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, בטר� נתחיל בסדר היו�. אני פותח את ישיבת המועצה מ� המניי�, חברי�:חמו�יהודה ב�

 תנחומי� לחבר +י העירייה � עובדבש, אני מבקש לשלוח בשמי ובשמכ�

למי , 3השחר ' הוא יושב שבעה ברח,  על מות אמו איציק יואלהמועצה

  . אז אנחנו שולחי� מכא� תנחומי� לאיציק. שעדיי� לא היה

אני לא פותח את הנושא בסדר היו� בשאילתות ,  ברשותכ�, אני מבקש

פר חברי� מכיוו� שמס, נעבור על זה אחרי סדר היו�. וההצעות לסדר

נתחיל קוד� כל . ביקשו לעזוב ולהשתת% בסעיפי� שנמצאי� על סדר היו�

  . אישור פרוטוקול המועצהב

  ? מה השיקול לא להתחיל בזה :גל�גיא ב�

  . בוקי יוצא לניחו� אבלי� ועוד ביקשו, חברי� ביקשו לעזובכמה :חמו�יהודה ב�

  

3.  �  .27.3.07, 18.3.07, 6.3.07: אישור פרוטוקול מועצה מיו

  

  . 'או בע' הערות בא. אישור פרוטוקול מועצה.  על סדר היו�3סעי% ,  בבקשה:חמו�יהודה ב�

במקו� , אנחנו חוזרי� למצב שאנחנו מאשרי� ברצ% ישיבות מועצה. יש, כ� :גל�גיא ב�

  . כל ישיבה בנפרד

נו פתר, היו מספר בעיות, החלפנו את חברת ההקלטות, כפי שאתה רואה:חמו�יהודה ב�

  . אות�

  ? שממועצה למועצה נאשר פרוטוקול אחד, השאיפה שנחזור לנורמה :גל�גיא ב�

  . זו השאיפה:חמו�יהודה ב�

  . התשובה כ� :אייל יוניא�

תהיה . נתק� אות�, וא� תהיינה טעויות, השאיפה היא לא לעשות טעויות:חמו�יהודה ב�

  . בטוח שא� תהיינה טעויות אנחנו נעלה אות�

  

  .27.3.07, 18.3.07, 6.3.07: פרוטוקול מועצה מיו� אחד מאשרי� פה :  573 'מסהחלטה 
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  .2007 לשנת 1' העברות מסעי- לסעי- מס  .4

  

בבקשה ? הערות.  אישור פרוטוקול ועדת הכספי� שאושר לפני מספר דקות:חמו�יהודה ב�

  . גיא ב� גל

יימה והתחילה לפני זה לא סוד שהישיבה שזה א# הסת. אני מבקש להעיר  :גל�גיא ב�

 מכיוו� שביו� ראשו� לא היה ,במוב� מסוי� נכפתה על המועצה,  רגע20

, ג� זה לא היה מקרי. הקוורו� הדרוש כדי לקיי� את הישיבה כסדרה

ומשנוכחנו שוועדת הכספי� בפע� , מכיוו� שאמיר גבע ואנוכי הגענו בזמ�

רה באופ� השנייה למעשה לא דנה בהצעה לסדר שאני הגשתי והיא אוש

שההחלטה שלה היתה שהמועצה בוחנת בחיוב את , עקרוני במועצת העיר

 + אבל מעבירה אותה בכפו% לאישור סופי לעיו� ועדת הכספי� ,ההצעה

ועדת הכספי� שמיד . ההחלטה הזאת התקבלה לפני כמעט חצי שנה

כי , הדבר הזה לצערי לא קרה. אמורה היתה לדו� בהצעה לסדר, לאחריה

דנה בנושא מחזור , י� שהיתה מיד אחרי אותה ישיבת מועצהועדת הכספ

  . המלוות

להסכי� לדחות את הדיו� בישיבה , ל באופ� חד פעמי"י המנכ"התבקשתי ע

+והנושא הזה היה באמת נושא אדמאחר . הזאת לישיבה אחת לאחר מכ�

שזו היתה ועדת , שהישיבה שהיתה ביו� ראשו�, משראינו.  הסכמתי+ הוק

ואני ניסיתי לברר , ייה שנדונה אחרי אותה החלטת מועצת עירהכספי� השנ

וג� באמצעות , ל מיכל טל"טר� הישיבה באמצעות מנהלת לשכת המנכ

לא נאמר לי . ל ואל ראש העיר הא� הדיו� אכ� התקיי�"פנייה ישירה למנכ

ומשנוכחנו אמיר גבע ואנוכי שהנושא לא יובא . לפני הישיבה א� כ� או לא

ביטאנו את , אז כאקט מחאתי לגיטימי לחלוטי�, � השנייהפעהלדיו� זו 

מחאתנו בזה שיצאנו מאותה ישיבה והבאנו לכ# שלא היה קוורו� על מנת 

. ועל כ� הישיבה אכ� התקיימה היו� בהתראה נורא קצרה, לקיי� אותה
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נית� היה להבי� שבכלל לא היתה כוונה , י סדר היו�"לפחות עפ, בהתחלה

מה שלעניות דעתי היה הופ# את ועדות , דת הכספי�לקיי� את ישיבת וע

כי א� אפשר להביא את הנושא לכאורה לסדר . הכספי� למיותרות לחלוטי�

אז מה , היו� של המועצה מבלי לקיי� ישיבת ועדת כספי� מקדימה

ע� כל , אני בכל זאת רואה טע� לפג�? המטרה של ועדת הכספי� א� ככה

דת כספי� מתקיימת רבע שעה לפני ישיבת שווע, הכבוד אדוני ראש העירייה

כי הפרוטוקול , אני לא מבי� איזה פרוטוקול אתה רוצה לאשר. מועצת עיר

זו שאלה ? מה אתה מעלה לסדר היו�: אז השאלה. לא מונח לפנינו

אני ? איפה הפרוטוקול של ועדת הכספי� שהרגע החליטו עליה. ראשונה

אישור ' א� הסעי% אומר כי. לפחות דורש שיהיה לי פרוטוקול כתוב

אז אני רוצה לראות את ההחלטות הכתובות של , "פרוטוקול ועדת כספי�

מתי תואיל  לעמוד ברוח : השאלה השנייה שלי. ועדת כספי� שהחליטה

 ישיבות ועדת כספי� לא דנו 2שכאמור , החלטת המועצה מלפני חצי שנה

  ? שג� אתה הודעת קבל ע� ועדה שאתה תומ# בה, בהצעה לסדר

היא , לגבי ההצעה של#. אבי הגזבר, אבי יענה ל# על השאלה הראשונה:חמו�יהודה ב�

הרעיו� לצאת ולשוטט . במגמה חיובית רואי� את זה, בבדיקת אג% החינו#

אבל לעומת זאת לכנס את , ברחבי ישראל הוא רעיו� יקר והוא לא מתוקצב

ע� איזה , סבאהשישיסטי� בהיכל התרבות או באיזשהו מקו� פתוח בכפר  

אנחנו עוד מחכי� לאישור מינהל תקי� . ייתכ� שיהיה שר הפני�, שר אורח

ההצעה היא , אבל לעצ� העניי�. אז ג� זה יהיה, שהוא יכריז עליו פה

 2+קיבלנו הצעות מ. חיובהחינו# במתקבלת בחיוב ובדיקת מנהל אג% 

, אישית מעדי%אני . ובוחני� אות�, נכו� אמרת קוד�, ביניה� ג� אגד, חברות

כמו שבחלק מההצעות ,  הלאהוכ�שהשנה לא ניסע לכותל או לרמת הגול� 

שנה הבאה נשקול מחדש א� ' ובעזרת ה, אנחנו נעשה את זה בכפר סבא. יש

  . זה לא חינ�, כי זה לא זול, יהיה סעי% תקציבי גדול יותר

  ? מתי זה יובא אבל לוועדת כספי� :גל�גיא ב�
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ווה מאוד שאנשי אג% החינו# בחודש הקרוב יוכלו להעמיד את זה אני מק:חמו�יהודה ב�

ואילו היית טורח והיית , אני ג� כ� ביקשתי את זה עוד לפני. על שולחני

  +הייתי, מדבר איתי אישית

לא טרחת לשוב אלי או מטעמ# לא שבו אלי לפני , טרחתי לפנות אלי# :גל�גיא ב�

  . הישיבה

בזה .  דקות5היא הסתיימה רק לפני , ת כספי� זה נכו�לגבי ועד, קוד� כל :חמו�אבי ב�

אני מניח שתו# מספר דקות הפרוטוקול יבוא , הרגע בעצ� מדפיסי� את זה

  . ויונח

  . מ� הראוי שנאשר פרוטוקול שמונח לפנינו ולא ברטרואקטיבית :גל�גיא ב�

  .הוא יענה ל# על הסעיפי�, ענה ל#אזה אני :חמו�יהודה ב�

ביניה� ג� . ביצענו טלפוני� לכל חברי ועדת כספי�, חנו בעצ� ג� היו�אנ :חמו�אבי ב�

זאת אומרת היתה הזמנה להיו�           , ג� מרי דיברה אית#, דיברו אית#

הנושאי� היו מצורפי� ג� לישיבת המועצה וזה , לגבי הנושאי�. 19:45+ב

יש פורמט אחד של העברות מסעי% לסעי% .  דברי� עיקריי�2בעצ� 

ופורמט אחר של פורמט אחר של העברות מסעי% לסעי% , ציב הרגילבתק

, כאשר הדגש הוא שהכל נמצא בתו# המסגרות הקיימות. בתכנית הפיתוח

. זה בעיקר כלפי תכנית הפיתוח. שו� דבר לא חורג מהמסגרות הקיימות

תכנית הפיתוח אושרה ואנחנו עובדי� בדיוק בהתא� , כמו שאת� יודעי�

.  לא תהיה שו� חריגה מתו# התכנית2007+וב, ד הפני�למה שאושר במשר

  . זה העברות לפי צרכי�

לא בשביל , אני אגיד את זה בקצרה, באשר להדפסת הפרוטוקול. תודה:חמו�יהודה ב�

, אני חושב שזה היה מעשה נלוז של מי שעזב פה את הישיבה. לפתח דיו�

יכולת� להישאר , אלה היו שיקולי� פוליטיי� גרידא. ישיבת ועדת הכספי�

יכולת� למחות באותה ישיבה על אי קיו� דיו� על תעודות , לקוורו�

. י חוות הדעת של היועצי� המשפטיי�"לכ� קיימנו היו� ישיבה עפ. הזהות

. שהיה בה קוורו� חוקי, קיימנו היו� בטר� ישיבת המועצה ועדת כספי�
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ת הישיבה ואנחנו קיימנו א,  מהנעדרי� מהישיבה שלשו� באו היו�50%

לכ� קיימנו את הדיו� ונלקחו . אי� את הזמ� להדפיס. והתקבלה החלטה

  . החלטות

שהעבירו את זה לוועדת הכספי� בנושא , כפי שהתבטאתי באותה ישיבה :אריק לויטה

אני חושב שחלוקת תעודת הזהות צריכה להיות . חלוקת תעודות הזהות

ברת טיולי� אנחנו לא פותחי� פה ח, בכפר סבא ולא במקו� אחר

 אנחנו +כפר סבא . יש לה� מספיק דברי�, לשישיסטי� ברחבי האר$

, וג� אלו שלא גרי� בכפר סבא, צריכי� להעמיק את הזיקה בי� האנשי�

שג� כיו� בתי , אני יודע. לעיר הא� שלה� שקולטת אות� בחינו# ובתרבות

אי אני לא יודע א� זה מוצ, למשל בכצנלסו�. הספר מקיימי� טקס מרוכז

לקחו את כל אלה . עושי� את זה באתר עירוני, שבת הקרוב או הבא

הוציאו לה� כבר תעודות זהות במשרד הפני� , שמקבלי� תעודות זהות

לעשות את זה בתו# , אני חושב שזאת הדר#. ועושי� את זה בטקס חגיגי

  . העיר ולא מחו$ לעיר

  ? אפשר לאשר. תודה רבה:חמו�יהודה ב�

  . אי� לנו פרוטוקול מול העיניי�? אתה מאשר את מה, שנייה, רגע :גל�גיא ב�

  . מה שהוסבר על ידי אבי ומה שהוסבר על ידינו:חמו�יהודה ב�

  ? מה שעולה להצבעה זה העברות מסעי% לסעי% והפארק :גל�גיא ב�

  . כ�:חמו�יהודה ב�

  . אז על זה יש לי שאלה :גל�גיא ב�

  . תשאל, בבקשה:חמו�יהודה ב�

אני נאל$ לנחש , מאחר ואי� מולי את הפרוטוקול של ועדת כספי�, תראה :גל�גיא ב�

. ר של הפארק"אז אתה אומר העברות מסעי% לסעי% והתב. על מה מצביעי�

סעי% הנהלה שנוגע להכנסות :  שאלות לעניי� העברות מסעי% לסעי%שתי

השאלה בעיקר מכוונת ,  180,0000שמדבר על בעצ� הכנסה של , מהפארק

שאני מניח שאת� תהיו מסוגלי� להסביר ואולי ג� , # אבי ואל איילאלי
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 180,000שמדבר בעצ� על הכנסה של , סעי% הכנסות מהפארק. ירצה אלו�

.  שאלותשתייש לי בהקשר הזה , בגי� חוזי� שנחתמו ע� מפעילי המזנו�0 

הא� זה נעשה באמצעות , זאת אומרת? אי# בעצ� נבחר מפעיל המזנו�

  ? מכרז מסודר

  . כ�:חמו�יהודה ב�

מי , אי#, הא� נעשה מכרז, כלומר. זו שאלה אחת? מתי הוא פורס�, וא� כ� :גל�גיא ב�

א� אפשר לפרט קצת את ההלי# של בחירת '? התמודד ובאיזו עלות וכו

שג� אות� הגדילו , שאלה שנייה נוגעת לסעי% אירועי יו� העצמאות. הזכיי�

אני בטח , פה אדוני ראש העירייה.  543,0000+ל 0 525,000+מ,  18,0000+ב

לא אפתיע אות# כשאני אבקש לדעת מה החלק היחסי בהוצאות אירועי יו� 

אתה . 'יו� שכולו תורה'י העירייה בגי� אירועי "ששול� ע, העצמאות

הנושא הזה יהיה , שבניגוד לקודמי# בתפקיד, התחייבת יותר מפע� אחת

ואי� לזה , יא השקיעה עבור היו� הזהשקו% והעירייה בריש גלי תגיד כמה ה

  . ביטוי תקציבי נפרד

  . לא שאלות ארוכות, תעשה לי טובה, גיא:חמו�יהודה ב�

  . לא כול� שולטי� בחומר טוב כמו# :גל�גיא ב�

  . אני לא שולט:חמו�יהודה ב�

אז אני מבהיר את עצמי עבור חברי המועצה שלא בקיאי� בסעיפי�  :גל�גיא ב�

,  ני מדבר על הסעי% של אירועי יו� העצמאות בסעי% תפעולא. התקציביי�

אירועי יו� העצמאות תוקצבו בסכו� '. בהעברות מסעי% לסעי%, 2' בעמ

  . 'יו� שכולו תורה'אני מבקש לדעת כמה זה .  543,0000כולל של 

  .התשובה תהיה קצרה, ככל שהשאלה תהיה ארוכה, גיא:חמו�יהודה ב�

ועדת הכספי� של החברה הכלכלית , יא בקשר לבית קפה בפארק לשאלת ג:סיימו� גולדמ�

  . לפני זה פורסמה מודעה בעיתוני� הארציי�. קיימה מכרז

  . ועדת מכרזי� :גל�גיא ב�

  . ועדת מכרזי�:סיימו� גולדמ�
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  . אמרת כספי� :גל�גיא ב�

אבל , אני אפילו השתתפתי בהצבעה טלפונית. ועדת מכרזי�, סליחה:סיימו� גולדמ�

  . ר"ועדה התקיימה ונדמה לי אתי גנאל היתה יוהו

  . היה הלי# מכרז רגיל :גל�גיא ב�

  . נבחר מי שנבחר וזה הסכו� הטוב ביותר שקיבלנו, היה הלי# מכרז רגיל:סיימו� גולדמ�

א� . התנאי� היו מחמירי�? אולי תוסי% כמה מילי� על התנאי� שהיו:חמו�יהודה ב�

  . אני אגיד, וא� לא. אלו� פה, אתה לא זוכר

  . אני מבקש א� אפשר לשלוח אלי באופ� אישי את תנאי המכרז :גל�גיא ב�

  . אי� שו� בעיה:חמו�יהודה ב�

  . לא כל מי שבא, היה צרי# ניסיו� קוד�:סיימו� גולדמ�

  . כבר שכחנו מה השאלה, אתה רואה? מה היתה השאלה השנייה:חמו�יהודה ב�

, רכיב התקציבי הכולל של אירועי יו� העצמאותמתו# המ: השנייה היתה :גל�גיא ב�

  '? יו� שכולו תורה'כמה מתו# זה העירייה מימנה את אירועי 

  . 60,000  :אייל יוניא�

  ? אפשר תשובה מוסמכת :גל�גיא ב�

  . וזה יהיה ביו� העצמאות, ההחלטה היתה שזה לא יהיה בתרבות תורנית :אייל יוניא�

  .  פלוס מינוס60:חמו�יהודה ב�

  ?  60,0000+כ :גל�גיא ב�

  . 60+כ:חמו�יהודה ב�

  ? אפשר רק את הנתו� הזה לאמת אחרי הישיבה :גל�גיא ב�

תרשמי לתת לו ג� את המכרז של החברה , מיכל. מחר תקבל את זה, כ�:חמו�יהודה ב�

  . 'יו� שכולו תורה'הכלכלית וג� את 

  . כי אני לא זוכר כבר? מה היה האומד�:סיימו� גולדמ�

  ?אומד� למה  :לו� וינגרט�א

  . להפעלת בית קפה:סיימו� גולדמ�

  . 6,000$   :אלו� וינגרט�
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  . לחודש:סיימו� גולדמ�

 24,000היו� זה $ 6,000.  עגלות2יש ש� $ 2,000ועוד , לבית הקפה$ 4,000  :אלו� וינגרט�

  .  30,0000אנחנו קיבלנו הצעה של , 0

  .  שהפרוטוקול על השולח� של#אני לא יודע למה לא שמת לב:חמו�יהודה ב�

  . תודה רבה :גל�גיא ב�

  . תודה רבה, פה אחד? 4אפשר לאשר את סעי% :חמו�יהודה ב�

  

 במסגרת 2007  לשנת 1'  העברות מסעי- לסעי- מסאחדמאשרי� פה     :574 ' מסהחלטה

 �  .ב" המצ09/05/07אישור פרוטוקול ועדת כספי� מיו

  

  .ר הפארק"אישור תב  .5

  

  . תודה,  אושר ג� כ� פה אחד+ 5סעי% :חמו�ב�יהודה 

  ?  הוא חלק מהפרטיכל של ועדת הכספי�5סעי%  :גל�גיא ב�

  .חלק מוועדת הכספי�, כ�, כ�:חמו�יהודה ב�

  

  .ב" המצ442,700.00 בס. ר הפארק" תבאת אחדמאשרי� פה     :575 ' מסהחלטה

  

  .י החברה הכלכלית"ע �הקמת והפעלת תחנת מוניות בסמו. לחניו� רכב כבד   .6

  

 המועצה העבירה לחברה הכלכלית את ניהול + 1993נובמבר , 1993   בשנת :ד קר� קדמי"עו

, בפאתי החניו� הזה ניצבת תחנת מוניות שירות. ותפעול חניו� הרכב הכבד

שתפקידה בי� היתר זה ג� לספק את ההסעה של אות� נהגי רכב כבד 

מה . וג� שירותי הסעה נוספי�, שמחני� בחניו� את רכב� לתו# העיר

זה להעביר לחברה הכלכלית ג� את נושא תפעול אותה , שמבוקש כא� היו�
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אלא , לא במשמעות שהיא תנהל את תחנת המוניות, תחנת מוניות

, במשמעות שהיא עכשיו תערו# איזשהו מכרז לתפעול אותה תחנת מוניות

  . תוודא את ביצועו ותפקח אחר כ# על הביצוע

  ? מדובר על אדיב :יאליעמוס גבר

  .  כ�  :אלו� וינגרט�

כי אני , שאני בניגוד ענייני� מוחלט, אז אני רק רוצה להצהיר לפרוטוקול :עמוס גבריאלי

אז רק . לפני שהייתי חבר מועצה, הקמתי את תחנת המוניות בתור עור# די�

  . אוזניי חסומות, שיהיה רשו� שאני לא משתת% בדיו�

  . עדי% היה א� תצא, ודע מהאתה י:סיימו� גולדמ�

י "לתפעל ע'לא איכפת לי שיוסיפו . בעיני המילה תפעול זה המשמעות שלה :עמיר� מילר

צרי# . אבל לא שהחברה הכלכלית יהיה לה תפעול תחנת מוניות', זכיי�

  . לקבל ניסוח אחר

  . זה יניח את דעת#, באמצעות זכיי�לרבות    :ד קר� קדמי"עו

אני רוצה לבקש שבמסגרת המכרז וזה . לא בדיוק שאלה, ד הערהעו. כ� :עמיר� מילר

שתחנת , בעצ� יותר קשור לחברה הכלכלית מאשר למועצת העירייה

פרדס 'המוניות הזו תקיי� שירות במסגרת תנאי המכרז לבית העלמי� 

  . 'החיי�

  . בדקנו את זה :אייל יוניא�

  . מאוד ציבור פונה בעניי� הזהכי הרבה , הוא מביא הערה ציבורית, לא:חמו�יהודה ב�

  . לא שמענו :גל�גיא ב�

שתחנת המוניות הזו תתחייב , לפחות ככה ג� דיברתי ע� אייל, אני אמרתי :עמיר� מילר

שלא נהנה ', פרדס החיי�'לתת שירות לכל מי שיבקש לבית העלמי� 

וג� אי� סיכוי שיהיה ש� קו , משירותי� של תחבורה ציבורית כלשהי

  . וריתתחבורה ציב

�כי אני משתמש בשירותי התחנה הזאת ואני , אני ג� כ� נמצא בניגוד ענייני� :אריה אברה

אני מכיר את כל הסיפור ואני . ג� נמצא בקשרי ידידות ע� אחד הבעלי�
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  . מבקש לא להיות

  ? לתחנה הזאת יש חוזה עד מתי :אריק לויטה

  .  שיהיה חוזה אחראנחנו מפעילי� אותה עד.  החוזה הסתיי�  :אלו� וינגרט�

אנחנו מחויבי� ? יש איזושהי סיבה מסוימת לא להארי# את זה? ולמה :אריק לויטה

  ? בחוזה חדש או שיש לנו אופציה להארי#

  .    אנחנו צריכי� לעשות מכרז:ד קר� קדמי"עו

  . התשובה היא כ� :אייל יוניא�

 חושב שזה צרי# להיות אני לא, לגבי תחנת מוניות? אפשר לענות לעמיר�:סיימו� גולדמ�

כל תחנת מוניות , מאיד#. אחד מתנאי המכרז שה� יפעילו קו לבית העלמי�

  . נוסעת לא� שיבקשו שייסעו

  . בשירות הוא מדבר, לא:חמו�יהודה ב�

תחנת המוניות יש לה זכות לעמוד , אנחנו במכרז הקוד�,  יש ע� זה בעיה  :אלו� וינגרט�

  . זה בעייתי לחייב אות�, ת בדיקה נוספתצריכי� לעשו. שירות ג� ביוספטל

, אני מתחבר בהחלט לבקשה של עמיר� שייבדק ביתר שאת הנושא הזה:חמו�יהודה ב�

. ג� אני מניח לחברי המועצה, מכיוו� שמגיעי� הרבה מאוד תלונות ג� אלי

אגד לא מוכ� להיכנס ,  לבית העלמי�,עמוס,  נתיבי נסיעה4ג� א� היו 

וה� פשוט בודקי� , כבר הפסיקו להיות פילנטרופי�ה� . לקווי� שכאלה

אני מקווה , בעתיד הקרוב, לכ� חשוב מאוד. את הכדאיות של כל קו וקו

אבל . שבשנה הקרובה נוכל כבר לסלול את הדר# הקבועה לבית העלמי�

אבל , לא לחייב, לא במסגרת החלטה. לפחות שיהיה מת� שירותי�, בינתיי�

  . ית המכרזלבדוק את זה ברמה של בני

 2+שבמכרז שפרסמנו בשעתו ב, אני רוצה להפנות את תשומת ליב#, אלו� :יעקב אוחיו�

אז ראית שקמה ', עתיר ידע'תחנות חדשות בקניו� ערי� ובאזור התעשייה 

אני בטוח שהמקרה הזה . עשו איזה מעי� מונופול, כמה חברות חברו. בעיה

, לא ידוע א� הוגשו עתירות. צרי# לראות אי# נערכי� לזה, יכול להישנות

. אני מניח שבתחנה הזאת יחמדו לא מעט גופי�. אבל המכרז ההוא סוכל
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  . צרי# לראות שאי� איזו חבירה בי� כמה תחנות

  . זה נכו� בכל מכרז :עמיר� מילר

  .אנחנו חווינו את זה כבר, אני אומר :יעקב אוחיו�

  קרפ של היות ועומד לקו� מרכז קניות גדול באזור :יש'בוקי צ

  . ר סנטרפאוו :חמו�יהודה ב�

הא� לא כדאי לדחות את ההחלטה ולהעביר את אותה תחנה למרכז  :יש'בוקי צ

  ? הקניות

  . עד אז נתנהל בלי מכרז, עוד שנה פלוס, עד שיקו� המרכז הזה :חמו�יהודה ב�

  . שנה פלוס במקרה הטוב :גל�גיא ב�

  ? אלו�, לכמה זמ� המכרז :אייל יוניא�

  . שני�חמשל :ינגרט�אלו� ו

 על סדר היו� בהתא� להערה של 6אני מבקש לאשר את סעי% , חברי� :חמו�יהודה ב�

מי . אבל בהתא� להערה של עמיר� מילר בנושא התפעול, עמיר� מילר

  . תודה רבה, פה אחד של החברי�. ירי� את ידו? בעד

  . זה לא פה אחד :מוס גבריאליע

ואריה , י שלא משתת% בהצבעה עקב ניגוד ענייני�למעט עמוס גבריאל :חמו�יהודה ב�

  . אברה�

   לא משתתפי� בהצבעה–ד עמוס גבריאלי ואריה אברה� "עו

י החברה "הקמה והפעלת תחנת מוניות בסמו. לחניו� רכב עמאשרי�    :657 ' מסהחלטה

  .לרבות באמצעות זכיי�, הכלכלית

  

  .בדיקת גז ראדו� בבתי ספר  .7

  

  . אייל, 7סעי%  :חמו�יהודה ב�

  . גיא העלה את הנקודה של בדיקת הראדו� :אייל יוניא�

  . בשאילתא :גל�גיא ב�
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  ? שמקבלי� תעודות זהות' בכיתות י? איפה :חמו�יהודה ב�

המוח . מה הקשר בי� תעודות זהות לגז ראדו� אתה תסביר לנו :גל�גיא ב�

  . האסוציאטיבי של# לא כמו שהיה פע�

ל יש לבצע "כי אתה פה אמרת שלפי חוזר מנכ, לשאלה של#תקשיב , גיא :אייל יוניא�

  .  חודשי�3בדיקה כל 

  . בקומות קרקע ובמרתפי�,  שני�3+השאילתא דיברה על פע� ב.  שני�3כל  :גל�גיא ב�

ל משרד החינו# שבאחריות הרשות "בריכוז אישורי בדיקה שבחוזר מנכ :אייל יוניא�

יר בדיקות של גז ראדו� המגד, 19הוס% סעי% , 2005המקומית בשנת 

ובכל , בה� התגלה גז ראדו�,  שני�3+במוסדות חינו# בתדירות של פע� ב

הוצאה ואושרה , 25.3.07בתארי# . קרקעי+מקרה שקיי� מרת% ומבנה תת

רשו� כא� את ש� . הזמנת עבודה לבדיקות גז ראדו� במקלטי� של בתי ספר

 ולהסתיי� 1.5.07+הבדיקה אמורה להתחיל החל מה. את הסכו�, החברה

  . על תוצאותיה נעדכ� בהתא�,  חודשי�3בתו� 

רק . כי באמת מה שהציל את העניי� זה השאילתא שהגשתי,  אני מבר#+' א :גל�גיא ב�

אני .  חודשי�3+ שני� ולא פע� ב3+השאילתא דיברה על פע� ב, לתק� אות#

התוודית� שהפע� האחרונה , שאתה בתשובה שנתת�, רק מזכיר ל#

שהעירייה , כלומר. 2000סבא ביצעה גז ראדו� היתה בשנת +ית כפרשעירי

א% על פי שההנחיות ,  שני� היא לא ביצעה גז ראדו�7+בזה הודתה ש

טוב מאוחר מאשר לעול� , אבל אי# אומרי�.  שני�3+מדברות על פע� ב

  . לא

  . אני רוצה להודות בשמי ובש� חברי המועצה לגיא ב� גל :חמו�יהודה ב�

  . הוא טועה ומטעה אבל, שנייה :ניא�אייל יו

  . זה מה שענית בשאילתא :גל�גיא ב�

, שבזכות# עשינו בדיקות ראדו� ובלעדי# לא היינו מצליחי� להגיע את זה :חמו�יהודה ב�

ומחר תזרח השמש , ובזכות# ג� נמשי# לנהל את העירייה ולתפעל אותה

  . בזכות# ג�
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  .  למה שאתה אומרזה שאתה מתכוו� ג�, מה שיפה :גל�גיא ב�

  . אני מתכוו� :חמו�יהודה ב�

אתה הרי לא מסוגל לתת קרדיט לאופוזיציה . הטו� של# נשמע כנה ואמיתי :גל�גיא ב�

  . אז זה לא משנה, ג� א� יחזיקו אקדח לרכה

  . אני נות� ל# קרדיט על פיצו$ ישיבות :חמו�יהודה ב�

לפני כ� לא היתה חובה . 2008 זה 2005+ שני� מ3. 2005החוזר הוא משנת  :אייל יוניא�

 שני� האחרונות לא עמדה 7+להגיד שעיריית כפר סבא ב.  שני�3כל 

  . זה פשוט לא נכו�, בהוראות החוק

  . 3אז  :גל�גיא ב�

 3כל ,  לעשות את הבדיקה ראשונה2008יש זמ� עד ,  יצא החוזה2005+ב. לא :אייל יוניא�

  . זה לא מדויק, אז בוא. שני�

  ? מה העלות אגב של הדבר הזה :גל�גיא ב�

  .  23,0000 +הבדיקה  :אייל יוניא�

  ?מה הקי% הבדיקה, פשוט מבחינת ההיק% :גל�גיא ב�

  . י דרישת עובדי� ג�"מפע� לפע� עושי� בדיקות ראדו� עפ. כל המקלטי� :אייל יוניא�

  .בדיקת גז ראדו� בבתי ספרמאשרי�    :577 ' מסהחלטה

  

8.  �, ל" משכר מנכ35% �ביטחו� ' מ מנהל מח"מ,  רונ� אלמוג:אישור חוזה בכירי

מהנדס /ס, שי מור�, ל"  משכר מנכ65% �מ מנהל אג- המחשוב "מ, אמנו� ברטור

  .ל" משכר מנכ60% �הרשות 

  

 +שכול� , ועדות המכרזי� של העירייהבואנחנו . יש לנו כא� חוזה בכירי� :אייל יוניא�

הצלחנו אחרי תקופה לא קצרה , החברי מועצה מהאופוזיציה והקואליצי

רונ� .  תפקידי�3לאייש , שבה לא הצלחנו לאייש מכרזי� כאלה ואחרי�

ושי מור� ,  מנהל אג% מחשוב+מ אמנו� ברטור "מ, ביטחו�'  מנהל מח+אלמוג 

. בחור מתל מונד, רונ� אלמוג. דר# אגב, כול� לא כפר סבאי�.  סג� מהנדס+
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   .בעל רקע של אבטחה, ל"קצי� בצה

  ? זה היה מכרז או שזה מינוי  :אבינוע� גרנות

, י ועדת המכרזי� שכללה ג� את נציג שר הפני� לצור# העניי�"נבחר ע :אייל יוניא�

 בשני? ג� כא� וג� באג% המחשוב, מ"למה זה מ. למרות שאי� חובה

מצאנו . י הוראות החוק"התפקידי� האלה יצאנו למכרז שפורס� עפ

� ביטלו את הרצו� שלה� בסופו של יו� לשמש ששניה, בשניה� מועמדי�

יש יכולת לוועדה לבחור מישהו שלא , י פקודת העיריות"עפ, ואז. בתפקידי�

ובלבד שהוא עומד בתנאי הס% והוועדה , הגיש את מועמדותו לתפקיד

חובה עלינו לעשות מכרז , תו# חצי שנה מאותה נקודת זמ�. אישרה אותו

  . שיפורס�

  . תנאי שהוא לא היה במכרז הראשו�ב  :אבינוע� גרנות

  . בתנאי שהוא לא היה בראשו� :אייל יוניא�

  ? ואז אותו אחד יכול להשתת% במכרז החדש :אמיר גבע

העירייה לא . זה באישורו של ישראל שפיצר, י פקודת העיריות"זה עפ. כ� :אייל יוניא�

 +ו� ביטח' מנהל מח, אני אגיד ל# מה קרה. השתמשה בדבר הזה עד היו�

, מ שהוא טובי אלמוג"יש את המ. כבר שנה וחצי שאי� לנו מנהל מחלקה

ט של "בחרנו בעצ� את הקב. אד� החיצוני שרצינו להביאה אתאבל אי� 

 והוא החליט בסו% לפתוח עסק +ב "תנאי שכר וכיו, הכל נסגר איתו. אורנית

  . עצמאי

  . כמו ג� לגבי מכרז המחשוב שהיה :גל�גיא ב�

הרבה מאוד , ג� ש� היה מכרז ארו#,  ג� כ� יצאנו למכרז+מכרז המחשוב  :אייל יוניא�

  . מועמדי�

  . בחור מבזק שפרש :גל�גיא ב�

, ארגו� בבזק+כי היה ש� הרשות השנייה, בחור מבזק שבסו% לא פרש מבזק :אייל יוניא�

למרות כל , בסופו של יו� הוא הושאר. אני לא יודע עד כמה אנשי� יודעי�

מ מנהל אג% "מ, שי מור�. הארגו� והשינוי בבעלות ש�+ייההרשות השנ
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בחור .  זה בחור שהיה מפקד יחידת המחשוב בחיל המודיעי�+המחשוב 

אריה היה חבר : ראו אותו כמה חברי�. אלו% משנה במילואי�, רציני מאוד

  . אליעזר, הוועדה

  ? מי היה נציג האופוזיציה :חמו�יהודה ב�

  . גיא, זיציהנציג האופו :אייל יוניא�

  . במחשוב אני הייתי, ט לא היה"בקב :גל�גיא ב�

  . אי� כזה דבר :אייל יוניא�

  . אולי שמעו� פר$ :גל�גיא ב�

  . אי� דבר כזה שלא היה, היה, היה :אייל יוניא�

  . שמצטיי� בנוכחותו :גל�גיא ב�

  . א היהבאותה ישיבה ספציפית הוא ל. הוא הוזמ�, הוא היה חבר בוועדה :אייל יוניא�

  . ר ועדת הביקורת המצטיי� של המועצה"יו :גל�גיא ב�

א� יראו . איזו קבוצה, בכדורגל אומרי� מי מחזיק יותר בכדור, אתה יודע :אייל יוניא�

 +שי מור� . ת� לדבר, 90% זה +את האחוזי� שאתה מדבר פה ביחס לכול� 

. כבישי�' מנהל מח, בחור צעיר מעיריית תל אביב. הב� אד� נבחר במכרז

ה� השמות טובות , ה רציניי� מאוד'ה האלה ה� חבר'שלושת החבר, לדעתי

ושי מור� אמור בעצ� למלא תפקיד שלא היה עד היו� , של עיריית כפר סבא

הלכנו למהל# של מנהל אג% , בזמנו רצינו לבדוק את האפשרות. בעירייה

אני . יי�זה תק� שק. והיו� אנחנו חוזרי� לסג� מהנדס, במקו� סג� מהנדס

עד היו� היחידה . רק מפנה את תשומת לבכ� שהמחשוב הופ# להיות אג%

ומתו# חשיבות שאנחנו נותני� , הזאת היתה מחלקה בעיריית כפר סבא

  . אנחנו משדרגי� את זה, לנושא המחשב וזה עלה כא� במועצה

  ? מ"למה ה� מ, אבל תסביר עוד פע� :אמיר גבע

  . שות מכרז תו# חצי שנהבגלל שאתה צרי# לע :אייל יוניא�

  +ה� יהפכו ל, א� ה� יזכו, ה� ניגשו בעצמ� למכרז :אמיר גבע

  . נכו� :אייל יוניא�
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הזכרת שהוא היה . סג� מהנדס הרשות, רציתי לשאול לגבי שי מור�, אייל :עמיר� מילר

או בתחו� , ההשכלה שלו היא בתחו� ההנדסה האזרחית. מהנדס כבישי�

  ? הנדסת הכבישי�

  . אזרחית עמיר� :חמו� ב�יהודה

  . אי� מהנדס כבישי� :מוס גבריאליע

  .  מהנדסי�2אז יש לנו בעצ�  :עמיר� מילר

  . ג� המהנדס וג� סג� המהנדס :אמיר גבע

  . מומחה גדול לתחבורה ולכבישי�,  באמת אי� מה לדבר+המהנדס רמי  :עמיר� מילר

הוא . עסוק בתחו� התחבורההב� אד� לא אמור ל, אני רוצה לומר משהו :אייל יוניא�

. אני יכול להביא את הקורות חיי�, מהנדס אזרחי בהתמחות של כבישי�

ולכ� הנושא א� הוא , אבל אני רוצה רגע להגיד מה אנחנו מצפי� ממנו

  +מהנדס כבישי� או לא

  . זה היותר חשוב, הניסיו� שהוא צבר בעיריית תל אביב :חמו�יהודה ב�

ברור שהב� אד� צרי# לעמוד , � לסג� מהנדס והניסיו� אומראנחנו מחפשי :אייל יוניא�

על מנת שהוא יוכל לחתו� במקו� . בתנאי הס% והוא צרי# להיות מהנדס

הוא חייב להיות , רמי על היתרי� או בהיעדרו של רמי ולהיות ממלא מקומו

מה שאנחנו מצפי� , יחד ע� זאת. י פקודת העיריות"מהנדס כדי לחתו� עפ

עבר לידע המקצועי שהוא צבר אותו בעיריית תל אביב ולא כל ממנו היו� מ

אמרנו את זה בתחילת הקדנציה . זה להיות פונקציה ניהולית, כ# באקדמיה

האג% משווע לדמות וג� לפונקציה מקצועית . וזה נע פה בכמה סיטואציות

הוא מסיי� ג� . פחות הקטע המקצועי, שתיקח את כל הנושא של הניהול

אני דר# אגב לא פוסל . הבחור עבר את הוועדה, נהל עסקי�תואר שני במי

תכירו אות� וג� יאמרו את , ה האלה ג� יבואו בפני המועצה'שהחבר

  . דבר�

  . אני פשוט שואל לגבי הידע :עמיר� מילר

זה שהוא , זאת אומרת. פקטו בחיי�+השאלה היא ג� מה אתה עושה דה :אייל יוניא�
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  .  מה הוא עשה בפרקטיקההשאלה, התמחה בכבישי� באקדמיה

א� , תראה. יושב פה ג� יפתח שאולי ממונה על האג% ומכיר יותר טוב ממני :עמיר� מילר

אני אומר ל# על פניו ,  אז אני לא בטוח+הניהול הוא בתחו� רישוי הבנייה 

  . אני פשוט לא מכיר. שהידע שלו מספיק בעניי� הזה, בלי שאני מכיר אותו

  . בחור היה מנהל מחלקה בעיריית תל אביבה, תראה :אייל יוניא�

  . אבל של כבישי� :אמיר גבע

יש ש� תקציבי פיתוח מאוד ,  עובדי�60אחראי על . מחלקת כבישי� :אייל יוניא�

  . גדולי�

ושהדיו� , שקורות החיי� לא בפנינו, מה הטע� לדו� באד� שלא ראינו אותו :מוס גבריאליע

הרי א� אנחנו רוצי� ? ורי� שלוהזה לא נועד למעשה בכלל לדו� בכיש

אז בואו נעזוב , א� אנחנו לא רוצי� לדעת. בואו נדע על בסיס עובדות, לדעת

  . את הרכילות

אולי זה לא . לא את הב� אד�, אנחנו בעצ� מאשרי� עכשיו את השכר בלבד :אייל יוניא�

כל מי שבחוזה בכירי� המועצה צריכה לאשר את , י החוק"עפ. היה ברור

ברמת השכר אנחנו . אנחנו מאשרי� כרגע את שכרו. לא את מינוי, שכרו

, הא� זה מנהל אג%: ל משרד הפני� לפי התפקיד"י חוזר מנכ"פועלי� עפ

כדי שזה יעבור במשרד הפני� אני . יש מתח דרגות. הא� זה מנהל מחלקה

  . צרי# את אישור המועצה

אבל היות . לא זאת הבעיה, אני לא מסתייג משכר בכירי� לסג� המהנדס :עמיר� מילר

  . אני מבקש שתבדקו את הנושא הזה, וזה עלה

  ? שה� יבדקו או שאתה דורש שאנחנו נבדוק :סיימו� גולדמ�

  . אנחנו נביא אות� לכא� :חמו�יהודה ב�

  . אני לא פוסל את הוועדה שבחרה בו :עמיר� מילר

את סג� : למשל. ותאנחנו נביא את האנשי� לישיבות הרלוונטי, חברי� :חמו�יהודה ב�

ושאר התפקידי� נביא אות� ג� בפני , המהנדס לוועדת המשנה ולמליאה

  . חברי המועצה
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.  המועמדי� והנבחרי� ה� לא תושבי העיר3+ל טרח לציי� ש"לא בכדי המנכ :גל�גיא ב�

אנחנו כמועצה , כל מינוי וקל וחומר מינוי של עובדי� בכירי�, כי מ� הסת�

שע� כל הכבוד קצת יותר ,  אות� בפריזמהשמאשרי� נדרשי� לבדוק

 שורות ע� פירוט השמות והיק% 2.5מדוקדקת מלקבל פה שורה של 

  . המשרה

  . אמרתי שהיו� ה� לא כפר סבאי�, לא אמרתי שה� לא היו כפר סבאי� :אייל יוניא�

, אני ג� לא אומר את זה לגנות כל עובד כפר סבאי חלילה שהתקבל לעירייה :גל�גיא ב�

אנחנו , אמר עמוס בצדק,  ע� כל הכבוד+אני בזה מנסה להדגיש אייל אבל 

אנחנו סומכי� לצור# העניי� את . לא יודעי� שו� דבר על האנשי� האלה

אבל מבלי להטיל דופי . ידנו על ועדות הבחינה שעשו את עבודת� נאמנה

חלילה בעבודה הוועדה ומאחר והאחריות בכל זאת במידה ויימצאו 

 +אבל נניח שכ� , אני כמוב� כולי תקווה שלא, בסופו של דברהאנשי� האלה 

למרות שאפילו , לפחות אני כחבר מועצה חש תחושה מסוימת של אי נוחות

א� נית� לא לתת את כל עובי הפירוט . הייתי חבר באחת מוועדות המכרזי�

אחרת ההחלטה . אבל קצת יותר אינפורמציה, של אות� מועמדי� שנבחרו

להיק% אישורי המשרה ואנחנו ע� כל הכבוד מצטיירי� עוד ? מתגמדת למה

אפשר לקבל , זו ההערה. 'אנחנו מאשרי�, כ�'פע� כחותמת גומי שאומרת 

: רק לצור# הסקרנות הגחמתית שלי, שאלתי. אפשר לא לקבל אותה, אותה

הביטחו� והמנהל ' מ מנהל מח"קשה שלא לשי� לב שש� המשפחה של מ

אני מנחש . � עד היו� היה ממלא מקומותבפועל הוא זהה לזה שבעצ

  . חמו+חמו לאבי ב�+שהקרבה ביניה� היא כמו הקרבה בי� יהודה ב�

כל דבר כבר צרי# , חמו+ ב�+חמו +ברגע שעברת את המחסו� של ב�, גיא :מוס גבריאליע

  . לעבור

. גל לא התקבל פה לעבודה מאז שאני במועצת העיר+א% ב�, תראה עמוס :גל�גיא ב�

. גל+כי לא נולדתי ב�, אי� סיכוי שיהיה קרוב משפחה שלי, יודע מהואתה 

  .אני אודה לכ�, אבל א� אפשר להערה שלי להתייחס
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אני מקווה שאתה לא מצפה שמי . רציתי רק להעיר את תשומת ליבו של גיא :יפתח אלגוב

שהשתת% במכרז ויש פה ענייניי� אישיי� שלא ניתני� לפורומי� 

  +ופרסומי�

  . רוצי� לדעת, רוצי� לחטט, כ�, כ� :יאלימוס גברע

  . ועוד אי# מצפי�, זה שהוא נבחר כדי� :גל�גיא ב�

  . אבל ת� לו לדבר, אתה לא חייב להסכי� איתו, גיא :חמו�יהודה ב�

הוא אמור להתחיל את , אמנ� הוא נבחר, עד לרגע זה, מה עוד שהב� אד� :יפתח אלגוב

לא כל . וג� צריכי� לשאול אותו, שלושה+העבודה שלו רק בעוד חודשיי�

וזה לא הנושא . אני רוצה לפתוח את כל הענייני� האלה, אחד שבא למכרז

  . אני לא מבי�, ג�

קוד� כל לבר# על , אחת.  הערותאני רוצה להעיר בשתי. אני מודה ל#, יפתח :חמו�יהודה ב�

הפתיחות של משרד הפני� על כ# שמאפשר לאחרונה לרשויות לקחת 

 –לתקופת ניסיו� , לתקופה קצרה, כירי� ג� שלא בדר# מכרזעובדי� ב

. שנוכל ג� לבחו� אות� ברמת העשייה, ובכ# להביא אנשי� טובי� למערכת

שמאפשר לנו כמי שהיה שות% בוועדת המיו� של , כ# שזה שינוי מאוד מרענ�

. יכול להבי� על מה אני מדבר בדיוק, בחירת מנהל אג% המחשוב והביטחו�

לא הצלחנו להשיג את הטוב שרצינו , מאוד מועמדי� היוכי הרבה 

ג� באמצעות מכרזי� וג� באמצעות , ובאמצעות החיפושי� האחרוני�

אנחנו מצליחי� להביא אנשי� שאני מקווה מאוד , משרדי� שסייעו לנו

מי . זה יהיה לתקופות הקצובות כפי שאייל אמר קוד�. שישתלבו במערכת

  לעת עתה אנחנו+ג� המהנדס עבר את המכרז כמוב� ס, שלא עבר את המכרז

ה� עדיי� עוד לא חתמו את החוזה . מאשרי� את תנאי השכר שלה� בלבד

  .ע� העירייה

  . שלושה+ה� יתחילו עוד חודשיי� :אמיר גבע

. ג� אנחנו כרגע בבחינה, כמו שה� בבחינה. ה� עדיי� עוד לא התחילו לעבוד :חמו�יהודה ב�

ה� יבואו לישיבות ע� מנהלת האג% . נות היו�אנחנו נותני� הצהרת כוו



  .י   09.05.2007  23  מועצה מ� המניי� 

אני מקווה מאוד שבסופו של יו� כ� . ל העירייה"ע� מנכ, למשאבי אנוש

, כ את הסעי% התקציבי"לעת עתה אנחנו מאשרי� סה. ייחתמו ההסכמי�

?  ככתבו וכלשונו8הא� אפשר לאשר את סעי% . את עלות השכר שלה�

  . פה אחד, תודה רבה

  

' מ מנהל מח"מ, רונ� אלמוג: אחד אישור חוזה בכירי�מאשרי� פה  :  578 ' מסהחלטה

  65% �מ מנהל אג- המחשוב "מ, אמנו� ברטור, ל" משכר מנכ35% �ביטחו� 

  ל" משכר מנכ60% �מהנדס הרשות /ס, שי מור�, ל"משכר מנכ

  

  .החלפת חברי� בוועדות העירייה  .9

  

  .  רינה פז– 9סעי%  :חמו�יהודה ב�

י ביקשתי להסיר את זה היו� מסדר היו� ולהעביר את זה לישיבת המועצה אנ :רינה פז

מאחר ואני רוצה להביא ג� את החילופי� של ועדות הרשות ולא רק , הבאה

כי יש עוד כמה שינויי� בוועדות החובה שצריכי� . כמקשה אחת, ועדות החובה

בה בוועדות החו. לעשות ואני לא רוצה שנאשר היו� ובישיבה הבאה לתק�

. 'אנשי מקצוע וכו, פרט לפונקציונרי� נוספי�. משובצי� חברי מועצה בלבד

מאחר והיו , ג� החובה וג� הרשות, מאחר ואני מרכזת את כל נושא הוועדות

, מאחר והתווספו סיעות, בוועדות הרשות.  לג� ג� עדכנו את הרשימות–חילופי� 

  . רדגל ב� גל נפ, קדימה נוספה: היתה הרי חלוקה של סיעות

�  ? שינוי בהסכמה :אריה אברה

אז ביקשו לשנות ולהחלי% , עמיר� מילר נכנס למועצה, למשל. זה בהסכמה :רינה פז

  . את עמוס שעובר לוועדת חינו# במקו� אהרו� זיידנברג, את איציק יואל, חברי�

  ? באיזה פורו� נערכו ההתייעצויות :עמיר� מילר

  . אז החלפנו, אל ועמוס גבריאלילגבי# היה מכתב של איציק יו :רינה פז

 אנחנו חצינו מזמ� את –נושא של ועדות העירייה , חברי�. עמיר�, אני אענה :חמו�יהודה ב�
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חלק . מחצית הקדנציה והיו שינויי� מסוימי� כמו שכולנו יודעי�

ג� באיכות הסביבה  , יושבי ראש התחלפו: מהוועדות שינו את פניה�

ג� עמיר� נכנס כחבר ,  לבקשתו של סיימו�סיימו� התחל% ע� אריק לויטה

גבע התפצל , עדיי� לא מסיעת שינוי+גיא ב� גל התפצל, חדש במועצה

  . מקדימה, מהליכוד

  . זה עדכוני�, זה שינויי�, קובי התפטר מהליכוד :רינה פז

אנחנו נעני� לו והוא יהיה בוועדת , גיא ב� גל ביקש להיות בוועדת הביקורת :חמו�יהודה ב�

אבל מכיוו� שלא הושלמה כל , יהיו שינויי� כאלה ואחרי�. קורתהבי

 רינה ביקשה להביא את זה לישיבה הבאה ונביא את זה בצורה –המלאכה 

  . אי אפשר בלי. בבקשה, אבל גיא חייב להעיר הערה. מסודרת

, אבל ע� כל הכבוד. וטוב לי ש�, אני כבר למעלה משנתיי� באופוזיציה :גל�גיא ב�

+הנוכח, ר המהולל"עומד בראשה היו,  חברי�5ורת היו� מונה ועדת הביק

שג� הערב לא חורג ממנהגו וטורח , ה שמעו� פר$"נפקד של מועצת העיר ה

הוא קבע , ר ועדת ביקורת"כהרגלו ג� כיו. בעיקר לא להופיע לישיבות

לדעתי זה תקדי� , הוא הגדיל לעשות. תקדי� מוניציפאלי ארצי לדעתי

מילא קורה . ר ועדה ולא טרח להגיע אליה"ס ישיבה כיו הוא כינ–ראשו� 

ר "אבל הוא כיו, שמזמני� אות# לישיבה שאתה חבר בה ואתה לא מופיע

  . זימ� את חברי ועדת הביקורת ולא בא, הוועדה

  . הוא הגיש הצעה לסדר וביקש להוריד אותה :חמו�יהודה ב�

 רואה שהמחשב עבר אליו הביתה היית, ח שלי"א� היית קורא את הדו, גיא :עמוס גבריאלי

  . והשולח� עבר אליו

אני יכול להגיד ל# שמוסד הביקורת של עיריית כפר סבא משווע לימי�  :גל�גיא ב�

אפשר . שעמד בראש הוועדה לענייני ביקורת אד� שלפחות עשה את תפקידו

: ר ועדת ביקורת"אבל עשית את תפקיד# כיו, להגיד עלי# הרבה דברי�

. ר ועדה"טרחת להגיע לישיבות שזימנת כיו, חות"דנת בדו, זימנת ישיבות

מעבר לחבר ועדה הנכבד , להוסי% לזה. זה לא דבר מוב� מאליו היו�
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אבל הוא ג� לא , ר אני יכול עוד להכביר מילי�"שכאמור על תפקודו כיו

  +נמצא פה אז מפאת כבודו

  . אבל שפכת כבר הרבה :חמו�יהודה ב�

 חברי� 4אבל יש עוד . אני לא אמשי#, שעוד אולי נשאר לומפאת הכבוד  :גל�גיא ב�

למרות שיש לי ויכוח עד כמה שמעו� פר$ הוא אכ� , וה� כול�, בוועדה הזו

י פרשנות ליברלית מאוד ששמעו� "אבל נניח שעפ, באופ� אותנטי אופוזיציה

 4 –כי אי� לו הסכ� קואליציוני אית# , פר$ עונה להגדרה של אופוזיציה

משה אב� ח� , יש'בוקי צ, יואל ברו#: האחרי� שמכהני� היו�החברי� 

  +ואיציק יואל

  . חכה לישיבה הבאה :חמו�יהודה ב�

  +אני מעלה את זה עכשיו :גל�גיא ב�

  . תשאיר ל# מה להגיד בישיבה הבאה :חמו�יהודה ב�

אתה תבי� שג� יש בסייפא , כי א� אתה תאפשר לי לסיי� את דבריי :גל�גיא ב�

אני , אבל ככל שתקטע אותי. י איזושהי הצעה אופרטיביתהדברי� של

 החברי� האחרי� 4. אתאר# בדבריי עד שאני אגיע להצעה האופרטיבית

כמו כל הוועדה אדוני הראש , בוועדה לענייני ביקורת. ה� חברי קואליציה

  +אני מצטער שאני מייגע אות#, העירייה

  . דבר, דבר :חמו�יהודה ב�

  . אבל אני רוצה את הקשב של ראש העיר', רדב, דבר' :גל�גיא ב�

  . כמו במועדו� לילה', תרשו�, תרשו�' :חמו�יהודה ב�

אני יכול להיות עוד יותר פורמליסט ולבקש על כל , תראה. רוש�, רוש� :גל�גיא ב�

אבל א� אתה לא תכבד אותי בהקשבה אדוני ראש .  דקות10סעי% פה לדבר 

מה שאני מנסה לכוו� .  אפילו מעבר לכ#אני אאל$ להארי# בדבריי, העירייה

הוא לכ# שהרכב ועדת הביקורת לא משק% נאמנה את תעתיק המועצה 

לא יכול להיות אדוני ראש . מבחינת ההרכב הקואליציוני והאופוזיציוני

שלמעלה משנה וחצי תלויה ועומדת בקשה , העירייה ע� כל הכבוד



  .י   09.05.2007  26  מועצה מ� המניי� 

א ליצל� להחלי% את לא רחמנ. לגיטימית שלי לכה� כחבר בוועדה הזאת

שכנראה מאוד נוח ל# שהוא נשאר בפוזיציה , ר שלא מתפקד"היו

כ "בסה. לא את זה ביקשתי. ר ועדה שלא מתפקד"האימפוטנטית שלו כיו

, ככל שהבנתי. ביקשתי להצטר% לוועדה כפי שפקודת העיריות מאפשרת

 2בכוונת# להוסי% לוועדה באמת עוד , שא� כ� הנושא היה עולה היו�

את עבד# הנאמ� גיא ב� גל ואת רינה פז שהביעה את רצונה , ברי�ח

  +ונכונותה להיות חברה

  . אתה בכלל לא נאמ� :חמו�יהודה ב�

ושהחבר החדש והנכבד והמנוסה , תקנו אותי א� אני טועה, ככל שאני יודע :גל�גיא ב�

יחלי% את החבר המעט מנוסה פחות והנמר$ פחות איציק , עמיר� מילר

  +מאחר והמועצה הזאת מצאה לנכו�. ציג העבודה באותה ועדהכנ, יואל

  ?החלטת להתפטר :חמו�יהודה ב�

  מוועדה שאני עוד לא חבר בה ? להתפטר ממה :גל�גיא ב�

  . אני יודע, מהמועצה, לא :חמו�יהודה ב�

  . אתה כנראה נורא מייחל לזה. לא :גל�גיא ב�

  . איזה נאו�, אני לא יודע :חמו�יהודה ב�

אולי החלו� של# ', גל יתפטר ממועצת העיר+הלוואי וגיא ב�'תשי� פתק בכותל  :גל�גיא ב�

  . אז אל תבנה על זה, אני רק מזכיר ל# שאני לא מאמי� באלוהי�. יתגש�

�  . אני אוציא אותו, א� הוא ישי� פתק בכותל :אריה אברה

בוע במקומו של זה שכפי שהמועצה הזאת מצאה לנכו� לק, מה שאני מנסה להגיד :גל�גיא ב�

ר ועדה חשובה כמו הוועדה לאיכות "סיימו� גולדמ� את אריק לויטה בהרכב של יו

תק� אותי א� אני טועה שיש הסכמה על חילופי , ומאחר ואני מבי�, הסביבה

 מה מונע מאיתנו לשי� ק$ להמתנה –הגברי בהרכב הוועדה לענייני ביקורת 

קשתו הלגיטימית להיות חבר לספק את ב, הבלתי נסבלת של חבר אופוזיציה

כול� שההרכב שלה מוסכ� פה על , כ מ� המניי� בוועדה לענייני ביקורת"בסה

אבל לפחות , ר מחר בבוקר מכנס ישיבה"לא שהיו? ולאשר את זה הערב
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  . שיהיה הרכב

זה לא , אני קוד� כל לא רציתי לקטוע אות# באמצע הדברי�. תודה גיא :חמו�יהודה ב�

  . מכובד

  . קטעת אותי :גל�גיא ב�

לא , לא בסיעה שלי, א% אחד לא יחשוד בי ששמעו� פר$ חבר שלי :חמו�יהודה ב�

  . באידיאולוגיה שלי

  . נוח ל# שהוא ש� :גל�גיא ב�

  . לא בקרבה שלי :חמו�יהודה ב�

  . הוא לא עושה כלו� וזה נוח ל# :גל�גיא ב�

בר מועצה ואתה בוחר לומר לכ� אני חושב שזה לא מכובד שלא נמצא פה ח :חמו�יהודה ב�

, שתיי�. עליו דברי� קשי� ויהיה המתנגד הגדול ביותר או הקט� ביותר אלי

זה בא , אני רוצה להזכיר לחברי� שאי� הצבעה בכלל על הסעי% הזה

  ? אז אתה רוצה למשו# את הזמ�. לישיבה הבאה

  . אני מבקש להצביע על זה :גל�גיא ב�

  . אי� מה להצביע :חמו�יהודה ב�

  ? למה לא :גל�גיא ב�

  . כי הסעי% הזה יורד מסדר היו� וזכותי להוריד אותו מסדר היו� :חמו�יהודה ב�

  . כי הוא מופיע בסדר היו�, צרי# להצביע על הורדתו מסדר היו� :גל�גיא ב�

  ? הא� בישיבה הבאה זה סופי :עמיר� מילר

  . כ�, כ� :חמו�יהודה ב�

  . סופית, נכו� :רינה פז

  . צרי# להצביע להוריד את זה מסדר היו� :גל�גיא ב�

ואנחנו עשינו רק לפי , אנחנו קיבלנו מכתב מעמוס גבריאלי לגבי החילופי� :רינה פז

  .בקשות

ג� בקשר , היתה פנייה לכל ראשי הסיעות, לשאלת# קוד�, עמיר� מילר :חמו�יהודה ב�

   .לחברי� שנעדרי� מוועדות הרשות וג� על שינוי הגברי שיש בוועדות
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מחד גיסא אתה מקפיד על זה שאתה רוצה להצביע על , תראה גיא :עמוס גבריאלי

אז אי# אפשר . 'צרי# להיות פורמליסט'פרוטוקול שקיי� כי אתה אומר 

  ? להצביע על הצעה שלא עלתה לסדר

  . אני חיכיתי שנתיי�. אפשר, בהסכמה של פה אחד :גל�גיא ב�

  . אי� מחלוקת על זה :עמוס גבריאלי

  ? מה הבעיה :גל�ב�גיא 

  .  מאוד לא נוח–אני מרגיש מאוד , אני אומר לכ� כחבר בקואליציה :סיימו�  גולדמ�

  ? מדוע :חמו�יהודה ב�

אני מרגיש לא נוח ע� , לא מתפקדת, שיש ועדת ביקורת מסורסת לחלוטי� :סיימו�  גולדמ�

  . זה

  ? מה, מה :חמו�יהודה ב�

  . אליציה מאוד לא נוח שיש לנו ועדת ביקורת מסורסתאני מרגיש כחבר בקו :סיימו�  גולדמ�

  . אתה צרי# להצביע על הסרת הסעי% מסדר היו� כי הוא מופיע :גל�גיא ב�

  . תקרא את החוק, תקרא את החוק ואני לא חייב :חמו�יהודה ב�

  . אני רוצה חוות דעת משפטית :גל�גיא ב�

  .  ראש העיר קובע את סדר היו�:ד  בתיה קרא-"עו

  . אבל הוא מופיע בסדר היו� שנשלח :גל� ב�גיא

  . שאלת, בבקשה :חמו�יהודה ב�

זו לא הצעה לסדר של חברי , � הוא מתחייב להעביר את זה לישיבה הבאהא: רא-ד  בתיה ק"עו

וא� ראש העיר אומר שהוא , זה סעי% של סדר היו�, ע� כל הכבוד, מועצה

  .  זכותו–מביא את זה לישיבה הבאה 

  ? ג� א� זה מופיע בסדר היו� שנשלח :גל�גיא ב�

  . בהחלט, כ�,  כ�:ד  בתיה קרא-"עו

  . תלמד את החוק, כ� :חמו�יהודה ב�

  . אית# אני לא מתווכח :גל�גיא ב�
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 החלפת חברי� בוועדות העירייה – 9מחליטי� להעביר את סעי-  :  579 ' מסהחלטה

  .לישיבת המועצה הבאה

  

�מ לחברי ועדת כספי"קביעת מ  .10.  

  

  ? מ לוועדת כספי�"מ,  בוטל ג�10, רינה :אמיר גבע

 זה קרה לנו פע� – 10סעי% . תודה אמיר, 10סעי% . סליחה, סליחה, אה :חמו�יהודה ב�

בישיבת ועדת הכספי� . אני מקווה מאוד שג� פע� אחרונה, ראשונה לצערי

 שנוכחתי לראות שחברי ועדת כספי� מגלי� זילות וזלזול בחברי, האחרונה

יש לנו יכולת , בעקבות חוות הדעת שקיבלתי מהיועצי� המשפטיי�. מועצה

למנות כחברי מועצה ממלאי מקו� לחברי ועדת הכספי� שיבואו מתו# 

אנחנו צריכי� . חברי� יכולי� לשלוח מהסיעה שלה� מחליפי�. הסיעה

את , וכל סיעה תשלח אלינו לרינה בבקשה, לאשר פה את ההחלטה הזו

  .חלק מהאנשי� לא נמצאי� פה. י המקו� בסיעות שלה�השמות של ממלא

. כי איציק ג� חבר,  יכול להיות לו מחלי% עמיר�–עמוס : אי� ל# אפשרויות :אייל יוניא�

  .  המחלי% היחידי שיכול להיות לו זה עמיר�–איציק 

  . תכתוב עמיר� בריבוע, אייל :רינה פז

אז הכי קל , היא היתה מתקיימת, א� כל חברי הוועדה היו מגיעי�, אגב :גל�גיא ב�

  . להאשי� אותנו

, עמיר� לא יכול למלא את מקומ� של שניה� בו זמנית, להבדיל מיפויי כוח :אייל יוניא�

  . לכ� זה יהיה רק כשמישהו מה� יהיה חסר

  . בהיעדרו של אחד מה� :חמו�יהודה ב�

 שלה� יכולי� להיות  בעצ� המחליפי�–שני חברי סיעת מעו% , בוקי ואריה :אייל יוניא�

אז בוקי לצור# העניי� המחלי% שלו יהיה . אברה� מולה ואריק לויטה

  .  אריק–אבה� מולה ואריה 
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  . ה� יכולי� להחלי%, לא משנה :חמו�יהודה ב�

  +גיא ב� גל. כל השאר אלה סיעות יחיד, איציק דיברנו :אייל יוניא�

  . מ שלי"סיימו� יכול להיות מ :גל�גיא ב�

  . סיעה לא סיעה, אני לא יודע :יא�אייל יונ

  אבל למה זה חייב להיות מאותה סיעה  :אמיר גבע

סיימו� יכול , מ של סיימו� בוועדת המשנה לתכנו� ובנייה"א� אני מ, אייל :גל�גיא ב�

  . מ שלי בוועדת כספי�"להיות מ

  .  אב� ח�–בני כברה  :אייל יוניא�

  ? אפשר לאשר פה אחד, תודה רבה? מה קרה, שניה� לא נמצאי� פה היו� :חמו�יהודה ב�

  ? מ"זה כולל את סיימו� כמ :גל�גיא ב�

  ? הוא סיעה משפטית, אני לא יודע :אייל יוניא�

  . כ�, א� את� סיעה משפטית :חמו�יהודה ב�

אז א� זה לא עובד , מ שלו בוועדת תכנו� ובנייה"אני מזכיר ל# שאני מ :גל�גיא ב�

אתה מכיר בי . תהיו עקביי�, ד בתכנו� ובנייהבכספי� זה ג� לא יכול לעבו

  ? נכו�, מ בוועדת תכנו� ובנייה"כמ

  . נבדוק את זה :אייל יוניא�

  . הוא אפילו מתייחס אלי ש� יפה :גל�גיא ב�

  . רק בשביל הקוורו� :חמו�יהודה ב�

  . מ"ע� כל הכבוד הוא לא יכול להיות מ, ה� לא סיעה אחת :יעקב אוחיו�

  . מ שלו בתכנו� ובנייה"אני מאבל  :גל�גיא ב�

  . אז זה ירד ג� ש� :חמו�יהודה ב�

  . אז תוריד אותי ש� :גל�גיא ב�

  . נוריד ג� ש� :חמו�יהודה ב�

  . בוא נהיה רציניי�, לא. תהיה עקבי :גל�גיא ב�

  . י חוות הדעת את� לא סיעה"עפ. אומרי� שלא. כ�, כ� :חמו�יהודה ב�

  ? מה השיו# הסיעתי שלי, תגברתי היועצת המשפטי :גל�גיא ב�
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, תודה. נגיד ל#, בהנחה שיהיה אפשר. אנחנו נבדוק את הסוגיה הזו, חברי� :חמו�יהודה ב�

  . פה אחד

  

עמיר� : מ לחברי ועדת הכספי� כלהל�"אחד קביעת ממאשרי� פה  :  580 ' מסהחלטה

 מ"מאברה� מולה ואיציק לויטה , עמוס גבריאלי ואיציק יואלשל  מ"ממילר 

  . יש'אריה אברה� ובוקי צ של

  

  .אב� גבירול'  סלילת מדרכות ברח–הכרזה   .12

  

  +י החוק" אנחנו צריכי� עפ– 12סעי%  :חמו�יהודה ב�

אז , אנחנו צריכי� להכריז על העבודות, כדי שנוציא חיובי� לתושבי� :אייל יוניא�

  . אנחנו מבקשי� להכריז

  . תודה, כ�? פה  אחד אפשר. תודה רבה :חמו�יהודה ב�

  ? יש איזו תכנית לשיפור מדרכות :עמיר� מילר

  . אתה היית, אושרה כא� במועצה :אייל יוניא�

  

  .ב"אב� גבירול מצ'  סלילת מדרכות ברח� תאחד הכרזמאשרי� פה  :  581 ' מסהחלטה

  

  .מדרי. קידו� נוער, אישור עבודה נוספת לאלי שבו  .13

  

  . מדרי# קידו� נוער עובד בתפקיד של , אלי שבו :אייל יוניא�

  ? היק% המשרה  :אבינוע� גרנות

  .  לדעתיההיק% המשרה שלו הוא היק% משרה מלא :אייל יוניא�

  . אחרת הוא לא היה מבקש אישור עבודה, כ�  :אבינוע� גרנות

הוא רוצה ,  יש שביעות רצו� ממנו אצל אושרת ממחלקת הנוער–הבחור  :אייל יוניא�
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שחלק� זה בשבת כי זו ,  שעות שבועיות8ל לעבוד באימו� קבוצת כדורג

אנחנו מקבלי� כא� הרבה מאוד , וטוב שכ#, י הנוהל"עפ. קבוצת כדורגל

פוני� , בקשות כי בעבר לא הקפידו על זה והיו� אנחנו מקפידי� על זה

והוא רוצה , יש הפעלה של קייטנות, יש אירועי יולי אוגוסט. בייחוד בקי$

  . לקבל את האישור

  ? ל מה אתה חושב"אתה כמנכ :גולדמ�סיימו�  

הנוער ומאחר וזה לא על בסיס השעות ' לאור ההמלצה של מנהל מח, אני :אייל יוניא�

  .  לא רואה בעיה+הקיימות וזה אחר הצהריי� ושבתות 

  ?  רשאי לעבוד בעוד משרה נוספתשעובד במשרה מלאההא� אד�  :עמיר� מילר

  . באישור, כ� :אייל יוניא�

  ? איפה הוא רוצה לעבוד :וביפתח אלג

  . בקבוצת כדורגל ובקייטנות :אייל יוניא�

  . העבודה שלה� מתמרחת על כל היו�, עובדי קידו� נוער  :אבינוע� גרנות

  ? למה אתה אומר את זה? למה :חמו�יהודה ב�

  +משו� שעובד קידו� נוער  :אבינוע� גרנות

  ? למה אבל אתה אומר את זה :חמו�יהודה ב�

�  . אני אומר את זה כי ככה זה צרי# להיות  : גרנותאבינוע

  . עובדתית זה לא נכו�. זה לא ככה צרי# להיות :חמו�יהודה ב�

  ? הוא עובד רק בבוקר, מה  :אבינוע� גרנות

  + שנה כעובד קהילתי18כיוו� שעבדתי  :חמו�יהודה ב�

  +אתה רוצה להגיד לי שבכפר סבא בקידו� נוער לא עובדי� :אבינוע� גרנות

ישנ� עובדי� בקידו� נוער שהעבודה שלה� מחולקת על מרבית . לא, לא :חמו�יהודה ב�

: כשה� נותני� יו� בשבוע בעבודה ע� אחד מבתי נוער, ימי עבודה בבקרי�

ששעות , ישנ� עובדי�. אחד מבתי הנוער בשכונות וכ� הלאה, נוער עולה

  . העבודה שלה� מתמקדות יותר בשעות הערב

  . אני שואל במקרה שלו מה קורה  :אבינוע� גרנות
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ביו� הפנוי שיכול להיות , במקרה שלו.  רצו8%זה לא על , זה לא על כל היו� :חמו�יהודה ב�

  . זה לא בשעות העבודה כמוב�.  הוא מבקש לעשות עבודה נוספת–לו 

  . הבקשה היא מחו$ לכפר סבא, כתוב כא� שזה מחו$ לכפר סבא :אייל יוניא�

כדי שלא יהיה מצב שזה , ל אני מציע להגביל את זה בכל אופ� לשנהאב :עמיר� מילר

  . יפריע לנו לעבודה

. לתקופת ניסיו� בהתא� לחוות הדעת של המנהלת שלו, לניסיו�. לא, לא :חמו�יהודה ב�

אפשר . עשינו את זה ג� ראוב� בנאי וע� הקודמי�, צודק עמיר� מילר

  . תודה רבה? לאשר את זה פה אחד

  . כולנו בעד היו�, שי� לב כמה האופוזיציה אית# היו� :גל�גיא ב�

  

, מדרי. קידו� נוער, וספת לאלי שבואחד עבודה נמאשרי� פה  :  582 ' מסהחלטה

  .לתקופת נסיו� בת חצי שנה

  

  .יש לטקס החלפת ראש עיריית ויסבדא�'נסיעת ראש העיר ובוקי צ  .11

   

עמוס יציג את , ל שאני לא משתת% בדיו� אני מצהיר לפרוטוקו– 11לסעי%  :חמו�יהודה ב�

  . הנושא

  . אבל אושרת :גל�גיא ב�

  . אבל בכל זאת צרי# לאשר את זה :חמו�יהודה ב�

  ***ראש העיר עוזב את חדר הישיבות *** 

י "הסעי% זה אושר טלפונית כבר ע, לצור# הפרוטוקול ולצור# הסדר הטוב :עמוס גבריאלי

,  ראש עיריית ויסבאד� מתחל%.  פהבוא נאשר את זה ג�, חברי המועצה

ר ועדת ערי "הוזמנו ראש העיר שלנו יחד ע� ראשי ערי� אחרי� ובוקי כיו

 ימי� שיהיו ש� 3זה סו% שבוע אבל זה , כלומר.  ימי עבודה3. תאו�

המועצה , נוכח חשיבות הנסיעה הזו. מתו# ג� כמה ישיבות עבודה, כ"בסה

כי� לאשרר את זה כרגע בפורו� אנחנו צרי, כבר אישרה את זה טלפונית
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  . ואני מניח שלא תהיה ע� זה שו� בעיה, מלא

מתי אנחנו קובעי� תארי# של ביקור גומלי� להחלפת ראש העיר בכפר  :אריק לויטה

  ? סבא

  ? אושר פה אחד :עמוס גבריאלי

  ? מה העלות, רגע :גל�גיא ב�

  . חזור+לכרטיס טיסה הלו#$ 600+העלות היא כ :עמוס גבריאלי

  ? 1,200+כלומר כ :גל�גיא ב�

  . לשניה� ג� יחד, נכו� :עמוס גבריאלי

  ? והתקציב יורד מתקציב ערי תאו� :גל�גיא ב�

  . מתקציב ערי תאו�. אני צוחק. כי זה הכי חשוב, אני חושב מתקציב הנוער :עמוס גבריאלי

ב ערי ככל הנראה מתקצי, אייל. לא שמורידי�, כשמוסיפי� לנוער זה טוב :גל�גיא ב�

  ? תאו�

  . כ�, כ� :אייל יוניא�

  ? נשאר בו עוד תקציב אחרי סי� :גל�גיא ב�

  . יש תקציב לצל� :אייל יוניא�

  

יש לטקס החלפת ראש 'אחד נסיעת ראש העיר ובוקי צמאשרי� פה  :  583 ' מסהחלטה

  .עיריית ויסבדא�

  

  . פיתוח מקומות קבורה� �50%הגדלת חוזה ע� הקבל� רז אחרק ב  .14

  

  *** ראש העיר חוזר לחדר הישיבות ** *

  . יש עוד סעי% שהתווס% ביו� שני, לפני ההצעה לסדר :אייל יוניא�

  . בנושא בית העלמי� :גל�גיא ב�

על נושא , לאחר מכ� בפרטי� מקסימו� אייל יוסי%, קצת רקע כללי, חברי� :חמו�יהודה ב�

יכ� סעי% נוס% נשלח אל,  שעות ודקה לפני ישיבת המועצה48. בית העלמי�
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כיוו� שמגיע ,  מאוד רציני–זה נושא מאוד . י החוק בנושא בית העלמי�"עפ

 דרכי –הנושא . גל של תלונות לעיריית כפר סבא בעקבות בית העלמי�

  . אני מקווה מאוד שהנושא הזה בדר# לפתרו�, הגישה

  ? אני בניגוד ענייני�, אני לא משתת% :סיימו�  גולדמ�

. בצחוק, סליחה. מי שהול# למות שלא ישתת% בדיו�? אתה הול# למות, מה :חמו�יהודה ב�

הכשרנו את , כפי שאת� יודעי�', פרדס החיי�'בית העלמי� , מה שקורה

, ונוצרה סיטואציה שמשפחות שקברו את קרוביה�, חלקת הקבורה

אנחנו לא יכולי� לאשר . מבקשי� לרכוש את חלקת הקבר הסמוכה אליה�

� לנו בעתיד לבוא את האפשרות לתת לנפטרי� קבורה את זה מכיוו� שאי

אנחנו צריכי� לאשר באופ� מידיי פיתוח של , לכ�. בחלקה של פרדס החיי�

על מנת שנוכל לאפשר לאות� משפחות לרכוש את החלקה , עוד חלקה נוספת

י בקשה מאוד הומאנית לדעתי ומאוד מקובלת "הסמוכה ולקבור בני זוג עפ

יש . לאפשר לה� לרכוש את החלקה הזו, ח שג� עליכ�אני בטו, לפחות עלי

באפשרות המועצה לאשר הגדלת מכרז על מנת שלא נצטר# להמתי� לכל 

מותר . ההלי# הנוס% בכדי שלא נגיע למצב שלא תהיינה לנו מספיק חלקות

אולי מתו# רגש , פעלו שלא במסגרת החוק, לציי� שמספר משפחות לצערי

ההנחיה היא . בעו עובדה ובנו מצבות כפולות ק–עז אבל לא במסגרת החוק 

כמוב� שזה . י החוק להחזיר את המצב לקדמותו"כרגע מבחינתי לפעול עפ

אבל , אני לא מאחל לא% אחד להתעסק איתו,  מאוד רגיש–נושא מאוד 

אני לא . אנחנו נדרשי� לאשר בהקד� האפשרי את הרחבת בית העלמי�

אני לא יודע , תנוחה נכונה', וחה נכונהמנ'בטח יעלו דיוני� על , נכנס עכשיו

ואני מבקש ,  מאוד דחו%+אבל בפירוש הנושא הזה מאוד , אי# לקרוא לזה

  . את אישור המועצה על מנת לאשר את הסעי% הזה

  ?למה הגדלה ולא מכרז :אמיר גבע

י חוות דעת "אבל כ� מותר לי עפ, ברשות# אני מנוע מלהשתת% בדיו�, יהודה :גל�גיא ב�

לצאת , להציג את הטיעוני� שיש לי, וועדה למניעת ניגודי ענייניי�של ה
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  . י חוות הדעת"זה עפ. אחריה� ולא לקחת חלק בהצבעה

אני אחדד עוד פע� , אמיר התייחסתי קוד�, כפי שהוצג לכ�. כשאני אסיי� :חמו�יהודה ב�

 מכיוו� שנשארו מספר מצומצ� מאוד של –אולי לא הייתי מספיק נהיר 

אבל בער# , אני לא יודע עד כמה אתה יודע.  מקומות קבורה160+ כ,מקומות

  . ברגיל נפטרי� לנו בחודש60+ ל50בי� , בממוצע

  . זה מה שחוות הדעת אומרת, עמוס :גל�גיא ב�

  ? מישהו אמר שלא, גיא :חמו�יהודה ב�

  ? שמעתי מה הוא שאל את היועצת המשפטית :גל�גיא ב�

  . ת� לסיי�? את ההובי הזה להפריע באופ� קבועאבל למה יש ל#  :חמו�יהודה ב�

  . כי זה הטבע שלי :גל�גיא ב�

אתה לא מכבד את עצמ# ולא את . זה לא מכובד. א% אחד לא מפריע ל# :חמו�יהודה ב�

  . השולח� הזה

  . אני מתנצל שהפרעתי ל# :גל�גיא ב�

  . נו באמת, תכבד את השולח� :חמו�יהודה ב�

  ? ורות בחודש עכשיו קב50+60יש ש�  :אמיר גבע

בנורדאו רק .  80+אנחנו מגיעי� ג� ל, בתקופת המעבר במזג האוויר. בחודש :חמו�יהודה ב�

, א� אנחנו נצא עכשיו להלי# של מכרז אמיר. וברכישה יקרה, ברכישה

אנחנו עלולי� למצוא את עצמנו בסיטואציה שאנחנו קוברי� , לשאלת#

או שבני הזוג , � ייקברו ליד�אנשי� ליד מתי� שרוצי� שבני הזוג שלה

אנחנו לא נוכל לאפשר לה� את הבקשה . רוצי� להיקבר ליד אותו נפטר

,   חודשי�3+4התהלי# של יציאה למכרז ייקח עוד , לכ�. המינימליסטית הזו

כשבאו אלי הגורמי� . אנחנו עלולי� למצוא את עצמנו בלי מקומות קבורה

יקשתי להעלות את הסעי% הזה ב, ג� אג% ההנדסה וג� אייל: המקצועיי�

נדו� בו ונאשר , שיישלח דחו% לחברי�, למרות שהוא נרש� בסדר היו�

, בכדי לחסו# שאלות של חברי המועצה בנושא של דרכי הגישה. אותו

אבל , זרק את זה קוד� עמוס בשולי הדברי�, הפתרו� הנוכחי ממש לא נוח
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הדר# היא . רכב רגילא� אפשר לנסוע ב, ה� צריכי� להיות בעיקרי הדברי�

הדר# עוברת בסמו# לבתי מגורי� והלוויות גורמות , משובשת לחלוטי�

 3.5אושר לנו תקציב של , מ מאוד מתקד�"אנחנו במו. למטרד לא מועט

מי , ח לפיתוח צומת הכניסה לבית העלמי� בדר# לכוכב יאיר"מיליו� ש

 6.5+יד להעלות של הרחבה הצומת אמורה להג. שמכיר הכניסה מצד שמאל

פניתי שוב למשרד .  מיליו� שח3כ# שאנחנו מתבקשי� להשלי� , מיליו� שח

היה היו� דיו� נוס% במשרד התחבורה בנושא . מ"יש איזשהו מו, התחבורה

ומאיד# המתכנני� ביקשו לשנות את הצומת כ# , של הגדלת התקציב מחד

שלו� כ# שמשרד התחבורה יוכל לחיות ב, שהיא תוזיל טיפה את העלויות

אני חושב שלחכות עוד מעט על . ע� ההקצאה הסופית בלי שאנחנו נשתת%

מכיוו� .  כדאי+ע� כל זה שזה לא נוח  , מנת שנוכל לקבל את כל התקצוב

, שג� א� ייקחו החלטה היו� במשרד התחבורה לאשר לנו את כל הסכו�

עד שנתחיל לנסוע על הכביש הזה ייקח יותר משנה ונצטר# לבלות חור% 

ביקשתי את אג% ההנדסה לבדוק את האפשרות לסלול , ס% בתנאי� הללונו

  . את הדר# באספלט ואחרי זה צרי# להרוס אותה

  . אפשר להשאיר את זה ככה :עמיר� מילר

או שהמתי� יתעוררו . לא המתי�, החיי� יבואו. התושבי� יבואו אלי :חמו�יהודה ב�

  ? הערות, שאלות.  זהאני בכוונה הוספתי את, נטפל בזה. ויבואו ג� ה�

  +על איזה סכו� :רינה פז

  . בבקשה אייל לשאלות המקצועיות :חמו�יהודה ב�

  . 1,250,000 :אייל יוניא�

  . ח" ש1,250,000, בסמכות המועצה :חמו�יהודה ב�

  ? זו ההגדלה :גל�גיא ב�

  . הגדלה :אייל יוניא�

רק , � הזה אני לא בדיו�מחמת ניגוד ענייני� והיכרות מסחרית ע� הקבל :עמוס גבריאלי

  . שיהיה רשו�
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אני את� ל# ערב , אני ארכז את הנושאי� האלה, עמוס, תעשי לי טובה :חמו�יהודה ב�

  . חופשי

  .אני מכיר את כול� וא% אחד לא הצביע בשבילי :עמוס גבריאלי

  . בקצב הזה נבקש ממ# למלא הצהרת ניגודי ענייני� :גל�גיא ב�

 לא –בעניי� הזה שיהיה ברור , בכל מקרה.  לה� ממלאי�רק מי שאי� :עמוס גבריאלי

  . אפילו לא ד�, לא מעניי� ולא מצביע, משתת%

אני מבי� .  דברי�2ל באמת צרי# להגדיל ש� את בית הקברות ורציתי לשאו :אריק לויטה

  . שהיו� מתפעלת את זה חברת קדישא שמתפעלת בנורדאו

  . זה לא מדויק :אייל יוניא�

לגבי מכירה של , דבר שנתקלתי בו ג� מה שיהודה אמר, שאלה שנייה :אריק לויטה

  ? באיזו סמכות גובי� כס% עבור חלקות מדינה–חלקות קבורה בנורדאו 

  . היו� נתת לי הרצאה על זה, עמיר�. עמיר� יענה ל# על השאלה הזו :חמו�יהודה ב�

ישהו לגבות עבור ולא נראה לי שיש בסמכות של מ, אני חיפשתי בכל מקו� :אריק לויטה

לפני , אני יודע שבקדנציה האחרונה אני חושב. עבור חלקות מדינה, זה כס%

ח חמור מאוד לגבי השימוש שנעשה " היה דו–שאתה נכנסת לתפקיד 

ח על "הא� מישהו עקב אחרי זה בדו. י חברת קדישא"בכספי� האלה ע

  ? מנת למנוע את השימוש הזה הלא חוקי שנעשה

אני מציע שאתה תענה . על השאלה השנייה עמיר� אתה תענה. מוב�, יקאר :חמו�יהודה ב�

  . לפני גיא כי אתה תשכח את השאלה

. אני רוצה לומר משהו על בית העלמי� בכלל ועל הדבר הספציפי הזה בפרט :אייל יוניא�

 שני� שאני 3+אני חושב שאחד הנושאי� הכי מורכבי� והכי מסובכי� ב

הנושא הזה .  זה נושא בית העלמי�–י� עוסק ל עירייה שעסקתי ועדי"מנכ

ע "לא בכדי התב. הוא נושא מורכב ברמה הארצית בכלל ובכפר סבא בפרט

המינהל התנגד בהתחלה לבית , זו אדמת מינהל,  שני�10הזאת רצה כבר 

, ג� ברמה המשפטית: יש ש� הרבה מאוד סוגיות מורכבות מאוד. העלמי�

רוצי� . בכל האר$ במקומות לקבורהיש בכלל בעיה . ג� ברמה ההלכתית
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 קומות 5+ע מדברת על אפשרות לקבור ב"התב, לעבור כא� לקבורה בקומות

, הלכתיות, ציבוריות: יש לזה הרבה מאוד משמעויות. בתו# האדמה

. צרי# להבי� שעד היו� חברת קדישא בעצ� היתה חלק מהעירייה. כלכליות

שהיה פה ע� מפעל המי� כמו , לא היה הבדל בי� כיס ימי� לכיס שמאל

אנחנו נתקלי� בהרבה , ברגע שבאי� להסדיר את הדבר הזה. וגופי� אחרי�

שה� לא מאפשרי� לגופי� , י חוק"למשל במונופול שלא עפ, מאוד בעיות

חברת קדישא היו� , בעצ�. אחרי� בצורה פרקטית לקבל רישיו� קבורה

� היא לא חתמה עד היו� בעצ. גוררת רגליי� ולא חותמת איתנו על הסכ�

יש . והעירייה כרגע דורשת לחתו� על הסכ�, על הסכ� א% פע� ע� העירייה

ח " מיליו� ש100+שאני מערי# אות� כ, השקעות עצומות בבית העלמי�

שלהבדיל משטחי� , צרי# להבי�.  דונ�150מדברי� על , לאור# השני�

 על אנחנו מדברי�. אנחנו צריכי� לפצות אות�, אחרי� יש ש� חקלאי�

. יהודה דיבר על צומת, יש ש� עבודות תשתיות. עשרות אלפי דולרי� לדונ�

תלוי אי# אנחנו , ח" מיליו� ש9+ ל7הצומת שיהודה מדבר עליו עולה בי� 

, על דיפוני�, אנחנו מדברי� ש� על עבודות תשתית. עושי� את הצומת הזה

ישא היא הבעיה ע� חברת קד. על הרבה מאוד עבודה, על חניות, על גדרות

ברגע , כזו שבעצ� יש לה� מונופול ועד היו� לא הוסדרו אית� היחסי�

  . שלמישהו יש מונופול אז הוא מתנהג כמו מונופול

  . אבל יש כמה חברות כאלה :אריק לויטה

  . לא בכפר סבא :אייל יוניא�

  . אי�, אי�, אי� :חמו�יהודה ב�

  . אבל יש כמה, בכפר סבא אי� :אייל יוניא�

  . בחלק מהערי� המועצה הדתית :רינה פז

  . לא יכול להיות כזה דבר, לא יכול להיות שה� יכופפו פה ידיי� :אריק לויטה

אבל יש כא� מהל# של העירייה , יש כא� בעצ� לא אקרא לזה מאבק, לכ� :אייל יוניא�

 שלא יהיה פה –' א: בפע� הראשונה על מנת להסדיר את כל הנושא הזה
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הדברי� לא יתנהלו כפי שהתנהלו עד , יש פה מונופול ג� א� –' ב, מונופול

אני חושב שה� צריכי� להתנהל טוב , אני לא אומר שה� התנהלו רע. היו�

 אני חושב –לגבי הגדלת המכרז . זו השאיפה שצריכה להיות, יותר

המועצה מסתכלת בעי� , בגלל מקרה שהיה בתחילת הדר#, שהמועצה

ני מנסה בפע� השנייה כבר לנסות שלילית על נושא הגדלה למכרזי� וא

שלמועצה יש סמכות להגדיל , המחוקק מצא לנכו�. להסביר את הנושא הזה

כי כל הקבלני� , אנחנו לא מפלי� פה א% אחד לרעה.  מכרז קיי�50%+ב

כמו שיש , 50%+שניגשי� למכרז יודעי� שיש אופציה להגדיל את זה ב

כל , אני אומר עוד פע�.  בתו# המכרזbuild-in+אופציה להגדיל בשני� כ

א� יש לנו שביעות רצו� . יציאה למכרז מצריכה משאבי� בזמ� ובכס%

אני לא רואה מצב לא להגדיל ברגע , מהקבל� שזכה במכרז כדת וכדי�

  . אלא א� כ� אני יודע שהמחירי� גבוהי�, שאפשר

  . אבר ואחרק'תמיד זה ג: תמיד זה קורה ע� אות� קבלני� :אמיר גבע

 מכרזי 2מתחילת הקדנציה היו , ה האלה'החבר. כי אלה הזכייני� של# :יא�אייל יונ

ה� , ה� הזכייני�, זה לא תמיד ע� אות� אנשי�.  וה� זכו בה�3פיתוח או 

אנחנו נמצאי� במצב בגלל כל , בית העלמי� הזה. י חוק"הזכייני� עפ

 –ודר# אגב המינהל כבעלי� לא משת% איתנו פעולה , המורכבות שדיברתי

שלא יהיה מקו� , אנחנו יכולי� להיות במצב כפי שהיינו בתחילת הקדנציה

י פקודת העיריות היא "הסמכות להסדיר בתי עלמי� עפ. לקבור בכפר סבא

ושל הא� הדר# צריכה , אנחנו עוסקי� כא� בבעיות של מוניות. של העירייה

שא� מחר בבוקר לא יהיה : הבעיה היא קריטית. להיות או לא סלולה

שאלה בתי ', ירקו�'או ב' עכו'� לקבור אנשי� ויצטרכו לקבור אות� במקו

אנחנו לא רוצי� לעמוד , העלמי� שמוכני� כרגע לקבור את תושבי כפר סבא

,  מאוד מבקש מבחינה ניהולית–לכ� אני מאוד . בפני הסיטואציה הזאת

הוא על , המכרז הגדול, כי החלק הבא. שיאפשרו לנו לעשות את החלק הזה

ללכת היו� על הלי# של הפקעה וללכת לשמאי� . י� שטר� הפקענושטח
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כדי , לכ� אני מבקש לאשר את הדבר הזה. מוסכמי� ייקח הרבה מאוד זמ�

,  חודשי� וכמו שאמר יהודה4כי מכרז פה ייקח , שנוכל לצאת לדר# במהרה

  . תודה. לא יהיה מקו� לקבור

  +עוד לא קיבלתי תשובה לגבי :אריק לויטה

שבעצ� מסדירות , אני יכול להראות ל# אות� של ביטוח לאומי, יש תקנות :ניא�אייל יו

  . את כל נושא הגבייה על חלקות שבחיי�

  . של אנשי� של מתי�, לא שבחיי� :אריק לויטה

  . זה נקרא' חלקות שבחיי�' :חמו�יהודה ב�

אלא על חלקות של אנשי� , אני מדבר לא על חלקות ששומרי� אות� :אריק לויטה

  . לא יכולי� למכור חלקות כאלה בכס%. שמתי� ויש חלקות פנויות

  . יש ג� את זה :אייל יוניא�

ה� הכריזו על . 'בית עלמי� סגור', 'בית עלמי� פתוח'יש מושג שנקרא , אריק :חמו�יהודה ב�

  . בית העלמי� הזה סגור

  . אז הכריזו :אריק לויטה

�  . י חוק"עפ :אריה אברה

 אתה רוצה להתווכח איתי על דברי� שאני לא יכול עכשיו להשפיע ,אריק :חמו�יהודה ב�

תעשה ש� , תתמודד לכנסת. אני אומר ל# מה אומר החוק? עליה�

  . פריימריס טוב ותביא שינויי�

  . נתת לו עוד סיבה לרו$ לפריימריס :אייל יוניא�

ת העלמי� ה� הכריזו על בי. עוד מעט יהיה דאבל, ג� לרשות וג� לכנסת :חמו�יהודה ב�

ברגע שיש ? מתי ה� יכולי� להכריז על זה. בנורדאו כבית עלמי� סגור

ה� הכריזו , ברגע שפתחנו את פרדס החיי�. שיש בית עלמי� נוס%, חלופה

  . היו� השכלת אותי, תרחיב כמה מילי�, עמיר�. על נורדאו כסגור

  . הקשבת טוב בבוקר, אבל אתה נות� את זה יפה מאוד, בסדר :עמיר� מילר

  . יש לי מורה טוב :חמו�יהודה ב�

, ברגע שבית העלמי� הוכרז כסגור. בעצ� יהודה ענה על כל הנקודה הזאת :עמיר� מילר
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אז במקומות הקבורה שנשארו ש� שה� דר# כבר תוספת על תוספת על 

 ה� בעצ� רשאי� למכור אות� –שבילי� וכל מיני דברי� כאלה , תוספת

  . הוא לא של העירייה, למי� הוא שלה�כי בית הע. במחיר שה� קובעי�

  ? בית העלמי� שיי# לחברת קדישא :אריק לויטה

  . זו הבעייתיות, בנורדאו כ� :אייל יוניא�

עכשיו העירייה יכולה ללחו$ על . פרדס החיי� אנחנו עדיי� לא. בנורדאו כ� :עמיר� מילר

ד בית העלמי� הוא מאו.  אבל כללית זה בידיה�–יכולה לבקש , המחיר

זו הדינאמיקה של , זה הכל. גירעוני כשהוא נפתח ורווחי כשהוא נסגר

אני חושב . אני יכול להעיר הערה אחת לגבי מה שאמר אייל. הדברי�

ששאיפת העירייה באופ� כללי צריכה להיות כ� להמשי# לשת% פעולה ע� 

אולי החברה הכלכלית תיכנס , ולא ניקח על עצמנו לתפעל, חברת קדישא

להגיע להסכ� . לא הייתי רוצה,  אי אפשר לתפעל ג� בתי עלמי�אבל, לזה

  . ג� ע� חברת קדישא וג� ע� מנוחה נכונה ותבוא גאולה לציו�

של עמוס , אני מקווה הקרויות, אני את תחילת דבריי מסב בעיקר לאוזניו :גל�גיא ב�

', נציב האתיקה של המועצה'שאני באופ� לא רשמי מכנה אותו , גבריאלי

י חוות דעת שנכתבה "אני פועל עפ. ד בהמש# לדברי# מהישיבה היו�במיוח

שביני ובי� עמוס היה די� ודברי� נגדיר , י הוועדה למניעת ניגודי ענייני�"ע

י חוות הדעת הזו אני יכול "אבל עפ, באחת מישיבות המועצה' ציורי'אותו 

ולכ� נמנעתי . אבל לא לקחת חלק בשו� דיו�, להביע את דעתי בנושא

  .מלקחת חלק פעיל בדיו� ולא להשתת% בהצבעה

  . תודה :חמו�יהודה ב�

  . אני אצא, שאני עוד רחוק מלהתחיל אות�, לכ� כשאני אסיי� את דבריי :גל�גיא ב�

  +בהתחלה, גיא :עמוס גבריאלי

ביקשתי מהכנעה כל הזמ� מראש העיר שיית� לי . הייתי אמור בהתחלה :גל�גיא ב�

  . י�לדבר לפני הנוכחי� האחר

  . לא נשתמש בזה לחובת# :עמוס גבריאלי
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אבל אתה יכול לבקש מהיועצת המשפטית . אבל הוא לא התרצה לבקשותיי :גל�גיא ב�

מוות , תראו. לפנות לוועדה למניעת ניגודי ענייני� א� אתה רואה בזה פג�

נדות של בסיס� 'ואני את אחד מהאג, זה נושא רציני מידי מכדי לצחוק עליו

ויחד ע� עמיתי לדר# , היתה קבורה אזרחית, יבחר למועצת העירניסיתי לה

 6הקמתי לפני , ר סיימו� גולדמ�"ד, ולמועצה ולסיעה עדיי� באופ� רשמי

שהיא חלק מרשת עמותות ', מנוחה נכונה כפר סבא'שני� את עמותת 

י התקנו� שלה ברש� העמותות "מטרתה המוצהרת עפ. לכאורה אזרחית

. את זה כולכ� יודעי�,  עלמי� אזרחי בכפר סבאהוא לפעול להקמת בית

ל שהוא לא כל כ# מרוצה מדי� הדברי� המקצועי שהיה בי� "אמר המנכ

אני יכול להגיד שיש ג� מעט ביקורת לא מעט על . חברת קדישא לעירייה

יחד ע� זאת . בהתנהלותה מול מנוחה נכונה כפר סבא, התנהלות העירייה

וכרח להודות שבחודשי� האחרוני� נרשמה יחד ע� זאת אני מ, יש ביקורת

ל הלנת על כ# שחברת קדישא סוחבת "וא� אדוני המנכ, תפנית חיובית

עד לפני מספר , רגליי� בחתימה על הסכ� ביניכ� לבי� חברת קדישא

אבל בחודשי� האחרוני� . חודשי� הייתי יכול להגיד אותו דבר עליכ�

מ " באופ� רשמי את המונרשמה מגמה חיובית בהידברות שבי� מי שמנהל

מטע� העמותה שזה לא יכל להיות לא סיימו� גולדמ� ולא אנוכי מפאת 

ומנהל אותה חבר ועד העמותה ולשעבר סג� ראש , חברותנו במועצת העיר

  . ישראל מילוא, העיר

, א� היית יכול להשפיע עלי. לא בשביל שאתה תשפיע עלי, תאמי� לי, גיא :חמו�יהודה ב�

ואני רוצה התייחסות פה , אני קצת מוזר לי.  זה בשמחההייתי מקבל את

ואני פה , לא נשמע לי סביר. של המשפטני� לא רק לגבי# אלא באופ� כללי

שאד� שיש לו ניגוד ענייני� יש לו את הזכות להשפיע , כבר קדנציה שלישית

  ? למה באו ומנעו את הנושא של ניגוד ענייני�. פה על חברי הוועדה

  . תקרא את חוות הדעת, עו ע� הסתייגותמנ :גל�גיא ב�

הא� חוות הדעת מתירה לאד� להשפיע . אני אשמע את חוות הדעת, שנייה :חמו�יהודה ב�
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  . כ�, אני מדבר באופ� כללי כרגע, ועוד פע�? בצורה כזו

היות וגיא ג� הקי� את , במקרה הספציפי הזה היו נסיבות מעט מיוחדות  :קר� קדמיד  "עו

. עשה היווה חלק מהמצע הפוליטי שעל בסיסו הוא נבחרהעמותה וזה למ

מותר לו . לכ� הוועדה לניגוד ענייני� קבעה שהוא אכ� נגוע בניגוד ענייני�

  . להביע את דעתו מראש לפני שמתחיל הדיו�

  . כפי שביקשתי :גל�גיא ב�

צרי# ג� לפני שראש העיר אמר את דברו היית , לצור# העניי�. ואז לצאת  :קר� קדמיד  "עו

  . לומר את דברי#

. 'אתה תדבר אחריי'ראש העיר אמר , אני ביקשתי להסב את דבריי ראשו� :גל�גיא ב�

אני לא רוצה שהאלטרנטיבה של אי קבלת הבקשה שלי תהיה שאני לא 

  . הבהרתי מה חוות הדעת אומרת. אוכל לקחת חלק בדיו� לחלוטי�

  .  אני לא יודע,זאת אומרת? להשפיע בצורה כזו? מה :חמו�יהודה ב�

היועצת המשפטית ? אתה צרי# שנקריא ל# בדיוק מה הוועדה אמרה :גל�גיא ב�

  . לא סינית, מדברת עברית

  . נראה לי זה מוזר :חמו�יהודה ב�

אז א� עוד צרי# לתת ל# שיעור פרטי על מה התכוונה הוועדה ואתה צרי#  :גל�גיא ב�

  . תעשה את זה, להתכונ� לפני הישיבה

  . לא שמעתי :חמו�יהודה ב�

  . תנסה את האוז� השנייה :גל�גיא ב�

  . סת� :חמו�יהודה ב�

אני ג� חושב שאני כ� עומד בהנחיות . אני לא מתכוו� לצאת מהישיבה :גל�גיא ב�

  . ובמגבלות

  .  דקות10כבר , הנה :חמו�יהודה ב�

יע לי פע�  ואני לא אנצל את כול� א� לא תפר4יש לי עוד ,  דקות6אני מדבר  :גל�גיא ב�

מ בי� העירייה "יש תפנית חיובית בהתנהלות ובמו, כפי שאמרתי. נוספת

חבר ועד העמותה והמשנה , אני שמח לבשר לכ� שהשבוע. לבי� העמותה
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הודיע באופ� מכוו� על התפטרותו מחברותו , לראש העיר סיימו� גולדמ�

הוא ו, בוועד העמותה על מנת שלא תהיה לא שו� בעיה של ניגוע ענייני�

יוכל לצור# העניי� לעסוק בענייני הקבורה האזרחית מבלי שיהיה כלפיו 

והוא ימשי# את דבריו , שו� פתחו� פה כזה או אחר בעניי� ניגודי הענייני�

מה שחשוב לי להדגיש כא� זה לגבי קונקרטית מה שבעצ� דיבר . אחריו

 חלקי� התייחסות מפורשת 2+הוא ציי� ב. עליו מהנדס העיר במכתב

עמותת מנוחה נכונה שכאמור מקדמת את האינטרס של הקבורה ל

בפסקה הראשונה עוד נאמר שבמהל# . האזרחית שבראשה אני עומד

החודשי� האחרוני� החלה העירייה בתכנו� מפורט של חלקה בגודל שיכיל 

ועל כ# , לרבות הקבורה האזרחית של מנוחה נכונה,  יחידות קבורה2,000

נחנו חשבנו שאנחנו צריכי� לקחת את הליכי למרות שא. אנחנו מברכי�

אי� לנו מניעה שהעירייה היא זו שתעשה את , התכנו� בצורה עצמאית

איפה כ� יש לי הסתייגות לגבי דברי המכתב . התכנו� הכולל של בית העלמי�

בסיכו� , למיטב ידיעתי, אגב אייל, של המהנדס שלא עומדי� בקנה אחד

מ מטעמנו ישראל " מי שמנהל את המוהפגישה האחרו� שהיה בינ# לבי�

, לאור היק% העבודה: "בפסקה השנייה מצוי� בצורה מפורשת כ#. מילוא

לאור לוח הזמני� , מ לפיצוי שיינת� לחוכרי� בגי� ההפקעה"לרבות המו

הקצר ולאור העובדה כי כמות הקברי� בבית העלמי� פרדס החיי� תספיק 

 של חוזה הפיתוח לצור# הריני לבקש הגדלה, למספר חודשי� מועטי�

וכ� עבודות , תלקבורה אורתודוכסי, כפולי�,  קברי�280+פיתוח מיידי של כ

נציגי העמותה מטעמנו אמרו ". תשתית לחלקה שהוקצתה למנוחה נכונה

שה� עומדי� , לרבות בפורו� של הפגישה שהיתה אית#, בכל פורו� אפשרי

י נציגי "יעשה עעל כ# שכל מימו� תשתיתי שנוגע לחלקה האזרחית י

  . י העירייה"העמותה או מי מטעמה ולא ע

  . אני אענה ל#, זו לא הכוונה :אייל יוניא�

משתמע מדברי המכתב של המהנדס שלכאורה . תסייג אותי בסו% דבריי :גל�גיא ב�
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ואנו , העירייה נושאת בעלויות הפיתוח התשתיתי עבור החלקה האזרחית

ואני , הערה נוספת.  על כ# שלא כ# יהיהמ מול העירייה עמדנו"ונציגנו במו

 אנחנו עומדי� על כ# שאנחנו נישא בעלויות –אשמח א� תתייחס אליה 

  . הפיתוח

  ? למה :אריק לויטה

 מי ערב לנו שא� –' וב. מכיוו� שיש לנו את המקורות הכספיי� לעשות כ�' א :גל�גיא ב�

וכלכליות יותר יעילות , ה� בהכרח תהיינה נכונות, העירייה תשא בעלויות

  +א� יש לנו את היכולת ואת האוטונומיה. לנו

  . אבל זאת לא הכוונה, אי� בעיה :אייל יוניא�

אני לצערי לא אוכל להיות . אני אשמח א� תסייג, אז א� זה לא כ#, בסדר :גל�גיא ב�

  . כא� כדי לשמוע את תשובת#

  ? למה :אייל יוניא�

, אבל הדברי� של# ייאמרו לפרוטוקול. יו�כי אני לא אוכל לקחת חלק בד :גל�גיא ב�

מה שאני כ� רוצה עוד . ואותו בדיעבד מותר לי לקרוא עד כמה שידוע לי

עמותת מנוחה , אני מזכיר לכולכ� שעד לפני חודשי� ספורי�, להוסי%

בדומה מעט למצב שהעירייה , נכונה היתה שבויה בידיה של חברת קדישא

מכיוו� שהחלטת המועצה המקורית . אהיתה עדיי� שבויה בידי חברת קדיש

דיברה על כ# שהסכ� עתידי , 2002 ההחלטה משנת –בדיוק , מלפני קדנציה

שייחת� בי� מנוחה נכונה לעירייה מותנה בהגעה להסכמה בי� חברת 

שחררה המועצה , נבו� והגיוני, בצעד מושכל. קדישא למנוחה נכונה

את העוג� ואת , �בהחלטה רשמית מהקדנציה הזאת לפני מספר חודשי

י כ# שחברת קדישא לא רק מזמזה "המלכוד שהעמותה היתה מצויה בו ע

לכ� היא קיבלה החלטה . היא ג� מזמזה אותנו, את העירייה עד היו�

  . שמאפשרת לעמותה ליצור התקשרות ישירה בינינו לבי� העירייה

  . תודה :חמו�יהודה ב�

למרות שהבנתי שלאחרונה היו ,  עכשיוכפי שקרה עד, אני מאוד מבקש אייל :גל�גיא ב�
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מ הפוזיטיבי שהתחיל יגיע " שהמו–ניסיונות להיפגש אית# ויש קצת קושי 

אנחנו בשלב כבר של טיוטה פרקטית שאת� העברת� לבחינה . לכדי מיצוי

שלנו ונציגי העמותה רוצי� להתקד� ולדו� בגופו של סעי% וסעי% ולהתקד� 

  . לידי חתימה

  . מ בש� העמותה"ל זה ואסור ל# לנהל מווכ :חמו�יהודה ב�

אני לא לוקח חלק . מנהל אותו ישראל מילוא, מ"אני לא מנהל את המו :גל�גיא ב�

  . בדיו� ויוצא ממנו

  . אתה לא יכול, לא, לא :עמוס גבריאלי

  . זה מה שחוות הדעת מבקשת ממני :גל�גיא ב�

אז , ורבידי זה נקרופיליהמזמוזי� בתחו� המ, קוד� כל. תשמע, לא, לא :עמיר� מילר

. ג� אני קראתי בעיו� את חוות הדעת,  טוב+תקשיב טוב . תרשו� ל# את זה

אתה אמור בתחילת דיו� : הסיבה שדיברתי ע� קר� קוד� היא נורא פשוטה

ג� אז אמרתי , אני אומר ל# את זה כחבר. להציג באופ� כללי עמדה וללכת

  . ל# את זה כשלא רצית לצאת ברמה חברית

י חוות הדעת "אני פועל עפ. תפנה לוועדה למניעת ניגודי ענייני�, עמוס :גל�יא ב�ג

  . ולא לוקח חלק בדיו�, ויוצא בסיו� דבריי

מכיוו� שא� גיא יל# לפי , אתה לא יכול להגיב לו אייל. אסור ל#, אסור ל# :עמוס גבריאלי

ינהל ואז הוא , השיטה שלו הוא כל פע� יבוא לפה אחרי שהוא יקרא עמדה

מה שקרה פה עכשיו , תראו. יש את ישראל מילוא. מ ויגיד את עמדתו"מו

,  זו רמיסה ברגל גסה של מה שאמרה הוועדה–שאיננו גיא פה לפי בחירתו 

שיגיד את זה ישראל , ואנחנו רוצי� להקשיב למה שיש לו להגיד על זה

לק לא יכול להיות מצד אחד שרוממות המינהל התקי� בגרונ� של ח. מילוא

, אני מדבר על חברי האופוזיציה. ומצד שני לעשות מזה חוכא והיטלולא

אני אומר לכ� שמה ', נר לרגל�'שהמינהל התקי� הוא באמת אי# אומרי� 

כל , כי א� כ# הדבר. שנעשה פה עכשיו זו רמיסה גסה של מה שהוועדה אמר

יבוא לפה ויגיד פרטנית מה שיש לו , פע� הוא יקבל את כל המסמכי�
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צרי# להיות לא , חייבת להיות אמירה כללית ברמה של דוקטורינה. גידלה

  . לצאת, צרי# להיות

  . לא יהיה יותר צור# היות ואני כפי ששמעת התפטרתי מוועד העמותה :סיימו�  גולדמ�

  . זה בסדר :עמוס גבריאלי

  .למרות שאני יצרתי את העמותה וזה מעי� בייבי :סיימו�  גולדמ�

  ?  מכשיר את העניי�וזה :אריק לויטה

  . זו חוות דעת שקיבלתי, כ� :סיימו�  גולדמ�

אבל מה שעשה גיא פה זה . יש פחות בעיה ג� א� סיימו� לא חבר ש� פעיל :עמוס גבריאלי

  . אסור

אני , קיבלתי את חוות הדעת של היועצת המשפטית שזה מסדיר את העניי� :סיימו�  גולדמ�

אריק אני מאוד שמחתי , צ� העניי�עכשיו לע. רשמית התפטרתי מהוועדה

  . על מה שאמרת

 הדיו� זה על –ברשותכ� להיכנס לפוקוס , בשולי הדברי�, רק להזכיר לכ� :חמו�יהודה ב�

כי חלק רוצי� לדבר . יהיה פה עוד דיו� על מנוחה נכונה. ההגדלה של המכרז

  . ג� על הפועל כבר סבא

  . זה הפ# להיות דיו� במנוחה נכונה :אמיר גבע

  . אני לא מבי� :חמו�יהודה ב�

יש , יש עדיי� קברי� בבית העלמי� היש�. אמרת דברי� מאוד נכוני�, אריק :סיימו�  גולדמ�

הרבה חלקות , לי עדויות מוקלטות על כ# שאומרי� שיש ש� המו� חלקות

, העירייה נתנה אפשרות לפתוח בית עלמי� חדש. שנמכרות בכס% רב

זה לא , ולא כשפותחי� חדש, � כשאי� מקו�מכריזי� על בית העלמי� היש

 חדשי� 10כי אפשר לפתוח עוד , כשפותחי� חדש אז אפשר להכריז.   נכו�

פתיחת בית העלמי� החדש לא עילה לסגירת . זה לא נכו�, ואז למכור הכל

אני רוצה להגיד . סוגרי� בית עלמי� כשאי� בו מקו�, בית העלמי� היש�

למרות שאני בעברי הייתי סג� ראש , מותהשכשעוד הייתי בוועד הע, לכ�

אני המלצתי לוועד העמותה לתבוע את , העיר והיו� משנה ראש העיר
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מכיוו� שחברת קדישא , העירייה ולהוציא צו הפסקת קבורה לחברת קדישא

חברת . מופלית לטובה לעומת מנוחה נכונה בקטע של בית העלמי� החדש

לעומת , י בלי הסכ� כתובקדישא קוברת את המתי� כבר מזה שנה וחצ

אי� שו� סיבה שב� . זאת מנוחה נכונה לא קוברת ועדיי� מבזבזי� את הזמ�

אד� שרוצה להיקבר בקבורה חילונית לא יתייחסו אליו בדיוק באותה דר# 

  . כמו שמתייחסי� לקבורה האורתודוכסית

  . צודק, אמת :חמו�יהודה ב�

ה שקוברי� קבורה אורתודוכסית כבר שנה אני עד היו� לא מבי� אי# ז :סיימו�  גולדמ�

היו� . וכל ניסיו� של מנוחה נכונה לעלות על השטח נתקל בהתנגדות, וחצי

מ או בלהציג את העמדה של קבורה חילונית "אני יכול לקחת חלק פעיל במו

אני לא מסכי� ע� . היות וזה אחד הנושאי� שעליה� אני נבחרתי לשבת פה

היות ואי� לי ולגיא שו� ענייניי� כספיי� , ני�מסקנות הוועדה לניגוד עניי

כ� יש לנו . אי� שו� עניי� חומרני, אי� לנו שו� עסק ש�, במנוחה נכונה

אמרת עוד דבר אחד ובזה אני , דר# אגב אייל. אינטרס בקבורה חילונית

מנוחה נכונה היא , למעשה. אמרת שיש מונופול של חברת קדישא, מסיי�

כ# שמנוחה נכונה יכולה לקבור . ו� קבורה והכלג� חברת קדישא ע� רישי

  . ג� קבורה אורתודוכסית

  . א� יש לה רישיו� קבורה :אייל יוניא�

  . אתה יכול להשתמש בזה, אי� מונופול :סיימו�  גולדמ�

וזה לגבי הפיתוח , אני רוצה להתייחס לנושא אחד שהעלה ב� גל בדבריו :עמיר� מילר

אני חושב , אני שולל את זה מכל וכל. הי מנוחה נכונ"שייעשה בנפרד ע

  . החלקות2+י העירייה ב"שהפיתוח צרי# להיעשות ע

  ? זה הנושא לדיו� היו� :עמוס גבריאלי

  . א� עושי� פיתוח נפרד זה נושא לדיו� :עמיר� מילר

  . גיא מבלבל, לא עמיר� מבלבל :אייל יוניא�

 בתי 2+ אות� קריטריוני� בי"עפ, אני אומר שהפיתוח צרי# להיות אחיד :עמיר� מילר
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צר יותר או כל , ולא יהיה מקו� שיהיה רחב יותר,  החלקות2+העלמי� או ב

לגבי המנוחה הנכונה . אני לא בעד ההפרדה הזו, לכ�. מיני דברי� כאלה

אבל לא לגבי ההפרדה בנושא , אז אני בהחלט שות% ליתר הדעות, עצמה

  . רי#זה דבר הנדסי שצרי# להתבצע כמו שצ. הפיתוח

  ? אני יכול לענות :אייל יוניא�

  . אייל, בבקשה :חמו�יהודה ב�

זה עוד לא , זו בעצ� הדרישה, גיא בלבל והוא צודק, רק מילה אחת :אייל יוניא�

כדי ללמוד אי# מנהלי� בית , אנחנו היינו בתל רגב באזור חיפה. הסיכו�

קבורה של הוק� ש� תאגיד . יש ש� בית עלמי� שהוא מודל לחיקוי. עלמי�

  .  רשויות ומועצות מקומיות9

  . כדאי לכול� ללכת לבקר ש� :חמו�יהודה ב�

יש ש� ג� קבורה אזרחית וג� קבורה , זה מודל לניהול בית עלמי� :אייל יוניא�

עוד לא יישמנו , נסענו לש� כדי ללמוד ויש הרבה מה ללמוד. אורתודוכסית

גיא .  דברי� שוני�2 זה מה שאני מדבר ומה שגיא מדבר. אבל אנחנו למדנו

ה� רוצי� , מדבר על זה שברגע שהוא מקבל את השטח בתו# החומות

. י עיריית כפר סבא"י מפרט שיינת� ע"לעשות את העבודה בתו# החומות עפ

  . אבל זה מה שקורה בתל רגב, זה עוד לא הוחלט

  . התכנו� ההנדסי הוא משות% :סיימו�  גולדמ�

כדי שהוא יוכל בכלל , אני מדבר עכשיו.  הוא אותו תכנו�התכנו� ההנדסי :אייל יוניא�

כל מי שהיה בבית העלמי� פרדס . יש ש� הפרשי גובה, לעלות על השטח

, כדי שנוכל להמשי#. 6לכיוו� כביש , ההמש# שלו הוא לכיוו� מזרח, חיי�

זה , אז עבודת תשתית שזה יהיה באותו גובה, ר" מ4יש פשוט הפרש של 

, מה שהוא התבלבל. שהוא יעשה, י� בעיה לא לעשות אותועכשיו לי א. הכל

להבדיל מהאורתודוכסי שש� אנחנו הולכי� לבנות בתו# בית העלמי� גופא 

במנוחה נכונה ה� רק עושי� את התשתית של , ג� את התשתית לקברי�

, א� ייחת� הסכ�. ואנחנו לא נוגעי� בתוכו, האדמה שיהיה באותו מפלס
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אני אשמח מאוד שסיימו� , י מקווה שייחת� הסכ�עוד לא נחת� הסכ� ואנ

  .  יש למנוחה נכונה לצערי כ� בעיה של כס%–יעזור לחתו� את ההסכ� 

  . אסור לו, הוא לא יכול לעזור :יעקב אוחיו�

  ? למה :סיימו�  גולדמ�

, אני לא משפט�. אני חוזר בי, סליחה, סליחה, יכול להיות. הוא התפטר, לא :אייל יוניא�

  . עמיר�, דלזה ההב

  . חלק מהפיתוח הכולל הכוונה היא ללכת לבית העלמי� של קבע :חמו�יהודה ב�

  . בואו נדבר על העניי�, אנחנו גולשי� יותר מידי  :אברה� מולה

  . זה כל העניי�, אישור להגדלה :אייל יוניא�

  . 50%הגדלה של  :רינה פז

  ? פה אחד :חמו�יהודה ב�

  .  שאני לא משתת% בהצבעהרק שיהיה רשו� :עמוס גבריאלי

  . אוקיי :חמו�יהודה ב�

  . לא בדיו� ולא בהצבעה :עמוס גבריאלי

  . אני נמנע, אני מבי� את החשיבות של העניי� :אמיר גבע

  . אני ג� :סיימו�  גולדמ�

מי בעד . עמוס גבריאלי לא משתת% בהצבעה, לצור# העניי� לפרוטוקול :חמו�יהודה ב�

  . ת ידוירי� א? לאשר את ההגדלה

  ? להקריא :אייל יוניא�

  . בבקשה תקריא :חמו�יהודה ב�

  הצבעה

עמיר� ,  לויטהאריק, אבינוע� גרנות, אריה אברה�,  יעקב אוחיו�:בעד 

  . יהודה ב� חמו, רינה פז, אברה� מולה, מילר

�  סיימו� גולדמ�, אמיר גבע: נמנעי

  עמוס גבריאלי לא השתת- בהצבעה
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 פיתוח � �%50אחד הגדלת חוזה ע� הקבל� רז אחרק בפה מאשרי�  :  583 ' מסהחלטה

  .מקומות קבורה

  

  . הישיבה נעולה, תודה רבה :חמו�יהודה ב�

  . כולנו מרגישי� כמו# :עמוס גבריאלי

�  ? אפשר להזמי� את חברי המועצה :אריה אברה

  ? למה :חמו�יהודה ב�

�  ?  למאי19+לאירוע של ה :אריה אברה

  ? 19.5+ יש במה. בבקשה :חמו�יהודה ב�

�חברי . הארצי בישראל' ליונס'קונצרט של ה,  למאי יש פה תחרות19 :אריה אברה

זה . טפ� ומה שאת� רוצי�, ילדיה�, המועצה מוזמני� חינ� ע� נשותיה�

ואני מציע ומבקש מכמה שיותר חברי מועצה להגיע , יהיה בהיכל התרבות

  . לאירוע הזה

תאשרו הגעה ושיהיה , מנות מסודרות לחברי המועצהאני מציע שתוציאו הז :חמו�יהודה ב�

  ? זה בהיכל אצלנו. לה� מקו� שמור

�  . כ�, בהיכל :אריה אברה

ב� זוג בת , לשמור לו מקו�, לעשות בדיקה מי מגיע מי לא. תשמע לי, אריה :חמו�יהודה ב�

  . זוג

�  . תודה רבה. תודיעו כמה שאפשר יותר, לאחרי� ג� בלי כס%  :אריה אברה

מה את� , חברי�? אולי נביא אות� בישיבה הבאה, הצעות לסדר ושאילתות :חמו�דה ב�יהו

זה , כרמלה,  שלה היו�� שלנו מחתנת את הבעובדת הנקיו�?  אומרי�

אני שואל את החברי� הא� אפשר לדו� בזה , אני לא צוחק. ברחובות

  ? בישיבה הבאה

כדי ? ות ראשונות בסדר היו�אתה יודע למה שאילתות והצעות לסדר מופיע :גל�גיא ב�

  . שלא תעשה את המניפולציות שאתה מנסה אולי לעשות כרגע
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  . שאילתות. 1  

  

  . בבקשה אייל, שאילתות. תודה רבה, חברי� :חמו�יהודה ב�

  ? והשאלה היא למה, ראש העיר כמעט מעודד אתכ� ללכת :גל�גיא ב�

�  ? אז למה אתה לא הול# :אריה אברה

  . הגשתי אות�כי אני :גל�גיא ב�

  .תמשי# עמוס. בואו? את� רוצי� שנצא דקה :חמו�יהודה ב�

  . אתה אמור להשיב על השאילתות :גל�גיא ב�

  . היא כבר ניתנה? אתה חושב שאני ממציא תשובה עכשיו :חמו�יהודה ב�

למע� הסר ספק אני מבקש , אייל. אני חושב שאתה ממציא תו# כדי תנועה :גל�גיא ב�

יצאתי ולא לקחתי חלק , ול שאחרי שסיימתי את דבריישיירש� בפרוטוק

  .  מהישיבה בנושא בית העלמי�

  

  .�05.02.07הוגשה ב, ר אמיר גבע בנושא ועדת הנהלה"שאילתא של ד  

  

הפרק השמיני בפקודת העיריות מציי� מה� ועדות החובה הכלליות שיש "

כב  בפקודה מפרט את הר147סעי% . להקי� ע� כינונה של מועצת העיר

, ועדת הנהלה ומציי� בי� היתר כי חברי ועדת ההנהלה יהיו ראש העירייה

  .סגניו וחברי מועצה אחרי� שהמועצה תקבע את מספר� ותבחר אות�

  :לאור האמור לעיל אבקש לשאול

מדוע לא הוקמה באופ� רשמי עד כה ועדת הנהלה כמתחייב מפקודת  .1

  .העיריות

 .ה תחלי% לוועדת הנהלההא� פורו� הסגני� שמתכנס מעת לעת מהוו .2

 הא� אי� מקו� לתת לפורו� זה מעמד רשמי של ועדת הנהלה ולהביא  .3
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 ." בפקודת העיריות147את הרכבה לאישור המועצה כפי שקובע סעי% 

  

  תשובת ראש העיר

  : לפקודת העיריות קובע147סעי% 

עה שתפקידה  לבחור מבי� חבריה ועדת הנהלה קבורשאיתהמועצה   .א

  ..רייהלייע$ לראש העי

סגניו וחברי מועצה אחרי� , חברי ועדת ההנהלה יהיו ראש העירייה  .ב

 .שהמועצה תקבע את מספר� ותבחר אות�

  

אשר , ולא ועדת חובה,  ועדת הנהלה הינה ועדת רשות–במילי� אחרות 

וכ� ועדה לכל עניי� , תפקידה ייעו$ לראש העירייה בנוגע לביצוע תפקידו

הרי " לפורו� סגני�"בכל הנוגע  .שאינו בסמכותה של ועדה אחרת

מקו� בו החליטה , שממילא חבריו מהווי� חברי� בוועדת הנהלה

  . המועצה להקימה

  

  ? אי� ועדת הנהלה, בקיצור :אמיר גבע

  . לא :אייל יוניא�

  . הרי שממילא חבריו מהווי� חברי� בוועדת הנהלה, אבל כתוב :גל�גיא ב�

  . אבל היא לא החליטה, מהמקו� בו החליטה המועצה להקי :אמיר גבע

  ? רשמית אי� :גל�גיא ב�

י פקודת "לוועדת הנהלה עפ, הכוונה לוועדת הנהלה א� היתה קיימת :אייל יוניא�

  . העיריות

  . היתה קיימת תיאורטית :גל�גיא ב�

  . נכו� :אייל יוניא�

  

  



  .י   09.05.2007  55  מועצה מ� המניי� 

  .�12.02.07הוגש ב, שאילתא של אבינוע� גרנות בנושא בית ספר שובו  

  

הוצא ,  באזור התעשייה10החרושת ' הפועל ברח" שובו"ס "כנגד בי"

מר שמואל , ל משרד החינו#" צו סגירה עליו חתו� מנכ5.10.06בתארי# 

  .אבואב

א% כי חלפו מאז הוצאת צו הסגירה ארבעה חודשי� ממשי# בית הספר 

משרד . שכ� צו הסגירה כנגד בית הספר אינו נאכ%, לפעול באי� מפריע

פת צו הסגירה היא באחריות הרשות המקומית החינו# טוע� שאכי

, "שובו"מנהל קשרי חו$ של רשת , אוהד גריינר. שבתחומה מצוי בית הספר

צוטט בעיתונות המקומית אומר ביחס לצו הסגירה כנגד בית הספר כי 

ברישיו� להפעלת בית הספר מתעכב שכ� טר� נדונה בקשת הרשת שהוגשה 

  .לוועדה המקומית לתכנו� ובניה

  :ור האמור לעיל אבקש לשאוללא

מה . הא� הגישה רשת שובו בקשה במסגרת הוועדה לתכנו� ובנייה .1

  .עמדת העירייה ביחס לבקשה זו

מדוע ממשי# לפעול בית הספר באי� מפריע למרות שהוצא כנגדו צו  .2

 .הסגירה לפני ארבעה חודשי�

באילו צעדי� נקטה העירייה על מנת לאכו% את צו הסגירה ומתי  .3

# תביא העירייה לסגירת בית הספר הפועל ללא רישיו� באופ� להערכת

 .מעשי

 כיצד מוודאת העירייה –מכיוו� שמדובר בבית ספר הפועל ללא רישיו�  .4

כולל , "שובו"היבטי� הקשורי� בבטיחות וביטחו� הילדי� של 

 ."הבטיחות באזור המבנה של בית הספר
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  תשובת ראש העיר

    עמדת העירייה תבוא . תכנו� ובניההוגשה בקשה במסגרת הוועדה ל. 1

  .לידי ביטוי בוועדה תלויה בהתנגדויות ככל שיהיו    

         י משרד החינו# ועליו היה לפנות למשטרה לש� "צו הסגירה נית� ע 2, 3

  " שובו"ככלל יש בעיות פיקוח על בתי ספר ו. אכיפת הצו שהוציא    

  .חד מה�    

  עירוני על מוסדות חינו# שאינ� מוכרי�  ככלל ישנה בעיה של פיקוח .4

  י משרד החינו# מהטע� הפשוט שמשרד החינו# לא מפקח והרשות "ע    

  .ג� כ� לא מאחר אינ� נדרשי� לרישיו� עסק    

  

 3כיוו� שמלפני . תשמע אותה טוב, יהודה, שאלת ההמש# שלי היא כזאת  :אבינוע� גרנות

מאחר ומאז , פתיחת בית הספרשני� אני הבעתי עמדה והצעתי לא לאפשר 

 הצעות חלופיות כדי לפתור את הבעיה וא% הצעה לא נדונה בשו� 3הצעתי 

, היו�.  זו היתה אחת הסיבות שלי להתפטרות כמחזיק תיק החינו#–פורו� 

בעקבות העובדה שמה , אני שואל את ידידי יהודה ב� חמו,  שני�3אחרי 

היו� הוא עובדה , ול# ותופחה, בית הספר תפח והל#. שהזהרתי אות# קרה

ואני שואל אות# מדוע אתה לא מקד� את האישור הסופי לפתיחתו , קיימת

זאת , 4וכמוב� שאני כופר בכל סעי% . והפיכתו לבית ספר ככל בית ספר אחר

כמו , אחריותה המלאה של הרשות יחד ע� משרד החינו# להחזיק בתי ספר

שקורה בכל האר$ ע� בתי שהיא אישרה את פתיחתו של הדמוקרטי וכמו 

  . זאת שאלת ההמש#. ספר של שובו

  . על מוסדות שאינ� מוכרי�. זה לא מוכר :אייל יוניא�

  . מוסדות שאינ� מוכרי� קיימי� בכל הערי� באר$  :אבינוע� גרנות

  . אייל,  אבל השאלה הופנתה לראש העיר :גל�גיא ב�

לא כינסו ,  שני� ולא לפני שנתיי�3פני לצערי לא הקשיבו לי ל, השאלה שלי  :אבינוע� גרנות

היו� , בית הספר הל# ותפח, היו�. ועדת חינו# ולא מועצת עיר בנושא הזה
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 לא 20 משפחות שולחות ילדי� כפר סבאי� ועוד 100. הוא עובדה קיימת

ועיריית כפר סבא יחד ע� , היו� אי� מנוס. מכפר סבא לבית ספר שובו

 צריכי� להתעשת ביחד ולפתור את ,לבנה' אבואב ויחד ע� אברמובי$

 שני� לא 3לפני ,  שני�3זה לא היה המצב לפני . הבעיה של בית הספר הזה

זה המצב היו� ולא סת� אני . אולי היו� באופוזיציה יקשיבו, הקשיבו לי

, לא כדי לשאול רק על הוועדה לתכנו� ובנייה, שאלתי את השאילתא הזאת

  . 2,3,4מות בסעיפי� אלא כדי לא לקבל את התשובות שרשו

אי# זה שלבית הספר הזה שהוא לא מוכר ולא מכירי� , יש לי שאלה אחרת :סיימו�  גולדמ�

  ?  יש לו הצלחה כזאת גדולה–אותו ורוצי� לסגור אותו 

  . היו� אנחנו כבר נמצאי� לאחר מעשה  :אבינוע� גרנות

  ? אולי במקו� לסגור צרי# לעזור, השאלה :סיימו� גולדמ�

 בתי ספר ולא 2 שני� התנגדתי כי סגרנו 3לפני . היו� אתה חייב לעזור  :ע� גרנותאבינו

  . יכולנו לאשר פתיחת שלישי

  ? למרות שה� דוסי� :סיימו� גולדמ�

  . זה לא רק דתיי� ש�, לא  :אבינוע� גרנות

המטרה של שאלת המש# זה ג� , אדוני ראש העירייה. נשאלת שאלת המש# :גל�גיא ב�

כי אולי , אולי תחזור על השאלה. לא לעבור לשאילתא הבאה, לקבל תשובה

  . הוא שכח מה שאלת

אתה מזכיר לי את אותו מגמג� שרוצה . שמעתי את השאלה והבנתי אותה :חמו�יהודה ב�

או : הוא אומר לו. שהוא בא לאותו איש עסקי�  עסוק, #"למכור ספרי תנ

  .  את זהאל תקריא לי. שאתה קונה או שאתה מקריא לי את זה

  ? אתה מכיר אותי כמי שמגמג� :גל�גיא ב�

  . נוא�, נוא�, אתה נוא� :חמו�יהודה ב�

  . בית הספר הזה לא מקבל אגורה שחוקה מהעירייה, אגב עמוס :סיימו� גולדמ�

, נשאלת שאלה? עשית עלי# רוש� של מישהו שכושל בלשונו כשהוא מדבר :גל�גיא ב�

מ� , י פקודת העיריות"לת המש# עפלחבר מועצת עיר יש זכות לשאול שא
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  . הראוי ומ� הכבוד שתשיב

  . יש לי זכות לא לענות :חמו�יהודה ב�

  . יש ל# זכות ג� לשי� פס על האופוזיציה, יש ל# זכות להתעל� :גל�גיא ב�

  . אז זו הזכות שלי :חמו�יהודה ב�

 ולא נות� כבוד ,בתור מי שלא נות� כבוד ולא נות� יחס, אבל ככה ג� תצטייר :גל�גיא ב�

  . למוסד המועצה ולאופוזיציה

  ? אתה חושב שמי שצועק הוא קפט� :חמו�יהודה ב�

? כי אתה מתחמק מהסוגיה הזאת? אתה במפגי� מתעל� משאלת ההמש# :גל�גיא ב�

כי אתה משחק משחקי� של תפוח אדמה לוהט ולא פותר את הבעיה 

  . אי� פה דיו� על זה אבל שיענה? הזאת

  . הוא ידבר בזכות עצמו :אריק לויטה

  .  שני� הוא מתחמק מהסוגיה הזאת3. אבל שיענה :גל�גיא ב�

  . אבל הוא מספיק מכובד לדבר בזכות עצמו :אריק לויטה

  .הוא לא עונה על השאלה, הוא נות� פה תשובה מתחכמת :גל�גיא ב�

  . הוא לא צרי# אות# בתור סנגור פה :אריק לויטה

של ילדי� מבית , יש פה הורי� אגב. ובד וזה לא רציניזה לא מכ, באמת :גל�גיא ב�

ה� מחכי� ,  בערב20:00+מ? שיושבי� פה אתה יודע כמה זמ�, הספר הזה

  .לא כדי שתזלזל בנושא הזה,  שעות3כמעט 

  . או שתוציא אותו או שנוכל לדבר :מוס גבריאליע

  . פשוט ביזיו� :גל�גיא ב�

פשוט . חשוב לי לשמוע כדי לשנות, אבינוע�, הזהבעניי� ? אפשר לדבר, גיא :מוס גבריאליע

הצעקות האלה לא יעזרו ,  לחודש19+על רקע העובדה שיש קונצרט ב, חבל

אתה , תשמע אבינוע�. אני כבר אומר ל#, לנו לשמוע קונצרט לפסנתר

  . בתחילת הקדנציה נלחמת מלחמת חורמה על בית הספר הזה

  . ג� גיא :חמו�יהודה ב�

  . חלילהחס ו :גל�גיא ב�
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  . ולא הקשיבו לי  :אבינוע� גרנות

. אני אחשו% בפניכ� סוד קט�. כי אני אגיד לכ� למה, זה חשוב לדעת את זה :מוס גבריאליע

ואת הישיבה הראשונה ששובו עשו בכפר , אני הייתי פתוח לכל מוסד חינוכי

 אנשי� והגיעו אלי כל 150עשיתי חוג בית של איזה . סבא עשו אצלי בבית

  .  שובו הביתהאנשי

  ? זה היה לפני הבחירות :סיימו� גולדמ�

. אבל זה היה דר# חברי� שלנו שהאמינו בשיטה הזו. לא זוכר מתי זה היה :מוס גבריאליע

 שניות 10+ולכ� ירדתי מזה ב, אני האמת קצת נבהלתי כשראיתי אות� אצלי

את אתה כאיש חינו# ממש יצ, בפ� הפדגוגי אני שואל אות#. אחרי ששמעתי

  . נלחמת מלחמת חורמה, חוצ$

  .  שני� זו היתה טעות3לפני .  פעמי�3אמרתי לו את זה , זו היתה טעות  :אבינוע� גרנות

כי בסופו של דבר התשובה תהיה א� בית ספר , וזו השאלה שמעניינת אותי :מוס גבריאליע

אני ממ# למדתי . כזה צרי# להיות בכפר סבא או לא צרי# להיות בכפר סבא

ג� בגלל סוג , ג� בגלל אזורי רישו�: ת ספר כזה מאל% ואחד טעמי�שבי

  .  אסור שיהיה בכפר סבא+בית הספר 

  . נכו�, נכו� :גל�גיא ב�

  +לא תשכנע אותי :מוס גבריאליע

  . אז למה העירייה לא אוכפת את צו הסגירה :גל�גיא ב�

כי אי� כוח לדבר , לדבראני ג� אפסיק , ואתה יודע מה. אתה מפריע לי, גיא :מוס גבריאליע

לא . תקשיב לאחרי� קצת, אתה אומר דברי טע�. נו, באמת. אית# כבר

הרי לא . יכול להיות שחומה ומגדל שפורמט יקבע תכני� פדגוגיי� לעיר

יכול להיות שמחר יבוא זר� כלשהו ויבנה באישו� ליל בית ספר ויעמיד 

  .עובדה

זה מה שמשפיע על הרוח מי יצביע בעד ומי  הורי� ו3אבל מה לעשות שבאו  :חמו�יהודה ב�

  . נגד

 שנה 50+ל,  שני� קדימה10+כאיש שמתכנ� חינו# ל, אתה אומר שאני כרשות :מוס גבריאליע
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 40 צרי# בעצ� לבנות את המערכת החינוכית שלי בעיר על יסוד +קדימה 

אני אומר ל# שא� .  הורי� שבוני� מוסד חינוכי20 הורי� או 100או , הורי�

יטה היא שהציבור בונה את החינו# בדר# שלו ולא אנחנו בוני� את הש

החינו# כמו שאנחנו רואי� את החינו# כמו שאנחנו רואי� אותו וחושבי� 

  +עליו

תראה לי פורו� אחד שבו ? איפה היה דיו�? איפה היה פה תהלי# בנייה :אבינוע� גרנות

  . פורו� אחדתגיד לי ?  שני�3התקיי� דיו� על בית ספר שובו מלפני 

  .זה מה שאני אומר, אבל אבינוע� :מוס גבריאליע

  . זה הפורו�, המוח של ראש העיר :גל�גיא ב�

  . אבינוע�, אני אגיד ל# איפה :חמו�יהודה ב�

  ? איפה  :אבינוע� גרנות

אתה ג� כ� קבעת . ר ועדת ביקורת שקבע ישיבה ולא בא"קוד� דיברו על יו :חמו�יהודה ב�

ר ועדת "היית יו, שתיי�. אני קובע עובדה, נו# שלא הגעתיישיבה לוועדת חי

  ?  למה לא קיימת+חינו# יותר משנה וחצי 

  . ר ישיבה לא הגעת לכל הישיבות"ג� אתה כיו, יש לי חדשות בשביל# :גל�גיא ב�

  . בניגוד אחד,  לי יש ממלאי מקו� ואני יכול לשלוח אות� :חמו�יהודה ב�

 מסמכי� שהתייחסתי לבעיית שובו והזהרתי אות# 5 מביא ל# אני, יהודה  :אבינוע� גרנות

  . 'ואת דב רקובי$

  ? למה לא קיימת דיו� :חמו�יהודה ב�

יש צו סגירה שנתיי� ואתה לא עושה כלו� . ר ועדה שנתיי�"הוא לא יו :גל�גיא ב�

  . לאכו% אותו

  . לא נתת�, יהודה :חמו�יהודה ב�

לא ברצונו .  זה לא שמשטרת ישראל אומרת?לא בסמכותו לאכו% את הצו :גל�גיא ב�

  . לאכו% את הצו

  ? אי� מה לעשות, בקיצור :אמיר גבע

  . האימפוטנציה העירונית ממשיכה, בקיצור :גל�גיא ב�
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  ? ד חיצוניי� אפשר להוריד"עו.ט עירוני להוריד"קב :חמו�יהודה ב�

  

 הוגשה , ייהי העיר"גיא ב� גל בנושא העסקת עורכי די� חיצוניי� עשאילתא של   

  .�18.03.07ב

  

 הסתיימה עבודת ביקורת חשבונאית שבוצעה עבור 2006בחודש אפריל "

ח אורלי אושר אשר בדקה את תנאי העסקת� של "י רו"משרד הפני� ע

ובה� , 2005 – 2004 רשויות מקומיות לשני� 40 –עורכי די� ורואי חשבו� ב 

סבא + לעיריית כפרלהל� הממצאי� העיקריי� הנוגעי�. סבא+עיריית כפר

  :והמצוטטי� ישירות מתוכנו, ח"אשר פורטו בדו

טויסטר +מתו# כלל הרשויות שבדקנו מצאנו כי משרד עורכי הדי� הררי"

, אשדוד (2005+ ו2004 רשויות מקומיות בשני� 12י "א הועסק ע"מת' ושות

, נס ציונה, סבא+כפר, הוד השרו�, הרצלייה, י�+בת, באר שבע, אשקלו�

  ).קרית אונו ורעננה, פתח תקווה, נתניה

מעיריית , על פי הדיווחי�, את שכר הטרחה הגבוה ביותר קיבל משרד זה

. ל"בכל אחת מהשני� הנ0  מיליו� 2 – 1.7שכר זה עמד על . סבא+כפר

0 ועד למעלה ממיליו� 0 ברשויות אחרות שולמו למשרד זה מאות אלפי 

  ."בשנה

+ יוחד הוא זה שחתמה עיריית כפרדוגמא לחוזה בעל היק% כספי גבוה במ"

 וחל 2003הסכ� זה נחת� בינואר . סבא ע� משרד עורכי הדי� הררי טויסטר

  . 2000רטרואקטיבית מינואר 

0  אלפי 75עומד על , על פי ההסכ�, שכר הטרחה. אי� להסכ� תארי# סיו�

היק% העבודה הוא . מ"בתוספת מע, צמודי� למדד המחירי� לצרכ�, בחודש

ייצוג : ט זה אינו כולל"שכ.  עורכי די�2.5של ,, עבודה בשבוע ימי 5של 

הופעות בועדות ; העירייה בהליכי� משפטיי� המוגשי� ביוזמת העירייה

על שכר . למעלה מתביעה פלילית אחת לשלוש שני�; ערר לתכנו� ולבניה
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  ".נוספי� בחודש בגי� יעו$ לאג% הנדסה0  אלפי 10הטרחה הנקוב התווספו 

  

  :ור רצוני לשאוללאור האמ

מה ? 2006מה גובה תשלו� שכר הטרחה למשרד הררי טויסטר בשנת  .1

? 2006היה גובה תשלו� שכר הטרחה ליועצי� משפטיי� נוספי� בשנת 

ד "או עו/ד יגאל שגיא ו"עו', פרג, מרקובי$+הא�, ד גלר"משרד עו: כגו�(

  ).י העירייה"נוספי� שהועסקו ע/אחרי�

סבא למשרד הררי טויסטר +עיריית כפרמדוע בהסכ� ההתקשרות בי�  .2

הא� תנאי ההסכ� כיו� חופפי� לתנאי� ? לא נקבע תארי# סיו�

 ?ח שאושר"ח של רו"שתוארו בדו

סבא על +מהי העלות הכוללת והמצטברת שהוציאה עיריית כפר .3

עבור + עבור ייעו$ משפטי חיצוני (?2006שירותי� משפטיי� בשנת 

 ).' תובעת עירונית וכו,ש"ייעו$ משפטי פני� עירוני יועמ

הא� הנ# סבור כי לאור העובדה שפועלי� כיו� בעירייה במשרה  .4

וכ� מתמחה משפטית בלשכה , תובעת, ש עירונית"יועמ: מלאה

הרי שיש מקו� להפחית את גובה שכר הטרחה , המשפטית העירונית

מעבר להפחתה הקיימת לעומת התשלו� , טויסטר+של משרד הררי

 "?2005 – 2004שבוצע בשני� 

  

 תשובת ראש העיר

ד "ח של משרד הפני� התייחס לתקופה בה הועסק בעירייה עו"הדו

מטבע . ש"ששימש בו זמנית כתובע עירוני ויועמ, )ד אגולסקי"עו(אחד 

הדברי� הוטלו רוב המשימות המשפטיות לה� נזקקה העירייה על 

  . נותני שירותי�  חיצוניי�

 הינו פועל יוצא מהיק% שכר הטרחה ששול� למשרד הררי טויסטר
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לפיכ# , השירותי� ומספר שעוות העבודה שהוענקו על ידו לעירייה

, השוואה של גובה שכר הטרחה מרשות אחת לרשות אחרת לכשעצמה

איננה מלמדת , מבלי להשוות במקביל את היק% השירותי� שסופקו

  .דבר ומהווה נתו� חלקי שאינו בר השוואה

ררי טויסטר נבדקו לפני ולפני� ונית� תנאי ההסכ� שגובשו ע� משרד ה

ללמוד מחישוב מתמטי פשוט  כי גובה שכר הטרחה  לשעת עבודה א%  

  .נמו# מ� המקובל

  :לעניי� שאלותי# תשובתי הינה כדלקמ�

.  890,0000+ט של   כ"שול� למשרד הררי טויסטר שכ, 2006בשנת  .1

 תשלומי� אחרי� הינ� בגי� פרויקטי� מיוחדי� שהמשרד לקח על

 .עצמו

כאילו אי� בהסכ� ההתקשרות , ח של משרד הפני�"האמור בדו .2

איננו מדוייק , שבי� העירייה למשרד הררי טויסטר תארי# סיו�

ההסכ� קובע במפורש מנגנו� סיו� התקשרות בי� הצדדי� 

 .בהודעה מראש

, 2006+העלות הכוללת שהוציאה העירייה על שירותי� משפטיי� ב .3

, סבא+כי כפר, יש לקחת בחשבו�.  2,488,2980+עומדת על ס# של כ

, אקונומי בינוני ומעלה+היא עיר אשר תושביה הינ� ממעמד סוציו

לפיכ# , ד"או מתעמת עימה מלווה בעו/כל אזרח הפונה לעירייה ו

או הועדה /התביעות התלויות ועומדות כנגד העירייה ו' מס

 .המקומית גבוהה

סבא +ת כפרשכר הטרחה שמקבל משרד הררי טויסטר מעיריי .4

באופ� , 2004+2005הופחת לעומת התשלומי� שבוצעו בשני� 

  .מהותי
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  . כחלק מתשובת ראש העיר, אני רוצה להוסי% עוד מילה אחת :אייל יוניא�

  . כדאי ל# א� אתה מעוניי�, מקור ראשו�, אז אני אוסי% ל# לתשובה :מוס גבריאליע

משרד הפני� הוא לא מכבד את מי ח הזה של "הדו. הדברי� האלה לציטוט :אייל יוניא�

א% אחד לא , ח שבזמנו בכלל ידענו ממנו מהתקשורת"זה דו. שחת� עליו

כשפנינו למשרד הפני� ביו� שהוא צוטט . ביקש את תגובת העירייה

ח הזה הודל% "הדו. ח אפילו עוד לא פורס�"אמרנו לנו שהדו, בתקשורת

אז זה רק , חבל מאודא� זה פיקוח הבקרה של משרד הפני� אז . לעיתונות

  . לצור# העניי�

מ ע� מי שהיה אז "שבשעתו נתבקשתי לנהל מו, דבר אחדאני אוסי%  :מוס גבריאליע

  . י משרד  טויסטר"מוסמ# ע

  . יש החלטת מועצה :אייל יוניא�

אני מכיר את כל משרדי עורכי הדי� שעובדי� . מ"ניהלתי מו. נכו�, נכו� :מוס גבריאליע

אני , ורבי� יושבי� בפני ג� כבורר או כמגשר, קומיותבאר$ ע� רשויות מ

טויסטר +שמשרד הררי, אני רוצה להגיד ל#. מכיר אות� לפני ולפני�

אני . שנחשב היו� אולי למוביל באר$ בתחו� של ייעו$ לרשויות מקומיות

כי אני רוצה לשמור על מכובדות של ', אולי'רוצה להיות זהיר ואני אומר 

הטוב 'ואני אומר רבי� יגידו , ד ברמה בלתי רגילהבהחלט משר. ההמלצה

כשאני עוקב .  לעיריית כפר סבאאילע ולאילענות� רמת שירותי� ל. 'באר$

כי מה , אחרי באמת החיסכו� העצו� שה� עושי� לנו בהליכי� משפטיי�

עור# .  ה� עושי� עבודה יוצאת דופ�+שאנחנו רואי� זה את קצה הקרחו� 

כי אלה , יש תיקי� שנולדו להפסיד אות�,  תיקדי� לא מנצח או מפסיק

אבל מה שה� מצליחי� להשיג מתיקי� . תיקי� שאי אפשר לנצח בה�

אני . ג� ברמה שלה�, קשה לומר שעורכי די� אחרי� היו עושי�, קשי�

חשוב שנוכח העובדה שיש מערכת יחסי אמו� כל כ# טובה לאור# השני� 

, התשלו� שנית� לה�. ירות מעולהיש לנו ש, איתנו כמו ע� רשויות אחרות
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, לא רוצה להגיד נמו#, במונחי� של יועצי� משפטיי� ברמה הזו אחרי�

מה . under-statement+ואני אומר את זה   ב, אבל הוא בהחלט לא מרשי�

נוכח מדיניות חסימת הכיס ועצימת העי� של , 2006+שמקבלי� או קיבלו ב

  אומר שבעניי� הזה משרדאני, ל בעניי� של צרכי� של ספקי�"המנכ

אני אומר את זה . טויסטר באמת עושה לנו שירות טוב במחיר צנוע מאוד

  . ר אופוזיציה בשעתו"כי בדקתי את זה ג� כיו, למועצה בלב שקט

  . אבל השכר טרחה שלה� עוד ירד מתקופת# :אייל יוניא�

  . והוא עוד ירד על מה שאז בדקתי, אני אומר :עמוס גבריאלי

  . לנוכח המדיניות של הקצב, הוא אמר :חמו��יהודה ב

ואני אומר . חסימת הכיס ועצימת העי� ביחס לצרכי� של ספקי�, אמרתי :עמוס גבריאלי

  . העירייה מתנהלת סבירשבעניי� הזה באמת , ל#

א� מישהו פירש לא נכו� את אופ� הניסוח השאילתא , אני רוצה להגיד כ# :גל�גיא ב�

טויסטר +צועית באיכות המשפטית שמספק הרריכאיזושהי הטלת דופי מק

אז בטח לא לכ# התכוו� המשורר שכתב את השאילתא , לעיריית כפר סבא

 יפרובלמטל דופי מאוד "פה הטיל המנכ, יחד ע� זאת. וזה עבדכ� הנאמ�

שמעתי , אייל. באמינות המשרד, ח שעליו נסמכה השאילתא"ת הדובאמינו

רי זה ראש העיר יעיר לי שאני מארי# אח, אות# בקשב רב ולא קטעתי אות#

אבל אני נסמכתי על מה . שאני כאמור לא אוהב לעשות את זה, בדבריי

המסמ# הזה שאפשר אולי , ח או אי# שלא תקראו לזה"והדו, שקראתי

 מדבר בש� עצמו ומעלה על פניו כמה +להטיל בו דופי מקצועי כזה או אחר 

. טויסטר לעירייה+תהיות בכל הקשר להתקשרות בי� משרד הררי

אחת התהיות היא נושא סיו� , בהתחמקות מעט אלגנטית אני חייב לומר

ואני לא אומר , אני לא מכיר התקשרות. ההעסקה בי� העירייה לבי� המשרד

אבל מספיק הדיוט לדעת שמאוד ,  כמי שמבי� בחוזי� מעט מאוד+כמשפט� 

דה שיש כפי בעצ� העוב. נדיר ליצור התקשרות בלי תארי# חוזה מוגדר

, יש מנגנו� סיו� התקשרות אבל אי� תארי# מסודר, שמנוסח פה בתשובה
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  . אני רואה בזה פג� מסוי�

  . זה מקובל, גיא :עמוס גבריאלי

ח טרחה לציי� את זה כמשהו שהוא לא "שכותבת הדו, זה כל כ# מקובל :גל�גיא ב�

  .כי כ# זה נכתב, אז אני מציע שתקראו. מקובל ומגונה אפילו

  . ח פופוליסטי שהל# לעיתו�"זה דו :יל יוניא�אי

  +היא כל כ# לא מקצועית אייל וכל כל שפלהח "יכול להיות שכותבת הדו :גל�גיא ב�

  . לא אמרתי שהיא שפלה :אייל יוניא�

שאפשר באופ� גחמתי לבטל בהינ% יד את כל מה שהיא , וכל כ# לא רצינית :גל�גיא ב�

  .אמרה

  . יא לא רציניתלא אמרתי שה :אייל יוניא�

אני חבר מועצת עיר שבוח� בפריזבה של אופוזיציה , ויש כבוד, ע� כל הכבוד :גל�גיא ב�

  . וביקורת את העניי�

  ? שאני ארבי$ לו? מה אתה רוצה ממני :חמו�יהודה ב�

  . אתה לא צרי# בכלל לדבר. הוא תמיד טע� שצרי# לעבוד לפי החוק :אייל יוניא�

  .  שאילתות של כל חבר מועצה2אתה אמור להביא , אייל, לפי החוק ג� :גל�גיא ב�

  . י החוק"אני פועל עפ :אייל יוניא�

  . ומשו� מה יש שאילתא אחת שלי ושאילתא אחת של אמיר גבע :גל�גיא ב�

  . אתה טועה, לא :אייל יוניא�

  . נדבר? אתה רוצה לדבר על החוק :גל�גיא ב�

מגלי� , מתו# כבוד אלי#.  דקות25 זה היה לפני ,א� לא היינו מגלי� עניי� :עמוס גבריאלי

  . גיא, אתה הורס לנו. עניי�

א� נוצרה מציאות , ע� כל הכבוד, אני אומר כ#. אני מסיי� את דבריי :גל�גיא ב�

שבמקביל לעורכי הדי� החיצוני מונתה יועצת משפטית שג� מפירותיה 

יננסי ג� היית מצפה שמשקל הכובד הפ, המקצועיי� כל העירייה נהנית

+נשאלת בשאלה אחת מה גובה שכר הטרחה להררי, אייל. יהיה בהתא�

לא . טויסטר ומה גובה תשלו� שכר הטרחה ליועצי� משפטיי� נוספי�
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ציינת רק להררי , ענית בשאלה הראשונה מה גובה שכר הטרחה לנוספי�

  . טויסטר

  . אני אענה ל# :חמו�יהודה ב�

  . לשאלה הזאתאני רוצה תשובה רשומה  :גל�גיא ב�

  . אני אענה ל# :חמו�יהודה ב�

 שאילתות של מר גרנות 2מדוע הובאו , ואני בכל זאת מבקש לקבל תשובה :גל�גיא ב�

  ? בניגוד לפקודת העיריות, ורק שאילתא אחת של מר גבע ושלי

 מיליו� 2.4הסכו� של , לגבי שאלת השלמה לא לשאילתא, אני חוזר ואומר :אייל יוניא�

  .  שול� לכל היועצי�2006בשנת 0 

  ? כ"בסה :גל�גיא ב�

  . כ� :אייל יוניא�

  

  . הצעות לסדר. 2  

  

יפתח אלגוב ואבינוע� גרנות בנושא איגוד , גיא ב� גל, הצעה לסדר של אמיר גבע 

.�28.01.07הוגשה ב, ערי� לכיבוי אש  

  

י� לאחרונה התרבו פרסומ. הצעה לסדר איגוד הערי�)"מקריא ההצעה ( :אייל יוניא�

בעיתונות המקומית בדבר סכסוכי� בי� הרשויות השונות המאוגדות 

הוד השרו� ויישובי� , רעננה, סבאכפר :  אתהכולל, באיגוד ערי� לכיבוי אש

  . נוספי� בסביבה

ר האיגוד "בי� היתר עלו טענות קשות כנגד ראש העיר ב� חמו המכה� כיו

עוזי כה� , ריית רעננהר האיגוד וממלא מקו� ראש עי"י סג� יו"שנשמעו ה� ע

ר ועד העובדי� של "ר איגוד הכבאי� הארצי מר יואב גדסי וכ� יו"י יו"וכ� ע

  . כיבוי אש מר גבי בוקובזה

  :עיקר הטענות של הנוגעי� בדבר התייחסו לבעיות הבאות
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  .ר האיגוד"חוסר שביעות רצו� מהתנהלותו של ב� חמו כיו* 

  ת וגורמי המקצוע בישיבות חוסר שיתו% חברי האיגוד מהערי� השכנו* 

  .החלטות האיגודו                           

  .פגיעה בהערת שכר לכבאי האיגוד* 

  . חוסר טיפול הול� בחובות של ערי� החברות באיגוד* 

לאור האמור לעיל נבקש להביא בפני מועצת העיר את הצעת ההחלטה 

עיר בישיבת ר איגוד כיבוי אש יגיש למועצת ה"אש העיר כיור: הבאה

ח יכלול את "הדו. ח בדבר איגוד הערי� לכיבוי אשר"המועצה הקרובה דו

. בעיותיו הכלכליות והדרכי� לפתרונ�, מבנה העובדי�, תקציב האיגוד

החל משנת . ח ילווה בסקירה בעל פה של ראש האיגוד ודיו� במועצה"הדו

ח יישלח בטר� "הדו,  הסקירה תבצע אחת לשנה במועד קבוע2008

   ".שיבההי

  

  . אני עדיי� מחכה לתשובה בעניי� השאילתא הנוספת :גל�גיא ב�

  . תקבל תשובה, תקבל תשובה גיא :אייל יוניא�

בישיבת ועדת ? מתי אני אקבל תשובה. אני לא חושב שזה הגו� לעבור :גל�גיא ב�

  ? כספי� הבאה

  . ליחהס, אוקיי? יש איזו שאילתא שהיתה צריכה לעלות ולא עלתה :אייל יוניא�

אי� לי טענה . אנחנו צריכי� להתחנ� על זכותנו? אז מה הבעיה להגיד את זה :גל�גיא ב�

  . אבל למה אי אפשר לתת תשובה בזמ� אמת לשאלה, אל מיכל

  ? לא, במועצהאנחנו בעד לעשות דיו� , קוד� כל לגבי כיבוי אש :אייל יוניא�

  . פע� בשנה יהיה דיו� :חמו�יהודה ב�

  ?  מהעל :גל�גיא ב�

  . על הכיבוי אש :אייל יוניא�

  .  יהיה דיו�2008+ב :חמו�יהודה ב�

אבל , אני מצטער שאני טרח� ונודניק. קוד� כל לא קיבלתי עוד פע� תשובה :גל�גיא ב�
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למרות , לא קיבלתי תשובה למה עדיי� לא נענתה השאילתא השנייה שלי

  . שהיא צורפה לסדר היו�

לגבי ההצעה לסדר של . אני אחזור, ת� לסיי� את ההצעה. אני אענה, רגע :אייל יוניא�

, א� אני מבי� נכו� את מה שאומר ראש העיר. ח"יש כבר דו, גיא, כיבוי אש

  . מבחינתו אי� בעיה לקיי� דיו� פע� בשנה לגבי כיבוי אש

  . כל דצמבר יהיה דיו� :חמו�יהודה ב�

 הצעת ההחלטה כפי שאת� מוכני� להסכי� לנוסח, מה שאתה אומר זה :גל�גיא ב�

  . אני רוצה להקריא אותה ברשותכ�? שנוסחה

  . הקראתי אותה :אייל יוניא�

או :  אפשרויות3יכולות להיות , בסופו של דבר לגבי הצעה לסדר, תראה :גל�גיא ב�

או שמקבלי� לגביה החלטה ששונה ממה , שהיא מוסרת מסדר היו�

א� ,  רוצה להבי�אני. או שמאמצי� את הצעת ההחלטה המוצעת, שמוצע

אני רוצה שנוסח , אתה רואה בעי� יפה כ# אני מבי� את מה שהוצע כא�

הצעת ההחלטה כפי שהוא מנוסח אחד לאחד יובא פה להצבעה ותהיה 

. תגיד, וא� יש ספק לגביה או אי הסכמה. החלטה רשמית של המועצה הזו

  .  בוא נעלה אותה+אבל א� לא 

, אוקיי. ח שנתת הוא לפי הצעת ההחלטה"הדו? לא, תח שנת"זה הדו, אבי :אייל יוניא�

  . התשובה היא כ�

אז אני מבי� מדברי# שכפי שמנוסחת הצעת ההחלטה זו תהיה ההחלטה  :גל�גיא ב�

  . הרשמית

  . כ�, כ� :אייל יוניא�

  . רק אל תעביר את זה לוועדת כספי� ותמשו# את זה חצי שנה. תודה רבה :גל�גיא ב�

אני לא מבי� למה צריכי� לדו� כל שנה בנושא איגוד , שענו לו ככהלמרות  :עמיר� מילר

זה , הבקשה ידונו בכל נושא איגודי הערי� א� זה חשוב. ערי� לכיבוי אש

  . זה לא איגוד ערי� יחיד שהעירייה שותפה בו. לא איגוד הערי� היחידי

  . זה האיגוד היחיד שיש איתו בעיות :גל�גיא ב�
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  .לא יחידי באיגוד הזהאבל אתה  :עמוס גבריאלי

  . אנחנו מקיימי� דיו� על ההצעה. יש לו אחריות, ר האיגוד"הוא יו :גל�גיא ב�

  . להעי% את זה :עמוס גבריאלי

אנחנו מתקצבי� , כמו שיהיה פה דיו� על חברת ספיר ועל החברה הכלכלית :חמו�יהודה ב�

  . חלק מהאיגוד ואנחנו נביא לדיו� סקירה על פעילות האיגוד

  . בתקציב השנתי תכניס את זה :יר� מילרעמ

  . אי� בעיה, אז נעשה את זה בתקציב השנתי :חמו�יהודה ב�

. אמרת שאתה מאמ$ אותה, לפי ההצעה זו ישיבת המועצה הקרובה :גל�גיא ב�

אבל כבר , כי כנראה יש ספק מה היא אומרת,  אותהאני אקריא, ההצעה

שראש , עליה פה אחדהצעת ההחלטה אומרת והסכמנו . הסכמת� עליה

, ר איגוד כיבוי אש יגיש למועצת העיר בישיבת המועצה הקרובה"העיר כיו

, א� אתה רוצה לשנות את ההחלטה. ח בדבר איגוד ערי� לכיבוי אש"דו

, ח יכלול את תקציב האיגוד"הדו: אבל מה שההצעה אומרת. זאת זכות#

  . בעיותיו הכלכליות והדרכי� לפתרונ�, מבנה העובדי�

כל . 2008התכוונתי לעשות אותה בדצמבר ', קרובה'לא שמתי לב למילה  :חמו�ודה ב�יה

  . 2008שנה בדצמבר 

  . ח מצור%"הדו, ח"יש דו, כל שנה :אייל יוניא�

  . אז בואו נקיי� את הדיו� היו� :גל�גיא ב�

  . ל"תעשו את הדיו� כשאני בחו :סיימו� גולדמ�

. על הנושא של ההצעה לסדר של גל ב� גל, דיו�תהיה הצבעה על ה, חברי� :חמו�יהודה ב�

סקירה חובתי לתת לחברי . אני מציע שלא יהיה דיו� אלא תהיה סקירה

דיו� לא יהיה פה . מכיוו� שאנחנו מתקצבי� חלק מהאיגוד, המועצה

. מהטע� שעמיר� ועמוס אמרו שקיימות פה עוד רשויות ששותפות לעניי�

 אקבע או בישיבת התקציב כמו בזמ� שאני, מי בעד לקיי� אחת לשנה

  . תודה רבה. ירי� את ידו? שעמיר� אמר נושא של סקירה על איגוד ערי�

  . פה אחד. בפורו� של מועצת העיר :גל�גיא ב�
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פע� לכיבוי אש  לקיי� סקירה בנושא איגוד ערי� אחדמאשרי� פה     :584 ' מסהחלטה

  . בשנה

  

  . תודה רבה. ירי� את ידו? יא ב� גלמי בעד להסיר את ההצעה של ג :חמו�יהודה ב�

  . אתה לא צרי# להסיר ברגע שאישרת את זה :גל�גיא ב�

  . לא לקבל אותה,  אותההסירלא ל. אז תודה רבה :חמו�יהודה ב�

  . הכי קל, תסיר אותה מראש :גל�גיא ב�

  . נו, המטרה של# זה לעיתו� :חמו�יהודה ב�

  .פוזיציההמטרה של# זה לסתו� את הפה לאו :גל�גיא ב�

  . ל# :חמו�יהודה ב�

  . ולא לתת לה קרדיט חלקי אפילו :גל�גיא ב�

  .ל#, לא לאופוזיציה :חמו�יהודה ב�

  . הוכחת שמה שמניע אות# זה עניי� אישי בלבד. לי באופ� אישי :גל�גיא ב�

�  . אפשר שהשיחות האלה ביניכ� יהיו בחדר אחר, תגידו :אריה אברה

  . ובהוכל אחד לפי ג :חמו�יהודה ב�

שאני נחות ממ# זה , הדבר היחיד שאני יכול להודות בפה מלא, תראה :גל�גיא ב�

  . בגובה שלי

�זה כבר מתחיל , די. אולי תעשו את השיחה הזאת במקו� אחר, סליחה גיא :אריה אברה

  . לעלות לי על העצבי� כל הסיפור הזה

  . אתה יכול ללכת הביתה :גל�גיא ב�

�א� אתה היית הול# , אני מציע. תה משלח אותי ג� הביתהתודה רבה שא :אריה אברה

  . תיפגשו בחדר אחר תגידו מה שיש לכ� אחד מול השני. הביתה אז היה דיו�

  . שיפסיק לזלזל באופוזיציה :גל�גיא ב�

�  . זה לא קשור לישיבה פה במועצה :אריה אברה

  . דרכייאני ג� אשנה את , שראש העיר יפסיק לזלזל באופוזיציה :גל�גיא ב�

�  . אתה פוגע פה בכל החברי� :אריה אברה
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  . נורא מצטער :גל�גיא ב�

  . הוא מבלבל את המוח שעתיי�, ישיבה שצריכה להיות רבע שעה, די :אייל יוניא�

  . תתרגלו :גל�גיא ב�

  

הוגשה ,  העירוני קיו� מכרז לניהול הקונסרבטוריו��שאילתא של אבינוע� גרנות   

  .�06.03.07ב

  

 פניי אלי# לראשונה במכתב בבקשה להבהיר מדוע + 2006בחודש נובמבר " :יא�אייל יונ

  . לא נבחר מנהל הקונסרבטוריו� החדש במכרז פתוח

לו מכותבי� היועצת המשפטית ,  פניתי בשנית במכתב רשמי2006בדצמבר   

מדוע אינני נענה ומדוע לא מתקיי� , של העירייה ומבקר העירייה בשאלה

  . סרבטוריו�מכרז לניהול הקונ

 אלא תגובה כלשהי +עד היו� לא קיבלתי תשובה מפורשת לנושא   

  :בעיתונות

  י עיריית "זאת חר% העובדה שהקונסרבטוריו� הוא מפעל חינוכי נתמ# ע. 1  

  .ניזו� מכספי תושבי העיר,    כפר סבא    

   הדורש כי +י משרד החינו# "זאת חר% העובדה שהקונסרבטוריו� נתמ# ע. 2  

  .                       מנהלי מוסדות כאלה ייבחרו במכרז פתוח     

  זאת חר% חוק המכרזי� והנוהל התקי� המחייב מכרז לתפקיד כה בכיר . 3  

  .                             וחשוב בעיר כפר סבא

  :אי לכ# אני מבקש לדעת  

ל הא� הנ# מתכנ� לדרוש מחברת ספיר להקי� מכרז פתוח ורשמי לניהו  

ומיה� חברי ועדת ,  למתי מיועד המכרז+וא� כ� ? הקונסרבטוריו� העירוני

  "?המכרזי�

  

  תשובת ראש העיר  
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נוכח זעזועי� קשי� שעברו על הקונסרבטוריו� לפני שנתיי� וחצי לאחר . 1  

החליט דירקטוריו� ספיר למנות , עזיבתו במהל# השנה של המנהל הקוד�

ריב כמנהל הקונסרבטוריו� וזאת במקומו של מר פרימו את שמעו� ויינ

לש� עצירת הסח% שנגר� עד אז ביחסי� בי� גופי , לתקופת ביניי�

  .המוסיקה השוני� בעיר ולעידוד תחושת המורי�

יאמר במפורש שבשאילתא שהופנתה על ידי מר דני וייס למשרד החינו# . 2  

אלא שעל , לא נאמר שיש צור# במכרז כזה או אחר לצור# בחירת מנהל

  .נהל לעמוד בתנאי ס% שבה� עומד ג� עומד המנהל הנוכחיהמ

, ר יעל שי"ר הדירקטוריו� לבי� ד"בתיאו� שנעשה בי� יו, ע� זאת. 3  

הוחלט כי לאחר תקופה של שנה יתקיי� , המפקחת על החינו# המוסיקלי

  . מכרז לבחירת מנהל קבוע וזאת בהתא� להחלטת הדירקטוריו�

אחר הכנת דרישות המכרז עתיד שבתקופה הקרובה ול, מכא�. 4  

הדירקטוריו� לקיי� מכרז לבחירת המנהל כאשר היושבי� בוועדת 

העומד ג� בראש , ד עמוס גבריאלי"עו, המכרזי� הינ� סג� ראש העיר

מנהל אג% התרבות נוכ , מר דני וייס, חבר דירקטוריו� נוס%, הדירקטוריו�

, ר יעל שי"בא ודהעוסק במוסיקה בכפר ס, ר שמוליק פרנקו"ד, וספורט

  .המקפחת על החינו# המוסיקלי

כי הדשדוש המיותר בשאלה זו שהתשובה עליה , בשולי הדברי� ייאמר. 5  

כמו גרמה א# נזק לתחושת המורי� בקונסרבטוריו� , ידועה מזה חודשי�

 והכל במיוחדג� למר ויינריב העושה מלאכתו לעילא בתנאי שכר נמוכי� 

  . ות שלא ידע עשרות בשני�ל לפסג"בהביא� את המוסד הנ

  

אז , א� זה מראש מותנה לשנה. יאת הסייפא של התשובה ממש לא הבנת :עמיר� מילר

  ? מה זה גר� לדכדו# אצל המורי�

  . ההתעסקות בעיתונות :חמו�יהודה ב�

  ? אז אני לא הייתי בסדר  :אבינוע� גרנות
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היו בניסיו� , ו והקוד� שלורפי פרימ, מנהל רגיל של קונסרבטוריו� דר# אגב :עמיר� מילר

  .  שני� ולא של שנה3של 

אני הבנתי מהתשובה , אייל. לנוכח כל מיני דכדוכי�, שאלת ההמש# שלי  :אבינוע� גרנות

שהמכרז הול# להתקיי� והכל , כי אי� לי פה את הטקסט, א� שמעתי טוב

שאלת ההמש# שלי ואת� יודעי� את זה כי את� . בסדר והכל טוב הכל יפה

שלחתי לו מכתב אישי , לשמעו�, ששלחתי למנהל הזה של אמונה, תבי�מכו

למרות שאני לא חייב לשלוח כזה מכתב , שאי� הדבר הזה בכלל מיועד נגדו

ומה פתאו� את� מערבבי� פה את העובדי� , ובוודאי לא העובדי�

השאלה שלי היא קוד� כל . בשאילתא שכל כולה נועדה לעסוק בנושא נוהל

ולמה בתשובה לשאילתא ? ל כ# הרבה זמ� ע� העניי� הזהלמה חיכית� כ

  ? בעצ� חוזרי� אל השואל כאילו הוא מביא פה את הדכדו#, בנוסח ציבורי

  ? מה אתה רוצה, המורי� אמרו את זה :חמו�יהודה ב�

  . ואני אומר ל# את זה כחבר, התשובה אבינוע� :עמוס גבריאלי

  . לא רוצה לפרוס את זה פה,  אמרו ליאני לא רוצה להגיד ל# מה  :אבינוע� גרנות

אתה . כי הדברי� נאמרו ג� בעיתונות, אני אגיד ל# את זה בצורה הכי גלויה :עמוס גבריאלי

אתה פנית לעיתו� ומנהל . פנית לראשונה בנושא הזה דר# העיתו�

  . הקונסרבטוריו� לא שמע את זה במכתב האישי והנוגע ללב של#

  . אתה היית מכותב לו, מכתב ענייני לחלוטי�, כ# נוגע ללבהוא לא כל   :אבינוע� גרנות

  . זה נגד לליבי :עמוס גבריאלי

  . עמוס, אתה נורא רגיש :סיימו� גולדמ�

אילו היית פונה אלי כפי שגיא עשה לפני שנה בנושא הזה , תראה אבינוע� :עמוס גבריאלי

, בה לא רק שהיית מקבל תשו+והוא פנה אלי וקיבל תשובה ונחה דעתו 

. וא� היית מקבל אותי הייתי מספר ל#, הייתי טורח ומגיע אלי# לחולו�

ואני אומר ל# את זה ברמה של , אבל מה שבאמת עשה את ההבדל הגדול

אני אומר , כמו שאמרתי את זה שלא בפני# לעיתו�, ביקורת בשולח� הזה

היא דר# לא ראויה לאיש ,  הדר# שבה בחרת היא פסולה+את זה בפני# 
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  . ר ואיש חינו# ממדרגה ראשונה כמו#ציבו

  ? על זה שלא התקיי� מכרז והתקיי� מינוי? על מה  :אבינוע� גרנות

התשובה שאתה קיבלת ממני . אמרת, מה שהיה ל# להגיד. תקשיב עד הסו% :עמוס גבריאלי

מנהל הקונסרבטוריו� שנבחר פה . מכיוו� שאתה פנית לעיתו�, היתה לעיתו�

קרא את זה בעיתו� וג� הורי� קראו ,  לאותה תקופהי הדירקטוריו�"אחד ע

וג� גופי� אחרי� קראו את זה בעיתו� והתחילה פה מערכת , את זה בעיתו�

  . מכוערת מאוד נגדו ונגד מורי� אחרי�

מה שאתה אומר , עמוס. זה לא עבר החלטת דירקטוריו�, זאת אומרת  :אבינוע� גרנות

  . עכשיו שזה לא עבר החלטת דירקטוריו�

למעט אחת , הדירקטוריו� החליט פה אחד למנות אותו, תקשיב עד הסו% :עמוס גבריאלי

הסיבה לכ# היתה . שביקשה לצמצ� משהו בהיק% המשרה שלו

אני . היתה ש� בעיה קשה מאוד, הקונסרבטוריו� עמד לפני קריסהש

מישהו מתו# המערכת , כמו שעושי� בבית ספר תיכו�, נאלצתי להוציא

שיחזיק את המוסד הזה ,  הכי בכיר אחרי רפי פרימושהיה, שמכיר אותה

  . כלכלית קרסנו, תלמידי� עזבו, היתה פרישה של מורי�. בשערה הזו

  ? ומה הפריע ל# לצאת למכרז  :אבינוע� גרנות

  . ע� כל הכבוד, אבל זה לא דיו�, סליחה :חמו�יהודה ב�

שומע את זה במועצה פע� אני לפחות . את השאלות האלה שאלת, אבינוע� :אריק לויטה

  . שלישית לפחות

כי יש לו תחושה רדופה ואני רוצה לסבר את , אבל אני רוצה שיידע, אריק :עמוס גבריאלי

  . אוזנו

  ? אבל למה למחזר את החומר הזה :אריק לויטה

 חודשי� 6.5כי במצב חירו� להוציא מכרז לקח לנו , אני אגיד ל# אריק :עמוס גבריאלי

ג� שתדע ל# עוד . להכי� בכלל את הדרישות,  החינו#בתיאו� ע� משרד

רוב המורי� והמנהלי� ברמה הזו לא נמצאי� זמיני� ביו� שמנהל , משהו

ג� מבחינת הזמ� . זה הרי בדר# כלל לקראת סו% השנה, פורש ומתפטר
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האישיו הוא שא� היית לומד . אבל זה לא האישיו,  חודשי�7+8+נזקקנו ל

 מהמוסיקה ומהגופי� #1/1000 כמו שאיכפת לי את העניי� והיה איכפת ל

  .  השאילתא הזו לא היתה באה לעול�+החינוכיי� בכפר סבא 

  . מה אתה אומר  :אבינוע� גרנות

  . זו היתה שאלה שבאה ממקו� רע. והתשובה הזו לא היתה באה :עמוס גבריאלי

בל את האד� הכי היית מק, שא� היית יוצא מיד למכרז, אז אני אומר ל#  :אבינוע� גרנות

זה אתה , ואת זה אתה לא עשית. זה יכול להיות שמעו�, טוב לנושא הזה

 מועמדי� 15א� היית יוצא מיד למכרז ארצי היית מקבל . מתחמק מלהגיד

  . זה הקונסרבטוריו� הכי מוביל באר$, הכי טובי� לניהול

  ? אי# אתה יודע את זה :עמוס גבריאלי

. אני אספר ל# יותר ממה שאתה יודע, אי# אני יודע את זהאני אספר ל#   :אבינוע� גרנות

  . היית מקבל אולי את שמעו�, א� היית יוצא למכרז פתוח

  . שטויות. אדוני, אני לא חייב מכרז :עמוס גבריאלי

, אני מודיע ל# שזה לא רק שטויות,  פעמי� שהוא שמע את הדברי�3אחרי  :אבינוע� גרנות

  .  הראשיתאלא אני אביא לפה את המפקחת

  . תביא :עמוס גבריאלי

  . והיא תגיד ל# שאתה חייב מכרז  :אבינוע� גרנות

  . מעניי� שלי היא לא אמרה :עמוס גבריאלי

  . ושמשרד החינו# עלול להוריד ל# את ההשתתפות בקונסרבטוריו�  :אבינוע� גרנות

. שטויות? וחבראשו� מכרז פת. שטויות? בפתח תקוה בחרו אותו מכרז פתוח :עמוס גבריאלי

  . בושה, חינו# ותרבות, פע� אחת תלמד על מה אתה מדבר

  . אולי ג� ש� טעו :גל�גיא ב�

  . בושה :עמוס גבריאלי

  . זה רק יעשה ל# טוב, אל תתחמק ממכרז פתוח  :אבינוע� גרנות

  . תודה על הקטע הטיפולי :עמוס גבריאלי

לכל אלה , ריו� זה יעשה טובלאופוזיציה של# בדירקטו, ל# יעשה טוב  :אבינוע� גרנות
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  . שמרכלי� זה יעשה  טוב

  ? מה אתה רוצה,  שאילתות4 :חמו�יהודה ב�

. יש מקרי� שהאופוזיציה לפעמי� פונה בהכנעה. יהודה באמת? 4איזה  :גל�גיא ב�

יש מקרי� שהאופוזיציה פונה לא אלי# . בדחילו ורחימו, אתה יודע מה

היא פונה ,  אפילו א� תרצהבתחנוני�. ל ולא אלי# ראש העיר"המנכ

כמה , יש ביני ובינ# כבר ויכוח פרשני של כמה חודשי�. ליועצות המשפטיות

  . שאילתות אמורות לעלות בדיו� במועצת העיר וכמה לא

  . א% אחד לא מתווכח :אייל יוניא�

בישיבת המועצה האחרונה הצלחת להבהיר לי שקיבלת את הפרשנות שלי  :גל�גיא ב�

 4ות על פיה אתה צרי# להביא לא מכסה כוללת של שפקודת העירי

עכשיו אתה נסוג עוד פע� .  שאילתות לכל חבר מועצה2אלא , שאילתות

  . ע� כל הכבוד? מה התשובה המוסמכת. אחורה

אלוהי� הקציב ל# מספר מילי� קבוע ביו� שאתה חייב לבזבז , תגיד :חמו�יהודה ב�

  ? מה קרה, אולי תנוח, שמור? אות�

  . אתה מצליח כבר לעצב� אותי את האמת :גל�גיא ב�

  . מספיק, די :חמו�יהודה ב�

  . אי� שו� בעיה של פרשנות :אייל יוניא�

אני אומר ל# , אדוני ראש העירייה, א� המטרה של# היא לעצב� אותי :גל�גיא ב�

  . שהצלחת

  . מספיק כבר, די :חמו�יהודה ב�

  . אבל להתיש אותי לא תצליח :גל�גיא ב�

  . כל הערב אנחנו מתווכחי�, הצלחת לסכס# ביני לבי� אייל :חמו� ב�יהודה

אני רק רוצה פע� אחת ולתמיד ע� כל . עוד לא נולד מי שיסכס# ביניכ� :גל�גיא ב�

 שאילתות שלו ואתה 2 שאילתות שלו ואתה מביא 2אתה מביא , הכבוד

ה תהי, אז תחליט. 5 זה + 4אז זה כבר לא , מביא עוד שאילתא אחת שלי

  . עקבי
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  +בחוק שאתה הפנית, תקשיב :אייל יוניא�

  . כמה שבא ל#, 6,42 :גל�גיא ב�

�זה , אני מתנגד לזה שיתחילו לצעוק פה בישיבות מועצה, סליחה שנייה אחת :אריה אברה

  . עובר כל גבול

  . אי� ברירה, אי� ברירה :גל�גיא ב�

�  . די, מספיק, אז תדבר כמו ב� אד� :אריה אברה

  . זה מה שה� עושי�, כשדוחקי� אנשי� לפינה :גל�גיא ב�

�  . זה הכל, דבר כמו ב� אד�, וכמה שידחקו אות#. אז תירגע :אריה אברה

שבעצ� שינה את הפרשנות , י החוק שהפנית את תשומת לבנו אליו"עפ :אייל יוניא�

  . שהיתה עד היו� לגבי השאילתות

  ? איזה חוק שינה :גל�גיא ב�

אנחנו פועלי� לפי שאילתא . תה הפנית את תשומת לבנו אליוהחוק שא :אייל יוניא�

לפי .  פועלי� לפי החוק+שהיתה כא� או לא יודע מה היתה ההצעה או מכתב 

לגבי .  ישיבות2יש לראש העיר את הסמכות לדחות שאילתות עד , החוק

לא היית צרי# לעשות את כל , השאלה שא� היית מקשיב בהתחלה

י "ולוקל עפ דוחי� את השאילתא לגבי קול הכפר  אנחנו+הסימפוזיו� הזה 

  .  ישיבות2מותר . זו התשובה. הסמכות שיש לנו בחוק

אלא א� כ� תממשו את זכותכ� לדחות , שעל פניו, אז אני  מבי� מדברי# :גל�גיא ב�

 שבכל פע� +הנוהל הרגיל פה יהיה כפי שאני הבנתי אותו , בישיבה אחת

ככלל , י שהוא רשאי לפני ישיבת מועצה שאילתות כפ2שחבר מועצה יגיש 

  .  השאילתות2יהיה ניסיו� מצדכ� כ� לענות על 

  . כ�, כ� :אייל יוניא�

  . אלא א� תנצלו את זכותכ� לדחות בישיבה אחת את השאילתא :גל�גיא ב�

  . יש חוק, אי� שו� נוהג :אייל יוניא�

  . אבל עד היו� לא קיימת� אותו :גל�גיא ב�

  . י החוק"נו פועלי� עפאנח :אייל יוניא�
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 4הבאת� מכסה של . עד היו� לא קיימת� אותו כפי שהוא אמור להיות :גל�גיא ב�

  . שאילתות כוללת

אבל עד היו� היתה חוות דעת משפטית מסוימת מקדמא דנא לעיריית כפר  :אייל יוניא�

  . אני הייתי פה קדנציה קודמת, עוד לפניי ולפני#, סבא

  .  רגישי� את� דוחי� את זה ישיבהאז בנושאי� :גל�גיא ב�

  .  הצעות לסדר3יש פה עוד . אתה הפנית את תשומת הלב :אייל יוניא�

  . אי� לי בעיה. נוריד אות�? אתה רוצה :חמו�יהודה ב�

  +אתה אמרת שאתה לעול� לא תנצל את :גל�גיא ב�

  . אני נגד, אבל אתה מוביל את חברי המועצה לעשות את זה :חמו�יהודה ב�

  . אני רוצה להצביע נגד הצעות לסדר כי אי� לי זמ� לזה ואי� לי ראש לזה :ס גבריאליעמו

  . תעמיד את זה להצבעה, בבקשה :חמו�יהודה ב�

שאתה לא תתחיל יותר ישיבות מועצה שאתה דוחה , ואני מודיע ל# חגיגית :גל�גיא ב�

  . את זה כסעיפי� אחרוני�

  . אי� בעיה :חמו�יהודה ב�

,  היא מנצלת את הרוב שלה ועושה עמוס+י זה מה שקואליציה שלה כ :גל�גיא ב�

כי אתה מנצל את , עריצות של רוב. זה מה שאתה עושה עכשיו, עריצות רוב

הכלי� . הרוב של# הכוחני כקואליציה ואתה סות� לאופוזיציה את הפה

  . היחידי� שיש לאופוזיציה זה הצעות לסדר ושאילתות

  . הצביע נגדאני רוצה ל :עמוס גבריאלי

. אתה על תק� מטי% מוסר כא� הערב. זה מה שאתה עושה, כוחניות של רוב :גל�גיא ב�

  . אבל נעשה את זה, אנחנו נעשה את זה קצר

  

גיא ב� גל בנושא פרסו� די� וחשבו� שנתי כמתחייב מחוק חופש הצעה לסדר של   

  .�25.03.07הוגשה ב, המידע

  

  )נוסח ההצעה לסדר (:בררקע ודברי הס  
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  : קובע כי1998 +ח " בחוק חופש המידע תשנ5סעי%   

שיכלול מידע על אודות פעילותה , די� וחשבו� שנתירשות ציבורית תפרס� "  

הדי� וחשבו� יכלול ג� ; ותחומי אחריותה והסבר על תפקידיה וסמכויותיה

ואול� רשאי הוא , דיווח של הממונה על הפעלת חוק זה ברשות ציבורית

  ".פרדלפרס� דיווח בנ

בחוק חופש המידע מבהיר כי רשות מקומית מוגדרת כרשות ) 6(2סעי%   

  . ציבורית עליה חלק החוק

די� וחשבו� שנתי של  ": קובע כי1999 +ט " בתקנות חופש המידע תשנ5סעי%   

  . ביולי בכל שנה1+מרשות ציבורית יתפרס� לא יאוחר 

לל תוכנו של הדי�  מפרט מה כו1999 +ט " בתקנות חופש המידע תשנ6סעי%   

  :וחשבו� השנתי ומה עליו לכלול

  +בי� השאר, די� וחשבו� שנתי של רשות ציבורית יכלול"  

  שמות בעלי ; יחידותיה ויחידות הסמ# שלה, אגפיה, פירוט מבנה הרשות. 1  

  .יחידות סמ# הרשות, העומדי� בראש אגפי�, תפקידי� בכירי�                             

  . תחומי האחריות של הרשות הציבוריתתיאור. 2  

  לרבות מעניה� של , מענה של הרשות הציבורית ודרכי ההתקשרות עמה. 3  

   לחוק ושל בעלי תפקידי� אחרי� שתפקיד� טיפול 3הממונה לפי סעי%                              

  .ודרכי התקשרות עמ�, בפניות הציבור                             

   פרישת� +הנותנות שירות לאזרח , גבי יחידות ברשת הציבוריתל. 4  

  .וכ� מעני� ודרכי ההתקשרות ע� כל סניפי היחידות, הגיאוגרפית      

  .סקירת עיקרי פעילות הרשות הציבורית בשנה החולפת. 5  

  .סקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחות. 6  

  .תקציב הרשות הציבורית בשנה החולפת. 7  

  פירוט הוצאותיה של הרשות הציבורית בשנה החולפת לפי סעיפי . 8  

  . התקציב      

  .תקציב הרשות הציבורית לשנה הנוכחית. 9  
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  רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור שהרשות הציבורית פרסמה בשנה . 10  

  . החולפת       

  המקומות והמועדי� שבה� נית� לעיי� בהנחיות המנהליות הכתובות . 11  

  . לחוק6שלפיה� פועלת הרשות הציבורית כאמור בסעי%         

  הרשומי� לפי , תיאור ומטרות של מאגרי המידע של הרות הציבורית. 12  

  .1981 +א "תשמ, חוק הגנת הפרטיות       

  .קרנות ומלגות שבמימו� הרשות הציבורית. 13  

  , פתתמיכות שנתנה הרשות הציבורית למוסדות ציבור בשנה החול. 14  

לרבות פירוט שמותיה� של המוסדות והיק% התמיכה שנית� לכל אחד        

  .מה�

   רשימת החוקי� שהשר העומד +ברשות ציבורית שהיא משרד ממשלה . 15  

  וכ� פירוט הרשויות הציבוריות , בראש המשרד ממונה על ביצוע�       

  .והתאגידי� שהמשרד אחראי על תחומי פעילות�        

   המקומות והמועדי� שבה� נית� לעיי� בחוקי העזר +יות מקומיות ברשו. 16  

  ".שלה       

  :המצב בעיריית כפר סבא  

עיריית כפר סבא אינה מקיימת את הוראות חוק חופש המידע ואת תקנותיו   

  . ח שנתי"בכל הקשור לחובת הפקת ופרסו� דו

ח "הדול העירייה בבקשה לפרס� את "מ אל מנכ"פנה הח, 9.7.06בתארי#   

  .השנתי כמתחייב כפי חוק חופש המידע

 2006די� וחשבו� לשנת : "מ כי"ל העירייה לח" השיב מנכ14.8.06תארי#   

  ".2006יופק עד סו% ספטמבר 

ל "הואיל ודי� וחשבו� לא פורס� בניגוד מפורש להתחייבותו של מנכ  

 אל ראש העיר בשאילתא רשמית 13.1.07מ בתארי# "פנה הח, העירייה

מעול� לא פורס� , מדוע מאז נבחרת לתפקיד ראש העיר: " זה ושאלבנושא

י הוראות ותקנות חופש "על ידי העירייה די� וחשבו� שנתי כמתחייב עפ
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  ".המידע בכל ראשו� ביולי

ח מפורס� "הדו: " לשאלה זו היתה22.01.07תשובת ראש העיר מיו�   

  ". 'פיי� וכוחות כס"דו, במסגרות כאלה ואחרות לרבות חוברות עירוניות

כי העירייה אינה מקיימת את הוראות חוק , מתשובתו של ראש העיר עולה  

ובכ# מפרה את מחויבותה , ח שנתי מקי%"ותקנות חופש המידע בפרסו� דו

  . י חוק זה"להגברת השקיפות השלטונית כמתחייב עפ

לאור האמור לעיל מוצע להביא בפני מועצת העיר את הצעת ההחלטה   

  :הבאה

ואת , # החובה לקיי� את הוראות חוק חופש המידע ותקנותיו בכללמתו"  

מתבקש ראש , י החוק בפרט"ח השנתי המלא כמתחייב עפ"פרסו� הדו

ח העירוני השנתי לשנת "ל העירייה להכי� את הדו"העיר להנחות את מנכ

  ".2007 לא יאוחר מהראשו� ביולי 2007

תקנות חופש המידע ויובא ח זה יכלול את כל אפיקי המידע המפורטי� ב"דו  

  :לידיעת הציבור בדרכי� הבאות

  .ח המלא יהיה זמי� במשרדי העירייה" העתק של הדו+  

  .ח המלא יהיה זמי� בספרייה העירונית" העתק של הדו+  

  .ח המלא יפורס� באתר האינטרנט העירוני" העתק של הדו+  

    

 הצעה לסדר לגבי פרסו� היא, ההצעה לסדר שעלתה כא� בדר# של שאילתא :אייל יוניא�

ואנחנו מתכווני� עד ספטמבר , אני בזמנו נתתי תשובה. די� וחשבו� שנתי

בסופו של . ח שנתי של פעילות"היתה כוונה לפרס� דו. ח" לפרס� דו2006

. למרות שאני חשבתי שזה נכו�, יו� זה לא יצא לפועל משיקולי� כלכליי�

, � די� וחשבו� מאוד מפורט ביולי בכל שנה יפורס1+שב, החוק היבש אומר

, ח כזה"אנחנו עובדי� כרגע על דו.  סעיפי� כא� שגיא מונה אות�16ע� 

הא� . כממונה על נושא המידע בארגו�, קר� מרכזת את זה ביחד ע� מיכל

הפע� הראשונה , מאחר וזו השנה הראשונה, אנחנו נשתדל השנה? נעמוד
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  .  ביולי1+ד בנשתדל לעמו. שבעצ� עיריית כפר סבא עושה את זה

  ?  ליולי1+עד ה :אמיר גבע

  . נשתדל, כ� :אייל יוניא�

  ? כפי שהחוק מגדיר :גל�גיא ב�

אתה . קיבלנו את הנושא הזה. קר� מרכזת את זה ביחד ע� מיכל, קר� פה :אייל יוניא�

, ח"היתה כוונה להוציא דו. אתה צודק, 2006ציטטת את מה שציטטת לגבי 

  . לא יצא

  

  

הוגשה ,  בקשה לדיו� פתוח�אבינוע� גרנות בנושא מיתוג העיר ל הצעה לסדר ש  

  .�29.04.07ב

  

ולאור , ע� בחירת חברת פרסו� שתעסוק בפיתוח מיתוג העיר כפר סבא"  

אני מבקש שתקיי� דיו� פתוח במועצת העיר , הדיבורי� על נושא המיתוג

, תוגראוי שחברי מועצת העיר יהיו מעורבי� במיקוד נושא המי. בנושא זה

  . ובמשמעות האמיתית של הכרז על פר סבא כעיר נושאת כותבת זו אחרת

, ל העירייה מיתוגי ערי� שהצליחו"ציי� מנכ, בדיוני התקציב בשנה שעברה  

עיר "חולו� אכ� הוכרזה כ. ובי� היתר הביא את חולו� כדוגמא מובילה

וי  לגיב+ומאותו הרגע נעשו ונעשי� צעדי� משמעותיי� בשטח , "הילדי�

 הוק� +על רקע מסורת ארוכת שני� של מערכת חינו# טובה . ומילוי החזו�

הותאמו תמרורי , לילדי הג�" בגובה העיניי�"הוק� מרכז , מוזיאו� הילד

הושקעו השקעות עתק בגני סיפור ופעילות חינוכית , דרכי� לילדי�

 תחו� הפרסו� הוא חשוב. כולל פרלמנט ילדי� עירוני, פעלתנית ע� ילדי�

עיר ללא  : "ל תל אביב ע� המיתוג הראשו� באר$"כנ. א# לא מרכזי

 ביססה עצמה העיר כעיר המצדיקה את +על בסיס מצב קיי� ". הפסקה

  .ללא ספק, הכותרת
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לא כול� מתאימי� למיתוג , כפר סבא נתברכה בכמה דגלי מופת ייצוגיי�  

 לפסול את  אני מציע+בי� ההצעות שהוזכרו בעיתונות . ומינו% העיר מחדש

שכ� מיצובה ודימויה של העיר הוא כעיר יקרה , רעיו� עיר זוגות צעירי�

ולא תהיה הלימה בי� הכותרת , שאינני מתאימה לרוב הזוגות הצעירי�

לעומת זאת יש לעיר סיכוי לפרוח תחת הכותרת עיר . למעשי� בשטח

 לחזו� הזה. בשל הבסיס המוצק שיש לחיי� המוסיקליי� כיו�, מוסיקלית

לפיתוח וחדשנות שתמתג את העיר , לכל סגנו�, יש פוטנציאל לכל גיל

זאת . לאור אלה אני מבקש דיו� פתוח במועצת העיר. בבידול מערי� אחרות

 הכחלטה +למרות שההכרעה הסופית בעניי� כזה צריכה להיות מקצועית 

  . של מועצת עיר

  

. גיא, ני מדגיש את התאריכי�א. 29.4.07+לגבי הצעה לסדר של אבינוע� מה :אייל יוניא�

  . 29.4.07תראה 

  . בסדר, סגרנו פערי�, נכו� :אמיר גבע

  . אני ג� אבר# אות#, כשצרי#. בסדר :גל�גיא ב�

אבינוע� ? אני יכול לסכ� את זה במשפט.  בקשה לדיו� פתוח+מיתוג העיר  :אייל יוניא�

יו� פתוח ובעצ� מבקש להביא את זה ג� כ� לד, מדבר כא� על נושא המיתוג

  .  במועצת העיר

  . דיו�, זה כל מה שאני מבקש  :אבינוע� גרנות

  . שלחתי ל# מכתב, קיבלת אבל תשובה :חמו�יהודה ב�

  . לא ראיתי  :אבינוע� גרנות

  . אני ביקשתי על זה חומר שעוד לא קיבלתי :גל�גיא ב�

  . שלחת את זה ג� כהצעה לסדר ג� כמכתב, סליחה רגע :חמו�יהודה ב�

  . נכו�  :וע� גרנותאבינ

אמרתי ל# שכש� שאנחנו עושי� את התכנית , אז שלחתי ל# תשובה :חמו�יהודה ב�

  +כ# נושא המיתוג, האסטרטגית פתוחה לציבור
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  . לא ראיתי את התשובה :אבינוע� גרנות

  . אז הנה התשובה תקבל אותה פה ותקבל אותה בטח בדואר :חמו�יהודה ב�

  . ובהאני לא קיבלתי תש :גל�גיא ב�

  . אני לא עונה לכל אחד :חמו�יהודה ב�

  . יש כאלה שאתה במכוו� לא עונה לה� :גל�גיא ב�

  . לא לכל אחד :חמו�יהודה ב�

  . רצו להוריד את זה. רוצי� לסיי�, די :אייל יוניא�

יהיו קבוצות מיקוד . המיתוג לא יכול להיות בהחלטה של מועצה בלבד :חמו�יהודה ב�

ואז נראה לאיזה כיוו� , ג� תושבי� וג� בכלל, המועצהשיכללו ג� את חברי 

  . הולכי�

  . ע� כל הכבוד, אתה לא עושה לי טובה שאתה ד� בהצעה :גל�גיא ב�

  . רצו להוריד, אני לא עושה ל# טובה :אייל יוניא�

, אייל, סטה'אתה לא עושה לי ג. ואז תצטיירו ככוחניי�, אז שיורידו, בסדר :גל�גיא ב�

  .  אתה ממלא את חובת#,ע� כל הכבוד

  . זה לא יעזור, אל תלכו על זוגות צעירי�, יהודה :אבינוע� גרנות

  . אי� החלטה, אבינוע� :אייל יוניא�

  . היא עולה לדיו�, מיתוג עיר, זו הצעה לסדר. אני דורש לדבר בנושא הזה :גל�גיא ב�

  . אתה לא יכול לדבר, לא :חמו�יהודה ב�

  ?  או לאהיא עולה לדיו� :גל�גיא ב�

  . לא :חמו�יהודה ב�

  . אז לא דנו בהצעה :גל�גיא ב�

  . תעשה לי טובה, נעבור להצעה הבאה :חמו�יהודה ב�

. או שאתה מצביע להסיר אותה מסדר היו�, או שאתה ד� בהצעה ודני� בה :גל�גיא ב�

באמצע הזה שאתה נהנה לעשות מתחילת ' אלק'אתה לא עושה את ה

  . הקדנציה

  ? קיבלת תשובה, אבינוע� :חמו�יהודה ב�
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  . לא ראיתי את המסמ#, עכשיו קיבלתי  :אבינוע� גרנות

  . אני דורש שיתקיי� דיו� בהצעה :גל�גיא ב�

  . תעשה רגע ישיבה סגורה באופוזיציה, ר גבע"ד :אייל יוניא�

זה חבר של# , אני מצטער אבינוע�? מי בעד להוריד את ההצעה מסדר היו� :חמו�יהודה ב�

מי בעד להסיר את ההצעה . למרות שנתתי ל# תשובה, ותי לזהמוביל א

ירי� ? מי נגד. אריק ויהודה, עמיר�, אריה, קובי. ירי� את ידו? מסדר היו�

  . הצעה הבאה. תודה רבה. את ידו

  . יהיה דיו� בנושא, הוא נת� תשובה :אייל יוניא�

  . יהיה דיו�, מתי שנוח ליהודה :גל�גיא ב�

  

ברוב קולות להוריד מסדר היו� את הצעתו לסדר של מאשרי�     :585 ' מסהחלטה

�שהוגשה ב,  בקשה לדיו� פתוח�אבינוע� גרנות בנושא מיתוג העיר 

29.04.07.  

  

  

  

  

גיא ב� גיל ואבינוע� גרנות בנושא מת� עדיפות בהכרזת , הצעה לסדר של עמיר גבע  

�  .�04.03.07הוגשה ב, שמות רחובות עירוניי� על ש� נשי

  

  :ע ודברי הסבררק"  

שמות הרחבות .  רחובות ע� שמות מוסדרי�500+בעיר כפר סבא ישנ� כ  

  : קטגוריות עיקריות2+נחלקי� ל

  ,  אתרי� גיאוגרפיי� אר$ ישראליי�+כגו� : רחובות ע� שמות כלליי�. 1  

  .ושמות רחוב כלליי� אחרי�, עמקי�, ציפורי�,                 שמות נהלי�

   350+כ: ת בכפר סבא ה� רחובות ע� שמות כלליי�   מרבית הרחובו   
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  . מס# מניי� הרחובות הכולל בעיר70%+כ.    רחובות   

  שמות :  רחובות ע� שמות המנציחי� אישי� שוני� מתקופות שונות.2  

   . 'שמות של ותיקי כפר סבא וכו, שמות של מנהיגי הציונות, כיי�"               תנ

   רחובות 150+נציחי� אישי� שוני� כולל כמניי� הרחובות ע� שמות המ

  . מס# מניי� הרחובות הכולל בעיר30%+הפזורי� ברחבי כפר סבא כ

 נקראי� על ש� גברי� 130+כ, אול� מבי� כלל הרחובות המנציחי� אישי�

 25+מועט ביותר וכולל פחות מ, בעוד שמניי� הרחובות המנציח נשי�) 85%(

  ).15%(רחובות 

 ועל פי כל די� יש להחיל שוויו� 50%� באוכלוסייה הוא הואיל ומניי� הנשי

ראוי כי ג� שמות הרחובות בכפר סבא , בי� גברי� ונשי� בכל תחו� ותחו�

  .המנציחי� אישי� יכללו מניי� שווה ככל האפשר של נשי� לעומת גברי�

מ להביא בפני מועצת העיר את הצעת "לאור האמור לעיל מבקשי� הח

  :ההחלטה הבאה

צו� להביא לאיזו� בי� יחס שמות הרחובות בכפר סבא שעל שמ� מתו# ר

מועצת העיר מנחה את ועדת השמות , נקראי� נשי� לעומת גברי�

העירוניות לבחו� מדינות זמנית של העדפה מתקנת בכל הקשור להלי# 

  . אישור קריאת שמות רחובות חדשי�

להביא במטרה , המועצה ממליצה כי רחובות חדשי� יקראו על ש� נשי�

  ".לצמצו� הפער בי� שמות רחוב הנקראי� על ש� גברי� לעומת נשי�

  

גיא ואמיר בקשר למת� עדיפות בהכרזת שמות , הצעה לסדר של אבינוע� :אייל יוניא�

  . רחובות עירוניי� על ש� נשי�

מקובל שמי שמגיש את . נראה לי שהתהפכו היוצרות, אייל, אתה יודע :גל�גיא ב�

   .ההצעה מציג אותה

  . אבל אישר לי אבינוע� בגלל לוח הזמני� הקצר לדבר על זה :אייל יוניא�

  ? אתה כתבת את ההצעה. ע� כל הכבוד, אבל זה לא תפקיד#, בסדר :גל�גיא ב�
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  . אז תסביר את זה עכשיו שעה :אייל יוניא�

אמור ראש , שג� אתה אגב לא אמור לענות, אתה יכול לענות על שאילתא :גל�גיא ב�

  . ל"אבל לפעמי� מתבלבלי� פה מי ראש העיר ומי המנכ, ענותהעיר ל

  . אני מקריא? מה זה משנה :אייל יוניא�

. מציע ההצעה צרי# להציג אותה, אבל אני אומר ל# שכשמגישי� הצעה :גל�גיא ב�

  . אז לפעמי� יש קושי לפעמי�, ל מאוד דומיננטי"אבל אתה מנכ

  . אני לא רוצה להיות', תהיה ראש עיר'קר ג� א� הוא יגיד לי מחר בבו :אייל יוניא�

  ? אתה יודע את זה, אתה לא אמור לנהל את הישיבה ג�, באופ� רשמי אגב :גל�גיא ב�

  . אני לא מנהל את הישיבה :אייל יוניא�

  . אתה אבל מדבר בה הרבה יותר מראש העיר :גל�גיא ב�

  ? מה פסול בזה :חמו�יהודה ב�

ביו� שתזרו� איתי , תאמי� לי.  יותר מראש העיראבל, לא יותר ממני :גל�גיא ב�

לא , ולא תשחקו משחקי� של כ� לדו�. הישיבות תהיינה הרבה יותר קצרות

שבמקרה ? שאנחנו מטומטמי�, הרי מה אתה חושב. מה לא, צנזורות, לדו�

לא נוח ל# לדו� בזה כי ? אתה לא ד� בשאילתא בנושא חסימת קול הכפר

  . אתה מצטייר כצנזור

  ? רק כשנוח ל# החוק הוא בסדר, תגיד לי :ל יוניא�איי

שאני מניח שאולי זה עוד נושא , אני רוצה ברשות# להציג את ההצעה :גל�גיא ב�

ראש העיר הרי בחיי� , יש נושאי� מעטי�. שכולנו יכולי� להתאחד סביבו

אז ג� א� הוא יסכי� לרעיו� , לא יית� קרדיט לרעיו� טוב של האופוזיציה

אבל אני מניח שג� ראש העיר יסכי� שיש ,  אותו לעצמו אחר כ#הוא ינכס

אני . עיוות היסטורי בכל מה שקשור לקריאת שמות רחובות על ש� נשי�

  . ואני עוד יותר בטוח שהגברי� יסכימו איתי, בטוח שהנשי� יסכימו איתי

  . יש פנינה זלצמ� :אמיר גבע

,  בורי האמת א� להיות כני�עשו ע, אני עשיתי בדיקה ובדקתי באמת :גל�גיא ב�

  +ולתדהמתי גיליתי שמבי� כלל השמות שקרויי� על ש� נשי� וגברי� בעיר
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�  ? מה אתה חוזר עליה. כולנו כבר קראנו את ההצעה של# :אריה אברה

אתה , אמרתי ל# שא� אני מעיי% אות# ואני גוזל את זמנ# היקר, אריה :גל�גיא ב�

  . הביתהיותר ממוזמ� לשחרר את עצמ# וללכת 

�  ? למה אתה לא עושה את זה במקומי :אריה אברה

  . כי אני עומד על זכותי לבטא :גל�גיא ב�

�  . אבל כבר קראנו את זה :אריה אברה

יש מצב עובדתי שרוב השמות . אני רוצה לחדד את ההצעה וזאת זכותי :גל�גיא ב�

� קרויי, כמו אגב מרבית הערי� באר$, שקרויי� על ש� אישי� בכפר סבא

  . על ש� גברי� ולא על ש� נשי�

�  . אתה מפרש, אתה לא מחדד :אריה אברה

  . העדפה מתקנת בוועדת השמות :אייל יוניא�

זה מושג מוכר וזה מה . אכ� כ#, אני רוצה העדפה מתקנת בקביעת שמות :גל�גיא ב�

יש לנו ועדת שמות שרינה פז מנהלת אותה ביד . שהצעת ההחלטה אומרת

ני מציע שאנחנו נסמי# את ועדת השמות לראות בעי� אאני מציע , רמה

מתו# רצו� , חיובית העדפה מתקנת בקריאת שמות של אישי� על ש� נשי�

  . ליצור את הפרופורציה המתבקשת

אני מבקש להעמיד להצבעה להעביר לוועדת השמות לבחינה . מסכי� אית# :חמו�יהודה ב�

  ? לא, ות דר# אגבאתה חבר ועדת שמ. של שמות העיר את ההצעה הזו

  . מש� עוד לא העפת אותי. כ� :גל�גיא ב�

  . בדר# :חמו�יהודה ב�

השבוע גבע ואני הוכחנו שאנחנו עושי� . כנראה שזו לא ועדה חשובה מספיק :גל�גיא ב�

אז אי� , כי א� אנחנו לא מגיעי� אליה�, לו טובה שאנחנו חברי� בוועדות

  . לא לגנותנו, כ�זה אגב לגנות. קוורו� לקיי� את הישיבות

   ?מי בעד להעביר את הדיו� הזה לוועדת השמות :חמו�יהודה ב�

השמות . זה ממש מצחיק, ה'חבר. אני מציע להוריד את ההצעה מסדר, לא :עמיר� מילר

  . אלא לפי התרומה של האישיות, אינ� לפי המי�
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  . בוועדה תגיד את זה :חמו�יהודה ב�

   .אני רוצה להצביע נגד :עמיר� מילר

  

גיא ב� גל , להעביר את הצעת� לסדר של אמיר גבעמאשרי�     :586 ' מסהחלטה

 �ואבינוע� גרנות בנושא מת� עדיפות בהכרזת שמות רחובות עירוניי� על ש

�  . לוועדת השמות, נשי

  

  . הישיבה נעולה, תודה רבה :חמו�יהודה ב�

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 אייל יוניא�
 ל העירייה "מנכ

 חמו�יהודה ב� 
 אש העיר ר
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