות�מעו� פר' ש  2.3

 לאחרונה פנו אלי מספר תושבי� שלה� קרובי משפחה קשישי� בשכונות "  :אייל יוניא�

המזרחיות בבקשה כי אעלה לסדר הצעה שנושאה הגברת הפעילות בשעות 

� לקשישי� פשוט אי� מה לעשות וה, לטענת�, אחר הצהרי� והערב בשכונה

ולאחר , לאחר שנפגשתי ע� מספר תושבי� במקו�. מדוכאי� ביותר

שדיברתי ע� חלק מהקשישי� הבנתי שהטענה העיקרית שלה� היא כי אי� 

וכי הפעילות היחידה האפשרית היא , לה� מספיק פעילות רבתי בשכונות

הגדילה לומר אחת מהקשישות כי . וג� היא אינה מספקת, בשעות הבוקר

מדוע . אחד למחרת בבוקר שלמחרת משו� שאי� לה חיי�היא מקווה יו� 

? לא מקבלי� את מה שבעיר מקבלי�, אנחנו ככה חזרו ואמרו הקשישי�

ואכ� בדיקה ע� מחלקת הרווחה במקו� הבנתי ? מדוע אנחנו מופלי� לרעה

וכי ה� מכירי� את הבעיה הזאת , שאי� די תקציב לעכל הפעילות הדרושה

ליח להבי� מדוע פעילות רווחה פשוטה היכולה אינני מצ. שנמשכת זמ� רב

ומדוע אי� בית  מרכז לקשיש , להיעשות על ידי מתנדבי� אינה מתקיימת

כבוד ראש ? בשכונות מזרחיות שבו תהיה פעילות עד שעות הערב המאוחרות

ולתת פעילות , העיר יכול לקצ# במעט מהחגיגות שהוא עושה אחת לשנה

  . כונות המזרחיותנאותה ומרחיבה את הדעת ג� בש

להקי� ועדה מיוחדת שתדו� במציאת דרכי� : אשר על כ� הריני להציע  

וכ� , להפעיל ולתפעל את זמנ� והתנהלות� של הקשישי� בשכונות המזרחיות

להסמי! את מחלקת הנכסי� בעירייה למצוא מקו� פעילות קבוע ובלעדי 

   ".לקשישי השכונות המזרחיות
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  ,קשה שמעו�בב, חברי�:   חמו�יהודה ב�

לא , אי� באפשרות� בכלל, אנשי� באמת קשה לה�... אני הדגשתי במיוחד   :שמעו� פר#

  ,נשאר לה� ללכת לחוגי�

ישנ� , ג� במרכז העיר, מה שאני רוצה לומר לחברי� שבכל שכונות העיר:   חמו�יהודה ב�

א� , מה שאני אבקש מאריה, יחד ע� זאת. מועדוני� לפעילויות לגימלאי�

שהמועדוני� נמצאי� תחת , במסגרת הפעילות של אג& הרווחהאפשר 

. נושא הפעילויותאת לבדוק , הפעילות של האג& והועדה שאתה עומד בראשה

אבל , ת� ורואה את הפעילות העניפה שקיימאני מסתובב בהרבה מועדוני

או במועדו� כזה או אחר , דווקא בשכונות המזרחיות, במידה ויש מקו�

או מטע� הועדה , ט הייתי שמח לשמוע איזה הצעה מטעמ!אני בהחל, לתגבר

  . שאתה עומד בראשה

  ,המועדו� פה באלי כה�,    א� אפשר לומר מילה אחת: אריה אברה�

  ,מרכז קהילתי אלי כה�:   חמו�יהודה ב�

   דוגמא קלאסית לפעילות שהיא ג� משלבת ג� את ארגוני ושמה ז: אריה אברה�

  , חההמתנדבי� וג� את אג& הרוו

  ,אמת:   חמו�יהודה ב�

  .וזה מלא ש�:    אריה אברה�

  

  . הצעה לסדר בנושא שדרוג  ארכיו� העירייה והרחבת נגישותו לציבור�גיא ב� גל   2.4

ופריטי� , ייעודו המרכזי של הארכיו� העירוני הוא בשמירה על מסמכי�"  :אייל יוניא�

חובת .  העירוניתעירוניי� לטובת שימוש עתידי וכ� למע� הנחלת המורשת

השמירה והתיעוד של חומר ארכיוני עירוני לרבות זכות העיו� בו נובעת מחוק 

לפיו האחראי על הארכיו� העירוני ממונה על כל , 1955 �ו "הארכיוני� תשט

נושא שמירת הרשומות בעירייה ועל שמירת כל חומר הקשור בעיר ובפיתוחה 

  . למע� שמימש עתידי

כילה לשמר ברבות השני� אלפי מסמכי� עירוניי�  סבא הש�עיריית כפר   

אשר כוללי� את הפרוטוקולי� שנשתמרו מישיבות מועצת העירייה החל 
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וכ� אלפי מסמכי� נוספי� המתעדי� את , מהשני� הראשונות להיווסדה

מלאי הארכיו� העירוני כולל בי� היתר . תולדות העיר וההיסטוריה שלה

תמונות וקלטות , מסמכי�, גו� תיקי�רשומות הכוללות רישומי� שוני� כ

  .המאוכסני� על מדיות שונות

בחומר , בחלקו כולל מאגר הארכיו� חומר יש� מאד מתחילת המאה הקודמת  

ופרוטוקולי� של , ל"המנכ, תיקי ראש העירייה: זה נכלל חומר עירוני כגו�

 חלקי� מעיזבונו של מר פנחס: וכ� חומר חו# עירוני כגו�, ועדות העירייה

ספרי� שיצאו , מודעות עירוניות, ארכיוני� פרטיי�, מקומוני� ישני�, ספיר

  . 'וכו, אודות העיר

יש לציי� כי נכסי צא� ברזל  עירוניי� אלה מוחזקי� במבנה עירוני נידח 

וללא שמאגר , באזור התעשייה בעיר ללא נגישות ממשית לציבור הרחב

צא מכונת צילו� לצל� את וא& ללא שיש בנמ, הנתוני� שמור באופ� ממוחשב

  .החומרי� לטובת תושבי� הטורחי� עצמ� להגיע למקו�

לאור החשיבות אותה אנו מייחסי� לארכיו� העירוני בהנחלת השימור 

  : מועצת העיר ממליצה על נקיטת הצעדי� הבאי�, המורשת העירונית

 העירייה תפעל להעברת חלקי� נבחרי� בעלי עניי� ציבורי מהארכיו� � 1

רוני למבנה נגיש במרכז העיר אשר יהיה נגיש לציבור הרחב ויפעל בשעות העי

  .פעילות קבועות

 העירייה תפעל למחשוב מאגרי המידע של הארכיו� העירוני ולשדרוג � 2

לרבות מחשוב קטלוגי של פריטי , אחזקת המסמכי� השוני� באחזקתו

  .הארכיו� וכ� הסבת מדיות הארכיו� למדיות דיגיטליות

ייה תמצא לנכו� לייעד תקצוב חד פעמי בגי� פעולות אלה וא&  העיר� 3

תשקול לייעד סעי& תקציבי קבוע לטובת אחזקתו השוטפת של הארכיו� 

  .העירוני בתקציב העירוני השנתי

 העירייה תעודד את מערכת החינו! העירונית לחשו& בפני תלמידיה את � 4

  .עבודת הארכיו� העירוני

 לביצוע החלטות אלה תהיה הועדה   הועדה אשר תהיה אחראית�  5
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  ".העירונית לשימור אתרי�

אנחנו בקרוב מאד מתכווני� לקלוט עובדת חדשה במקו� הארכיבאית :   חמו�יהודה ב�

ואנחנו מתכווני� בהחלט לקלוט בעתיד , שמסיבות אישיות עזבה את עבודתה

אז בהחלט נוכל להישע� על תכנית העבודה , הקרוב את הארכיבאית החדשה

אני רוצה רק להזכיר שג� בתחילת הקדנציה הזו הקצנו ג� תקציב . שתיעשה

אבל נעשו מספר פעולות , אני לא זוכר את המספרי� כרגע. לטובת הארכיו�

אבל אני מציע שאנחנו נתאזר בסבלנות שתיכנס העובדת , בתחו� הארכיו�

  .   החדשה ואז נוכל בהחלט להכי� תכנית עבודה ג� יחד איתה

, אני מבר! על זה שעובדת שנפלטה ועבדה היתה היחידה שעבדה בארכיו�  :לגיא ב� ג

מישהו , אגב. אכ� תוחל&, המשמעות היא שכרגע א& אחד לא עובד בארכיו�

אז אלה ? כולל ראש העיר ביקר אי פע� בארכיו� העירוני, מבי� חברי המועצה

ה שהיו יודעי� שבאמת המצב שבה� מוחזקי� המסמכי� הוא סביר מהבחינ

ולא בכדי בהנמקה להצעה , אבל יש מקו� גדול לשיפור, של השימור העקרוני

 סבא �ס! הכל נעשי� פרוייקטי� יפי� בכפר . דובר על הרחבת הנגישות שלו

שג� מערבי� תלמידי� בכל מה שקשור למורשת העירונית ונראה לי 

אני לא מסתפק . שאחזקה של ארכיו� ברמה סבירה ונאותה זה דבר אלמנטרי

שתואיל העירייה לאייש במקומה של העובדת , אדוני ראש העירייה, הצעת!ב

יש פה צעדי� שלא חייבי� . ואז רק נמתי� לשדרוג, שעזבה עובדת אחרת

אני הצעתי כא� דברי� מאד . להיות מותני� בעובדה שיש עובדת או לא

כפי , אני אפילו מציע להביא את זה להצבעה. אופרטיביי� ומאד ברורי�

, אי� סיבה. אלא א� כ� יש ל! הסתייגות עקרונית,  בהצעה לסדרשהצעתי

 מיליו� שקל שלא יהיה סעי& 367לעירייה שיש לה תקציב שנתי של , לדעתי

. ארכיו� עירייה: שכתוב עליו,  שקל בשנה1,000מצידי שיהיה אפילו , תקציבי

  . נראה לי הגיוני, נראה לי סביר

  ,מה הסעי& התקציבי:   חמו�יהודה ב�

הסעי& . ארכיו� העיר: לא סעי& שנקרא. למיטב ידיעתי אי� סעי& תקציבי כזה  :גיא ב� גל

אני בדקתי , משכורת ששולמה לאותה עובדת ארכיו�: התקציבי היחיד היה
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  . את זה

אנחנו . ואי� ספק שצרי! לשדרג שמה את הדברי�, יש סעי& תקציבי  :אייל יוניא�

  ,מתכווני�

  ,כ! שאי�  עליו מחלוקת,  לי שאת� ג� בעדווזה נושא שנראה  :גיא ב� גל

  . אנחנו מתכווני�, אי� מחלוקת  :אייל יוניא�

, לפני שאתה מתחיל פה ע� כל מיני הצעות, אייל, אבל יש משהו אחר, לא:   עמוס גבריאלי

יש רעיו� להקי� הרי מוזיאו� בכפר . כדאי אולי להסתכל בראייה יותר כוללת

ויש אפילו מתח� שמדברי� ,  קר� עור וגידי�והרעיו� הזה הוא כבר,  סבא�

. מהמוזיאו� שלנו בבית ספיר עובדת על כל הרעיו� הזה, ירדנה ויזנברג. עליו

  ,הרי המועצה לשימור אתרי�, בי� היתר

  . שני�4 עד 3זה עשוי לקחת   :גיא ב� גל

  , 5סעי& , עכשיו. אז בוא נרגע, זה לקח מתחילת המאה, רגע, רגע:   עמוס גבריאלי

  ,הנושא הזה מעול� לא עלה לסדר היו� של מועצת העיר  :גיא ב� גל

 לבקשה של! הוא לא אקטואלי כי לא מדובר כא� 5סעי& . נו, טוב, רגע, רגע:   עמוס גבריאלי

מי שצרי! לטפל בזה זה . ארכיו� הוא כל דבר מאשר אתר. על שימור אתרי�

 להיות משהו זה צרי!, של הפורמט, לא בקטע של הצורה, בקטע התכני

ואי� שו� צור! לעשות טלאי על , מוסדר, במסגרת מוזיאו� בתחו� התרבות

בבניית המוזיאו� נלקח בחשבו� ג� : לכ� מה שצרי! לעשות זה כ!. גבי טלאי

שהיא אמונה על כולנו כאחת שמכירה , ירדנה ויזנברג. הארכיו� העירוני

היטב מה קורה פה מכירה , על פי פקודת העתיקות, 1700 �לא רק מ , היטב

כל החומר הזה יוכנס .  סבא מהיו� שהעיר הזאת החלה להיות ישות�בכפר 

אז מה אתה , יהודה,  הרי זה תכנית קיימת,לתו! אותה מסגרת של מוזיאו�

  ,עכשיו

  ?מה אתה מציע  :דובר

  ,אני מציע:   עמוס גבריאלי

  ?יי�המוזיאו� יהיה קש עד שני� 4, 3מה אתה מציע לעשות   : גיא ב� גל

  .שו� דבר. שו� דבר:   עמוס גבריאלי
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  ?להמשי! את זה במתכונת הקיימת  :גיא ב� גל

  , ואתה ג� תבי� למה:   עמוס גבריאלי

אני הייתי ? היית אי פע� בארכיו�? לתת לעיזבו� של ספיר להעלות אבק ש�  :גיא ב� גל

  .לדעתי מעול� לא היית ש�. ראיתי את זה. ש�

וזו , ארכיו�ה  והיא תכנית שלוקחת בחשבו� ג� את, קונקרטיתיש תכנית:   עמוס גבריאלי

אבל אני מסכי� אית! . התכנית היחידה שצרי! ללכת איתה ברמה של פתרו�

חומר מושחת , חומר הול! לאיבוד, א� יש מצב שחומר נרקב: בדבר אחד

אז את זה צרי! לשמר בצורה שלא יקרה , א� יש מצב כזה, בגלל תנאי�

, י& לאכס� את זה בתנאי� ראויי� עד שיהיה פתרו� קבעצרי! להוס. כלו�

  . שהוא פתר� פנטסטי לארכיו�

  ?ג� לחכות? מה ע� דיגיטציה  :גיא ב� גל

  ,זה לדעתי מה שצרי! לעשות:   עמוס גבריאלי

מערכת החינו! ותלמידי� , ג� גיא אמרכי , רק בשביל לסבר את האוז�:   חמו�יהודה ב�

משתמשי� המו� בארכיו� , אי� מחו# לעירוסטודנטי� במיוחד שב, שלנו

  . זה אחד. שלנו

מתארי� פה איזה שהיא תמונה כאילו הארכיו� שלנו כבר ,  נעשית עבודה� 2

שאני , נמצא ברחובות ועוד רגע ג� יציתו את כל המסמכי� שקיימי� שמה

אני חושב שג� יותר , וג� עיינתי, לא פע� ולא פעמיי�, בהחלט הייתי ש�

אבל בהחלט אני יכול לומר לכ� שנעשתה ,  יודע כמה אתה הייתאני לא, ממ!

אבל , למרות שהיא עברה לתפקיד אחר, מאד ג� על ידי מיכלחשובה עבודה 

והשדרוג שנעשה , בהיותה ארכיבאית מקצועית היא עשתה עבודה נפלאה

די א� נזכיר את , ארכיו� הוא שדרוג מאד מאד רציניבקופה האחרונה תב

אבל נשאל קצת יותר את , אני לא ראיתי את הקוד�, שהיההארכיו� הקוד� 

  . הותיקי� נראה איזה התקדמות עשינו

אנחנו לא , שזה בלי שו� קשר כרגע,  הארכיבאית שתיכנס לעבודתה�דבר שני   

  ,ובימי� אלה, כי העבודה תיעשה, מחכי� לכלו�

  ?על ידי עובדת שעוד לא נקלטה? על ידי מי  :גיא ב� גל
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 2007ואני חושב שג� בתקציב , אחרי החג, בקרוב מאד תימצא הארכיבאית:   חמו�יהודה ב�

 על מנת 2007יהיה ראוי להביא את הדיו� בצורה מסודרת לקראת תקציב 

לאחר מכ� נעמיד את זה . בוקי בבקשה. 2007לדו� ע� כל ההשלכות לשנת 

  .להצבעה

  , � שאמר עמוסאני רוצה להתחבר לדברי� שאתה אומר ולדברי:   ש"ר ברו! צי"ד

  .תודה:   חמו�יהודה ב�

א� : אבל אני ג� אומר, אני מקבל את מה שעמוס אומר. בהסתייגות קלה:    ש"ר ברו! צי"ד

לא , למשל, והיה והתכנית הזו שעדיי� לא הגיעה לבשלות אפילו לשולח� שלנו

כי יש גבול לכמה זמ� , שנחזיר את הנושא הזה, תצא לפועל בעוד שנתיי�

כי כולנו מסכימי� שצרי! לעשות לו , איר את המצב כמו שהואאפשר להש

בוא , אני אומר, א� השדרוג הזה שאתה מדבר עליו לא יתבצע, עכשיו. שדרוג

ואז לעשות משהו בכיוו� ההצעה של ב� , נחזיר את הנושא הזה לעוד שנתיי�

  . גל

  ?2007ב של אפשר להעביר את זה לדיוני� לקראת התקצי, גיא. תודה:   חמו�יהודה ב�

ב שאת� לא מכירי� בצור! שולרגע לא ח, שוב, זה אחד האלמנטי� שהעליתי  :גיא ב� גל

תיקצוב של . זה נקודה אחת, אבל ע� כל הכבוד.  ובחיוניות של הארכיו�

  ,ארכיו� העירייה זה עוד יחידה אלמנטרית משלל האגפי�

  ,זה בועדת הכספי�אנחנו נדו� על ? אתה רוצה שנדו� עכשיו בזה:   חמו�יהודה ב�

כשאני הבאתי פה איזה שהוא מכלול , אתה מתייחס בצורה פרטנית לכל אחד  :גיא ב� גל

מקובל עלי שיהיה , 2007אז כול� מכירי� בצור! לקראת , אז בסדר. לדיו�

  ,דיו� בעניי�

  .תודה:   חמו�יהודה ב�

אני לא . האחרי�אבל אתה לא נות� מענה לדברי� , לעניי� הספציפי הזה, רגע  :גיא ב� גל

זה , מקבל את העמדה שע� כל הכבוד לתכנית להעביר את הארכיו� למוזיאו�

  ,זה תהלי!, שוב

  ,אני לא אמרתי. אני לא אמרתי את זה:   חמו�יהודה ב�

  ,השאלה מה אתה מתכוו� מעבר לאיוש  :גיא ב� גל
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� זו אני אמרתי שמיד אחרי החגי� תיכנס לעבודה ארכיבאית במקו:   חמו�יהודה ב�

  ,בדיוני� על התקציב נדו� על תיקצוב, 2007לקראת . שיצאה

  . כי ברור שבלי מימו� לא נית� לייש� א& אחת מההמלצות האלה  :גיא ב� גל

אתה רוצה שאני את� ל! . בדיוני� על התקציב נעלה את הבקשות האלה:   חמו�יהודה ב�

  ?עכשיו תקציב

  .תהיה בטוח שאני אזכיר את זה ג�  :גיא ב� גל

  .תודה:   חמו�יהודה ב�

  ?אז מה ההחלטה שהתקבלה רק  :גיא ב� גל

  .2007נעביר את זה לדיוני� בתקציב :   חמו�יהודה ב�

  .במטרה לבחו� בחיוב את ההצעות שהוגשו  :גיא ב� גל

  .2008 �במטרה להעביר את זה ל :   חמו�יהודה ב�

  ? סליחה? במטרה ל  :גיא ב� גל

  , עזוב, נו, וקהוא צח, הוא צוחק  :אייל יוניא�

  .אני אבקש שזה יעלה להצבעה, א� ככה אתה מתייחס להצעה  :גיא ב� גל

  ?נכו�,  אתה יושב בדיוני� של ועדת כספי�  :אייל יוניא�

יש ג� , אני רוצה להעיר הערה שבארכיו� לא רק חומר שצרי! לעבור למוזיאו�  :רינה פז

  ,חומר שוט& של העירייה שצרי! להימצא מספר שני�

  . אישור פרוטוקול�סעי& הבא . תודה רבה:   חמו� ב�יהודה

  ,אדוני ראש העיר, תחדד לי בבקשה, סליחה, רגע  :גיא ב� גל

  . 2007דיוני� בתקציב :   חמו�יהודה ב�

  ,אני רוצה החלטה  :גיא ב� גל

  ,2007מעבירי� את זה לדיו� :   חמו�יהודה ב�

  ,למרות מה שאתה, שאני מבק, לתקצב את הארכיו� כסעי&מסגרת   :גיא ב� גל

  ,נחליט בתקציב? אתה רוצה להחליט היו�:   חמו�יהודה ב�

לא תרצה . אני רוצה להצביע על הצעת החלטה מנומקת שהובאה פה, לא  :גיא ב� גל

  . אל תעביר אותה�להעביר אותה 

  ,אני מבקש להעמיד להצבעה את הצעתו:   חמו�יהודה ב�
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  ,לפי הנוהל, � יש דיו� קוד�לא מעלי� להצבעה א� לא אמרת א  :רינה פז

 של � 1: אנחנו נעמיד שתי הצעות לסדר. היה דיו�, נאמרו הדברי�, היה דיו�:   חמו�יהודה ב�

  ,גיא ב� גל שמבקש לאשר את הנוסח שהוא הציע

  ,שכל הנושא הזה יועבר, ע� כל הכבוד, ההצעה שלי:   עמוס גבריאלי

שזה , 2007ל הארכיו� יידו� בתקציב ההצעה השניה אומרת שהנושא ש:   חמו�יהודה ב�

מי בעד הצעתו של גיא ב� גל ירי� . בדיוק מיד אחרי החגי� מתחילי� בדיוני�

  .את ידו

  הצבעה

    ב� גלגיא: בעד

משה , יואל ברו!,  פזרינה,  אברה�אריה,  גבריאליעמוס,  אוחיו� קובי:נגד

  .  ואיציק יואל כברהבני, �� גולדמסיימו, ש" ציבוקי, אב� ח�

  .  אמיר גבע ויפתח אלגוב :נמנע

  . ההצעה שלי מיותר להציג אותה. תודה רבה

  ,אתה הרמת את היד ולא אמרת. אתה ג� בעד  :אייל יוניא�

, שא� הצעה אחת לא מתקבלת, גיא אני אגיד ל! בשיא הידידות.   אני ג� בעד:חמו�יהודה ב�

לי אי� , ותראבל א� יש ל! זמ� מי. מ� הסת� השניה כבר התקבלה ברוב הזה

אני . אני חושב שג� לחלק מחברי המועצה אי� את הזמ� הזה, את הזמ� הזה

 שעות 5אתה הרי הוכחת לי שיש ל! זמ� לשבת , באמת אני מציע, מציע

לי אי� , ל! יש זמ� מיותר. בפרוזדורי� של בית משפט מתו! סקרנות כלשהי

  ,זמ�

  .�דברי� שאני חושב שאתה עושה לא נכו...   :גיא ב� גל

  . ע� כל הכבוד, לי אי� את הזמ� המיותר הזה:   חמו�יהודה ב�

  

  

ארכיו� העירוני שידרוג הלהעביר את הצעתו של גיא ב� גל למחליטי�    :327'  מסהחלטה

  .2007לדיוני תקציב 
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  .06/0814/אישור פרוטוקול מועצה מיו�   .3

ונדמה לי ,  ככל ישיבה,אני אחזור על מה שאני אומר לדעתי בפע� השמינית  :גיא ב� גל

שסדר היו�  של מועצת העיר , שבע פעמי� אחרונות ג� הסכמת איתי

, יהודה, אני שמח שאתה מחיי!. יתפרס� באתר האינטרנט של העירייה

אני . ג� הפע� לפני ישיבת מועצת העיר סדר היו� לא הופיע, והפלא ופלא

הודעות . בעיהאבל יש , בטוח ששוב תבקש שיבדקו את זה מול אג& המיחשוב

אני ? וסדר יו� יש בעיה שיופיע, של דוברת העירייה אי� בעיה שיופיעו באתר

סדר : לא מצליח להבי� מה המיגבלה הטכנית של להכניס ארבעה משפטי�

באתר העירייה . אני אשמח לקבל תשובה. זאת הערה אחת. 4, 3, 2, 1יו� 

?  איפה זה מופיע.אני בדקתי את זה חצי שעה לפני הישיבה? עלה סדר יו�

  .אולי תואיל להגיד לי

  ,באתר האינטרנט:  אוחיו� יעקב

  ?איפה באתר  :גיא ב� גל

  .באינטרנט של העירייה:  אוחיו� יעקב

אולי העובדה שיש ל! משקפיי� ולי אי� גורמת , אז קובי? כ�? בגלילה? במה  :גיא ב� גל

  .זה אחד. ל! לראות דברי� שאני לא רואה

  ]א נית� לתמלול ל�מדברי� ביניה� [

ואני אשמח לקבל הסבר קצת יותר רציני ממה , הערה שניה. זה הערה אחת  :גיא ב� גל

וזה לא קרה ,  בדר! כלל�הערה שניה , שמצחיק את סג� ראש העיר גבריאלי

לא , זאת אומרת. יש ריכוזי החלטות בסו& הפרוטוקול, בפרוטוקול האחרו�

. ל החלטות בסו& כל פרוטוקולאלא יש ריכוז ש, רק בסו& כל דיו� וסעי&

כפי שנעשה בפרוטוקולי� , לפרוטוקול הזה לא צור& הריכוז של ההחלטות

  . זאת הערה שניה. קודמי�

. פרוטוקול של ישיבת מועצה מדבר על ריכוז ההחלטות בסו& הפרוטוקול  

  . הפרוטוקול הספציפי הזה היה כותרת יפה של ריכוז ההחלטות מבלי

 כלל מצטר& לפרוטוקול ישיבת המועצה פרוטוקול של  בדר!�הערה שלישית   

בפרוטוקול הזה לא צור& , ועדת הכספי� שאושרה באותה ישיבת מועצה
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  .הפרוטוקול של ישיבת ועדת כספי�

 בישיבת המועצה האחרונה אנחנו �הערה רביעית ואחרונה  בהקשר הזה   

ועדכנו , ואישרנו את התיקו� לחוק העזר העירוני בנושא העמדת רכב וחניית

 סבא �את שיעור דמי חניה לשעת חניה באופ� שיצר אבחנה בי� תושבי כפר 

אני הפניתי שאלה מאד מאד ברורה לשתי .  סבא�לאלה שאינ� תושבי כפר 

בניגוד למה , אי! יכול להיות: היועצות המשפטיות הנכבדות שמופיעות פה

ת מאז שהמבקר לפחו, ובניגוד למה שהעירייה ידעה ביודעי�, שהמבקר התריע

כשחוק העזר שעל פיו ,  שקלי� לשעה3שהיא גובה דמי חניה של , פרס�

 2מאפשר לגבות , לפני התיקו� שטר� אושר, אנחנו עדיי� פועלי� היו�

עיריית .  שקלי�2.35וע� הצמדות מדד לכל היותר זה כולל , שקלי� לשעה

לא , בעניי�הבטיחו לי חוות דעת משפטית .  שקלי�3 סבא בפועל גובה �כפר 

אבל אני מציע את זה לכל תושבי כפר , לדעתי, המשמעות היא. קיבלתי אותה

כי , אל תשלמו את הכס& בדמי חניה שלה� בחניוני� הציבוריי�:  סבא�

ובמשפט , תידרשו להישפט.  שקלי� לשעה3העירייה גובה באופ� לא חוקי 

, י קורא ל!ואנ, תגידו שאת� יודעי� שהעירייה גובה כס& באופ� לא חוקי

שהכס& הזה נגבה באופ� , ח המבקר"כי אתה יודע על פי דו, אדוני ראש העיר

למה , 28ח ביקורת מספר "כי הוא אמר את זה בצורה מפורשת בדו, לא חוקי

  ? שקלי� ומחזיר אותו לתערי& החוקי שנדרש3אתה לא מבטל את החיוב של 

  ...כי קשה   :שמעו� פר#

  ?ות סת� כס& על גב� של התושבי�יותר קל לגב? למה  :גיא ב� גל

לגבי .  אייל יוניא� יבדוק את זה ויחזיר ל! תשובה�לגבי ההערות הראשונות :   חמו�יהודה ב�

 אני אפי# ל! �לכשהיא תהיה מוכנה .  עדיי� היא לא מוכנה�חוות הדעת 

  ?עמוס. עוד הערות בבקשה. אותה

רק רציתי לדעת , יש פה הערה שמיוחסת אלי!. אני לא הייתי בישיבה הזאת:   עמוס גבריאלי

  ".יש הרבה חרא בעיר: גיא ב� גל: " לפרוטוקול28בעמוד . שאכ� אמרת אותה

  ,זה נאמר בהקשר שהצעות לסדר לא עולות לדיו� ומשה אב� ח� נאל#  :גיא ב� גל

  ?אז זה ציטוט נכו�:   עמוס גבריאלי
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  .עמוס, רק חשוב להסביר אותו בקונטקסט הנכו�. מדוייק להפליא  :ב� גלגיא 

  ?קונטקסט חשוב ל!:   עמוס גבריאלי

  .מאד  :גיא ב� גל

  .תזכור את המילה של!:   עמוס גבריאלי

או שאתה רק מצפה להשמיע שאלה בלי , לשאלת!, עמוס, משה אב� ח� חיכה  :גיא ב� גל

  ,לקבל תשובה

  ,תענה לו אחר כ!, גיא:   חמו�יהודה ב�

משה אב� ח� חיכה שנה וחצי שהצעה לסדר רצינית . היתה שאלת הבהרה  :גיא ב� גל

יש : ובהקשר הזה אמרתי, שהוא הגיש בנושא של צואת כלבי� תגיע לדיו�

  . והכוונה היתה לצואת הכלבי�, הרבה חרא לטפל בו בעיר

פה . תודה רבה? רוטוקולאפשר לאשר את הפ? עוד שאלות והערות. תודה:   חמו�יהודה ב�

  .אחד

  

  .06/814/את פרוטוקול ישיבת המועצה מיו� מאשרי� פה אחד   :328'  מסהחלטה

  

  .06/0904/אישור פרוטוקול ועדת כספי� מיו�   .4

  . בבקשה? הארות? הערות.  אישור פרוטוקול ועדת כספי�� 4סעי& :   חמו�יהודה ב�

 ואני רק רוצה לסבר את האוז� של מי שלא ,לועדת הכספי� אני אכ� הופעתי  :גיא ב� גל

שאנחנו בעצ� נדרשי� לאשר פה היו� את הפרוטוקול של ההסכ� , היה

אז האווירה . את הטיוטה של ההסכ� של קניו� ערי� ע� העירייה, בעצ�

, וג� אני אישרתי פה אחד יחד ע� שאר החברי� את ההסכ�, הכללית היתה

לפחות אני בירכתי על זה שסו& , �והאווירה היתה מצד אחד שאנחנו מברכי

אחרי שבעצ� הוגשה הצעה המוצעת של רינה פז , סו& באיחור משמעותי

מונחת לפנינו בעצ� , ל"ובעקבותיה היתה בעצ� הצעת המלצות של המנכ

, למי שזה לא ברור, בהקשר הזה אני רוצה להגיש שני דברי�, עכשיו. טיוטה

או שלא טרח לקרוא את , במיוחד למי שלא היה באותה ועדת כספי�

הטיוטה הזו לא מסדירה את היחסי� שבי� , ע� כל הרצו� הטוב, ההסכ�
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  ,העירייה לבי� הקניו� במונחי� של החניוני� שבה� מדובר

  ,אני לא ראיתי את זה  :     רינה פז

  ,זה לא נכתב בפרוטוקול, אמרו את זה בועדת הכספי�  :גיא ב� גל

  ,זה לא כתוב בהסכ�  :רינה פז

  ,זה לא כתוב בהסכ�  :ב� גלגיא 

  .אני העליתי את זה  :רינה פז

  ,וזה ג� לא היה כתוב בפרוטוקול של ועדת הכספי�  :גיא ב� גל

  ?מה הבעיה. החניוני� יבואו לדיו� בנפרד:   חמו�יהודה ב�

  ,זה לא קיבל ביטוי בפרוטוקול, זה נאמר בישיבה  :גיא ב� גל

  .תקרא את ההסכ� אבל:   חמו�יהודה ב�

  ,הוא בעיני היותר מהותי, הדבר השני  :ב� גלגיא 

  ?למה אתה סת� אומר, אבל תקרא את ההסכ�:   חמו�יהודה ב�

שהוצע פה על ידי עמיתי שלא נמצא , והוא בעיני היותר מהותי, הדבר השני  :גיא ב� גל

זה שאנחנו , קוראי� לו אבינוע� גרנות, כי הוא מאחר לישיבה היו�, כא�

  ,נצטר!

  .    קיבלתי את בקשתו והתחשבתי בה:חמו�יהודה ב�

  ? אתה רוצה להזכיר לנו במה מדובר? כ�  :גיא ב� גל

  .הוא ביקש שנדו� בסו& הישיבה:   חמו�יהודה ב�

  ,הוא ביקש, לא  :גיא ב� גל

הכנסתי את זה לסו& . הוא ביקש ממני לדו� בנושא הזה בסו& הישיבה:   חמו�יהודה ב�

  .הישיבה

  ?ור לנושא הזה בסו& הישיבהאז אנחנו נחז  :גיא ב� גל

  ,אנחנו בסו&, זה עכשיו:   חמו�יהודה ב�

  ,אבל הוא לא פה  :גיא ב� גל

  ?על מה אתה מדבר? אתה מדבר על השאילתה  :אייל יוניא�

  .הוא לא פה   :גיא ב� גל

  ?מה אתה רוצה שאני יעשה? אז אתה רוצה שנחכה לו:   חמו�יהודה ב�
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  ,שא הזהאני רוצה להצי& את הנו  :גיא ב� גל

  ,בבקשה:   חמו�יהודה ב�

  ,ונראה לי  שג� בעיני!, מכיוו� שבעיני הוא חשוב  :גיא ב� גל

  ,אנחנו נמשו! זמ� עד שאבינוע� יבוא   :אייל יוניא�

יש את סוגיית הנגישות של חניו� כיכר . תתפלא, אייל, אני לא מוש! זמ�, לא  :גיא ב� גל

מבחינת תאי , י� בו פירי�החניו� הזה נבנה כשלמעשה קיימ. העיר לנכי�

  ,שטח כאלה

  !ריבונו של עול�, אבל קיבלת תשובה:   חמו�יהודה ב�

ואני מחדד , כל מה שנאמר לנו שיהיה ניסיו� לשאת ולתת ע� הקניו�, יהודה  :גיא ב� גל

  ,את העובדה

  ,לא זה נאמר, זה לא זה נאמר, לא:   חמו�יהודה ב�

  .מחדד מה נאמר  :גיא ב� גל

  ,לא זה נאמר:   חמו�יהודה ב�

  .זה כבר אומר שאי� הסכמה ביני לבינ! למה נאמר  :גיא ב� גל

  ,ל החברה הכלכלית והוא אמר שהוא יבדוק את זה"היה פה מנכ:   חמו�יהודה ב�

  ?כ�  :גיא ב� גל

  .והוא בודק את זה:   חמו�יהודה ב�

  ?ואי! זה יקבל ביטוי בהמש!. כ�  :גיא ב� גל

  .לא דני� היו� על הסכמי�אבל אנחנו :   חמו�יהודה ב�

  ?על מה דני�  :גיא ב� גל

  .סליחה, על  החניוני�  :גיא ב� גל

  .מאשרי� פה טיוטה  :גיא ב� גל

  . על החניוני�:   חמו�יהודה ב�

אולי בהחלטה של ועדת הכספי� היה צרי! להוסי& את , ההחלטה, גיא  :אייל יוניא�

י� יידו� בנפרד נושא החניונ: כי זה כתוב בגופא ולא בהחלטה, המשפט

  .זה הכל. זה כתוב בגו& הדיו�. זה הכל. ויילקח בחשבו� נושא הנגישות

  , ששלושה מתוכ� נמצאי� כא� כרגע,  ארבעה חברי מועצה�הערה אחרונה   :גיא ב� גל
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  .עוד לא נגמר הסדר יו�:   חמו�יהודה ב�

  ,הארבעה חברי מועצ. תפזר את הישיבה, אני מפחד שלא תאפשר לי  :גיא ב� גל

  ?זה היה בהחלטת ועדת כספי�:   חמו�יהודה ב�

אני מתכוו� , ארבעה חברי מועצה ביקשו לצר& לסדר היו� הזה סעי& נוס&  :גיא ב� גל

  ,להעלות אותו

  ,בבקשה, אתה בזכות דיבור, עמוס:   חמו�יהודה ב�

בוע זה לא מקו� לק, הבריונות שנהגת בבית העלמי�, ב� גל, ע� כל הכבוד:   עמוס גבריאלי

  .פה יתדות ודגלי�

  ] לא נית� לתמלול�מדברי� ביניה� [

 �כשמישהו אחר מדבר . אני שומר על כבוד! כשאתה מדבר, ע� כל הכבוד:   חמו�יהודה ב�

  .בבקשה, עמוס. אתה תשמור על כבודו

  .אני אקטע את דבריו, מי שיאשי� אותי בבריונות  :גיא ב� גל

כי נמאס לי מהצביעות שיש פה ' ועד ת'  א�דברי מ אני מתכוו� להגיד את :   עמוס גבריאלי

. אני שמונה שני� יושב במועצת העיר. במועצה הזו ביחס להתנהגות כלפי!

ויש פה כמה פתאי� ופתיות , אתה רוממות המינהל הציבורי בגרונ!

. אבל אתה עבריי�, שחושבי� שאולי אתה באמת יכול לייצג את הדגל הזה

 היית בניגוד ענייני� בכל וד ענייני� קבעה שאתהמכיוו� שהועדה למניעת ניג

  ,מנוחה נכונה: מה שקשור לעמותה

  .ר שלה"שאני היו  :גיא ב� גל

אחרי זה אתה יכול לצווח כמה שאתה , ת� לי לסיי� את מה שיש לי להגיד:   עמוס גבריאלי

  .רוצה

  .אני לא צווח  :גיא ב� גל

ביניה� היועצת המשפטית ,  עורכי די�אתה ישבת פה בישיבה שבאו מספר:   עמוס גבריאלי

  ,של העירייה ואמרו ל! שאתה בניגוד ענייני�

  ,לפני חוות הדעת של הועדה לניגוד ענייני�  :גיא ב� גל

  .אתה מטיל רפש. אני מבקש שתאפשר לי לסיי� ג� כשלא נוח ל!:   עמוס גבריאלי

  ,שיירש� בפרוטוקול שעמוס גבריאלי קרא לי עבריי�  :גיא ב� גל
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  .אני קורא ל! לסדר, גיא. אני אוציא אות! החוצה, גיא:   חמו�ודה ב�יה

  ,עבריי� קוראי� לי? אני עבריי�  :גיא ב� גל

  ,יהיה ל! זכות דיבור להגיב:   חמו�יהודה ב�

  .עבריי� אני נקרא פה  :גיא ב� גל

  .יהיה ל! זכות דיבור אחר כ! להגיב:   חמו�יהודה ב�

  ,ע� כל הכבוד, באני אג� על שמי הטו  :גיא ב� גל

  ,אתה תקבל את זכות הדיבור:   חמו�יהודה ב�

  ,שיסתו� לי את הפה...   :גיא ב� גל

  ?מה אתה רוצה. אתה תקבל את זכות הדיבור:   חמו�יהודה ב�

  ?אתה לא חוזר ב! על האמירה  :גיא ב� גל

  ] לא נית� לתמלול�לא ברור [

  ,אתה קורא לי עבריי�  :גיא ב� גל

  ,תה לא בעמדה שתפנה אלי אצבעא:   עמוס גבריאלי

  ,כי אתה לא תפנה לי אשמות, אני ועוד אי! בעמדה  :גיא ב� גל

  ,אני לא מבי� את זה. אתה חסר נימוס, נו, אבל ת� לו לדבר  :דובר

  ?אתה היית מתייחס בצורה שלווה א� מישהו היה מכנה אות! עבריי�  :גיא ב� גל

  ,אני לא מוצא הגדרה אחרת למעשי� של!  :דובר

  ?ג� אתה קורא לי עבריי�! אה  :יא ב� גלג

  ,אני לא מוצא הגדרה אחרת  :דובר

  .אתה ג� קורא לי עבריי�  :גיא ב� גל

  .אי� לי הגדרה אחרת למעשי� של!  :דובר

בלי , אני רוצה להבהיר ל!, אני מבקש ממ!, גיא, ע� כל הכבוד, סליחה רגע:   חמו�יהודה ב�

  ,בודויש לי כ, ע� כל הכבוד, להרי� את הקול

  ,כ�  :גיא ב� גל

  . אתה לא תפריע למהל! הדיו�:   חמו�יהודה ב�

  ,אני לא אאפשר שיכנו אותי עבריי�  :גיא ב� גל

  , אתה דיברת:   חמו�יהודה ב�
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  ] לא נית� לתמלול�מדברי� ביניה� [

יחד ע� זאת , אני לא בטוח שכול� הסכימו אית!, אתה אמרת דברי�, גיא:   חמו�יהודה ב�

  ,ל!לא הפריעו 

  ,עבריי�... אני לא , א& אחד  :גיא ב� גל

  ,לא הפריעו ל!:   חמו�יהודה ב�

  ,זה עוד לא היה במועצה הזאת שמישהו כינה פה מישהו עבריי�  :גיא ב� גל

  ,תשמע את הדברי�:   חמו�יהודה ב�

  .עוד לא היה לזה תקדי� לדבר הזה  :גיא ב� גל

  ,תשמע את הדברי� עד הסו&:   חמו�יהודה ב�

  ,תגיש נגדו תלונה  :דובר

  .א� הוא לא יחזור בו אני אשקול לעשות את זה  :גיא ב� גל

מה . אני מבטיח ל! שתהיה ל! זכות להגיב, תשמע את הדברי� עד הסו&:   חמו�יהודה ב�

  .ואחרי זה תשקול ג� את המהלכי� של!? אתה רוצה יותר מזה

  .שישקלו מילי�  :גיא ב� גל

. אולי תלמד ג� בסו&, תשמע עד הסו&. יורה מהמות�עמוס לא אחד ש:   חמו�יהודה ב�

  , בבקשה

  ] לא נית� לתמלול�מדברי� ביחד ביניה� [

  .גיא, אני מבקש ממ!, סליחה:   חמו�יהודה ב�

  ] לא נית� לתמלול�מדברי� ביחד [

  .בבקשה עמוס. אני אל# להוציא אות! בסו&, גיא:   חמו�יהודה ב�

  ] לא נית� לתמלול�מדברי� ביחד [

  .יש גבול לכל תעלול, די:   חמו�הודה ב�י

אתה ישבת בישיבה שבה נאמר ל! במפורש שאתה נמצא בניגוד ענייני� :   עמוס גבריאלי

: אמרנו ל!. ואתה התעקשת לדו� בו, בהיות! בעל אינטרס פרטי בגו& מסויי�

אמרו ל! כל העול� , אמרה ל! היועצת המשפטית. אתה בניגוד ענייני�

בניגוד לחבר! אמיר גבע שנמצא על ידי המבקר בניגוד , אתה. ורעייתו

אילו היו : אמר. והיה טע� במה שהוא אמר. אני לא ידעתי: אמר, ענייני�
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  ,אמר את זה. הייתי עושה אחרת, אומרי� לי שיש חשש כזה

  ,לא השתתפתי אבל בדיוני�  :גיא ב� גל

  ,אתה ידעת, אבל אני אומר ברמה של. בסדר:   עמוס גבריאלי

  ,כ�  : ב� גלגיא

בחרת להישאר מתו! אותה יוהרה שג� היו� כ� קוראי� לי או לא קוראי� :   עמוס גבריאלי

  ,לפי החלטה, לאחר מכ�. אני נשאר: ואמרת, לי עבריי�

  ,היה מותר לי להישאר  :גיא ב� גל

שאתה נמצאת , והודיעה לכולנו,  ל! הועדהההודיע. אני מבקש לסיי�:   עמוס גבריאלי

  ,ייני�בניגוד ענ

  ,אדוני ראש העיר, זה סדר היו� עכשיו   :גיא ב� גל

  ,שאתה נמצאת בניגוד ענייני�:   עמוס גבריאלי

  ?על מה אנחנו דני�   :גיא ב� גל

  ,עמוס גבריאלי שבזכות הדיבור מדבר כרגע:   חמו�יהודה ב�

ר אישור פרוטוקול ועדת כספי� זה סד, ועדת כספי�? מה סדר היו�? על מה   :גיא ב� גל

  ?מה הקשר של הדברי� של! לפרוטוקול של סדר היו�? מה הקשר. היו�

  ,א� אתה תית� לי להשלי� את כל מעשי! בתקופה האחרונה:   עמוס גבריאלי

  ,דבר לעניי�  :גיא ב� גל

  ,ת� לי לדבר כמו שאני רוצה לדבר:   עמוס גבריאלי

  ,דבר על סדר היו�  :גיא ב� גל

  ,ואחרי זה תגיב:   עמוס גבריאלי

  ] לא נית� לתמלול�מדברי� ביניה� [

  ,אני פע� שניה מעיר ל!, גיא:   חמו�יהודה ב�

  ,שאלת ת�  :גיא ב� גל

. אני אוציא אות! החוצה. פע� שניה אני מעיר ל! ואני אוציא אות! החוצה:   חמו�יהודה ב�

ע� כל ! ואתה לא תפריע פה לא& אחד, עמוס גבריאלי בזכות דיבור כרגע

  . הכבוד

בישיבות המועצה האחרונות כל אימת שהוא רוצה , רינה פז, רינה פז:   בריאליעמוס ג
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זה היה , דבר שהמציא, לרבות ניגודי ענייני� פוטנציאליי�, להשחיל משהו

... וע� כל מה שכולנו , ע� כל ההכפשות האלה, ובסו&. זה היה בסדר. בסדר

מה .  לא מה שחמורזה, עכשיו. הוא נמצא על ידי הועדה למניעת ניגוד ענייני�

  ,שחמור

  ?מה אתה רוצה. תתלונ� עלי במשטרה  :דובר

  ] לא נית� לתמלול�מדברי� ביחד [

זו , רבותיי, והפע� זו אמירה מוחלטת, לא רק שהוא נמצא בניגוד ענייני�:   עמוס גבריאלי

היה בניגוד , ועדה סטטוטורית שקבעה שהאיש הזה נמצא, ועדה ציבורית

הוא , אחרי זה, זה גיא ב� גל, ו לו שהוא בניגוד ענייני�למרות שאמר, ענייני�

אתה מנוע מלנהל : עוד מוסי& להתכתב ע� יועצי� משפטיי� שאומרי� לו

לעמוד , דהיינו, אתה מנוע, כי אתה בניגוד ענייני�, משא ומת� בתחו� הזה

הוא מוסי& לכתוב עד עצ� היו� הזה , מול מוסדות העירייה בנושא הזה

  ,י� המשפטיי� של העירייהמכתבי� ליועצ

  ?עכשיו ג�...  אתה מייצג את עורכת הדי�   :גיא ב� גל

תעשה מה , אני אומר ל! את זה עכשיו באמת בחברות הכי גדולה, גיא:   עמוס גבריאלי

  ,שאתה רוצה

  ,אני ארשו� את הדברי� שאני לא אשכח  :גיא ב� גל

, כל מה שאמרתי אני חוזר בי?  מהאתה יודע, תגיב, בבקשה, תרשו� ותגיב:   עמוס גבריאלי

  .בשביל התגובה של!, אומר את זה מחדש

  ?כולל העבריי�  :גיא ב� גל

אתה לטעמי מתנהג באופ� שא& חבר מועצה . בוא תשמע את הכל. הכל, הכל:   עמוס גבריאלי

אתה מוסי& לעסוק בניגוד . אתה נמצאת נגוע בניגוד ענייני�. אחר לא התנהג

אסור ל! . אסור ל! לנהל משא ומת�.  הדעת של הועדהענייני� למרות חוות

אסור ל! להיות מעורב בנושא , לנהל משא ומת� מול א& אחד בנושא של!

  ,לא רק זאת, עכשיו. כפי שקבעה הועדה, של! למעט בלהציג עמדה וללכת

  .וזה מה שעשיתי  :גיא ב� גל

אתה . עי� ציבוריי�אתה ג� מודיע לנו שאתה ש� יתדות במקרק.  ממש:   עמוס גבריאלי



  .11.09.2006  29  שיבת מועצה מ� המניי� י  

ואתה ג� מודיע לעירייה שאתה הול! לסלול ולעשות , הול! ותוקע יתדות

  ,הכל, והכל

  ,לסלול אני לא  :גיא ב� גל

אני , עכשיו. היתה הודעה של! בכתב שאתה הול! לבצע תו! כ! וכ! סלילה:   עמוס גבריאלי

 �" סבא היה כותב שהוא לטובת מוסד אקי�מודיע ל! שא� תושב בכפר 

בגלל שהעירייה מתמהמהת , זה מטרה ציבורית, כי זה מאד חשוב לו, לידו

כל העירייה פה , ולעשות ש� מסלולי�, לשי� שלטי�, הול! לעשות יתדות

מה זה : ואתה היית קורא לו, והמהנדס היה תופש אותו, היתה קמה

ומה , אבל מה שחל לגבינו. כי אתה עבריי� בתחו� הבנייה, העבריינות הזו

. ולכ� דיברתי על הקטעי� פה, לגבי כל התושבי� לא חל על גיא ב� גלשחל 

אתה יודע שקיבלת פרגו� , ואני אומר ל! את זה ע� כל הלב, אתה גיא, רבותיי

אני אומר ל! שאתה , ג� כשהיו נגד עמדתי כדג מת, בלי סו& על דברי�

שווה ואני יודע מה אני , האחרו� במועצה הזו שיכול לדבר על מינהל ציבורי

. אתה לא תדבר על מינהל תקי�. מה אני שווה במינהל תקי�, במינהל ציבורי

זה מה , כל פע� שאתה תדבר על מינהל תקי�, ואני הבאתי את הדבר הזה

  ,כי אתה האחרו�. עשהאשאני 

  ,תתכונ� לרשרש בו הרבה  :גיא ב� גל

  ,האחרו� שתדבר, כי אתה האחרו�:   עמוס גבריאלי

  ,לרשרש בזה בלי סו&תתכונ�   :גיא ב� גל

  ,אתה לא שמרת על מינהל תקי�. אתה מעדת:   עמוס גבריאלי

  ,כי הוא יישחק מאד מהר, תקנה עוד אחד  :גיא ב� גל

אתה יכול לדבר על כל קשקוש , ואני אומר ל! שאתה יכול לדבר על ארכיו�:   עמוס גבריאלי

  ,אבל ממ! א& אחד פה שיש לו כבוד עצמי, אחר

  ,אתה אל תצביע עליו עכשי  :גיא ב� גל

מי שמכ� ישב . א& אחד פה ע� כבוד עצמי לא ילמד ממנו פה מינהל תקי�:   עמוס גבריאלי

לא הוא יית� לכ� מינהל . אני בז לו בוז גדול, פה ויגעגע על מינהל תקי� ממנו

והוא מעד אחרי שהוא קיבל כבר , הוא מעד בידיעה. כי הוא מעד, תקי�
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הוא מעד . הוא הוסי& למעוד. י� לניגוד ענייני�הודעה שהוא עובר על הכלל

ואני אומר לכ� שהגיע הזמ� לעשות , ואני אומר לכ�, בנושא תכנו� ובנייה

  , אתה יודע, ואני אציי� את הקטע, אני חושב שאתה חשוב מאד, עכשיו. סדר

  .באת מוכ� לדיו� הזה? יש ל! עוד עזרי�  :גיא ב� גל

ומר ל! שא� אתה נות� ביקורת ציבורית על כל מה שקורה אני א, גיא, הנה:   עמוס גבריאלי

  .אני ראשו� תומכי!, שהיא עניינית, פה

  .תתכונ� לתמו!  :גיא ב� גל

כל מה שתגיד על השולח� הזה שיש בו טע� של ממש בביקורת , תקשיב:   עמוס גבריאלי

  ,ציבורית

  ,ל מונה"כמו אי! למשל המנכ  :גיא ב� גל

  ,במש! שנתיי� כבר היית ש�. בור המינוי הזהשהצבעת ע:   עמוס גבריאלי

  ,לא הצבעתי, לא הצבעתי  :גיא ב� גל

  .שנתיי�:   עמוס גבריאלי

  ] לא נית� לתמלול�מדברי� ביחד [

אני ראשו� , או הצעה קונסטרוקטיבית, איפה שאתה תית� ביקורת, גיא:   עמוס גבריאלי

, ו� מינהל תקי�תפסיק להטי& לנו מוסר בתח, אבל אני מבקש ממ!, תומכי!

או ההתנהגותית לעשות , כי אתה לא האיש שיש לו את הסמכות המוסרית

ואחרי , תתנקה מכל המעשי� האלה. קוד� כל תתנקה. לא בשלב הזה, את זה

מה . כל הזמ� לחתו! פה מכל הכיווני�, מספיק כבר להיות. יכול להיות, זה

? ר! הביקורת של!מישהו פה עובד לצו? מישהו צרי! להרגיש פה נזו&? קרה

  ,אז אנחנו  צריכי� את הביקורת? מה קרה פה

  ,אבל מישהו יית� אתה די� וחשבו� על הביקורת שלי, לא  :גיא ב� גל

, אבל שהיא תהיה ביקורת איכותית, והיא חשובה, אנחנו צריכי� ביקורת:   עמוס גבריאלי

תי הרבה כמו שעשי, ת� לי לכבד אות!. ושזה שנות� אותה יבוא בידיי� נקיות

  ,תבוא בידיי�, גיא, זמ�

  ] לא נית� לתמלול�לא ברור [  :גיא ב� גל

א� אתה קובע עובדות בשטח בחומה ומגדל על מקרקעי� שלא , תשמע ידידי:   עמוס גבריאלי
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ח ועדה שאומר "אחרי דו, ואתה נוהג, ואתה מבצע עבודות ללא היתר, של!

 לא יכול לכבד את אני, אתה ממשי! בזה, שאתה היית בניגוד ענייני�

מה שאני , והסיו� של השיחה שלי פה, אני מבקש ממ! הפו!. המעשי� האלה

אני מבקש ממ! לחזור להיות גיא ב� גל . אומר הוא הפו! ממה שאתה חושב

  ,פני כמה חודשי�של

  ?לחזור  לקואליציה  :גיא ב� גל

, מה של ביקורתבר, אבל אני אומר. מאד לא. אתה לא חסר לנו, לא. לא:   עמוס גבריאלי

אל תמעד , אתה גו& חשוב כמבקר, תעלה אות�, באמת יש דברי� חשובי�

  ,ולא רק לי, רעה, כי לי יש תחושה רעה ע� זה, בדברי� האלה

  ,חבל  :גיא ב� גל

  ,ולא רק לי:   עמוס גבריאלי

  ,אני מצטער על זה שאתה מרגיש  :גיא ב� גל

  .זה לא רק לי, גיא:   עמוס גבריאלי

  ,שמעו�. תודה? סיימת עמוס:   מוח�יהודה ב�

אל תעיר לי יותר לא נוהל תקי� ולא ניגוד . אני רוצה להעיר הערה לגבי גיא  :שמעו� פר#

, אל תכתוב אלי שו� דבר, ענייני� שאני חבר מועצה וג� חבר מועצה דתית

  .עד כא�. זהו. לא רוצה לקבל ממ! כלו�, אל תכתוב לי מכתבי�

  ?ג� אז לא? יושב המועצה הדתיתג� א� תתמנה ל  :גיא ב� גל

  .אז אי� לי בעיה בכלל. אז אני אתפטר  :שמעו� פר#

  ? אי! כל הנושא הזה באמת מתחבר לסדר היו� שלנו: אני רק ששואל  :אמיר גבע

  ?נכו� גיא, כשיש רדיפה פוליטית אז משני� את סדר היו�   :דובר

  ?אפשר לדבר. אי� לי מילה אחרת. חד משמעית. כ�  :גיא ב� גל

  .בבקשה:   חמו�יהודה ב�

אני חושב שיש ל! יותר , מאחר ואני קטעתי אות! לא אחת ולא שתיי�  :גיא ב� גל

כי עשיתי את זה יותר מפע� אחת ויותר , מלגיטימציה לקטוע אותי

  אני לתומי חשבתי שסדר היו� האחרו� שדנו בו הוא אישור �' א. מפעמיי�

ד עמוס "מסיבות ששמורות ע� עו, אבל לא כ! היא, פרוטוקול ועדת הכספי�
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  ,גבריאלי

  ,ג� הערות לפרוטוקול, ג� הערות לפרוטוקול:   חמו�יהודה ב�

  ,הוא החליט לייחד את הדיו� בנושא ניגוד הענייני�  שלכאורה אני לוקה בו  :גיא ב� גל

  ,היו� זה לא לכאורה  :שמעו� פר#

א� ,  את זה לא בציניותואני אומר, ידידי היקר, אז תראה עמוס גבריאלי  :גיא ב� גל

אתה החלטת להיות שכיר חרב של ראש העיר ברדיפה פוליטית כלפי כאחד 

אי� לי דר! אחרת לייחס את מה , שמנסה להוביל מהלכי� של אופוזיציה

שהרגע אמרת לעובדה שאני מייחס ל! את היות! שכיר חרב פוליטי של ראש 

  . העיר ברדיפה

  ] לא נית� לתמלול�לא ברור [

אני לא לוקה , ובניגוד אלי!, אני קיבלתי אותו כי הוא היה ממוע� אלי  :� גלגיא ב

כי כנראה שאתה , ואי� לי דר! אחרת לייחס ל! אנלפביתיות, באנלפביתיות

הוא ברור , ח הזה הוא מאד ברור"כי הדו, עמוס גבריאלי, לא יודע לקרוא

  .כשמש

  ] לא נית� לתמלול�מדברי� ביניה� [

  ,עדי& שתהיה בשקט,  ע� אי! שאתה מנהל את מפעל המי�,איציק  :גיא ב� גל

  ]צוחקי�[

כי בכל זאת זה , אני מחיי!. ח הזה הוא מאד ברור"הדו, עמוס, עכשיו  :גיא ב� גל

תביא , תביא רעשני�, כמיטב יכולת!, אתה תנסה, אבסורדי מה שנהיה פה

ל תביא מצידי את כל התזמורת ואת כ, אתה קשור לקר� המוסיקה, מצלצלי�

אני לא , ותרשרש במה שאתה רוצה, הטרומבוני� שיש לקר� המוסיקה להציע

כל עוד אני חושב שיש עבירות , אפסיק לדבר על מינהל תקי� במועצה הזאת

ורק כדי שלא ייווצר הרוש� שמה שאתה . של מינהל תקי� במועצה הזאת

אד שאני מ, ואתה מרהיב עוז לכנות אותי עבריי�, מאשי� אותו בי הוא נכו�

אבל לגופו של מה , מקווה שתחזור בכ! על האמירה המאד קשה הזאת

ובמקביל , שאני ביוזמתי פניתי אליה, הועדה למניעת ניגוד ענייני�, שאמרת

הג� שלא טרחה לעדכ� אותי , פנתה אליה היועצת המשפטית קר� קדמי
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כתבה בצורה מפורשת שהואיל ואני כחבר מועצת עיר , שהיא פנתה אליה

עוד , עת שינוי הייתי חתו� על הסכ� קואליציוני ע� ראש העירמטע� סי

שאחד מסעיפיו אמר בצורה מפורשת , בתקופה שהייתי בקואליציה העירונית

למרות העובדה שאני , הדבר הזה, שהצדדי� יפעלו להק מת בית עלמי� אזרחי

ויש מ� הסת� באופ� אינהרנטי ניגוד ענייני� , משמש במקביל כחבר מועצה

לבי� היותי יושב ראש עמותה לקבורה אזרחית , ברותי במועצת העירבי� ח

בי� , כנציג ציבור נבחרתי, בגלל העובדה שאני כשליח ציבור, "מנוחה נכונה"

למרות שאני , יש לי את הזכות המלאה, נדה של קבורה אזרחית'על אג, היתר

הרבה ו. לבטא בתחילת כל דיו� את עמדתי בנושא הזה, מצוי בניגוד ענייני�

לפני שקר� קדמי הואילה להתריע כנגדי את העובדה שאני לא יכול להשתת& 

והרבה לפני שראש העיר הואיל להגיד לי באותו דיו� בועדת התכנו� , בדיו�

והרבה לפני שאתה עמוס גבריאלי ידידי , והבנייה שאני לא יכול להשתת& בו

 תשתת& בדיו� אל, הישמר ל!, גיא: הזהרת אותי כחבר באותה ישיבה ואמרת

. אני נמנעתי מלקחת חלק פעיל בהצבעות שקשורות לבית העלמי� עצמו, הזה

אני מכבד אות! , קר� קדמי, וע� כל הכבוד, מהיו� שהוגשה לי חוות הדעת

אבל את עדיי� , כתבתי ל! את זה באופ� אישי ג� כ�, מבחינה מקצועית

ע� כל ,  ולכ�, סבא�וזו עיריית כפר , שליחה של מי שמשל� את משכורת!

אני לא , א� היא נוגעת אלי, חוות הדעת של!, הכבוד המקצועי שאני רוכש ל!

שהוא בעליל אובייקטיבי יותר , ולכ� פניתי לגו& חיצוני. בהכרח אקבל אותה

אבל יכול , אני לא אומר שבהכרח עשית את זה, ממ! בכל מה שקשור אלי

ל או ראש "לי המנכאו, להיות שפנית לועדה כי מישהו ביקש את זה ממ!

ולכ� ביקשתי חוות דעת של גור� בלתי , העיר שאת בכל זאת כפופה לה�

, כ� מותר, זה לגבי ניגוד ענייני�. עמוס, וה� אמרו דברי� מאד ברורי�, תלוי

ולא פעלתי , הצגתי את דברי, אני השתתפתי בדיו�, מאז שחוות הדעת. אסור

אסור ל! להשתת& . יבשו� אופ� שנוגד למה שחוות הדעת ביקשה ממנ

מותר ל! להציג את הדברי� , אסור ל! לקחת חלק פעיל בדיו�, בהצבעות

מאז שהתקבלה חוות הדעת אני פעלתי , מאז שהתקבלה חוות הדעת. בתחילה
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  .זה האשמה אחת לגבי הדיו� עצמו. על פיה באופ� מלא

ל "מנכ. האשמה שניה שהאשמת אותי בה היתה לגבי ניהול משא ומת�  

אמר לי בצורה הברורה והמפורשת ביותר בהמש! , אייל יוניא�, ההעיריי

והיועצי� , היועצת המשפטית, לפגישה שלקחתי בה חלק יחד איתו

כלומר . עדיי� לפני שניתנה חוות הדעת הזו, "מנוחה נכונה"המשפטיי� של 

, א& אחד לא אמר לי שאני לא יכול לנהל משא ומת� לפני חוות הדעת הזו

, ל שקר� קדמי"נאמר לי על ידי המנכ. ת שאני מכבד אותהלפחות חוות דע

היועצת המשפטית של העירייה היא זו שתנהל את , עורכת הדי� קר� קדמי

אני ניהלתי סדרה של , ל"בהוראת המנכ, מאז. המשא ומת� מטע� העירייה

  . מייל מול היועצת המשפטית�תכתובות באי

  .ג� אחרי חוות הדעת:   עמוס גבריאלי

מיילי� �אתה צרי! לבחו� את תוכ� האי. יתכ� שג� אחרי חוות הדעת, יתכ�  : גלגיא ב�

  ,אני טוע�. שלי כדי להתחיל לטעו� א� היה בה� בכדי לנהל משא ומת� או לא

  ] לא נית� לתמלול�מדברי� ביחד [

  ,מה מותר לי ומה אסור לי לא אתה תקבע, עמוס  :גיא ב� גל

  !אבל ה� קבעו:   עמוס גבריאלי

  ,ה� קבעו  :� גלגיא ב

  ,ה� קבעו:   עמוס גבריאלי

כי ? או שאתה תקטע אותי כמו שאני קטעתי אות!, אתה תאפשר לסיי�  :גיא ב� גל

  . אמרת שלא תקטע אותי

  , דקות עברו10, סליחה גיא:   חמו�יהודה ב�

  ,אני מודד. אני מודד. עשר דקות לא עברו, לא  :גיא ב� גל

  ,יש ל! עוד דקה:   חמו�יהודה ב�

אני . יש לי עוד דקה להסביר למה אני טוע� שההאשמה שלי כעבריי� היא לא  :גיא ב� גל

על אפו וחמתו של ראש ,  סבא�אמשי! לפעול לקידו� בית עלמי� אזרחי בכפר 

 את הכל במסגרת מה שחוות אעשהאני , אני אפעל לקידו� העניי�. העיר

  ,הדעת של הועדה לניגודי אינטרסי�
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  ,ל אתה לא עושהאב:   עמוס גבריאלי

וג� ככה , וא� יש ל! השגות בעניי� הזה אתה מוזמ� לפנות ולועדה הזו שוב  :גיא ב� גל

אני . אתה מוזמ� להגיש נגדי תלונה במשטרה. מוזמנת היועצת המשפטית

  ,מאד מציע ל!. מציע ל! לחזור ב! על לכנות אותי עבריי�

  ,אל תאיי� עלי. תעשה מה שאתה רוצה. לא רוצה, גיא:   עמוס גבריאלי

כי אתה מוריד את הרמה של . אני מציע ל!, לא מאיי� עלי!. מאד מציע ל!  :גיא ב� גל

. אני מעול� לא כיניתי אות! או א& אחד אחר פה עבריי�. הדיו� בשולח� הזה

א� אתה אדוני , ולכ� אני אומר,  חזרתי בה��וא� אמרתי דברי� חמורי� 

אני מודיע ל! ,  כלפי אופוזיציהראש העיר רוצה לעסוק ברדיפה פוליטית

ג� א� תשלח באופ� פחדני ומוג לב , שאתה לא תצליח במשימה הזאת

שזה מעשה שמציג , כי זה מה שאני טוע� שעשית כא� הערב, שליחי� מטעמ!

ואני מודיע ל! שכל השיטות , וכפוליטיקאי נחות, כאיש קט�, לדעתי, אות!

לא ירפו , לא מפחידי� אותי, וא� בעקיפי�, א� במישרי�, שאתה נוקט בה�

אל , וא� אתה חושב שאני עושה משהו שהוא לא תקי� ולא מוצדק, את ידי

תעשה את זה , תשלח את הדוברת ללכל! עלי באמצעות עיתונאי� אחרי�

אמצעי� חוקיי� שאתה חושב שבגלל� אני , באמצעי� שעומדי� לרשות!

  ,זה מה שיש לי להגיד. פועל שלא כשורה

  ,אני מודיע ל! גיא ב� גל:   וחמ�יהודה ב�

והיא עושה , היועצת המשפטית היא כפופה ל!... היה לי כמוב� השגות לגבי   :גיא ב� גל

  .את מה שהיא אמורה לעשות

לאור חוות הדעת שניתנה לי בזמנו על שמעו� , אני מודיע ל! חד משמעית:   חמו�יהודה ב�

  , מכיוו� שאתה ירדת לרמה הרבה יותר נמוכה, פר#

  ,כ�  :גיא ב� גל

יותר לשו� מכתב של! עד שאתה לא תתנצל פה בפני חברי אענהאני לא :   חמו�יהודה ב�

  ,המועצה

  ?על מה  :גיא ב� גל

  ,על ההתבטאויות הזולות והנמוכות של!:   חמו�יהודה ב�
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  ,לפחות אני לא שולח אנשי� אחרי� להכחיש אות�  :גיא ב� גל

תה לא תקבל ממני שו� תשובה לאור הדברי� יותר מהיו� והלאה א:   חמו�יהודה ב�

  , אתה יכול לכתוב מהיו� עד מחר מכתבי�. שאמרת פה במועצה

  .אתה תצטר! לתת די� וחשבו� למשרד הפני�  :גיא ב� גל

  . תשלח למשרד הפני�, ממני:   חמו�יהודה ב�

  .בסדר  :גיא ב� גל

  .ג� פרוטוקול של הישיבה הזאת יישלח:   חמו�יהודה ב�

  ,רק תבהיר למה אתה מתכוו�? על מה אתה רוצה שאני אתנצל  :גלגיא ב� 

  ,בבקשה קובי:   חמו�יהודה ב�

  ,כי אני  נורא רוצה שתענה למכתבי� שלי  :גיא ב� גל

  ,בבקשה קובי:   חמו�יהודה ב�

בינתיי� מי . אני לא מבי� למה אתה חושב שהביקורת היא חד כיוונית, גיא:  אוחיו� יעקב

זה . זה בינתיי�.  אופוזיציה�ייני� זה מה שאתה מכנה שנגוע בניגודי ענ

ולא דייקת כשאמרת שלא עסקת בזה אחרי חוות . תמונת המצב להיו�

רק שבוע או שבועיי� אחרי חוות הדעת היית בישיבת עבודה ע� . הדעת

  ,אחרי חוות הדעת, בלשכתו" מנוחה נכונה"היועצי� המשפטיי� של 

  .                                ות הדעתזה לא  היה אחרי חו  :גיא ב� גל

  .זה היה אחרי המכתב של יושב ראש הועדה. ר הועדה"המכתב של יו  :אייל יוניא�

  .זה לא היה אחרי חוות הדעת הרשמית של הועדה  :גיא ב� גל

  .של יושב ראש הועדה  :אייל יוניא�

אז ,  במשפט שדהא� אני. זה לא היה אחרי חוות הדעת הרשמית של הועדה  :גיא ב� גל

  ,תדייק. לפחות תדייק בעובדות

. אני רואה שכשאתה הופ! להיות נשוא ביקורת אתה מאבד את העשתונות:  אוחיו� יעקב

  . אני כבר רואה את זה

  ...אבל א� אתה לא מדייק בעובדות , שהיא לגיטימית  :גיא ב� גל

  ,לגיטימי לקבוע עובדות בשטח:  אוחיו� יעקב

  ,עובדותתדייק ב  :גיא ב� גל
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תאר ל! איזה מסר אתה . לאיי� שאתה ול! לצאת לעבודות פיתוח זה לגיטימי:  אוחיו� יעקב

מעביר לתושב מהשורה שיל! לעשות בנייה בלתי חוקית מכיוו� שהוא חושב 

  , שהעירייה נוהגת עימו לא נכו�

. יי�שאכפו נגדו ג� כל מיני דברי� משיקולי� פוליט, כמו יעיש ביטו� למשל  :גיא ב� גל

  .אני טוע� שהוא ג� היה קורב� לרדיפה פוליטית

  ] לא נית� לתמלול�מדברי� ביניה� [

את חרצובות הלשו� של! אתה , זה מאד נחמד, זה מאד נחמד להפו! את עצמ!:  אוחיו� יעקב

, התליי�, אתה ג� השופט, נגד מנהלת רשות החניה: משחרר נגד כול�

  ,אתה הכל, החוקר

  ,ייח לפחותאני לא מט  :גיא ב� גל

  ,אבל כשאתה הופ! להיות נשוא הביקורת:  אוחיו� יעקב

  ,לפחות אני לא מטייח דברי�  :גיא ב� גל

אתה מאבד את . אתה כבר מתחיל לתקו& אנשי� באופ� אישי, הפלא ופלא:  אוחיו� יעקב

  ,העשתונות

  ?אני תוק&. אותי כינו עבריי� פה  :גיא ב� גל

  ,על פי הקודקס הפלילי, זה עבריינות א� אתה לא יודעלהשיג גבול , סליחה:  אוחיו� יעקב

  ,תפנה לבית משפט  :גיא ב� גל

  ,לקבוע שלטי�. בהגדרה... אז עמוס :  אוחיו� יעקב

  ,אז תתבע אותי בבית משפט  :גיא ב� גל

  ,בשטחי� לא של! זה עבריינות:  אוחיו� יעקב

  ,אז  תתבע אותי בבית משפט  :גיא ב� גל

  . לעבור על הכללי� של ניגוד ענייני� זה עבריינות. יינותזה עבר:   אוחיו� יעקב

בצורה פיראטית זה " גאולי�"לתת למוטי אלבוי� להרחיב את בית עלמי�   :גיא ב� גל

  ?לא עבריינות

ואתה עכשיו רוצה , אתה יוצא נגדו. אני לא מבי�? אז אתה רוצה לנהוג כמוהו:  אוחיו� יעקב

  . ואתה רוצה לחקות אותו, מעו� פר#אתה יוצא נגד ש? נכו�. לחקות אותו

  ,אני טוע� שאייל לא פועל בתו� לב  :גיא ב� גל
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וכינת אותו לא יודע  איזה , אתה טענת נגדו בניגוד ענייני�. אתה יוצא נגדו:  אוחיו� יעקב

  .לא שונה. ואתה מעלת כמוהו בדיוק, כינויי�

  ..., אני לא מעדתי  :גיא ב� גל

, ושל אתמול, ג� המכתב של היו�. לא שונה, � שמעו� פר#אתה דינ! כדי:  אוחיו� יעקב

זה , זה התערבות בניהול משא  ומת�, זה התערבות, שהיו� עידנת אותו יותר

  ,ניסיו� לקבוע עובדות בשטח

  ,לתפישת!  :גיא ב� גל

  ,אני לא מדבר על זה. אני חושב שלתפישת כול�:  אוחיו� יעקב

  ...א אובייקטיבי לקבוע א& אחד פה בשולח� הזה פה ל  :גיא ב� גל

  ,כשאני אמרתי שמישהו:  אוחיו� יעקב

  ,ג� זה אני לא בטוח, אולי המבקר  :גיא ב� גל

  ,אתה לא מפסיק, קח לדוגמא:  אוחיו� יעקב

  ,ג� הוא מקבל כס& מהעירייה  :גיא ב� גל

  . אני הקשבתי ל! בקשב רב. למה אתה מפריע לי, סליחה:  אוחיו� יעקב

  ,ה רצית לקבל ולא תקבלאת:   חמו�יהודה ב�

  ?על מה? אני רציתי לקבל כס& מהעירייה  :גיא ב� גל

  .לא זכית בבחירות, שהתמודדת:   חמו�יהודה ב�

  ?אעשהמה אני , נו, אתה ניצחת  :גיא ב� גל

  ?מה לעשות, נו:   חמו�יהודה ב�

  ,אני לא בטוח שתנצח בפע� הבאה  :גיא ב� גל

  . ג� טומי לפיד אמר את זה. הבאהיש ל! הזדמנות בפע� :   חמו�יהודה ב�

  ,נכו�  :גיא ב� גל

הלוואי והיינו יכולי� לגלגל את . ועוד תחכה, ג� החברי� של! אמרו את זה:   חמו�יהודה ב�

  . הלוואי. הגלגל מהר

א� ה� על פי קודקס מסויי� עוני� , תיאור המעשי�,  אז גיא אני לא חושב:  אוחיו� יעקב

אי� משהו . זה התיאור. כינוי הנכו� לתת לה�אז זה ה, על הגדרה מסויימת

א� חבר מועצה לא משמש לא דוגמא ולא אות , עכשיו. אי� משהו אחר. אחר
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אז אני לא מבי� מה אפשר לצפות , להתנהגות אישית, ומופת למינהל תקי�

  .אי אפשר לצפות לכלו�, ע� כל הכבוד, מתושב מהשורה

? אשי� אותי בהאשמה החמורה הזאתאז מה אתה עושה ע� זה חו# מלה  :גיא ב� גל

  ?תשאיר אותה באוויר

  ] לא נית� לתמלול�מדברי� ביניה� [

ואני , זו הקדנציה הרביעית שאני במועצת העיר. אני רוצה לומר משהו  :רינה פז

יש מספיק , אז אני מאד מבקשת. חושבת שאנחנו הגדלנו לעשות הערב

ג� , באמת באופ� אישי, מה שאני מבקשת, ויש מספיק קטגורי�, סניגורי�

וג� מה , הוא לא אנלפבית, אתה שתחזור ב! ממה שאמרת לעמוס אנלפביתי

  ,ואתה לא עבריי�, שעמוס אמר ל! שאתה עבריי�

  ,המילה עבריי�, ובשל החברות הארוכה שלי ע� גיא, לכבוד!, רינה:   עמוס גבריאלי

  ,אני לא חוזר משו� מה שאמרתי בדברי� שלי, רגע  :גיא ב� גל

  . אמרת�מה שאמרת . בסדר  :ינה פזר

אני רוצה . אני רוצה שתלמד מזה, לא לפגוע ב!, המילה עבריי� שאמרתי ל!:   עמוס גבריאלי

  ,שתלמד מזה

  ,וג� גיא תחזור ב!, אני מאד שמחה  :רינה פז

  ,חזרתי בי, חזרתי בי  :גיא ב� גל

מת לא זה בא. שזה באמת לא מקובל, וג� ממה שאמרת על ראש העיר  :רינה פז

  ,מקובל

  ] לא נית� לתמלול�מדברי� ביניה� [

למזלנו שאי�  . אני חושבת שאנחנו פוגעי� בעצמנו בכל מה שהיה פה הערב  :רינה פז

  .הרבה מאד תושבי�

  . מי בעד לאשר את פרוטוקול ועדת הכספי� ירי� את  ידו. תודה:   חמו�יהודה ב�

  הצבעה  

 רינה,  ב� גלגיא,  גבעאמיר, רה� אבאריה,  גבריאליעמוס,  אוחיו�קובי: בעד

בני , סיימ� גולדמ�, יש'בוקי צ, איציק יואל, אבינוע� גרנות, יואל ברו!, פז

  .אלגוביפתח . חמו�יהודה ב�כברה ו
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  . שמעו� פר#:  נגד

  

  .06/904/פרוטוקול ועדת הכספי� מיו� מחליטי� לאשר     :329'  מסהחלטה

  

  ,שי�ע� התיקוני� המתבק, רגע  :אייל יוניא�

שבוע , בטר� נסכ� את הישיבה, חברי�: הערה. ע� התיקוני� המתבקשי�:   חמו�יהודה ב�

אנחנו נקיי� ישיבת מועצה נוספת שלא . הבא אנחנו מתבקשי� לקיי� ישיבה

 בערב תתקיי� 9:00 לחודש בשעה 19 �בשבוע הבא ב , מ� המניי� בנושא

אנחנו ג� נרי� .  טובלילה. ישיבת מועצה על נושא תמיכות לאגודות הספורט

  .כוסית לשנה החדשה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

� אייל יוניא

 ל העירייה "מנכ
 � חמו�יהודה ב

 ראש העיר 
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  סבא� עיריית כפר

�יחלטות ישיבת מועצה מ� המניה  

  )11.09.06(ו " תשסח אלול"י שנייו� מ

  

  

ו� העירוני ארכישידרוג הלהעביר את הצעתו של גיא ב� גל למחליטי�    :327'  מסהחלטה

  .2007לדיוני תקציב 

  

  .06/814/את פרוטוקול ישיבת המועצה מיו� מאשרי� פה אחד   :328'  מסהחלטה

  

  .06/904/פרוטוקול ועדת הכספי� מיו� מחליטי� לאשר     :329'  מסהחלטה

  

  


