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 עיריית כפר סבא
 75/15-10/08' פרוטוקול מס

  )10/01/2008( ח"תשסשבט  'ג ,חמישימיום , מן המניין מישיבת מועצה

  

   אש העירר   הודה בן חמו               י   :שתתפיםמ

   ראש העיר/ס  ד יעקב אוחיון "וע  

   ראש העיר/ס  נימין כברהב             

     שנה לראש העירמ  ר  סימון גולדמן "ד  

  משנה לראש העיר   רינה פז  

  משנה לראש העיר  ש"ר בוקי צי"ד  

  חבר המועצה  שה אבן חן  מ  

   בר המועצהח  ד יפתח אלגוב"וע  

  חבר המועצה  יא בן גלג  

    חבר המועצה  ר אמיר גבע"ד  

     חבר המועצה  אריק לויטה  

  חבר המועצה  עמירם מילר  

  חבר המועצה  ון פרץשמע  
  

  ראש העיר /ס  ד עמוס גבריאלי "עו  :סריםח

   בר המועצהח  אריה אברהם  

    חבר המועצה  ואל ברוךי  

  חבר המועצה  בינועם גרנותא  

  בר המועצה  ח  אברהם מולה  

  חבר המועצה  יצחק יואל  
  

   העירייהל "מנכ  בי בן חמוא     :                               וכחיםנ

  יועצת משפטית  ד קרן קדמי"עו  

  ייהמבקר העיר  אליעזר פירשטיין  

  מ גזבר העירייה"מ  יעקב סנדרוביץ  

  מנהל הכנסות העירייה  דבורה הררי  

  יועץ תקשורת  גל סגל  

   ל"מנכ/ע  מיכל טל  
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  10.01.2008 –שיבת מועצה מן המניין י

  

  :דר היום סעל 

 .שאילתות .1

 .הצעות לסדר .2

 .25/12/07 ומיום 27/11/07אישור פרוטוקול מועצה מיום  .3

 .9/12/07 אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום – 6' העברה מסעיף לסעיף מס .4

 בנושא העברה מסעיף 10/1/08אישור פרוטוקול ועדת כספים שיתקיים ביום  .5

 .2007 לשנת 7'  והעברה מסעיף לסעיף מס2007 לשנת 5' רים מס" תב–לסעיף 

 . 32,015₪ר בסך " מענק עליית ליגה לבית–אשרור החלטת ועדת התמיכות  .6

 .2008רנונה לשנת אשרור טכני של צו הא .7

 . 'עזרת אחים'הקצאת קרקע לעמותת  .8

 . מתחם ששת הימים– השבחה למגורים לפטור מהיט .9

 .  80,000₪ד "ר כפר סבא ע"ערבות העירייה לחברה הכלכלית למתן הלוואה לבית .10
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  . אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה מן המניין. ברוכים הבאים, ערב טוב  :יהודה בן חמו

  

    . אילתותש  .1

  

שאילתא של גיא בן גל בנושא הוצאות העירייה על מתנות בגין אירועים בהם : א

  . 9.12.07-הוגשה ב, חלק ראש העיר לקח 

  

אשר מטבע מטבע , מתוקף תפקידו מוזמן ראש העיר לאירועים רבים"  :אבי בן חמו

הדברים מחייבים אותו להיענות לחלק לא מבוטל של אותם אירועים 

מקובל כי המימון עבור מתנות לאירועים רשמיים . ם חלקולקחת בה

יתוקצבו מתקציב הרשות , אליהם מוזמן ראש העיר מתוקף תפקידו

  . המקומית

   :לאור האמור לעיל ברצוני לשאול  

אשר בגינם , בכמה אירועים השתתף ראש העיר מתוקף תפקידו )1

  .2004-2007נרכשה מתנה שמומנה מכספי העירייה בשנים 

 ההוצאה מתקציב העירייה בגין רכישת מתנות עבור מה היתה )2

אירועים אליהם הוזמן ראש העיר מתוקף תפקידו בשנים         

אבקש לקבל פירוט של ההוצאה גם לפי הוצאה . 2004-2007

 . חודשים בגין רכישת מתנות עבור כל ארבעת השנים המצוינות

ת מאיזה סעיף תקציב מומנה השתתפות הרשות המקומית בקניי )3

 . "מתנות אלה

  :תשובת ראש העיר

אין ריכוז של אירועים בהם השתתף ראש העיר ושהם הוא גם נתן " )1

  . מתנות

 עומד על סך 2004-2007סך ההוצאות בגין מתנות שניתנו בשנים  )2
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רכישת המתנות נעשית בצורה מרוכזת אחת לתקופה .  34,558.13₪

 . על מנת לחסוך בעלויות) כאשר המלאי אוזל(

 ."מתנות ראש העיר: תקציביהסעיף ה )3

אז לכאורה לא , אני מבין שאין ריכוז. אני אנצל את זכותי לשאלת המשך  :גיא בן גל

אני רק רוצה להסב את . ניתן לתת מידע בדבר ההוצאה החודשית

ל משרד הפנים "שחוזר מנכ, למקרה שאתם לא יודעים, תשומת לבכם

ה זכאי  מציין מפורשות שראש רשות מקומית יהי2005משנת 

להשתתפות בהוצאות לרכישת מתנות לאירועים הוא מוזמן בתוקף 

  .  170₪תפקידו ובלבד שערך המתנה לא יעלה על 

  . תיכף אני אתייחס  :יהודה בן חמו

 מערך המתנה 6וסך כל ההשתתפות החודשית לא תעלה על כפולה של   :גיא בן גל

אני , שימאחר ולא ציינתם מה הערך החוד.  1,020₪כלומר , הבודדת

לא חרגתם ) א: אז,  שנתית4-מכסה את העלות ה ₪ 34,000מניח שאם 

שבחודש נתון לא , אני רק מאוד מקווה. על פניו מההוצאה השנתית

למרות שאני מניח ,  1,000₪-יותר מ, אדוני ראש העירייה, הוצאת

 אירועים בחודש שאתה הולך אליהם ולפעמים יש חודש 20שלפעמים יש 

  .  הולךשאתה אפילו לא

  . גם בתשעה באב אני הולך, אין מצב כזה  :יהודה בן חמו

, יצא לך מוניטין של ראש רשות שהולך ללא מעט אירועים, אתה האמת  :גיא בן גל

פה בישיבת , לא אחת אפילו הלנת על זה שהרבע עוף שלך מתקרר

משם בא לי הרעיון של , ואגב. ולכן רצוי שנסיים מוקדם יותר, מועצה

  .ה אירועים ראש העיר הולךלבדוק לכמ

  . הרבה  :יהודה בן חמו

אבל אני בכל . הלא הוא כל הזמן מלין על זה שלא יהיה לו מה לאכול  :גיא בן גל

וזו שאלת , האם המתנות שנרכשות בצורה מרוכזת, זאת רוצה לדעת

  ?למתנה בודדת ₪ 170האם ערכן עולה על , ההמשך שלי
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 3-4-ובממוצע בערך ל,  שנים4-לק את הסכום לאם תח, כפי שאתה רואה  :יהודה בן חמו

כמו . הרבה יותר נמוכים-אתה תראה שהמחירים הרבה, אירועים בשבוע

כל המתנות .  170₪כל מתנה צריכה להיות בסדר גודל של עד , שאמרת

  .  40₪-שנרכשות מהעירייה הן בערך בסביבות ה

  ? זה משהו אחיד כזה  :ר אמיר גבע"ד

בת /אנחנו קונים מחשבון עם לוגריתמים וכל זה לבר מצווה. חידמשהו א  :יהודה בן חמו

  -בריתה/קונים אלבום תמונות לברית, מצווה

  ? עם לוגו של העירייה  :ר אמיר גבע"ד

  . ובית מזוזה לחתונה. זה מייקר את זה, לא, לא  :יהודה בן חמו

  ? בלי מזוזה  :עמירם מילר

  . כל אחד והנוסח כזה, לא  :יהודה בן חמו

  .  170₪-וכל מתנה כזו היא פחות מ  :ן גלגיא ב

  .  40₪עד   :יהודה בן חמו

  . יפה  :גיא בן גל

הנושא , כמו שציינה רינה ולא שמעת אותה, דרך אגב, אתה יכול גם, ולכן  :יהודה בן חמו

בנושא הזה . בודקים את זה וזה עבר ביקורת, הזה מדווח למשרד הפנים

  .ת ההוצאהאבל הקטנו א, הגדלנו את מספר האירועים

  . 'מתנות ראש העיר'אבל יש סעיף שנקרא   :גיא בן גל

  .והגדלנו את הכוח האלקטורלי  :יהודה בן חמו

גם , בחוזר משרד הפנים יש גם תקציב לסגני ראש עיר בשכר, אגב  :ר אמיר גבע"ד

  -משתמשים בו באותה זה

  .  יש מכסה אחרת לסגנים. נכון  :רינה פז
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 מפקחים עירוניים לעניין שימוש בסמכויותבנושא שאילתא של גיא בן גל : ב

  .9.12.07-הוגשה ב.   ניקיוןשמירת

  

השר להגנת הסביבה ימנה , לחוק שמירת הניקיון) א(12י סעיף "עפ"  :אבי בן חמו

מפקחים לעניין חוק זה מבין עובדי המדינה וכן מתוך רשימות של 

בעה כעבירת עבירה על חוק זה נק. פקחים ומפקחים שהגישו לו עיריות

ס "התש) עבירות קנס שמירת ניקיון(י צו סדר הדין הפלילי "קנס עפ

מתוך מטרה לעודד את הרשויות המקומיות להשתתף במערך . 2000

ציין , האכיפה של המשרד להגנת הסביבה ולהסמיך מפקחים עירוניים

המשרד להגנת הסביבה בפנייתו לרשויות המקומיות כי הרשויות 

מגובה ההכנסות ) 50%בשיעור של (החזר יחסי המקומיות תקבלנה 

כבר . י פקחי מתוקף חוק שמירת הניקיון"בפועל מקנות שהוטלו ע

ל "יהודית נאות זכ "ח,  פנתה השרה לאיכות הסביבה2.9.2004בתאריך 

במטרה לעודד את העירייה להסמיך פקחים , אל עיריית כפר סבא

הממונה , בני כברה השיב סגן ראש העיר 22.11.2004בתאריך . מטעמה

 הריני להודיעך כי 2.9.2004בהמשך למכתבך מיום ': על הנושא לשרה כי

. 'בכוונת הרשות להסמיך את המפקחים הרשומים מטה כמפקחי ניקיון

  . עובדי האגף לאיכות הסביבה11למכתב זה צורפו שמותיהם של 

  :לאור האמור לעיל ברצוני לשאול  

מפקחי ניקיון אשר עברו באופן רשמי כמה עובדי עירייה מוסמכים כיום כ )1

  ?לחוק שמירת הניקיון) א(12י סעיף "הסמכה עפ

) עבירות קס(חות "כמה דו, 2007 ועד סוף שנת 2004מאז חודש נובמבר  )2

י "מתוקף סמכותם כמפקחי ניקיון עפ, י פקחי העירייה הללו"נרשמו ע

 .בחוק הניקיון) א (12סעיף 

חות אלה שנרשמו "העירייה בגין דומה היה גובה ההכנסות הכולל לקופת  )3
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 ?בתקופה המדוברת

 ".?האם יש מגמה להגביר את השימוש סמכויות מפקח הניקיון )4

  :תשובת ראש העיר

האגף פה למשרד להגנת הסביבה בבקשה לאישור הסמכת פקחים " )1

התברר כי התהליך , משהתקבלו טפסי ההרשמה. לשימוש בחוק הניקיון

היתה גם תחלופה , ובינתיים. המשטרהאינו פשוט ומחייב אישורים של 

 .שחייבה להתחיל את התהליך מחדש, גבוהה בפיקוח העירוני

  . מקווים שתוך חודשיים יושלם הרישום

מן הראוי לציין כי איננו פועלים בהתאם לחוק הניקיון , חות"באשר לדו )2

י "חות שנרשמו הם עפ"אלא בהתאם לחוקי העזר העירוני ולכן כל הדו

  .החוקים הללו

 בנושאים 2005-2007חות שנרשמה בין השנים "להלן התפלגות הדו

  .שעניינם ניקיון

  2007  2006  2005    חוק העזר

  188  39  24    ניקוי מגרשים

  366  303  225    מפגעי תברואה

  154  207  146    שימור רחובות

  30  30  79    הוצאת אשפה

 738  579  474      כ"סה

 :הכנסות מדוחות בנושאי תברואה נגבו כדלקמן )3

  .  174,966₪ סך של 2004שנת 

 .  218,707₪ סך של 2005שנת 

 .  394,833₪ סך של 2006שנת 

 .  397,737₪ סך של 2007שנת 

  . "בהיקף כוח האדם הקיים אנו עושים את המקסימום שניתן )4
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  ? להקריא את הטבלה  :אבי בן חמו

ך להקריא אין צור, ההכנסות גם כתובות. זה ברור ונהיר, אין צורך, לא  :גיא בן גל

  ?  מה ענית4ולגבי . אותן

  . בהיקף כוח האדם הקיים אנו עושים את המקסימום שניתן  :אבי בן חמו

בהיקף הכוח , אם יש מגמה להגביר את השימוש, 4-אז אני מבין מ  :גיא בן גל

לא הולכים להגדיל את היקף , כלומר, הקיים אנחנו עושים מה שניתן

. צה לנצל את שאלת ההמשך שליוט רוואני פש. כוח האדם בנושא הזה

. העירייה ענתה שאלה שמות הפקחים, 2004-השרה במקור פנתה ב

מכיוון שהמשטרה גם צריכה , י טענתכם"בפועל הם לא הוסמכו עפ

מה שלדעתי אתה לא בהכרח נותן , אבי. להיות מעורבת בהליך ההסמכה

, וןי חוק שמירת הניקי"זה שברגע שפקחים מוסמכים עפ, את דעתך עליו

 היקף –י חוקי העזר "י מה שהיום קורה עפ"חות עפ"ולא רק נותנים דו

, מה שאומר. חות מבחינת העלות שלהם יכול להיות גבוה יותר"הדו

כי מן הסתם אם היכולת לתת קנס בסכום , שיכולת ההרתעה גדולה

ל וגזבר " אז גם היקף ההרתעה גדל ומבחינתך גם כמנכ–גבוה יותר 

כי ההכנסות גדלות גם בהתאם מן ,  לחייך קצת יותרזה גורם לך, לשעבר

ועכשיו ,  כבר בלופ הזה של ההסמכה2004-אתם מ, לכן אני אומר. הסתם

, כלומר. 2008ואנחנו בינואר , אתם אומרים שעוד חודשיים אתם מקווים

עוד חודשיים אנחנו ,  שנים4אז למה אם עברו .  שנים4כמעט עברו 

  . ת השאלה שליזא? אמורים לראות משהו קורה

  . שאילתא הבאה, תודה  :יהודה בן חמו

  . אתה אמור לענות עליה, זאת היתה שאלה  :גיא בן גל

אנחנו ננסה להכשיר את כולם על מנת , דם הקייםבכוח הא, בסדר  :יהודה בן חמו

  . אתה צודק. שייצאו להכשרה

  . פשר לואז אולי תא, רצה להשיב אני חושב, והסגן שאחראי על הנושא  :גיא בן גל

  . שאילתא הבאה, תודה  :יהודה בן חמו
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  . חבל, לא רוצים לתת לך לענות, בני  :גיא בן גל

  

  .29.7.07-הוגשה ב, שאילתא של אמיר גבע בנושא תווי חנייה עירוניים: ג  

  

המאפשרים למשתמשים בהם ' תווי זהב'י העירייה "לאחרונה הונפקו ע"  :אבי בן חמו

  .לבן ללא תשלום-מוני כחוללחנות בכל חניוני העיר ובסי

  :לאור האמור לעיל אבקש לשאול  

מהי רשימת עובדי העירייה ותושבי העיר שזכו לקבל את תו הזהב נכון  )1

  ?2007לשנת 

 ?י אילו קריטריונים נקבע מי זכאי לקבלת תו זהב ועל ידי מי"עפ )2

שכן הוא יוצר אפליה בין עובדי העירייה ? האם יש כוונה לבטל נוהל זה )3

 ".?ושבי העירלבין ת

  :תשובת ראש העיר

  :עובדי העירייה הרשאים לקבל הם כדלקמן )1

  .ראש העיר וסגניו  .א

ל מפעל "מנכ, ל החברה הכלכלית"מנכ, מבקר העירייה, ל העירייה"מנכ  .ב

 .עוזר ראש העיר, ל תפעול"סמנכ, המים

 .מנהלי אגפים, מ מהנדס העיר"מ/מהנדס העיר  .ג

 .מנהלי מחלקות מקצועיים הנמצאים בשטח  .ד

פקחי (פקחים בתחומים מקצועיים אשר עבודתם מתבצעת בשטח מ  .ה

 ).חשמל, פיקוח על הבנייה, חנייה, איכות סביבה

 כמו –אלו המוגדרים בקטגוריות מפקחים (סגני מנהל מחלקות שטח   .ו

 ).אחרים/ביוב

 ).טים"קב(קציני ביטחון   .ז

, מנהל רשות החנייה, ל החברה הכלכלית"מנכ/ ע–חברה כלכלית   .ח
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 .מים מקצועייםמפקחים בתחו

 ).רכב ייעודי(שטח בלבד / צוותי רכבי עבודה –מפעל המים   .ט

 .רכבי כיבוי ייעודיים  .י

קרי , תו הזהב ניתן לאותם עובדים אשר עבודתם מצריכה שהייה בשטח )2

  .מחוץ למשרדי העירייה

שכן השימוש , עיראין באמור ליצור אפליה בין עובדי הרשות לתושבי ה )3

 ".  נוהג זה ומכאן גם אין כוונה לבטל,  עבודה בלבדרכי  הוא לצבתו

  ? ואיפה חברי מועצת העיר שעובדים בהתנדבות  :שמעון פרץ

  ? כ כאלה"כמה יש בסה  :ר אמיר גבע"ד

  -שבעבר היותר רחוק, אני חייב לבוא ולהגיד. יש לנו כמה עשרות  :אבי בן חמו

  ? זה דבר שהיה קיים מאז ומתמיד פה בכפר סבא  :ר אמיר גבע"ד

  . כן, זה היה קיים מקדמת דנא  : חמואבי בן

  ?לעובדי השטח  :יהודה בן חמו

  . קדנציות קודמות  :ר אמיר גבע"ד

יש לה מישהי שיוצאת . קח לדוגמא את מחלקת ארנונה שיושבת לידך  :יהודה בן חמו

  . היא צריכה לקבל, למדוד כל היום

  . זה היה ככה, התשובה היא כן  :אבי בן חמו

  .  שמקבלת קהל לא מקבלתהפקידה  :יהודה בן חמו

  .  כי רק מאז החלו בכלל לגבות חנייה2001הכי קדמת דנא יכול להיות   :גיא בן גל

  ? הוא שאל אם יש אזרחים שמקבלים  :עמירם מילר

  . תושבים, מה זה אזרחים  :ר אמיר גבע"ד

  . לא מקבלים? תושבים מן השורה  :יהודה בן חמו

  . אז תגידו לא  :עמירם מילר

  . לא  :מויהודה בן ח
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, אבינועם גרנות בנושא צוואר הבקבוק של רחוב משעול הגילשאילתא של : ד

  .13.11.07-הוגשה ב

  

מערבי של העיר נעשית מיום ליום לבלתי נסבלת -היציאה מאזור הדום"

. רחוב משעול הגיל: מהאזור הזה קיימת למעשה יציאה אחת. לתושבים

על הרחוב . ויצמן' בר רח קיימת לע– עם נגישות נמוכה –יציאה נוספת 

, )ים'הקוטג(הקטן מועמסת תחבורה המנקזת כלי רכב משכונת המגורים 

כעת הולך . 'השרון'אולמי ', גלי השרון'מרכז ', מגדלי הים התיכון'בית 

 מאות מכוניות מתווספות לאזור –ונבנה קומפלקס חדש בשער הערי 

במצב . ל הולך וגד–טשרניחובסקי ' הלחץ על היציאה לרח. הקטן

בעבר העליתי . תושבי האזור מתקשים לצאת להיכנס אל ביתם, הנוכחי

  .  בישיבת מליאת תכנון ובנייה–בעיית התחבורה באזור 

  :שאלתי כעת  

, איזה פתרון מכינה עיריית כפר סבא להקלת לחץ התנועה במקום  

 לפתוח יציאה נוספת בצמוד לפרויקט –נשקלת הצעה שהוצעה בעבר 

  ".?4ם יציאה נוספת לכיוון כביש וג, שער העיר

  :תשובת ראש העיר  

שאמור לפתוח , מהנדס העיר הציע פתרון תחבורתי כבר לפני חצי שנה"  

פרויקט זה עובר בחינה מחדש . יציאה נוספת בצמוד לפרויקט שער העיר

לאור השינויים שעורכת העירייה בחניון המתוכן ולאור תכנונים נוספים 

, בכל מקרה.  איילון במסגרת הסעת המוניםע ונתיבי"י חברת נט"ע

  . "4משרד התחבורה אינו מאשר יציאה לכיוון כביש 

מכיוון . זה בנושא משעול הגיל, שאילתא אחרונה של אבינועם גרנות  :יהודה בן חמו

יציאה מאזור משעול . אז אני אעשה את זה בקצרה מאוד, שהוא איננו

אנחנו מתכוונים . כון לחבריםעד, באופן עקרוני. אזור גלי השרון, הגיל

בין ,  לצד הדרומי יותר1בין משעול הגיל , בהחלט לפתוח כביש נוסף
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כמובן שאגף . 1לבין הבית במשעול הגיל , הבתים החדשים שנבנים

. מצריך גם אישור של משרד התחבורה, ההנדסה עובד על הנושא הזה

אילתא של והרבה בזכות הש, שלא תהיה בעיה, על פניו, אבל עושה רושם

היינו נרדמים ולא , אלמלא השאילתא. תודה. אבינועם זה יצא לדרך

  . היינו יודעים שצריך לצאת מכפר סבא

  

   .   הצעות לסדר  .2

  

             ? השקר'אמיר גבע ואבינועם גרנות בנושא , הצעה לסדר של גיא בן גל: א

  .8.10.07-הוגשה ב', מאחורי הסקר

  

  :רקע ודברי הסבר  

נה התפרסם כי העירייה קיימה סקר שביעות רצון עירוני שבדק לאחרו"  

את רמת שביעות הרצון של תושבי העיר מפרמטרים שונים של שירות 

    .המסופקים על ידי העירייה

במקביל לפרסום הסלקטיבי שפרסמה העירייה בדבר נתוני שביעות רצון 

ל מידע לא ניתן לציבור כ, גבוהים של הציבור שעלו כבכול מתוך הסקר

  .ביצע את הסקר בקרב תושבי כפר סבאבדבר הגורם ש

 פנה חבר המועצה גיא בן גל אל ראש העיר בבקשה 17.9.07אריך תב

ראש . את עלותו ומאיזה מקור תקציבי הוא מומן, לקבל את נתוני הסקר

  .העיר בחר שלא לכבד את הפונה בתשובה עד למועד כתיבת הצעה זו

סקר : "כתבה שפורסמה בנושא הייתההתגובה הרשמית של העירייה ל

שביעות רצון מבוצע מול צרכני שירותים ממוקד העירייה באמצעות 

כלי הביצוע ואמצעיו הם . מודול סקרים בתוכנת המוקד העירוני

  ".עירוניים וללא עלות ולא באמצעות חברת שילוב

 כתבה נוספת בה 4.10.07בתחילת החודש הופיעה בעיתון קול הכפר ביום   



  .י   10.01.2008  13  מועצה מן המניין 

בו " שילוב מחקרי שוק"ן כי העירייה הזמינה סקר אחר של חברת נטע

 30.9.07בתאריך . נשאלו שאלות שנגעו בין היתר לראש העיר ולתפקודו

פנה חבר המועצה גיא בן גל לראש העיר בבקשה לדעת האם הסקר 

הוזמן על ידי העירייה וכן " שילוב מחקרי שוק"שבוצע על ידי חברת 

  .נו של הסקרמ לקבל את תוכ"ביקש הח

הסקר היחיד : "גם לפרסום זה התכחשה העירייה והגיבה באופן הבא  

שהעירייה בצעה הוא סקר של המוקד העירוני וזה לא התמקד בראש 

ולכך התייחסה תגובת העירייה המוזכרת , העיר אלא בתפקוד העירייה

העירייה לא . איש לא ניסה להסתיר ואיש לא ניסה לטייח. בדברי הפונה

ה כל סקר מחברת שילוב ואיננו יודעים מי אם בכלל הזמין סקר הזמינ

  ".זה

ך או כך ממצב הדברים עולה שהעירייה מודה לכל הפחות כי בוצע סקר כ  

מסיבות . י עובדי המוקד העירוני"שנעשה ע, שביעות רצון על ידה

בחר ראש העיר במתכוון להתעלם מן הבקשות לחשוף , השמורות עימו

זאת למרות הכרזותיו הרבות כי עיריית כפר , מצאיואת נתוני הסקר ומ

  . סבא פועלת בשקיפות מלאה

מ להביא בפני מועצת העיר את הצעת "לאור האמור לעיל מבקשים הח  

  :ההחלטה הבאה

או מי מטעמה יוצגו בפני /הוזמן על ידי העירייה ו/נתוני הסקר שבוצע*   

  .חברי המועצה

 ".יו יחולקו לחברי המועצהעותקים מלאים של נוסח הסקר וממצא*   

  

גם מפאת העובדה שהתכנון לפחות הוא שאנחנו נקיים , אנחנו, טוב  :גיא בן גל

אני . נשתדל לקצר, ח הביקורת"ישיבת מועצה שלא מן המניין בנושא דו

הצבתי את הנושא הזה יחד עם עמיתי חברי המועצה אמיר גבע 

, צל גיא בן גל בביתכי ביום בהיר אחד צלצל הטלפון א, ואבינועם גרנות
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מדברים מחברת שילוב מחקרי , שלום': והציג את עצמו סוקר שאמר

: שאלו אותי. 'אנחנו רוצים לעשות סקר קצר בנושא כפר סבא, שוק

: שאלו אותי בין היתר ככה. והשבתי בשמחה?' האם אתה מוכן להשיב'

מהו השירות העירוני החשוב ? מה שביעות הרצון שלך מתפקוד העירייה'

, אני. ?'האם אתה יודע מיהו ראש עיריית כפר סבא? ביותר לדעתך

אז אתה יודע מה . 'לא מכיר, לא': אבל אמרתי, אני יודע מי זה, יהודה

קוראים לו , אתה לא יודע מי זה ראש עיריית כפר סבא': הסוקר אמר לי

שזה היה מאוד חריג אני , הוא עזר לי לענות על השאלה. 'יהודה בן חמו

מה שביעות הרצון שלי מתפקוד ': שאלה רביעית היתה. דרחושב בס

מדוע אינך מרוצה מתפקודו של ': שאלת חמישית היתה. ?'ראש העירייה

מה 'אחר כך שאלו אותו . ונדרשתי לתת גם פירוט מילולי?' ראש העיר

שיפור , איזון תקציבי': הנושא שעליו לדעתי העירייה צריכה לשים דגש

ואז שאלו אותי את שביעות . ' הפארק העירוניחינוך או, איכות סביבה

 4,  שאלות11אבל מתוך . הרצון שלי לגבי הרבה מאוד דברים אחרים

ואני לא העליתי על דעתי שגורם , מתוכן עסקו בראש העיר באופן ספציפי

 4-יזמין סקר ש, זולת עיריית כפר סבא או מי שקשור לראש העיר, אחר

הרי . וניסיתי לברר,  באופן פרטני נוגעות לראש העיר11שאלות מתוך 

, זה מן הסתם או עיריית כפר סבא, מאוד הגיוני שמי שהזמין את הסקר

או מישהו שמאוד רוצה לדעת מה קורה , או מישהו שמאוד חפץ ביקרך

בעזרתה הנדיבה של . אבל הדעת נותנת שזה כנראה קשור לעירייה. איתך

ה מסוימת מחברת הצלחתי לקבל אינדיקצי, העיתונאית עירית מרק

שהכחישה שעיריית כפר סבא היא זו שהזמינה את , שילוב מחקרי שוק

, היה פרסום שעיריית כפר סבא הזמינה את הסקר, זאת אומרת. הסקר

, ויום למחרת חברת שילוב מחקרי שוק היא זו שכתבה את המכתב הבא

עובדי חברת שילוב , בסקרים פוליטיים: "שבו בין היתר היא אומרת ככה

כי עובדת , "ל והחברה"אלא רק המנכ, א יודעים מי מזמין את הסקרל
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של החברה אישרה לעירית מרק העיתונאית את העובדה שעיריית כפר 

מה , לא, לא'ואז יצאה הכחשה גורפת ש. סבא אכן הזמינה את הסקר

ל " אומר מנכ"החוקרת שאיתה דיברת". 'העובדת הזאת טעתה, פתאום

דע שממנו ניתן להסיק כי מזמין הסקר הוא מסרה לך בטעות מי"החברה 

, כלומר. "עיריית כפר סבא משום ששם הסקר נקרא עיריית כפר סבא

הזמין סקר שנקרא עיריית כפר , מישהו אחר שנקרא עיריית כפר סבא

ראש , זאת אומרת. הפנתה אותה לראש העיר גם אותה חוקרת. סבא

, דיברה איתהאבל העובדת שעירית מרק , העיר לא הזמין את הסקר

העובדת הזאת כנראה באמת לא ידעה מה . הפנתה אותה אל ראש העיר

חברת ", ל"אומר המנכ' על טעות זו הגבנו בחומרה רבה'. היא עושה

אני . שילוב חתומה על קוד אתי של חברה שמגן כמובן על החיסיון

 –מצהיר בפניך שהמידע שפורסם כי עיריית כפר סבא הוא מזמין הסקר 

לא עיריית כפר סבא ולא מר בן חמו הינם לקוחות של חברת . הוא שגוי

". ואין כל חוזה לעריכת סקר בין חברת שילוב לעיריית כפר סבא, שילוב

, ל בכתובים" אומר פה מנכ–'? השקר מאחורי הסקר'למה , על פניו, לכן

שלא עיריית כפר סבא , במסמך שיכול לשמש אפילו כראיה בבית משפט

אדוני ראש , אז מה התיאוריה שלי בכל זאת. סקרהזמינה ממנו את ה

שסקר שכמעט כולו נוגע אליך באופן ,  נראה לי עדיין מוזר–? העירייה

כי .  לא עיריית כפר סבא הזמינה אותו–שנקרא עיריית כפר סבא , אישי

אני חושש שאולי הסקר הוזמן , לכן? למי עוד יש אינטרס לעשות את זה

ויש לא פחות מחברה , עיריית כפר סבאבאמצעות חברה שעובדת עבור 

והיא לא עיריית כפר ', מיתוג'שעושה מה שאנחנו מגדירים , אחת לפחות

ל "ולכן יכול המנכ, אולי היא הזמינה את הסקר. היא חברה פרטית, סבא

חברת המיתוג של עיריית כפר סבא , לא עיריית כפר סבא הזמינה'להגיד 

לא יצא שקרן אם הוא כותב את ואז הוא ', היא זו שהזמינה את הסקר

אני לא כל כך מעניין אותי אם אתה הזמנת את הסקר או לא , לכן. זה
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, בעין מובחנת שלי, אני חושב שיש פה ניסיון על פניו. הזמנת את הסקר

גם אם אתה תכחיש . כנראה להסתיר את העובדה שבכל זאת הזמנת

, ה הזמינה סקראני חושב שאם העיריי. לי זה לא מריח כל כך טוב, שלא

כי לא , או גורם שמממן אותך אולי באופן פרטי, או אתה באופן אישי

אתה מצהיר הרבה .  אתה צריך להודות בזה–סביר שזה מישהו אחר 

אלא . בוא תוכיח את זה במקרה הזה, פעמים שאתה מאמין בשקיפות

אם כן נשמע ממך הכחשה גורפת שהסקר לא הוזמן על ידך ואין לך שום 

במידה ואתה . אני לא כל כך אשתכנע אם זו תהיה התשובה. יוקשר אל

י מי "אכן מתוודה שאולי נפלה טעות ואכן הסקר כן הוזמן על ידך או ע

 אנחנו –י העירייה "י חברה שמועסקת באופן עקיף ע"מי מטעמך או ע

  . מאוד נשמח אם תחשוף את הנתונים

. י עיריית כפר סבא" שום סקר ע לא הוזמן–אני קובע קטגורית . תודה  :יהודה בן חמו

, י מי מטעמי באופן ציבורי" לא הוזמן שום סקר ע–אני קובע קטגורית 

י המוקד "הוא נעשה ע, הסקר היחידי שנעשה, חד משמעית. באופן פרטי

אנחנו משכללים עכשיו עוד יותר את המוקד ומכניסים גם . העירוני

ך מגמה לשפר מתו, תוכנה של סקרים שעוקבת אחרי פניות הציבור

 לחודש גם 20-החל מה. נושא השירותים ופניות הציבורולשכלל גם את 

ואולי זו גם הודעה לעיתונאים , תוכלו להיווכח שייכנס שירות נוסף

 יקבל גם תשובה –שכל תושב שיפנה בקריאה למוקד , שיושבים פה

אנחנו מעת . ליין-בכך נוכל ליידע את התושבים באון. SMSבאמצעות 

י "שנעשה ע, הסקר שלי ידוע עליו. סים לשפר ולייעל את השירותלעת מנ

י המוקד של סקר "הוא הסקר היחידי שנעשה ע, עיריית כפר סבא

אני לא יודע על מה אתה מדבר ואני לא מכיר את מה . שביעות רצון

  . לכן אני חושב שההצעה שלך היא הזויה. שאתה מדבר

  . גם שיחת הטלפון שהיתה  :גיא בן גל

. יכול להיות שגם זה ספק, לא בטוח שאולי היתה שיחה. אני לא יודע  :ה בן חמויהוד
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  . גם זה יכול להיות, בהכירי את ההתנהלות שלך

  ? המצאתי את זה  :גיא בן גל

  . לא יודע, לא יודע  :יהודה בן חמו

  . אל תגיד שלא היה סקר... חברה לא מכחישה שהיא עשתה סקר  :גיא בן גל

אין שום סקר שעיריית . לא יודע על סקר שעיריית כפר סבא עשתהאני   :יהודה בן חמו

  .  סימני קריאה בכל משפט3. אני קובע עובדות. כפר סבא עשתה

  . אולי יש ואתה לא יודע עליו  :גיא בן גל

  . אין מצב כזה  :יהודה בן חמו

  ? אתה לא יודע על סקר  :גיא בן גל

ואין מצב , ית כפר סבא עשתה סקראין מצב כזה שעירי. אין מצב כזה  :יהודה בן חמו

שחברה שעובדת עם עיריית כפר סבא עשתה סקר לעיריית כפר סבא או 

  . לראש העירייה ומחק את המיותר

  . חצי שנה לפני הבחירות אסור לך לעשות סקרים בכל מקרה  :גיא בן גל

. אפילו מתהלכים על גבול הוצאת הדיבה, אתה משחק משחקים שלדעתי  :יהודה בן חמו

ואני מציע לך , בל אתה מרשה לעצמך מעת לעת לקפוץ למחוז זהא

  . שתיזהר

  . מותר לי להגיד שאני לא מאמין לך  :גיא בן גל

אפשר להוריד את זה מסדר היום ולא , אני חושבת שאחרי ההסבר שלך  :רינה פז

  . לדון בזה בכלל

, אריק.  תודה.שירים את ידו? מי בעד להסיר את ההצעה הזו מסדר היום  :יהודה בן חמו

   -ה'עמירם מויש, קובי, בני, רינה, שמעון, יפתח

  . אני נמנע היות ולא הייתי פה בתחילת הדיון  :ר סימון גולדמן"ד

 לא 2. סימון נמנע? נמנעים. אין מתנגדים. ירים את ידו? מי נגד. בוקי  :יהודה בן חמו

  . משתתפים בהצבעה
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  הצבעה

, קובי אוחיון, בני כברה, רינה פז, ון פרץשמע, יפתח אלגוב, אריק לויטה : בעד

  .יהודה בן חמו, ש'בוקי צי, משה אבן חן,   מילרעמירם

  אין  :נגד

   סיימון גולדמן:נמנע

  אמיר גבע וגיא בן גל: לא השתתפו בהצבעה

  

 אמיר גבע , לסדר של גיא בן גלשלא לדון בהצעתםברוב קולות מאשרים  :635 ' מסהחלטה

  .' מאחורי הסקר? השקר ' בנושאואבינועם גרנות
  

              הצעה לסדר של גיא בן גל בנושא נקיטת אמצעים להפחתת השימוש : ב

  .4.9.07-הוגשה ב,  ועידוד השימוש בשקיות רב פעמיותבשקיות פלסטיק

  

  :רקע ודברי הסבר"

 מכלל נפח הפסולת המושלכת בישראל 28%-שקיות פלסטיק מהוות כ

בים ממשיכים לעשות שימוש בשקיות מרבית התוש.  ממשקלה7%-וכ

פלסטיק רק משום שלא קיימת אלטרנטיבה בדמות שקיות רב פעמיות 

  .זולות וידידותיות לסביבה

מעבר לעובדה ששקיות הפלסטיק עשויות מחומרים בלתי מתכלים 

נפח הפסולת של שקיות הפלסטיק גדול בהשוואה , הפוגעים בסביבה

תן למחזר את השקיות והן תופסות לא ני, כמעט לכל סוג אחר של פסולת

  .נפח הטמנה יקר ובזבזני

,  נכנסו לתוקף תעריפי היטל ההטמנה גבוהים יותר2007העובדה שבקיץ 

מגבירים באופן משמעותי את התמריץ הכלכלי של רשות מקומית לפעול 

לעידוד השימוש בשקיות רב פעמיות המהוות אלטרנטיבה זולה 

  .דד ולקדםוידידותית לסביבה אותה יש לעו
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  :המצב בישראל

בישראל ננקטו עד כה רק מספר צעדים ראשוניים לצמצום השימוש 

בשקיות פלסטיק ועידוד השימוש בשקיות רב פעמיות ידידותיות 

  :לסביבה

בכנסת מקודמת בימים אלה הצעת חוק לצמצום : חקיקה .1

ההצעה מצויה בשלבים התחלתיים . השימוש בשקיות פלסטיק

יום אמצעים חקיקתיים לעידוד השימוש ביותר ובפועל אין כ

בשקיות רב פעמיות או לחילופין תמריצים שליליים כנגד 

יש להניח שיעבור עוד זמן רב עד . אספקת שקיות פלסטיק

  .שימוצו כל שלבי החקיקה בנושא זה

: עידוד השימוש בשקיות רב פעמיות על ידי רשתות שיווק המזון .2

שפעלה באופן אקטיבי נכון להיום רשת שיווק המזון היחידה 

שהציגה , להחדרת שקיות רב פעמיות בסניפיה היא שופרסל

 שקית רב פעמית בסיסית בעלות 2007לראשונה בחודש יוני 

כל , הגם שיש לברך על היוזמה של רשת שופרסל.  3₪סמלית של 

עוד לא מדובר ביוזמה גורפת שכוללת את כלל רשתות שיווק 

וש הנרחב בשקיות רב יש קושי להטמיע את השימ, המזון

 .פעמיות בקרב הציבור

  :צעדים אופרטיביים שעיריית כפר סבא יכולה לקדם

משווקים /הטלת סנקציות כלפי רשתות שיווק/יצירת תמריצים .1

תנאי /תקנה עירונית/י העירייה באמצעות חוק עזר"פרטיים ע

 : ישנם מספר מודלים–רישיון עסק 

 .איסור גורף של מכירת שקיות פלסטיק •

וב התניית מכירת שקיות רב פעמיות ברשתות השיווק חי •

כאלטרנטיבה נלווית לשקיות פלסטיק שימכרו תמורת 
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כדוגמת מכירת שקיות פלסטיק בעלות של (תשלום סמלי 

 ).לכל שקית₪ שקל 

קמפיין חינוכי שידגיש את יתרונות ההגנה על הסביבה שנובעות  .2

ות רב יש לפעול לסבסוד שקי. מהשימוש בשקיות רב פעמיות

ימכרו /שיחולקו) י גופים פרטיים"י העירייה וע"ע(פעמיות 

במחיר מופחת במערכת החינוך במטרה להטמיע שימוש 

 .משפחתי בשקיות רב פעמיות שיבוצע על ידי הילדים ובני הנוער

 באמצעות רכישה מרוכזת –דוגמא אישית של עיריית כפר סבא  .3

במסגרת שי של שקיות רב פעמיות שיחולקו לעובדי העירייה 

 ).י עובדי המשרד להגנת הסביבה"בוצע ע. (לחג

  :הצעת החלטה

מועצת העיר מכירה בחשיבות הסביבתית בכלל ובכדאיות הכלכלית 

בפרט שנובעת מעידוד השימוש בשקיות רב פעמיות בתחומי העיר כפר 

לאור האמור לעיל מטילה מועצת העיר על האגף לאיכות הסביבה . סבא

טיביות באשר לצעדים העירוניים שיש לנקוט לצורך להכין המלצות אופר

. עידוד השימוש בשקיות רב פעמיות וצמצום השימוש בשקיות פלסטיק

ההמלצות היישומיות של האגף לאיכות הסביבה יובאו בפני מועצת העיר 

ובכל מקרה לא יאוחר , תוך שלושה חודשים ממועד קבלת החלטה זו

  ".2008צות כבר במהלך שנת  במטרה ליישם את ההמל2007מסוף שנת 

  . אני אסביר למה  :גיא בן גל

  . לפחות את כותרת המשנה תן לחברים  :יהודה בן חמו

  . ולצערי היא מובאת רק עכשיו באיחור, 4.9.07-ההצעה הזאת הוגשה ב  :גיא בן גל

  ? מתי? מתי  :יהודה בן חמו

מסיבות שלי , ןהיא מובאת באיחור די ניכר לכא,  היא הוגשה4.9.07-ב  :גיא בן גל

  .הוסברו כסיבות טכניות
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  -9.12.07-שהשאילתות שלך מה, אתה יכול אבל להגיד באותה נשימה  :אבי בן חמו

  . חד משמעית כן  :גיא בן גל

  . ואין לנו שום שאילתות בצינור, נוקו  :אבי בן חמו

  . הכנסנו את כל השאילתות שלך לשקיות הממוחזרות  :יהודה בן חמו

  . אזןבוא נ  :אבי בן חמו

יש נטייה . אני חייב להלין על דבר אחד, מה שכן. חד משמעית כן  :גיא בן גל

ולעומד בראש העיקר שכשהאופוזיציה מגישה הצעה לסדר עם , לעירייה

  -רעיון שמנוסח בצורה עניינית לחלוטין

  . כמו למשל משעול הגיל  :יהודה בן חמו

  .  לסדראני מדבר על הצעה, משעול הגיל זו שאילתא  :גיא בן גל

  . משעול הגיל, לא  :יהודה בן חמו

  . אני אשתדל לא לקטוע אותך, יהודה  :גיא בן גל

  . כמו הסקר  :יהודה בן חמו

  . בוא תשתדל לא לקטוע אותי  :גיא בן גל

  . צודק, בבקשה  :יהודה בן חמו

אבל עכשיו אני מדבר , אני יודע שאתה רגיל שאתה מדבר וכולם שותקים  :גיא בן גל

   .ואתה שותק

  . אתה צודק חד משמעית  :יהודה בן חמו

והיא , היא נוסחה בצורה עניינית. ההצעה לסדר היא עניינית מאוד  :גיא בן גל

עוד לפני מהלך של , שהעירייה, מאוד בסיסי-כ מציעה דבר מאוד"בסה

שיחייב לעשות שימוש רב פעמיות , חקיקה שכבר מתגלגל היום בכנסת

שהן לא ידידותיות , קיות פלסטיקויאסור שימוש או יגביל שימוש בש

 תנקוט בכל מיני –לסביבה והן עשויות מחומר שהוא אינו מתכלה 

יש . אני לא אחזור עליהם, והאמצעים האלה מפורטים פה, אמצעים

העירייה יכולה . הרבה דברים שהעירייה יכולה לעשות בקליפת אגוז

פחות שהשקיות יהיו לכל ה, באמצעים שהיא רוכשת שקיות, קודם כל
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אפשר להכניס תנאי . למשל שקיות הזבל באמצעות הקבלנים, מתכלות

או שהשקיות שהעירייה , שישתמש בשקיות כאלו, למכרז עם קבלן הזבל

דבר שני שהיא .  שתהיינה ידידותיות לסביבה–רוכשת אם היא רוכשת 

 היא –היא יכולה במקום לתת שי לחג פעם אחת משהו אחר , יכולה

שהעלות של זה היא מאוד , שזו שקית רב פעמית, כזהיכולה לחלק משהו 

אתה גם ,  40₪אם אתה על מתנה לחתונה שאתה הולך משלם . מינורית

אם אתה בכלל . לשי לעובדים לחג ולתת להם ₪ 40יכול להשקיע 

ואני קורא המון בהודעות לעיתונות שזו , מתיימר להוביל עיר ירוקה

בוא , יהודה, ני זורק לך כפפהא.  הנה דרך לעשות את זה–היומרה שלך 

נראה לחג הפסח אם אתה מרים את הכפפה ונותן שי לעובדים שקית רב 

  .בזה הם יהיו חלק, בזה העובדים יראו דוגמא אישית. פעמים

  . תודה  :יהודה בן חמו

יש אפשרות לעשות . לא באמצע הדברים שלי, אתה תודה לי בסוף דבריי  :גיא בן גל

רות לבוא ולהתדיין עם בעלי המרכולים הגדולים יש אפש, קמפיין חינוכי

שלא חיכתה , יש רשת אגב. ולבקש מהם באופן וולונטרי לזרום, בעיר

 הראשונה שהתחילה לפני כחצי –ייאמר לזכותה , רשת שופרסל, לחוק

שהן לא מחליפות , שקיות רב פעמיות,  3₪שנה לשווק בעלות סמלית של 

לקוח , אז היום. לטרנטיבהאבל הן מהוות א, את שקיות הפלסטיק

אפשר לבוא בטוב גם , לשקול לחייב עם סנקציות, אפשר.  יכול–שרוצה 

בואו , אנחנו מובילים מהלך עירוני כולל בנושא הזה, ה'חבר'ולהגיד 

ראיתי שעושים תחרות בנושא איסוף בקבוקים . 'תשתפו איתנו פעולה

.  עם החברותמחייך', זמן השרון'ראיתי תמונה שלך ב, יהודה, עכשיו

אני לא יודע , להצעה באמת סופר עניינית, לצערי. אולי תוביל מהלך כזה

או על מי שכתב מטעמך את המכתב , יהודה, מה עבר עליך באותו יום

, בפקס שלי בבית,  יום אחרי–? איך בחרת להגיב להצעה לסדר. הזה

עיינתי בהצעה לסדר : " ראש העיר כותב לי–זה , מחכות המילים האלה
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, אומר לי יהודה בן חמו, "שהגשת בעניין השימוש בשקיות פלסטיק

הן , מסתבר שאתה משחית זמן יקר, כמו במקרים רבים אחרים, ושוב"

על מקטעי נושאים , הן של מועצת העיר והן שלי, כך אני מקווה, שלך

קשות עליך ראייה , ברור שממקום מושבך באופוזיציה. מתוך מכלול

להתעניין , וק בשל סיבה זו הייתי מצפה ממךאך בדי, והבנת המכלול

שמדובר , מה עוד. ל העירייה לפני הגשת הצעה לסדר"אצלי או אצל מנכ

ולא עשית עליו , שלא הצטיינת בו עד כה", מטיף לי ראש העיר, "בנושא

היית שומע את , אז במקרה שהיית מתעניין אצלנו. קריירה כפוליטיקאי

מוביל תכנית מקיפה לכפר סבא מספר חודשים אני : הדברים האלה

ירוקה ומגבש צוות מומחים שיבחן את הנושא ויציע דרכי פעולה 

, מפרט לי את כל הנושאים, "-הנושאים שיקודמו יהיו. קונקרטיות

הניזון מהתקשורת ומקושש ממנה ידיעות שעליהן אתה , להבדיל ממך"

רי מכיר באופן מחק, צוות המומחים המתגבש, רוכב אל עבר הכותרות

כנראה לא אני ". אמפירי את הנזקים שיש בשקיות פלסטיק לסביבה

ישימים , הצוות ינפק פתרונות מעשיים, ההבדל. "הכרתי את הדבר הזה

נושא שקיות הפלסטיק הוא אחד ממכלול , כפי שכבר הבנת. והגיוניים

וכן בהובלתי תתקיים , הנושאי האקלוגיים המרכיבים תכנית בהובלתי

ובשל העניין , י רשתות מרכולים לקידום הנושאגם פגישה עם ראש

תשמח בוודאי לדעת כי , הפתאומי שהחלטת לגלות בירוק ובאקולוגי

 ימים 3רק לפני , "בתכנית גם הכרזה על כפר סבא כמעודדת בנייה ירוקה

אני . "יהודה, כל הכבוד". י אימוץ תקני בנייה מתאימים"ע", היה הכנס

כי תשובה מפורטת זו עונה על ", בומסיים ראש העיר את מכת, "תקוה

גם מספקת עבורך חומר למחשבה , ויותר מכך, ההצעה לסדר שהגשת

מובילים תהליכים , בעיריית כפר סבא של הקדנציה הנוכחית. לעתיד

אז אני רוצה ".   התקשורתיים...ומגמות ולא מחכים לאופוזיציונרים או

בלי להרעיף על , זהשהאופוזיציונר ה, אדוני ראש העירייה, להזכיר לך
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. הגה פה כמה רעיונות שאתה תמכת בהם, עצמו יותר מידי שבחים

ן שלי להכניס פרוטוקולים לאתר העירייה ויישמת את זה תמכת ברעיו

אתה תמכת בהצעה לסדר שלי . רק שאז הייתי בקואליציה, בהתלהבות

להקים צוות למניעת זיהום אוויר והואלת בטובך גם שאני אהיה חבר 

והצוות הזה סיים , בהובלת בני כברה שעושה עבודה מצוינת, בו

חבל שהן לא מובאות כבר למועצה . לאחרונה להגיש את המסקנות שלו

שלא כל רעיון , זאת אומרת. כי על פניו הן היו אמורות לבוא היום, הזאת

  .  הוא חבל לתקשורת–שחבר המועצה גיא בן גל מהאופוזיציה מוביל 

אבל תהיה , אני לא רוצה לקצר אותך, בחייך, נו. גע בפואנטה. גיא, יד, נו  :יהודה בן חמו

  . ענייני

שאם אתה לא רודף אחרי כותרות ושולח את היועצים ,  הואpoint-ה  :גיא בן גל

ואתה , התקשורתיים שלך לשלוח הודעות שאין מאחוריהן שום בסיס

מאמין בעצמך בעשייה אמיתית ולא רק בלהוציא הודעה לתקשורת 

ממליץ לא לשתות , שהודעת על ההקמה שלו, בר הראשון שהצוותשהד

 אז אולי תגלה גם –מים מינרליים וכתוצאה מזה אין בקבוקי מים 

כי הוא עולה פחות מהרכב , דוגמא אישית ותיסע אתה באוטו היברידי

  . שהיום אתה נוסע בו ואתה מקבל אותו על חשבון העירייה

  . העלו עליו את המס  :אריק לויטה

  . וסמוך עלי שבדקתי את זה, 4זה שווי שימוש , עדיין לא, לא  :יא בן גלג

  . אבל המס על הרכב עלה  :אריק לויטה

  -ואני מסיים בזה את הדברים שלי, אז אני אומר כך  :גיא בן גל

  . עזוב, דיהוא ירוק מ  :יהודה בן חמו

או שתגיד , או שתגיד שהרעיון הוא הזוי: 2- מ1אני מניח ששוב יקרה   :גיא בן גל

  . שהוא מעולה

  . תודה רבה, עזוב, אני אדבר בשמי, אל תדבר בשמי  :יהודה בן חמו

  . בבקשה  :גיא בן גל
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באמת לשם , לשם שינוי, אני בהחלט, באשר להצעה לסדר של גיא בן גל  :יהודה בן חמו

ונעשים דברים , חשוב מאוד, אני אומר לך הנושא הזה חשוב, שינוי

העירייה לא מתכוונת לעשות , איתך תחרותאני לא עושה . בעירייה

בכוונה . כל יוזמה טובה אנחנו נחבק, לא איתך ולא עם אף אחד, תחרות

מי שהקים את המשרד , מרינוב' שעומד בראשו פרופ, קבעתי שהצוות

זה נחשב לאורים ותומים בנושא של איכות , לאיכות הסביבה דאז

ת למען גיבוש תכנית נהנה ומכהן בתפקידו בהתנדבו, לשמחתנו, סביבה

.      5.6.08-התכנית תוגש לחברי מועצת העירייה עד ה. אב לעיר ירוקה

מכיוון שבתאריך הזה זה יום האקולוגיה ,  נקבע כתאריך יעד5.6-ה

מרינוב עומד ' ופרופ, הצוות הזה ממליץ לעיריית כפר סבא, לכן. העולמי

שרות בשנים שכולם עסקו ע,  חברים7-8-בראש צוות של מומחים של כ

אני לא , על כן. ועוסקים עדיין בתחום איכות חיים ואיכות סביבה

אני מזמין אותך . מתכוון לעקר את הרעיונות ואת הפעילויות של הצוות

מכיוון שהם דנים בנושאים , את ההצעה הזו להעביר אל הצוות, בכנות

באופן כללי אתה מתאים לירוקים מכיוון שאתה ירוק , תראה. הללו

לכן אני , אתה לא מכיר טוב את הדברים, אתה ירוק מידי, באמת. מידי

  -מציע לך

אפילו הסגן שלך לא ידע על הקמת צוות המומחים והוא אחראי על   :גיא בן גל

  . איכות סביבה

  . הוא ידע, לא נכון  :יהודה בן חמו

  . הוא שמע את זה מהתקשורת כמונו? גם הוא ירוק  :גיא בן גל

ואמרו לי , והחלטה קטגורית שלי היתה. הוא ידע ממני, דע ממניהוא י  :יהודה בן חמו

לא 'אמרתי ', אתה תעמוד בראש הצוות'שתהיה מחויבות של כל הארגון 

  . 'מכיוון שבוועדה הזו ישבו אנשי מקצוע בלבד, אני לא אשב. ולא

  . מצוין  :גיא בן גל

, את תכנית האב, םכשאנשי המקצוע יבואו ויגישו את ההצעה שלה, ולכן  :יהודה בן חמו
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וזו לא תהיה תכנית , אנחנו נצטרך לשבת ולדון בה ולתקצב אותה

חלק מהדברים שהם , ועל כך. אלא תהיה תכנית רב שנתית, שנתית

  . 5.6-אני גם לא מחכה ל, ישימים באופן מיידי

אם אתה צריך את הצוות בשביל הרעיון שעובדי , יהודה, השאלה  :גיא בן גל

  -העירייה יקבלו

מר דוד ,  במקרה נכנס פה יהודי מאוד יקר,תראה. לכן אני בא ואומר  :ודה בן חמויה

והקהילה ,  הוד והדרר קהילת"הוא יו, במקרה או לא במקרה, וסכמר

אז הוא לא ידע שאתה .  דווקא בשקיותהזו יוזמת פעילות מאוד ברוכה

.  ועניתי לך ועשיתי לך תחרותמילא אני ידעתי. הולך להגיש את ההצעה

תראו , תבואו לקניון, ביום שישי הבא, את כולכם, אני מזמין אותך, בוא

הלוואי ויאמצו , מה שכתוב להם על הארון. קהילה קטנה וצנועה

מתקיים .  הדברים נעשים–אני בא ואומר לך , לכן. 'הצנע לכת': אחרים

כמו , במספר מרכולים גדולים, כבר משא ומתן עוד לפני שקם הצוות

אתה , כשאתה רוצה לעשות ולא רק להתפרסם, בל מהא. שאמרת קודם

 חלק מהמרכולים דורשים חסות .צריך לנהל משאים ומתנים גם שקטים

חלק מהמרכולים באים . בודקים את זה משפטים, את הלוגו שלנו, שלנו

חלק . בעלות כך וכך, בעלות של חצי שקל, בעלות של שקל: ואומרים

  . ולותמהמרכולים לא רוצים לספק כמויות גד

  .עוד מעט גם תהיה חקיקה  :גיא בן גל

איך בגמרא , דברים שמתבצעים, לכן אני בא ואומר. הלוואי, בסדר  :יהודה בן חמו

לתת לה . העבודה נעשית, לכן אני בא ואומר'? אין הברכה אפורה? 'כתוב

  . זה מתאים לך יותר, זה לא אני,  עוד לפני שהיא נעשיתכותרות

  .  אתה לא עושה איתי תחרותאבל. הבנתי  :גיא בן גל

  .תודה רבה. תפסיק נו, נו באמת? איתך תחרות  :יהודה בן חמו

  . שני דברים שונים. לא בהכרח יש קשר בין מה שיהודה אמר לבין הפסוק  :בני כברה

   .תזכיר לנו מה הפסוק אמר  :גיא בן גל
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, דבריםויש . ' אלא בדבר הסמוי מן העיןיש דברים שאין הברכה שורה'  :בני כברה

  . אלה דברים שזקוקים לפרסום

  . אנחנו במשא ומתן עם חברה  :גיא בן גל

מי בעד להסיר את ההצעה הזו מסדר . הצעה לסדר הבאה, תודה רבה  :יהודה בן חמו

תודה , פה אחד? היום ולהעביר אותה לדיון בוועדת המומחים שהוקמה

  .רבה

הצעה לסדר של גיא בן גל להסיר מסדר היום את הפה אחד מאשרים  :636 ' מסהחלטה

 ועידוד השימוש בנושא נקיטת אמצעים להפחתת השימוש בשקיות פלסטיק

  . ולהעבירה לדיון בוועדת המומחיםבשקיות רב פעמיות
  

  .9.12.07-הצעה לסדר של גיא בן גל בנושא גינות ציבוריות לכלבים הוגשה ב: ג

  

בין היתר . בים תוקן חוק העזר העירוני לכפר סבא בנושא כל2006בשנת "  

נקבע כי הקנס המושת על בעלי כלבים אשר יחזיקו כלב במקום ציבורי 

  ).בעבר ₪ 290לעומת ( ₪ 660כשהוא אינו קשור ופיו חסום יהיה בסך 

וקובע " כלב ברשות הרבים"בפקודת הכלבת מתייחס לעניין '  ב7סעיף   

לא יוציא בעלים כלב לרשות הרבים אלא כשהוא קשור : "כדלהלן

בהם לא , רשות מקומית תקבע אזורים בתחומה. ועה או בשרשרתברצ

ובלבד שבאזורים אלה יהיה בעל הכלב עימו ' יחולו הוראות סעיף קטן א

   ".'כל אימת שהכלב אינו קשור כאמור בסעיף קטן א

מכאן שיש לרשות מקומית מחויבות בהעמדת מתחמים ציבוריים   

לשוטט ללא רצועה או ייעודיים לבעלי כלבים בהם יכולים הכלבים 

  .מחסום

בהעדר גינות ציבוריות ייעודיות לכלבים המשמעות היא שלמעשה בעלי   

כלבים בעיר אינם יכולים לשוטט עם כלביהם בחופשיות ללא רצועה או 

  .מחסום בשום מקום ציבורי בעיר
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מצאו לנכון מספר , לפיכך כתוצאה מדרישה של בעלי כלבים רבים  

העיר הובילה .  לייעד גינות ציבוריות לכלביםרשויות מקומיות בישראל

,  גינות ציבוריות לכלבים20- יפו בה יש למעלה מ–בנושא היה תל אביב 

, מתקני משחק: אשר ברובן כוללות מתקנים מיוחדים לכלבים כגון

  .שולחנות פיקניק וספסלים, מתקני שתייה לכלבים

ה גן ציבורי בחודש אוגוסט האחרון השיקה לראשונה גם עיריית רעננ  

יחד עם זאת במרבית ערי . לכלבים במתחם גן גנדל שברחוב גולומב

  .ישראל אין גינות ציבוריות לכלבים

על פי מומחים ממשרד הבריאות ישנן סיבות נוספות המצדיקות הקמת 

  :גינות ציבוריות לכלבים

הכלבים מצהירים באמצעות סימון בשתן ועשיית הצואה על  •

רת עם כלבים אחרים חשובה לכלבים התקשו. הטריטוריה שלהם

, ועצם העובדה שהכלב מחלץ את עצמותיו, מבחינה פסיכולוגית

לפיכך מן הראוי לספק לכלבים . תורמת לזירוז פעולת המעיים

 .מקומות מתאימים לכך

לגינות הכלבים יש מספר אספקטים חברתיים ורפואיים התורמים  •

רק כדי שהוא כיום לא מספיק לטייל עם הכלב . לבריאות הכלב

כלבים אינם מתיישבים , להבדיל מבני אדם. יעשה את צרכיו

אלא לכל מתן הצרכים ישנן , בשירותים ועושים את צרכיהם

 . השלכות חברתיות בולטות

,  124₪העיריות גובות מבעלי הכליבם אגרה לחיסון כלבת בסך  •

כך שמרבית הסכום נחשב , מתוכה עלות החיסון הינה זעומה ביותר

עירייה ומן הראוי שהעיריות יוכלו לעשות שימוש נבון כמס ל

ולתרום לרווחת הכלבים ובעליהם באמצעות , בסכומים הנגבים

 .הקמת מתחמים מתאימים
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ויתכן כי בערים , יש להתאים את גודל השטח לפי גודל קהל היעד •

 .יש להקצות מספר שטחים, בהן רשומים מספר רב של כלבים

כלבים מגלמת יתרונות נוספים שהם הקמתן של גינות ציבוריות ל

  :לטובת כלל הציבור

את האזורים בהם " מלכלכים"הכלבים לא משוטטים יותר בגנים ו •

 .משחקים ילדים

ילדים שכן ישנה /כלבים לא באים במגע עם מי שאינו בעל כלבים •

 .הפרדה ברורה בין גינות לילדים ולגינות לכלבים

רים לכלבים וסביר כי הרחובות יותר נקיים שכן יש אזורים מגוד •

 .ירגישו בנוח להטיל צרכיהם שם

 . מוציאים אנרגיות בגן המשחקים שלהם–" תוקפניים"כלבים פחות  •

לאור האמור לעיל מוצע להביא בפני מועצת העיר את הצעת ההחלטה 

  :הבאה

לאור האיסור לשוטט עם כלב ללא רצועה הנובע מחוק העזר העירוני 

בדה כי פקודת הכלבת קובעת כי מחובתה ולאור העו, בנושא כלבים מחד

של רשות מקומית לקבוע אזורים מוגדרים בהם כלבים יכולים לשוטט 

וכן לאור העובדה כי קיים אינטרס ציבורי ברור , שהם אינם קשורים

  :בהקמה של גינות ציבוריות לכלבים מוצע כי

האגף לאיכות הסביבה יביא בפני מועצת העיר המלצה לקביעת  •

ספר מתחמים עירוניים שישמשו כגינות ציבוריות או מ/מתחם

 .לכלבים

ההמלצות יובאו בפני מועצת העיר תוך שלושה חודשים ממועד  •

 ".אישור ההצעה

  

  .נו, תמחזר הצעה נוספת, בבקשה. הצעה לסדר  :יהודה בן חמו



  .י   10.01.2008  30  מועצה מן המניין 

  . אני בעד מיחזור  :גיא בן גל

  . אבל אל תמחזר לי הצעות לסדר  :יהודה בן חמו

  -ם אתה מתחיל בכזה טון מזלזלא  :גיא בן גל

  ?מה אתה רוצה. פה אני אומר שאתה ממחזר, פרגנתי לך בקודמת, הנה  :יהודה בן חמו

, ובני, הסיבה המרכזית. אני אומר לך משהו שאתה כנראה לא מודע אליו  :גיא בן גל

שהעירייה בוחנת בחיוב את מה , אני מקווה שיאשר מה שאני אומר

נובעת מפנייה של , גינות ציבוריות לכלביםשזה הקמת , שההצעה אומרת

  . תושבת אל האגף לאיכות הסביבה

  ? אז מה  :יהודה בן חמו

 לא 10/1/08-נכון ל. אני רוצה קודם כל להביא את התמונה. תן לי לסיים  :גיא בן גל

אז אתה יכול עוד פעם . פועלת גינת כלבים פורמאלית בעיריית כפר סבא

  .  מצוין–ון ועד מרץ יהיו שתי גינות שזה בהתהוות ובתכנלהגיד לי 

  . יום שלישי גינה ראשונה, הנה תראה  :יהודה בן חמו

 אז היית ?לא יכולת לעשות את זה לפני ההצעה לסדר. חונכים את הגינה  :גיא בן גל

אתה אומר שאתה לא מתחרה . כבר בכלל אומר שהדברים טופלו כבר

 ים מעכב הצעותאתה הרבה פעמ. אבל תראה איך אתה מתחרה, איתי

 אבל אתה ,שאני לא אומר שיש לי עליהם זכות יוצרים, עם נושאים

שזה יופי של כלי הצעות , אגב, אתה בזה מוכיח לי. מזדרז לעשות אותם

מהחשש שאני אולי אקבל עליו איזושהי , כל רעיון שאני אעלה. לסדר

אתה ,  או ציבורית או סתם כי היא טובה לעיראו פוליטית, קרדיטציה

  . אני רואה שזה כלי מצוין. תזדרז ליישם אותה

  ?מה זה שיא הפרנויה, אתה מחנך, אתה יודע מה, גיא  :יהודה בן חמו

  . בתור פרנואיד תגיד לי אתה  :גיא בן גל

 זה אחד שחושב שבאמצע פסק זמן של ?אתה יודע מה זה שיא הפרנויה  :יהודה בן חמו

המאמן ייכנס לשחקנים הוא חושב ש, מכבי תל אביב בגמר גביע אירופה

  . נכון, עזוב זה שיש לו את הזמן לזה. לדבר עליו
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אם חלילה לא תיבחר לראש עיר פעם ,  שברצינות,יהודה, אני חושב  :גיא בן גל

כי כמות הבדיחות שאני , תשקול הסבה מקצועית לסטנדאפיסט, הבאה

כ מגיב בחיוב וההומור "הקהל בסה, ותראה, שומע ממך בקדנציה הזאת

, לפעמים אתה שוכח, אבל המועצה הזאת. אני חייב להודות, פרמשת

ואם ,  ולא רק בבדיחות על מכביצריכה גם לעסוק בנושאים רציניים

  . גינות ציבוריות לכלבים זה נושא מאוד רציני, אתה שואל אותי

  . תודה  :יהודה בן חמו

  . עוד לא סיימתי, יופי שאתה מודה לי שוב, אחלה, תודה  :גיא בן גל

  . אבל תיגע בפוינט  :הודה בן חמוי

התחילה , תושבת העיר, ד הדר גריידי" עוה–אז הפוינט הוא כזה   :גיא בן גל

היא . להחתים אנשים על עצומה שקוראת להקמה של גינות ציבוריות

פנתה לאגף , עד כמה שאני יודע, ובמקביל, בין היתר גם פנתה אליי

 מה שקורה בערים בואו נעשה את: ובאמת אמרה, לאיכות הסביבה

ברעננה חנכו גן ,  גינות ציבוריות לכלבים12יש היום בתל אביב . אחרות

אם אתה אומר שבכפר סבא חונכים את גינת . כזה לפני מספר חודשים

 גינה –אני רק רוצה עוד פעם להבהיר משהו .  מצוין–הכלבים הראשונה 

  . הזאת התחלה טוב,  איש זה יפה90,000אחת לעיר שיש בה כמעט 

  . גינה לכל הצעה  :יהודה בן חמו

של חוק העזר , צריך להבין שכשאתה אוכף את החוק. זאת התחלה טובה  :גיא בן גל

ומצד אחד אתה קונס בעל כלב שלא הולך עם , העירוני בנושא כלבים

אתה צריך גם להבין שאתה צריך לאפשר לו שיהיו מקומות , רצועה

וזה בדיוק מה .  עם הכלב שלוייעודיים שהוא יכול להסתובב בחופשיות

. צריך גם לדעת להקים אותן. שגינות ציבוריות לכלבים אמורות לעשות

ולא לרדוף אחרי הזנב , הגינות האלה אמורות גם לקום עם מפרט סביר

אלא , מהר ולהגיד שעשית-ולהקים גינה מהר, תרתי משמע, של הכלב

 כל חברי אז אני מקווה שתזמין את. לעשות את זה גם כמו שצריך



  .י   10.01.2008  32  מועצה מן המניין 

  -המועצה שהנושא מעניין אותם

  . שתבדוק אם עשו את זה נכון, אני אזמין אותך ראשון  :יהודה בן חמו

ואני מקווה שהסטנדרטים בה לא נופלים . לחניכת הגינה הראשונה  :גיא בן גל

  . מהגינה ברעננה השכנה ולא מהגינות בתל אביב

  .ה לרעננה את זמפניםאני לא מבין למה כל הזמן   :אריק לויטה

  . עשתה משהו ראוי לפנינו, כמו בהרבה נושאים, מה לעשות, כי רעננה  :גיא בן גל

  .מבחינת הסטנדרטים  :אריק לויטה

  . גם הסטנדרט  :גיא בן גל

  . אי אפשר להשתוות לזה  :אריק לויטה

אני מניח שאתה לא תרצה לדון בהצעת ההחלטה כי לצורך , יהודה  :גיא בן גל

לתקצב הקמה , אני אשמח לדעת, האם יש כוונה. םהעניין אתה כבר מקי

  ?כמה, ואם כן, של גינות ציבוריות נוספות לכלבים

   ?אתה רוצה לענות, מוישה  :יהודה בן חמו

האם יש כוונה לעירייה , שאלתי שאלה. מוישה מתעסק בקקי של כלבים  :גיא בן גל

  ? כמה, ואם כן, להקים עוד גינות ציבוריות לכלבים

, אבל ביום שלישי, אני לא יכול להגיד לך את המספרים. חד משמעית כן  :ויהודה בן חמ

אני לא . חונכים כבר את הגינה הראשונה, שני או שלישי, כמו שאמרתי

  .  תהיה שם–אתה רוצה ללכת להיות שם . אהיה שם

  .אבל הבעלים שלהם כן, כלבים לא מצביעים  :גיא בן גל

  ?בני, איפה זה  :משה אבן חן

  . אתם תוזמנו  :חמויהודה בן 

  ?אגב, יש לך כלב  :גיא בן גל

, מי שיש לו זמן פנוי, מי שירצה לבוא יבוא, אתם תוזמנו לחנוכה. היה  :יהודה בן חמו

אני לא . לאחר מכן נמשיך ונמשיך. שבוע הבא תיחנך הגינה הראשונהב

   ...משעול הגיליכול להגיד לך ביציאה מ

  . מברוכ  :גיא בן גל
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  .דהתו  :יהודה בן חמו

  . לא משבחים אדם שלא בפניו, יהודה  :גיא בן גל

אנחנו יחד עם , יותר,  את זה לפני כשנה פלוסהיות ויזמתי, בנושא הזה  :ר סימון גולדמן"ד

  . קבענו כמה מקומות, מנהל מחלקת איכות הסביבה ערכנו סיורים

  .בגלל זה אני אמרתי לו שהוא ממחזר הצעות  :יהודה בן חמו

אני לא . יש כבר גינות, מהאנשים שאני מכיר בעיר, עד כמה שאני יודע  :ר סימון גולדמן"ד

  . 'פתאום סגרו לנו חלק': אנשים אמרו לי. יכול לתת לך כתובת

  .השאלה למה אתה קורא גינות לכלבים  :גיא בן גל

  .פינות לעשיית הצרכים  :ר סימון גולדמן"ד

  . יישר כוח  :גיא בן גל

  ?יד את ההצעהאפשר להור. תודה  :יהודה בן חמו

  .אז אני גם מפרגן, ואם אני גם מבין ממך שיש כוונה לעשות עוד גינות  :גיא בן גל

גיא הגיש את ההצעה והוא מסיר ? אפשר להוריד את ההצעה, תודה  :יהודה בן חמו

  . אותה

  .חד משמעית  :גיא בן גל

  

  ודים יום לימגני א אמיר גבע ואבינועם גרנות בנוש, הצעה לסדר של גיא בן גל: ד

  .6.1.08-שהוגשה ב, ארוך

  

' ככלל הגנים העירוניים הרגילים פועלים עשרה חודשים בשנה בימים א"  

 בבוקר ועד השעה 07:30החל משעה , במתכונת שעות מקוצרת'  ה–

  . 12:55 בצהריים ובימי שישי עד השעה 13:20

. צוות הגן כולל גננת בפיקוח משרד החינוך וסייעת בפיקוח העירייה

  . ילדים בכל גן35ם העירוניים יש עוד בגני

 גני יום לימודים 24 מפעילה עיריית כפר סבא 2008נכון לתחילת שנת 

שעות פעילות ארוכות יותר הנמשכות עד '  ה–' ארוך המעניקים בימים א
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 דקות בכל אחד מימי 40-כלומר תוספת של שעתיים ו. (16:00השעה 

  ).א זהות לגן רגיל"ולבימי שישי שעות הפעילות של גן י. השבוע

בכל יום גננת אחת (א מורכב משתי גננות ושתי סייעות "צוות גן יול

  לפחות עובדת במהלך כל 

 14:00וישנה חלוקה בין סייעת בוקר העובדת עד השעה , שעות היום

  לסייעת צהריים 

  ). בבוקר ועד לסוף היום11:00המתחילה לעבוד מהשעה 

  .וחת צהריים חמה בשריתא מקבלים אר"כמו כן ילדי גן יול

. וטרום טרום חובה, טרום חובה, א לומדים ילדים בגילאי חובה"בגני יול

א משלמים "תמורת תוספת השעות והשירותים הניתנים בגני יול

  .ההורים סכום נוסף

  :ח הוא"א לפי נתוני תשס"למעשה שכר הלימוד לגן יול

  .חודשל ₪ 1010  :א" חודשי עבור ילד בגן חובה יולשכר לימוד

  .לחודש ₪ 1726  :א"שכר לימוד חודשי עבור ילד בגן טרום חובה יול

  :כמו כן על ההורים לשלם בנוסף

  . 200₪דמי רישום בסך 

  . 28₪ביטוח חודשי בסך 

בסכום המשתנה מגן אחד למשנהו המכסה הוצאות לרכישת " קופת גן"

  .ציוד לפעילות הגן

 לשנה מגיע לכדי למעלה א"כך או כך יוצא שהתשלום השנתי בגין גני יול

בשנה ₪  אלף 20-וללמעלה מ) עבור ילד בגיל חובה(בשנה ₪  אלף 12-מ

  .רישום וקופת גן, לא כולל תשלומי ביטוח) עבור ילד בגיל טרום חובה(

כי קיים פער בלתי סביר בין , משכך עולות טענות מצד הורים רבים בעיר

א "עבור גני יולהתשלום הגבוה באופן יחסי אותו הם נדרשים לשלם ב

. לעומת מפרט שעות ושירותים נמוך באופן יחסי מהצד האחר, מצד אחד

לשם המחשה בערים אחרות באזור השרון כגון הוד השרון ורעננה 
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משלמים הורים מחירים מופחתים בגין מסגרות צהריים משלימות 

ומקבלים בתמורה שעות גן ארוכות יותר וכן מספר רב , בגנים עירוניים

  .ל חוגים העשרתייםיותר ש

כפר סבא , הטבלה הבאה ממחישה את הפערים בין הערים הוד השרון

  :ורעננה

  רעננה  כפר סבא  הוד השרון  

  בוקר. אין א  בוקר. אין א   שקל60  בוקר עשירה. א

   חוגים4   חוגים2   חוגים4  כ חוגים"סה

ארוחת צהריים 

  חמה

  א"כלול ביול  א"כלול ביול  כלול בצהרון

א שעות הגן לל

  תוספת תשלום

  16:30עד השעה   16:00עד השעה   17:00עד השעה 

 2 צהרים.א+בוקר.א+חוגים4  כ"סה

 צהרים.א+חוגים

4 

  צהריים.א+חוגים

  

א "יתרה מכך העובדה שבנוסף להוצאות הרישום הקבועות לגני יול

מקוממת ואינה מצדיקה את ההשקעה , נדרשים ההורים לשלם קופת גן

  .א"תם משלמים ההורים עבור גני יולהכספית הגבוהה ממילא או

ללא קשר לרמת השירותים המשודרגת להם זוכים הורים בגנים 

נדמה , עירוניים בערים השכנות בעלות מופחתת מזו הנגבית בכפר סבא

שהעירייה אינה דואגת להשקעה חוזרת בגני הילדים מתוך הכספים 

מי שכר ד, במילים אחרות. א"הנגבים בגין שכר הלימוד של גני יול

ובמקום שכסף , א מכניסים כסף רב לקופת העירייה"הלימוד של גני יול

נדמה שהעירייה מייעדת כספים אלה , זה יושקע בגנים בראש ובראשונה

  .ללא כל הצדקה, לצרכים אחרים

ח התקציב והמאזן של גני "המוזר הוא שהורים שביקשו לראות את דו

הדבר עומד !!! זן שליליח מוזר המראה משום מה מא"א קיבלו דו"היול

א גבוה מהיקף ההשקעה "בסתירה לעובדה שהיקף ההכנסות מגני יול
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וכן , גם אם משכללים את הוצאות השכר של הגננות והסייעות, בגנים

  .את הוצאות הבינוי והאחזקה של הגנים

היא שעיריית כפר סבא , התמונה העולה לאור טענות הורים רבים

על ידי גביית דמי שכר לימוד גבוהים מצד אחד את ההורים " חולבת"

של " ביצת הזהב"אך מנגד עושה שימוש בכספי , א"למדי בעבור גני יול

עוד בטרם מסופקים הצרכים הבסיסיים של , א לצרכים אחרים"גני יול

תחזוקת הגנים ואספקת הציוד , כגון תוספת של שעות הגן, הגנים

      .הבסיסי הדרוש להפעלתם

 2008-2009עון גני הילדים העירוניים לשנים הנתונים לקוחים ממיד •

י אגף החינוך וכן מבוססים על מידע שהתקבל "שפורסם לאחרונה ע

 .א"מהורים לילדים שנרשמו לגני יול

מ להביא בפני מועצת העיר את הצעת "לאור האמור לעיל מבקשים הח

  :ההחלטה הבאה

לעומת , א בכפר סבא"לאור העלות הגבוהה באופן יחסי מחד של גני יול

טענות מצד הורים מאידך בדבר שירות בסיסי וחלקי למדי ורמת שעות 

  :מ כי"מופחתת לעומת ערים שכנות בשרון מבקשים הח

א "יוצגו בפני חברי המועצה נתוני ההכנסות וההוצאות של גני יול •

, סייעות, לרבות שכר גננות,  לפי פירוט מלא2007 – 2004לשנים 

 .' חינוך וכוהשתתפות משרד, אחזקה, ציוד

יוצג בפני חברי המועצה נתוני הכספים שהושקעו בהצטיידות בינוי  •

 .רים עירוניים שאושרו" בתב2007א לשנת "ואחזקה של גני יול

 מתוך הכנסות גני 20%-יופרשו על ידי העירייה סכומי כסף גבוהים ב •

 לעומת הסכומים 2008א לטובת השקעה חוזרת בגנים בשנת "יול

 .2007שהוקצו  בשנת 
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 17:00א לשעה "תיבחן בחיוב הארכת שעות הפעילות של גני יול •

 .בערב ללא העלאת תעריף הרישום השנתי

שתוקדש , תתקיים בועדת החינוך העירונית ישיבה תוך שבועיים •

א ובה "לנושא זה ואליה יוזמנו הורים שילדיהם לומדים בגני יול

סכם של נציג אחד מו. ימסרו כל הנתונים בצורה שקופה וגלויה

  ".ההורים יוכל לקחת חלק פעיל בדיון זה

  

  ? תרשה לי לפתוח.  יום לימודים ארוךהצעה לסדר בנושא  :יהודה בן חמו

  . זה לא מקובל  :גיא בן גל

  .זה יחסוך לך ולי זמן. אני אגיד לך למה, לא  :יהודה בן חמו

  . אני מעדיף שניצמד לפרוטוקול  :גיא בן גל

ח "נושא דו, כי זה נושא חשוב, יש לנו עוד ישיבה נוספת, יאג, שנייה רגע  :יהודה בן חמו

עוד , הוקמה ועדה, מכיוון שהסיפא שלך זה להעביר את זה. הביקורת

הוקמה ועדה כי יש צורך אמיתי , תחשוב שזו תהיה הצעה או לא, פעם

בשנה הבאה אותה , אני אגיד לך יותר מזה. א"ללמוד את נושא היול

כי , גם להאריך עד שעה חמש או ארבע וחציועדה קיבלה מנדט לבדוק 

  . ישנם הורים שהחצי שעה הזו משמעותית בשבילם

  .מאוד משמעותית  :גיא בן גל

  ? מי זו הוועדה  :עמירם מילר

יחד , ספמיכל גרשוני ואביטל ', ועדה מקצועית בראשותו של דב רקוביץ  :יהודה בן חמו

.  לוועדת החינוךהם אמורים להגיש מסמך, עם המפקחת על גני הילדים

אני , שתתקיים ברבעון הזה, בוועדת החינוך הקרובה, מה שאני מציע

יום ראשון נקבע את , מקווה במהלך חודש פברואר או סוף ינואר

  -ולאחר מכן, המסקנות של הוועדה יוגשו לוועדת החינוך, התאריך

על  דקות 5חצי הדרך זה שאני אדבר . אני אבוא לקראתך חצי הדרך  :גיא בן גל

אני אגיד בקצרה למה אני . י חוק" כמו שאני זכאי עפ10הנושא ולא 
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 אליי פנו, אני לא העליתי אותו ממוחי הקודח, הנושא הזה. מתכוון

כי יש המון ,  דקות קצרות5הורים ולכן אני מתעקש לדבר עליו בכל זאת 

ממפרט השירותים שהם , בלשון המעטה, שלא מרוצים, יהודה, הורים

  . והם משלמים מחיר לא נכון, א" גני יולמקבלים בגין

  .א"הבן שלי ביול, האמן לי שאני מכיר את זה  :יהודה בן חמו

הנושא הזה הוצף .  דקות4.5האמן לי שאם אתה לא תפריע לי אני אדבר   :גיא בן גל

נתונים , י נתונים שאני אספתי"לא עפ ,כפר סבא. י ההורים לא בכדי"ע

א הוא "התשלום בגין גני יול,  אותיואם אני טועה שיתקנו, בדוקים

ואם אנחנו מקשיבים למה שההורים , הגבוה ביותר באזור השרון

הן בגין השירותים והן מבחינת מניין השעות , המפרט, על פניו, אומרים

 –בקליפת אגוז , אז במילה אחת. הוא המועט ביותר, א עובדים"שגני יול

הם מושכים את . לא מכירלמי ש, א זה גני יום לימודים ארוך"גני יול

גן באופן . פרק הזמן שגן פועל משעות הצהריים אל שעות אחר הצהריים

א מאריכים "גני יול.  בצהריים13:20-רשמי מסיים לעבוד כל יום נתון ב

חלקן שכנות , יש ערים. צ" אחה16:00את הזמן בכפר סבא עד השעה 

שבכפר , נמוךשעבור תשלום יותר , חלקן קצת יותר רחובות מאתנו, לנו

במקרה . גן חובה, א"במקרה של גן יול, לחודש ₪ 1,000-סבא עומד על כ

  .  אם אני טועה תקנו אותי.של טרום וטרום חובה הסכום הוא גבוה יותר

התשלום לטרום חובה עולה . בבקשה, אני אתקן אותך רק בהערת ביניים  :גל סגל

זה לא קשור , כי בכל הארץ משלמים על טרום חובה. בכל הארץ יותר

  . א"ליול

  . בוא לא נדבר על טרום חובה. נכון  :גיא בן גל

  . א הוא רגיל לכל דבר"המחיר על היול  :גל סגל

 5-כי הנושא מורכב ולא נכסה את כולו ב, א חובה בלבד"בוא נדבר על יול  :גיא בן גל

 ₪ 1,000- בכפר סבא משלמים כ.דקות ואני לא רוצה לחרוג מהזמן

עד ערים באזור פה . 16:00הגן עובד עד , בפועל. חובהא "לחודש לגן יול
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. 17:00 ואפילו עד 16:30שמשלמים פחות על גן חובה והגנים עובדים עד 

אני אין לי גוזלים בגיל הזה , למי שזה נראה גחמתי עוד חצי שעה או שעה

מפרט החוגים הוא . אבל הורים שעובדים זה מאוד משמעותי עבורם

מפאת קוצר הזמן אני לא אזכיר את , וד טענותיש עוד הרבה מא. נמוך

כי , והם יודעים את זה, מה שהכי חורה להורים, אבל בקליפת אגוז, כולן

, א"לחודש לגן יול ₪ 1,000מי שיש לו כסף לשלם , רובם לא פראיירים

, אבל. זה מישהו שבדרך כלל עובד ועובד ברמות שכר לא רעות, יהודה

 כי הם ?ולמה הם מרגישים פראיירים. הוא לא אוהב להרגיש פראייר

יודעים שהיקף ההכנסות בגין גני יום לימודים ארוך לעירייה הוא גבוה 

 המרכיבים היחידים שקיימים היקף ההכנסות זה אחד, למעשה. מאוד

, זאת אומרת.  שמייצרים יותר הכנסות ממה שהם עוליםבחינוך העירוני

ההורים , כר של הגננותא עולה על מרכיבי הש"היקף הכנסות מגני יול

ל "י סיכום של המנכ"למרות שהובטח להם עפ, נדרשים לשלם קופת גן

והיום יש איזה הסדר ,  שקופת הגן לא תשולם,ןא אייל יוני–הקודם 

נאריך את הדיבור על זה בוועדת החינוך כשיהיה את , מוזר של קיזוז

שלם יש הרבה מאוד טענות שההשקעה הרבה שנדרשים ההורים ל. הדיון

לא , לא במונחים של הארכת השעות. א עצמם"לא חוזרת לגני היול

במונחים של ההשקעה החוזרת בהצטיידות של הגנים ולא במונחים של 

וכמו שאתה , אז תתכבד עיריית כפר סבא. מפרט החוגים שיש בגנים שם

אני מבין שההחלטה הרשמית היא להעביר , אני מרים את הכפפה, מציע

עד , כלומר.  החינוך בדיון שיתקיים ברבעון הקרובאת הדיון לוועדת

   ?איזה חודש

  ? מי בעד להעביר את זה לוועדת החינוך .ני מקווה פברוארא  :יהודה בן חמו

גם נציג , א"שעוסקת ביול, אני מציע להוסיף לוועדה המקצועית הזאת  :עמירם מילר

   .ועד ההורים

  . בסדר, נאידאמיר   :יהודה בן חמו
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  . לא אכפת לי מי, אני לא יודע אם אמיר דנאי או לא  :עמירם מילר

קודם התקיים דיון בוועדת החינוך ואמיר דנאי חבר סטטוטורי , עמירם  :גיא בן גל

  . שם

שיהיה נציג ועד , אני רוצה בוועדה המצומצמת שהוא הסמיך, לא  :עמירם מילר

  .ההורים

  . ני מקבלא, אוקיי. הוא מתכוון בוועדה שעוסקת בתחום  :יהודה בן חמו

ר "אתה דיברת אבל על דיון רשמי בוועדת החינוך העירונית שאתה היו  :גיא בן גל

  . שלה

  . יעקב אוחיון למשל, לא אכפת לי מי  :עמירם מילר

  . תודה  :יהודה בן חמו

א "אני רוצה לציין שלקראת שנת הלימודים הבאה ייפתח כאן גן יול  :משה אבן חן

  . דתי-לחינוך הממלכתי

  . לא יכול להיות דבר כזה  :רעמירם מיל

  . א בעיר" גני יול24היום יש ? למה לא  :גיא בן גל

  .תודה רבה, פה אחד? מי בעד להעביר את הנושא לוועדת החינוך  :יהודה בן חמו

  .יש הישג אחד  :עמירם מילר

  .יש הרבה הישגים? תגיד לי, בשביל זה אני יושב לידך, עמירם? למה אחד  :משה אבן חן

  .עוד הישג .מעודד אותךאני   :עמירם מילר

 . יש הרבה הישגים  :משה אבן חן

אמיר גבע , הצעתם לסדר של גיא בן גל פה אחד להעביר את מאשרים  :637 ' מסהחלטה

  .לדיון בוועדת החינוךואבינועם גרנות בנושא גני יום לימודים ארוך 
  

 .25/12/07 ומיום 27/11/07אישור פרוטוקול מועצה מיום   .3

  

  .  בבקשה? האם יש הערות והארות–אישור פרוטוקול   :בן חמויהודה 

בוועדת הכספים שעוד היתה באוקטובר ודנה , אני מבקש שוב להזכיר  :ר אמיר גבע"ד
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 אני מדבר עכשיו על כל ,-אני הגשתי, בהעברות מסעיף לסעיף

  . הפרוטוקולים

   .בבקשה.  לו לדברתנו, עם כל הכבוד. הפריע למישהוהוא אני לא זוכר ש  :יהודה בן חמו

בשתי ,  בתקציב מסעיף לסעיףהסכמתי בזמנו להעברה של סעיפים  :ר אמיר גבע"ד

ואתה הבטחת שבישיבת מועצת , שאחת מהן נגעה לצורך, הסתייגויות

וההסתייגות השנייה , העיר של ינואר יתקיים דיון מעמיק בנושא המיתוג

העליתי שוב את  בישיבת מועצת העיר שלאחר מכן .נגעה לערים תאומות

נושא המיתוג לא , אני מצטער': ואתה אמרת, העניין הזה וביקשתי שוב

וזה נכנס לתוך ', אלא יגיע בישיבה של ינואר, יגיע בישיבה הבאה

  .הפרוטוקול

  ?אני אמרתי לך שלא, ייכנס לישיבה לינואר  :יהודה בן חמו

  ?תהיה עוד ישיבה. היום ינואר  :ר אמיר גבע"ד

  . תהיה לך עוד ישיבה, ודה שאתה מעיר לית  :יהודה בן חמו

, שאני הדפסתי את הפרוטוקול, הדבר המוזר הוא. אני רוצה רק להעיר  :ר אמיר גבע"ד

מכיוון שחיפשתי את הדברים שאני , וזה דבר שמאוד מדאיג אותי

אז אני רואה בפרוטוקול בעמוד . אמרתי וחיפשתי את ההבטחה שלך

ישבנו בישיבת ,  אם אני לא טועה.הזה כאילו את דבריי שאני אמרתי

אני העליתי שם שתי . ועדת הכספים ודנו בהעברות מסעיף לסעיף

ואז אני עובר לעמוד , אתה, הסתייגויות חשובות מאוד לגבי שני סעיפים

  . פשוט אין. הבא ושליש עמוד ריק

  ?את יכולה להסביר את זה, מיכל  :יהודה בן חמו

אני מדבר מתוך . זה מדאיג. על הנושא השנילאחר מכן אתה מדבר   :ר אמיר גבע"ד

  .פרוטוקול של מועצת העיר

  ?יש לך את הפרוטוקול פה  :יהודה בן חמו

שאנחנו לא אישרנו , 28/10אני מדבר על הישיבה של .  בפרוטוקול52' עמ  :ר אמיר גבע"ד

  .זה קצת מדאיג אם קורים דברים כאלה. זה פשוט נשמט. אותו
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  ? של איזה מועצה, לאיזה פרוטוקו  :אבי בן חמו

   .28/10  :ר אמיר גבע"ד

  . 25/12- ו27/11יש פה פרוטוקול של   :אבי בן חמו

  .  עוד לא אישרנו28/10אבל , כן  :ר אמיר גבע"ד

  . אישרנו בפעם הקודמת  :אבי בן חמו

  . לא אישרנו, תסתכל בישיבה, הנה, לא  :ר אמיר גבע"ד

  .תיכף אני אעשה סדר, אמיר  :יהודה בן חמו

  -עצם העובדה שנושא המיתוג לא הגיע היום לדיון, לא חשוב  :אמיר גבער "ד

  .נתייחס, עם כל הכבוד, סליחה  :יהודה בן חמו

  . אני פשוט מעלה פה דאגה מסוימת  :ר אמיר גבע"ד

 יש למישהו .למרות שהוא לא על סדר היום, אני אתייחס גם לאוקטובר  :יהודה בן חמו

אם יש הערות או הארות ? 27/11-פרוטוקול מ, 3הערות לגבי סעיף 

לאחר מכן נתייחס גם לשאר הפרוטוקולים ומדיניות . שיעירו עכשיו

  . אבל רק על הסעיף הזה. הפרוטוקולים

אני רוצה להסב את תשומת לבך ששתי הישיבות . הערה קצרה  :גיא בן גל

, בהתאם להחלטת המועצה, בפרוטוקולים האלה התקיימו ביום שלישי

שלא בהתאם להחלטת , ימים את הישיבה ביום חמישיוהיום אנחנו מקי

  . המועצה

מי ? יש למישהו הערות,  בבקשה.תיכף אני אתייחס לזה, זה גם לא נכון  :יהודה בן חמו

מי בעד לאשר ? צריך להצביע על הפרוטוקולים. בעצם אושר? בעד לאשר

לגבי . תודה רבה,  פה אחד-קובי, עמירם, משה. ירים את ידו? 3סעיף 

אני מבקש ביום ראשון . 28/10, תרשמי בבקשה את התאריך, וטוקולהפר

. בבוקר תביאו לי את זה לראות מה קרה עם העמוד הזה ונתייחס לזה

  ?זה עדיין לא אושר במועצה

  . לא אושר  :ר אמיר גבע"ד

  ? אז איך אנחנו מאשרים אחד אחרי ואחד לפני  :יהודה בן חמו
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  .  חסר שליש עמודאבל עדיין, אולי אושר  :ר אמיר גבע"ד

  .התחייבת. הבטחת שזה יובא, יהודה, מה עם נושא המיתוג אבל  :גיא בן גל

  ? נכון, אני אמרתי בינואר  :יהודה בן חמו

  . יש ישיבת מועצה מן המניין אחת, בישיבת המועצה של ינואר  :גיא בן גל

  . אמרתי בינואר? תהיה עוד ישיבה בינואר  :יהודה בן חמו

  . בישיבת מועצה מן המנייןאמרת   :גיא בן גל

  ? באיזה שנה  :יהודה בן חמו

  ?תהיה עוד ישיבה  :ר אמיר גבע"ד

  . ותודה שהערת לי, מבטיח לך שתהיה. תהיה  :יהודה בן חמו

אבל כולה . עד היום הבטחת לי בערך שני דברים ועמדת בזה, האמת  :גיא בן גל

  . פעמיים הבטחת

  .07/1225/ ומיום 07/1127/מועצה מיום  פרוטוקול אחדמאשרים פה  :638 ' מסהחלטה
  

 .9/12/07 אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום – 6' העברה מסעיף לסעיף מס  .4

  

  ? העברה מסעיף לסעיף, 4יש הערות לסעיף   :יהודה בן חמו

  . לי יש הערה  :עמירם מילר

  . עמירם מילר בזכות דיבור, בבקשה  :יהודה בן חמו

ובסקירתו של מר דני וייס , 9/12/07מיום רוטוקול פהאני קורא את   :עמירם מילר

, אני. 'תזמורת סימפונית וכו, הקמת מקהלה עירונית: בין היתר, כתוב

כולן ,  מקהלות ציבוריות7 או 6בכפר סבא פועלות , לפי מיטב ידיעתי

  -ואני לא מבין, שרות יפה להפליא

  ?עמירם, איזה סעיף אתה  :יהודה בן חמו

  . 1סעיף   :עמירם מילר

  .כנסו לוועדת כספים. חברים, ועדת כספים  :יהודה בן חמו

   .נו, ועדת כספים  :עמירם מילר



  .י   10.01.2008  44  מועצה מן המניין 

  . יהודה,  של הפרוטוקול1סעיף   :גיא בן גל

  .  לסדר היום4סעיף ,  של הפרוטוקול1סעיף   :עמירם מילר

עם כל , סליחה. זה לא יכול להימשך ככה, אני מאוד מבקש, חברים  :יהודה בן חמו

  .  כרגע4אנחנו מדברים על סעיף . ה לא יכול להימשך ככהז, הכבוד

  . נכון  :עמירם מילר

  . בבקשה  :יהודה בן חמו

 אלא לגבי הצורך בהקמת מקהלה ,אני שואל לא לגבי עצם ההעברה  :עמירם מילר

  . עירונית

  ?כמה עובר? מה עובר למה? איפה ההעברה לסעיף  :יהודה בן חמו

  .זה לא קשור להעברה  :גיא בן גל

יחד עם מנהל אגף , מחזיק תיק התרבות, אגף תרבות, עמירם מילר  :יהודה בן חמו

לא עולה שקל , ואתה לא תקצבת את זה, מעלים רעיון להקים, התרבות

  . אחד

  .זה לא קשור להעברה מסעיף לסעיף, עמירם  :אבי בן חמו

  ? עדיין לא הקים? לא קשור  :עמירם מילר

אתה שואל מה זה . בשלבי הקמה. הקימו, ירם מילרעמ, סליחה רגע. לא  :יהודה בן חמו

  .לא עולה לך? עולה לך

  .אני לא מבין? אז יש צורך בעוד מקהלה  :עמירם מילר

 מקהלות ויש צורך לאנשים ולא עולה 4אם יגיד לי . עמירם, לא עולה לך  :יהודה בן חמו

  ?אני אגיד לו לא, לי

  .אבל הוא ייקח כסף מתקציב תרבות  :אריק לויטה

 כל סעיף באגף הוא ?למה אתה אומר לי ייקח, לא ייקח שקל מהעירייה  :ודה בן חמויה

  . מתוקצב

  ?מה אתם מפריעים לזה, אנשים רוצים לשיר  :ר סימון גולדמן"ד

לא עולה לך ': אם הוא בא עכשיו ואומר, אם הוא יוצר מקורות הכנסה  :יהודה בן חמו

ת כדורעף אם זה לא תקים עוד קבוצ, אתה יודע מה', אני מקים, כלום
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  . בבקשה, תקים. עולה לי שקל

  . בסופו של דבר זה יעלה  :???

 תעמוד בצומת הראשי –אז החכמה שלנו תהיה . אז אני אעצור את זה  :יהודה בן חמו

 פה 4אפשר לאשר סעיף . הערות נוספות, בבקשה. ואל תיתן לזה לקרות

  . אושר פה אחד, תודה רבה? אחד

 אישור פרוטוקול – 6' העברה מסעיף לסעיף מסאחד ם פה מאשרי :639 ' מסהחלטה

  .ב" מצ9/12/07ועדת כספים מיום 
  

 בנושא העברה מסעיף 10/1/08אישור פרוטוקול ועדת כספים שיתקיים ביום    .5

  .2007 לשנת 7'  והעברה מסעיף לסעיף מס2007 לשנת 5' רים מס" תב–לסעיף 

  

   - שהתקייםועדת הכספים אישור פרוטוקול – 5סעיף   :יהודה בן חמו

  . בשש וחצי, היום  :???

  . זה אמרנו חד פעמי  :גיא בן גל

  . היום מאשרים, 8/1-ההזמנה ב, זה יפה  :יהודה בן חמו

ויש להביא , י בקשת המחלקה"יש מה שנקרא העברות מסעיף לסעיף עפ  :גיא בן גל

  ?זה הנוהל החדש. 'י בקשת סנדרוביץ"ועדת כספים עפ פרוטוקול 

פה ?  להעביר את זה פה אחדעוזר לנו' סנדרוביץ, אז הנה. תודה רבה  : בן חמויהודה

  . תודה רבה, אחד

  . עם התחייבות שיימנעו מהמנהג הזה בעתיד  :גיא בן גל

  . חריג. מקובל עליי, חד משמעית  :יהודה בן חמו

  . 'אני אהיה איתך לארג, אני אתן לך פעם בשנה. חריג ביותר  :גיא בן גל

 בנושא 08/110/ מיוםאשר פרוטוקול ועדת כספים לאחד מאשרים פה  :640 ' מסהחלטה

 והעברה מסעיף לסעיף 2007 לשנת 5' רים מס" תב–העברה מסעיף לסעיף 

  .ב" מצ2007  לשנת 7' מס
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 . 32,015₪ר בסך " מענק עליית ליגה לבית–אשרור החלטת ועדת התמיכות   .6

  

העברה , ר כפר סבא"מענק עלייה לבית, ת אשרור ועדת תמיכו– 6סעיף   :יהודה בן חמו

ר כפר סבא "ייעדו לבית, מצאו שם סעיפים, לסעיף במחלקת הספורט

  . 'עקב עלייה לליגה א

  -אישרנו את זה  :רינה פז

מי בעד לאשר את . רבותיי, יש לנו שתי ישיבות, חברים. אישרנו טלפונית  :יהודה בן חמו

  ?זה

 עליית הליגה גולם בתקציב התמיכות מענק, ככל שאני זוכר, רגע  :גיא בן גל

.  תקציב תמיכות ספורט אישרנו את זה בכובע שלנו כמאשרי.לספורט

 זההאם ? למה זה בא לכאן שוב ולמה בכלל באינסטנציה הזאת עוד פעם

 האם זה מענק שהוא בנוסף ?האם אלה כספים אחרים? אותם כספים

  ?למענק תמיכות הספורט

שהפעם ,  היועצת המשפטיתאומרת בצדק. י החוק"פוני עפבב טלעשינו ס  :יהודה בן חמו

לא רק , א רוצה לשמור על כולנוכי הי, אני מאמץ בחום את ההצעה שלה

  . אישרנו את זה בטלפון, לאשרר את זה בישיבת המועצהיש. יעל

  . גם אני תמכתי  :גיא בן גל

  .זה היה פה אחד, כולם תמכו  :אבי בן חמו

 בישיבה מן אשררים את ההחלטה שלנו באופן פורמאלילכן אנחנו מ  :יהודה בן חמו

, במחלקת הספורט חסכו,  32,000₪-הסכום של ה, באשר לסכום. המניין

בתוך , אמרנו שיש העברות מסעיף לסעיף בתוך מחלקה, העבירו, עשו

 מבקשת,  על כן.אנחנו מאשרים, שזה לא בא על חשבון משהו אחר, אגף

, "רק קובי יתנגד"אני בטוח , באר כפר ס"מחלקת הספורט לתת לבית

אני . ואני מבקש לאשר, זה הסכום, לכן אני בא ואומר. כולם יהיו בעד

  . מבקש להעמיד את זה להצבעה

  ?ועדת כספים? באיזה פורום זה אושר טלפונית  :עמירם מילר



  .י   10.01.2008  47  מועצה מן המניין 

  .זה אושר טלפונית עם כל חברי המועצה  :רינה פז

  . להצבעההערה ועוברים , אריק. תודה  :יהודה בן חמו

הספורט שבתקציב תמיכות , לתשומת לב חברי המועצהלהביא אני רוצה   :אריק לויטה

, י מתנדבים יקרים"שמופעלות ע, קבוצות הספורט בכפר סבא, השנה

הולכות להיות , שעלות האחזקה של אגודות הספורט עולה כל שנה

תדרוש העלאה , בצדק, ר"מקוצצות מעצם העובדה הפשוטה שבית

אגודת , ומתווספת אגודה חדשה, היות והיא עלתה ליגהבתקציבה 

 שלא עלה בה כשכולם מתכסים באותה שמיכה תקציבית, אתלטי השרון

ל " להסמיך את מנכ–  הצעה6רוצה להוסיף לסעיף , אני מציע. שקל

 לדאוג לכך שקבוצות הספורט, ר ועדת תמיכות"העירייה בתפקידו כיו

ואת , תקציביהן יחסית לשנה שעברהלא יקוצצו , זאת אומרת. לא יינזקו

  . היתרה שדרושה לזה לקחת מתקציב הרזרבות

  .זה לא על סדר היום, חברים  :יהודה בן חמו

  .אני ביקשתי להעלות הצעה  :אריק לויטה

  -אני רק רוצה להזכיר לך שהיתה הבטחה של ראש העיר  :רינה פז

אתה לא יכול .  הכבודעם כל. אתה לא יכול להעלות הצעה כך, סליחה  :יהודה בן חמו

  . לא שאסור. להעלות את זה בצורה כזאת

  . לא נהוג  :???

? 6מי בעד לאשר את סעיף . אני אתייחס לזה, אריק, תודה. לא שלא נהוג  :יהודה בן חמו

  . תודה? אפשר לאשר אותו עוד פעם פה אחד. ירים את ידו

מענק עליית ליגה  –אשרור החלטת ועדת התמיכות  אחדמאשרים פה  :641 ' מסהחלטה

  . 32,015₪ר בסך "לבית
  

 .2008אשרור טכני של צו הארנונה לשנת   .7

  

, דבורה? מי מציג את זה, בבקשה.  אשרור טכני של צו הארנונה– 7סעיף   :יהודה בן חמו
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  .בבקשה

  ?למה צריך אישור טכני כשאישרו פעם אחת בצו הארנונה  :עמירם מילר

   .ז תן לה להסביר את זהא.  טכניפאולכי יש   :יהודה בן חמו

התעריפים שאנחנו . 2008- את הוצאת הצו ל המועצה אישרה27/11-ב  :דבורה הררי

. שמנו בצד היו מבוססים על מידע שהועבר ממשרד הפנים בעל פה

ואז , יומיים אחרי ישיבת המועצה הגיע אישור משרד הפנים הכתוב

מים עדכנו את התעריפים בהתאם לאחוזים המדויקים שהיו רשו

שהפערים היו אגורות , פים סעי5יש פה , לכן אני אסקור בקצרה. בהצעה

  . אבל צריך לאשר את הצו בדיוק כמו שהוא צריך להיות כתוב, ספורות

  ?אגורות ספורות כלפי מעלה או מטהה  :גיא בן גל

למטר מרובע  ₪ 58.5אישרנו , גני הילדים, 240סעיף : כך, לכן. למטה  :דבורה הררי

אבל לימדו אותי , זה אגורות ספורות. 58.45י התיקון אחר, לשנה

 אישרנו –סעיף תחנות הדלק . שמספרים צריכים להיות מדויקים תמיד

  . 194.37צריך להיות , 194.24

  . אז אישרו לנו למעשה את העלייה  :ר סימון גולדמן"ד

  .  אגורות2  :דבורה הררי

 מתנות של 4זה , תשמע. תהעלייה הזא, זה מאוד כואב לתחנות הדלק  :גיא בן גל

  . אל תזלזל, ראש העיר באירועים

   .7%השנה נקבל תוספת של   :יהודה בן חמו

החשבון .  בגין מטר מרובע לקרקע של תחנת דלק12.33אישרנו . 7%עוד   :דבורה הררי

, אישרנו קרקע למכירת מכוניות חדשות.  כלפי מטה12.30הנכון הוא 

 –חניון המקורה בתשלום . למטר ₪ 10אישרנו , 9.99התעריף הסופי הוא 

אלה . ל בחניון מקורה בתשלום"כנ. 17.59החשבון הוא , 17.60אישרנו 

אבל את זה צריך לאשר מחדש באופן ,  המזעריים והקטניםהתיקונים

  .פורמאלי

  . תודה רבה, אפשר לאשר את זה פה אחד, תודה? מי בעד לאשר  :יהודה בן חמו
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  .2008אשרור טכני של צו הארנונה לשנת ד אחמאשרים פה  :642 ' מסהחלטה

 

 . 'עזרת אחים'הקצאת קרקע לעמותת   .8

  

  . בבקשה, היועצת המשפטית,  קרן קדמי– 8סעיף   :יהודה בן חמו

' זה בית כנסת ברח', עזרת אחים' לעמותת מדובר בהקצאת קרקע  :ד קרן קדמי"עו

הקצאת הקרקע , ההקצאה אושרה על ידכם. האמוראים בכפר סבא

כעת מובאים לאישורכם שני , 2006צמה אושרה על ידכם באוגוסט שנת ע

 אנחנו מתבקשים םשעליה,  הסכם הפיתוח והסכם החכירה–ההסכמים 

שלאחר מכן זה יעבור לאישורו של שר , לחתום אל מול העמותה כמובן

  .הפנים

  ?אפשר לאשר פה אחד, תודה  :יהודה בן חמו

  . ליחהס, אני רוצה לשאול משהו  :עמירם מילר

  . עמירם מילר אחרי גיא, גיא בן גל, בבקשה  :יהודה בן חמו

 ועדה שהיו בה נציגים של חברי רקע היתהקהיה שלב שוועדת הקצאות   :גיא בן גל

 מהלך שהוועדה הפכה להיות על משרד הפנים קידם, לצערי. המועצה

  -טהרת

  . לא שמעתי, תגביר את הקול, גיא, סליחה  :יהודה בן חמו

היה שלב שהוועדה להקצאות קרקע היתה מורכבת גם מחברי , אני אומר  :לגיא בן ג

משרד , לצערי. עמדה בראשה רינה פז בתחילת הקדנציה, מועצת עיר

  -הפנים קידם מהלך

  ?לצערך או לשמחתך  :יהודה בן חמו

משרד הפנים קידם מהלך שגרע את חברי מועצת העיר , לצערי הרב  :גיא בן גל

לא שהם לא .  על טהרת אנשי המקצועso called-מהוועדה והיא הפכה ל

 שהאיזון של חברי המועצה אבל אני חושב, חלילה מקצועיים מאוד
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לא חלילה כי אנשי המקצוע לא עושים את . לפעמים שם כן נדרש

אלא כי אני חושב שיש שיקולים כמו אולי נציג מועצה , עבודתם נאמנה

 או נציג שחושב ,שחשוב שיהיה שם לקדם בית כנסת, למשל, תדתי

  . כמו שאולי אני חשבתי, אחרת

  . הזה כבר נדוןאבל הנושא  :בני כברה

  . אני יודע שהוא נדון  :גיא בן גל

  . דרך המועצה תחליט אתה  :עמירם מילר

  .אני בכל זאת מבקש להגיד מילה בהקשר הזה  :גיא בן גל

  .נו, ל"תהיה מנכ, תתפטר  :יהודה בן חמו

בין אם מבנה או , ש הקצאה כזו או אחרת לבית כנסתבכל הזדמנות שי  :גיא בן גל

מזכיר לך שאתה אימצת הצעה לסדר על הקמת תוכנית אב לבתי , קרקע

  . כנסת

  . אבל לא מדובר על זה  :יהודה בן חמו

. אבל אני אמרתי שכל פעם שיעלה נושא כזה אני אציף את זה מחדש  :גיא בן גל

, אתה עומד בראשה, ההקמת ועד, תמכת בהקמת תוכנית אב לבתי כנסת

  . מעולם לא כינסת אותה

  . הוא לא אמר לך מתי  :יהודה בן חמו

  . הוא לא התחייב מתי. בינואר  :גיא בן גל

  .  שבועות3עוד   :יהודה בן חמו

צירפת כחברים בוועדה את ,  שנים ההצעה הזאת התקבלה3אבל לפני   :גיא בן גל

  . לא כינסת אותהומעולם , עבדך הנאמן ואת חבר המועצה יואל ברוך

   ?אני ויואל, אתה  :יהודה בן חמו

  .בקיצור, יש לך רוב שם. כן  :גיא בן גל

  .בוא נשמע, כנס. כנס את זה, באמת.  שבועות3נכנס את זה עוד   :יהודה בן חמו

  .אתה מזמן  :גיא בן גל

  . אני אזמן  :יהודה בן חמו
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  . קדימה  :גיא בן גל

  ?אפשר לאשר את זה פה אחד  :יהודה בן חמו

האם , ל העירייה קודם כל"אני רוצה לברר אצל מנכ. סליחה, רגע אחד  :עמירם מילר

 בחדווה לנושא שבן גל אני קודם כל מצטרף? הפרוטוקול כולו אושר

  . בקשר לאנשי ציבור בתוך הוועדה, העלה

  . זה משרד הפנים שינה, אבל הוא לא קובע  :בני כברה

האם הפרוטוקול כולו . אבל הבנתי,  בקושי.הבנתי, תאמין לי, מר כברה  :עמירם מילר

  ?אושר

  .'עזרת אחים'וכרגע מה שמעלים זה את . כן  :בן חמואבי 

  ? כולו אושר במועצת העירייה  :עמירם מילר

  . זה דיון שלישי כבר  :יהודה בן חמו

  . זה דיון שלישי כדי לאשר את החוזים  :אבי בן חמו

  . לא יאומן  :עמירם מילר

  .  רבהתודה  :יהודה בן חמו

  -בהנחה שאתה מכנס את הוועדה  :גיא בן גל

, עד תחילת פברואר, בתחילת פברואר יכונס, לפרוטוקול אני אומר לך  :יהודה בן חמו

, אריק, גיא, אמיר, קיבלנו, פה אחד? מי בעד לאשר את זה. תודה? בסדר

  . תודה רבה. משה וסימון, עמירם, קובי, יהודה, בני, רינה, בוקי, יפתח

  . עמירם נמנע, לא  :רהבני כב

  -שמישהו, זה תקדים שלוקחים קרקע פרטית  :עמירם מילר

  .אנחנו בהצבעה, עמירם, רגע. תודה  :יהודה בן חמו

  ? מה אתם רוצים, זה כבר מזמן היה  :בני כברה

   ...שמעון פרץ גם כן  :יהודה בן חמו

  -ואולי הוא עלה על משהו שאנחנ, עמירם הוא איש עתיר ניסיון  :גיא בן גל

  . אבל אנחנו באמצע הצבעה, סליחה  :יהודה בן חמו

אולי הוא , עמירם לא עונה להגדרה של ירוק, אמרת לפני רגע שאני ירוק  :גיא בן גל
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  . בשום שכל עלה על משהו שאנחנו לא עלינו

  . אנחנו באמצע הצבעה אבל  :יהודה בן חמו

לי הוא יגיד משהו או? מה הטעם אבל לתת לו זכות דיבור אחרי שהצבעת  :גיא בן גל

  .שישנה את עמדתך

עוד פעם אני , בבקשה. אנחנו באמצע הצבעה. הוא סיים את הדברים שלו  :יהודה בן חמו

, יפתח, אריק, בוקי, שמעון, רינה, בני, יהודה, קובי, משה, סימון: חוזר

  .אין? נמנעים. אין? מי מתנגד. תודה. גיא ואמיר

  . אני נמנע, לא  :עמירם מילר

  .אז תגיד  : חמויהודה בן

  . תודה. עמירם מילר נמנע  :יהודה בן חמו

  . לא הבנתי? למה נמנעת  :גיא בן גל

  . אני אדבר איתך אחר כך  :עמירם מילר

  .די? אתה רוצה להיות הוד השרון  :יהודה בן חמו

  . טעויות אפשר גם לתקן בדיעבד  :גיא בן גל

  . בבקשה. אבל אתה באמצע הצבעה  :יהודה בן חמו

  . אני זורם איתך היום, יהודה  :לגיא בן ג

  הצבעה

,   קובי אוחיון, בני כברה, רינה פז, שמעון פרץ, יפתח אלגוב, אריק לויטה : בעד

גיא בן גל ואמיר , סיימון גולדמן, יהודה בן חמו, ש'בוקי צי, משה אבן חן

  .גבע

    אין:נגד

   עמירם מילר:נמנע

הסכם פיתוח ובהסכם חכירה אל התקשרות ב ברוב קולות מאשרים  : 643 ' מסהחלטה

 חלק 6431בעניין הקצאת קרקע הידועה כגוש , 'עזרת אחים'עמותת מול 

 . 232חלקה מ
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 . מתחם ששת הימים– השבחה למגורים לפטור מהיט  .9

  

,  קרן בזכות דיבור.היועצת המשפטית קרן קדמי, 9סעיף , בבקשה  :יהודה בן חמו

  .בבקשה

בינואר .  בפינת רחוב גורדון וששת הימיםבינוי- פינוימדובר בפרויקט  :ד קרן קדמי"עו

אחד מהתנאים של .  המועצה הזו ישבה ואישרה את הפרויקט הזה2005

הוא , שמסבסד במידה ניכרת גם הוא את הפרויקט, משרד השיכון

-שהמועצה תחליט על פטור מהיטל ההשבחה לאותו מתחם של פינוי

בזמנו . ת לחוק התכנון והבנייהלתוספת השלישי) 2)(ב(19בינוי לפי סעיף 

אנחנו , לאור פנייה ממשרד הבינוי והשיכון, לא הצבעתם על זה ועכשיו

  .את הנקודה הספציפית הזו, מביאים את זה להצבעה

  ?על כמה כסף אנחנו מדברים  :ר אמיר גבע"ד

  . היטל השבחה  :יהודה בן חמו

  ?זה תנאי מתלה כדי לאשר את כל הפרויקט  :ר אמיר גבע"ד

  . משרד הבינוי והשיכון. כן  :ד קרן קדמי"עו

מכיוון ששוב לא הצבענו על זה אז , בזמנו הצהרנו שנכנסים לפרויקט  :יהודה בן חמו

ראוי להדגיש שמשרד השיכון מימן הרבה . מבקשים שנאשרר את זה

  . מאוד מהתוכנית הזאת

  . רק שאני אדע בכמה כסף מדובר שאנחנו מוותרים פה  :ר אמיר גבע"ד

  . 300  :ה בן חמויהוד

  . לעניות דעתי לא נעשתה כאן אפילו שומה  :ד קרן קדמי"עו

  . 10/1/05- מ161את המספר ... זה, דרך אגב  :אבי בן חמו

אני בטוח , אני קראתי בפרוטוקול של הישיבה הקודמת את דבריו  :עמירם מילר

ולצערי גם לא , סגן ראש העיר, ד עמוס גבריאלי"של עוה, מלומדים

  . תשובותמצאתי שם
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  . לא שמעתי? עמירם, לגבי מה  :יהודה בן חמו

 ולגבי הנושא של השתתפות משרד לגבי הנושא של היטל ההשבחה  :עמירם מילר

קרן קדמי מה ההשתתפות הגדולה של משרד ' אני שואל את גב. השיכון

,  דירות100-בונים שם כ.  60,000₪לפי הפרוטוקול דיברו על . השיכון

  ?נכון

  -עזוב רגע, אבל התנאי, עמירם, לא  :ויהודה בן חמ

  . אני רוצה להבין? מה ההשתתפות הגדולה של משרד השיכון, תסבירו לי  :עמירם מילר

   -יכול להיות שהיטל השבחה  :ר אמיר גבע"ד

  . עמירם, ברשותך, סליחה. זה לא קשור לזה ולזה  :יהודה בן חמו

ם הדירות הפנויות שיהיו שם וא. אני אסיים את השאלות, אז תסבירו לי  :עמירם מילר

שזה מקובל , 3- ל1ביחס של , לאחר ההתחשבנות עם הדיירים הנוכחיים

  ?יופנו לזכאי משרד השיכון קודם כל, עליי מאוד

  . לא, לא  :יהודה בן חמו

מה מעורבותו של משרד השיכון בעניין חוץ ? האם יש עדיפות ברכישה  :עמירם מילר

לא מכיר את התחום הזה ? ינויב-מאשר הקבלן מאושר לבנות פינוי

  .במשרד השיכון

   -אני מרשה לעצמי, עמירם מילר  :יהודה בן חמו

  . פשוט עמוס שאל אם אנחנו רשאים לעשות את זה או חייבים, יהודה  :גיא בן גל

  . רשאים  :יהודה בן חמו

אני רוצה . קרן עכשיו אומרת לנו שעל פניו אנחנו חייבים לעשות את זה  :גיא בן גל

האם אנחנו . כי עמוס לא התעכב סתם על העניין, ן את הענייןלהבי

  ?ואם לא נעשה את זה כל הפרויקט הלך, חייבים

  . נכון  :יהודה בן חמו

זה לא , אבל אם לא נעשה את זה, כדי לעודד, או האם יש לנו הזכות  :גיא בן גל

  .בהכרח סופי

  . זה חד משמעית חייבים, גיא  :יהודה בן חמו
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  ? יכול לקבל את תשובת היועצת המשפטית לעניין הזהאני  :גיא בן גל

 שבשולחן הזה אני מרשה לעצמי לומר, עמירם. אני כרגע בזכות דיבור  :יהודה בן חמו

תיכף אני אגיד לך גם , אני בטוח. אתה מכיר את הנושא יותר טוב מכולם

  . למה

  . לדאבוני לא  :עמירם מילר

 זה היה איפשהו כשאני נכנסתי למועצת העיר. תיכף אני אגיד לך גם למה  :יהודה בן חמו

ואתה , לא היתה לי שערה לבנה על הראש, שם כשהייתי בן תשחורת

והרבה , הבינוי והזוגות הצעירים, היית מחזיק תיק הנושא של האכלוס

את הצעדים . ואני אומר את זה באמת במלוא ההערכה, עבודה יפה

גם הפינוי של , וד אז הנושא הזה התחיל ע.הראשונים האלה למדתי ממך

  . גורדון

  . בקדנציה הקודמת  :ד יפתח אלגוב"עו

בינוי גורדון - תחילת הדיון בנושא של פינוי,לכן אני בא ואומר.  קודמות2  :יהודה בן חמו

אמצע הקדנציה , קודמת-החל איפשהו שם בסוף הקדנציה הקודמת

  . זו היתה הקדנציה הראשונה שלי. קודמת-הקודמת

  . י החברה הכלכלית"ע, כוןנ  :עמירם מילר

 מס למפתח שמבטלים, 3- ל1למפתח של , הגיעו להבנות. תן לי רגע  :יהודה בן חמו

יש למשרד השיכון את ההתניה , למעורבות של משרד השיכון, השבחה

שאני לא , חלק מהאנשים, ואז באנו ואמרנו בזמנו, של החברה המנהלת

והפרויקט הזה . זהאמרו שהחברה הכלכלית תעשה את , צידדתי בהם

כשנכנסנו . כמה שנים', לא חברה כלכלית, כן חברה כלכלית '–נתקע 

היות וכל הויכוח המהותי היה אם חברה כלכלית תגזור , לקדנציה הזו

 בואו –זה טוב , זה נכון. אותי זה פחות מעניין: אמרתי, קופון או לא

ולדות ומה שעודד אותנו זה שפעם ראשונה בת, ולכן התקדמנו. נתקדם

תקומה , אם תזכרו, בינויים-בכל הפינויים. 3- ל1העיר דיברו על יחס של 

אם תקחו את אלי כהן , שלמדנו את הנושא הזה ואז קובי היה מעורב
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אם תקחו גם את . לא באופן מעמיק אבל נעשתה בדיקה, שבדקו

בדרך . וכל פעם יש מבננים חדשים, עכשיו כיסופים בכותרות, השכונות

כי ? למה.  קומות לא נותן מכפלות טובות4בינוי במבננים של -כלל פינוי

. זה מקפיץ אותך למאות דירות,  בשכונות4.5- ל1, 4- ל1אם אתה נותן 

אם אתה עושה ,  יחידות דיור294שזה , אם ניקח את המתחם של תקומה

 דירות אתה מגיע 1,500.  דירות1,500 זה נותן איפשהו קצת לפני 4.5- ל1

  .   קומות19- ו18, 17למגדלים של 

  ?מה רע  :ד יפתח אלגוב"עו

התנאי , התנאי הראשון, ולכן. אני לא אמרתי רע או טוב, שנייה, רגע  :יהודה בן חמו

לא , שרשות מקומית, שהעירייה תיתן חלק, המקדים של משרד השיכון

החלק ': באים ואומרים, בינוי-כל רשות מקומית שנכנסת לפינוי, אנחנו

עד כמה , משרד השיכון. 'מתחם כזה זה היטל ההשבחההמזערי יחסית ל

, מממן תוכניות, תקנו אותי אם אתם חושבים להוסיף עליי, שאני זוכר

  . חברה מנהלת

מאומנת על . היא מאומנת על ידה, היא לא מממנת אותה. זו חברה שלה  :עמירם מילר

  .היא לא מממנת אותה. זה הכל, ידה

התקיים דיון כשלא , אנחנו באים פה,  אז אני אומר לך,עמירם מילר, לכן  :יהודה בן חמו

  -היית חבר מועצה בתחילת הקדנציה

  . מה לעשות  :עמירם מילר

כשבדיון , התקיים דיון? מה אתה רוצה, תיקנו, היית חסר. בסדר, לא  :יהודה בן חמו

   -ל"הנ

  .  הצביע בעדך...  :ר אמיר גבע"ד

  . 10אנחנו מגיעים לסעיף , ה'חבר  :יהודה בן חמו

  . הוא היה יותר מצטיין ממך אפילו. הוא לא הגיע באותה ישיבה, לא  :גיא בן גל

  ?גיא, למה משבחים אנשים שהם לא פה  :יהודה בן חמו

  .הגיע אפילו לפחות ישיבות ממך  :גיא בן גל
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 –אני בא ואומר , לכן? משבח אנשים כשהם לא פהה למה את, גיא  :יהודה בן חמו

כ היינו מצביעים "סה. ות ולא הצבענו על זהמועצת העיר הצהירה כוונ

  .על זה אז

אני . שזה צריך לעשות והכל, אבל אני שותף לכל הדברים, סליחה יהודה  :עמירם מילר

השתתפות 'קדמי אמרה '  הגב.לא מבין עדיין את חלקו של משרד השיכון

בפרוטוקול של הישיבה שלא .  63,000₪בפרוטוקול כתוב . 'ניכרת

  . י לי מה זה השתתפות ניכרת של משרד השיכוןתסביר. אושרה

אם באותה הזדמנות תוכלי לשאול מה המסגרת החוקית , ד קדמי"עו  :גיא בן גל

  ...הנורמטיבית שמחייבת

  ? הדירה לדייריםרמה משרד השיכון תורם במחי  :עמירם מילר

אם ראש העיר יאפשר לך . באותה הזדמנות, מאוד נשמח לשמוע גם  :גיא בן גל

  . לדבר

  . קרן, בבקשה. תודה  :יהודה בן חמו

זה חוק די . 1965קודם כל מקורו בחוק משנת , בינוי-כל נושא הפינוי  :ד קרן קדמי"עו

זה נושא שאם נתחיל . בשנים האחרונות יחסית זה תופס תאוצה. עתיק

יש אוגדן של מאות .  כנראה שלא נסיים אולי אפילו עד הבוקרלדבר עליו

 שמדבר על ,פציפיות של משרד הבינוי והשיכוןעם הנחיות ס, עמודים

התנאים שנדרשים מהחברה המנהלת שהיא , התנאים לצורך השתתפות

ועוד , לפחות במקרה של הפרויקט הספציפי הזה, אכן חברה פרטית

, אני לא יכולה לתת לך עכשיו, לגבי סכומים, עמירם. כהנה וכהנה

  .מהטעם הפשוט שאני לא מנהלת אותם

  .קיימת הארכת שמאי. בקשר לזה, שנייה, קרן  :אריק לויטה

מהטעם הפשוט שאני לא , לגבי סכומים אני לא יכולה לומר לך. שנייה  :ד קרן קדמי"עו

אני כן יודעת להגיד לך לגבי איזה יועצים משרד הבינוי . מנהלת את זה

חלק , עד כמה שאני ראיתי, והשכר הזה, והשיכון מממן את שכרם

על כל יועץ כזה מדובר על עשרות אלפי שקלים , מהחוזים שכן ראיתי



  .י   10.01.2008  58  מועצה מן המניין 

הוא מממן את שכרו של .  ספרות6-וסכומים שמתקרבים אפילו ל

הוא מממן את שכרו , הוא מממן את שכרו של יועץ התנועה, האדריכל

 יועצים 3 או 2לפחות , אם אני זוכרת נכון, ועוד, של אדריכל הגנים והנוף

בזמנו , גם אני כבר לא זוכרתיכול להיות ש, החברה המנהלת. נוספים

  .זה היה כבר לפני כשנתיים ,כשערכתי את ההסכמים האלה

  .רגב? עמירם, איך קוראים לו, רגב  :יהודה בן חמו

  . חבר שלי ושלך. כן, זה רגב  :עמירם מילר

  ? חבר מאיפה  :יהודה בן חמו

  . חבר מפלגה  :ר אמיר גבע"ד

שלצורך העניין העירייה , אגף ההנדסהאני בטוחה ש, אם תרצו סכומים  :ד קרן קדמי"עו

מתקבלים ממשרד הבינוי והשיכון , מהווה צינור להעברת הכספים האלה

אני בטוחה שאגף ההנדסה ישמח לתת לך את , ומועברים לאותם יועצים

מבחינת התנאים . מבחינת החוק אין חובה, לגבי החובה. המידע

ציא משרד הבינוי שהו, שנכללים באותו אוגדן שמן שדיברתי עליו קודם

אם מלכתחילה לא היינו מתחייבים , הווה אומר.  יש חובה–והשיכון 

משרד הבינוי והשיכון לא היה נכנס לאותו פרויקט , לתת את הפטור הזה

  .בינוי-כפרויקט פינוי

  ?אפשר להגדיר את זה כחלק מתנאי הסף אפילו  :גיא בן גל

, אני רוצה להוסיף עוד משפט אחד. וןמבחינת משרד הבינוי והשיכ, נכון  :ד קרן קדמי"עו

,  הבינוי והשיכוןזו לא איזושהי גחמה של משרד? למה. יש בזה גם היגיון

המדינה נותנת , אני נותן כספים: משרד הבינוי והשיכון בא ואומר

, בינוי-שגם תיהנה מאותו פרויקט פינוי, אנא ממך רשות נכבדה, כספים

  . תשתתפי גם את במשהו

  ? מזה אני יכול ללמוד שמי שירכוש שם דירות ישלם מחיר מופחתו  :עמירם מילר

  ?למה אתה לוקח לי את זה, עמירם, בדיוק השאלה שרציתי  :אריק לויטה

  ? כ"מה אנחנו עושים בסה. או שמחיר שוק  :עמירם מילר
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  -הקבלן לא משלם היטל השבחה, אם אנחנו לא לוקחים היטל השבחה  :אריק לויטה

  .מספיק, קובי והולכים להצבעה, חברים  :יהודה בן חמו

עם אלו , בינוי נועד בעיקרו להיטיב עם תושבי המקום-הפרויקט של פינוי  :ד יעקב אוחיון"עו

שמפנים אותם ואחר כך הם מקבלים נכס או יותר משודרג או הטבה 

הוא לא פרויקט של . כספית שעולה לאין ערוך על הנכס הקיים שלהם

אלו רוכשים , ים פוטנציאליים אחרים ולא פרויקט שנועד לקונזכאים

שוועדה , הפרויקט הזה עבר מיון ראשוני ועבר מיון סופי. במחירי השוק

יושבת פעמיים בשנה , שהיא ועדה בין משרדית, של התחדשות עירונית

אם .  והכירה בהםובודקת דירוג כלכלי של כלל המתחמים בכל הארץ

היום אנחנו המסנו את זה כאילו , אנחנו לא ניתן פטור מהיטל השבחה

  . כי אז אין לו שום משמעות כלכלית. שיהיה מובן. כל הפרויקט

  .וסימון אחריו, בבקשה, עמירם. מטיבים פה עם התושבים  :יהודה בן חמו

שאתה , מהישיבה הקודמת שעסקה בזה,  רשום בפרוטוקול מקדמת דנא  :עמירם מילר

 שהיטל, ילשאלתו של עמוס גבריאל, אמרת שהיטל השבחה יחזור

   .השבחה יחזור לעירייה בצורה אחרת

  . יחזור  :יהודה בן חמו

  . כן  :עמירם מילר

  . יחזור, כן. שלושה סימני קריאה, יחזור  :יהודה בן חמו

  ?איך  :ר סימון גולדמן"ד

לא . עיריית כפר סבא לא תינזק מזה? מה אתה דואג? מה אכפת לך איך  :יהודה בן חמו

  . דהתו? לוותר על זה, גיא? טוב

  -אני ביקשתי שאלת הבהרה וקיבלתי  :גיא בן גל

  . ירים את ידו? מי בעד  :יהודה בן חמו

  הצבעה  

,   קובי אוחיון, בני כברה, רינה פז, שמעון פרץ, יפתח אלגוב, אריק לויטה : בעד

אמיר , גיא בן גל, סיימון גולדמן, יהודה בן חמו, ש'בוקי צי, משה אבן חן
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  .גבע ועמירם מילר

  . תודה רבה, פה אחד

 מתחם ששת –פטור מהיטל השבחה למגורים לתת אחד מאשרים פה  : 644 ' מסהחלטה

, לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה) 2)(ב(19 לפי סעיף הימים

  .1965 -ה"התשכ
  

 .  80,000₪ד "ר כפר סבא ע"ערבות העירייה לחברה הכלכלית למתן הלוואה לבית  .10

  

  . בבקשה.  סעיף אחד נוסף לסדר היוםסיףביקשנו להו  :יהודה בן חמו

 ושם אושרה הלוואה מהחברה אתמול היה דירקטוריון בחברה הכלכלית  :אבי בן חמו

 150,000ר כפר סבא ביקשה הלוואה בגובה של "בית. ר"הכלכלית לבית

אני ,  80,000₪אישר , מטעמי שמרנות, דירקטוריון החברה הכלכלית. ₪

ם האחרונות גובה התמיכה עמד על בשנתיי. יכול גם להסביר למה

המועצה נדרשת לאשר בעצם את . ולכן זה הסכום שאושר,  116,000₪

אם מעניין את .  80,000₪ערבות העירייה למתן ההלוואה על סך 

וכמובן היא ,  בריבית שוקההלוואה היא בעצם הלוואת בלון, החברים

י אנחנו כ, בכפוף לאישור מועצת עיר) 1: תינתן בכפוף לשני תנאים

ר כמובן יגישו את כל המסמכים "בכפוף לזה שבית) 2, ערבים

  . הרלוונטיים למתן תמיכות

זו לא הפעם הראשונה שאנחנו מאשרים , אנחנו לפני מספר חודשים  :רינה פז

מה שאני מבקשת . ר"ערבות למתן הלוואה של החברה הכלכלית לבית

ה סכום הם קיבלו איז, באיזה סכומים אנחנו אישרנו ערבות, רק להזכיר

  . כהלוואה

  .80  :אבי בן חמו

  . אבל אנחנו לפני כמה חודשים גם אישרנו, לא  :רינה פז

  . הם פרעו את זה  :אבי בן חמו
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   ? 80,000₪ההלוואה היחידה היא בסך , זאת אומרת  :רינה פז

  .אם אנחנו נאשר היום אז התשובה היא כן  :אבי בן חמו

   ?160או העירייה ביקשה , 160אני מבין שהם ביקשו   :אריק לויטה

בתוך החברה הכלכלית גם אני דירקטור וגם , והעירייה, 150הם ביקשו   :אבי בן חמו

אנחנו הבאנו את הנתונים הכספיים ולכן , וגם המהנדס' סנדרוביץ

אם הם רוצים שהעירייה תהיה , 150ביקשנו מהדירקטוריון לא לאשר 

 את ההמלצה שלנו וזה מה הדירקטוריון קיבל. 80אלא לאשר רק , ערבה

  . שהוא אישר

  . בלב כבד  :עמירם מילר

  .גיא. תודה רבה  :יהודה בן חמו

אני לא הייתי מעולם חבר בדירקטוריון החברה הכלכלית ואני לא   :גיא בן גל

דעתי לא נוחה , באופן אישי. מתיימר גם להגיד לה איך היא צריכה לפעול

תפקידים הקרדינליים במסגרת ה, מזה שחברה כלכלית לקחה לעצמה

היה עידן שהעירייה היתה . את נושא מתן הערבויות, והמובהקים שלה

שהיא עשתה את זה כי העירייה בכלל לא היתה , במצב פיננסי פחות טוב

 של אני לא חושב שזה חלק מההגדרה של התפקיד והייעוד. יכולה

כי , אני גם נוטה לא לאהוב את הסידורים האלה, החברה הכלכלית

או שהם חוזרים על , ופים שבמירכאות נהנים מהסידורים האלההג

כפר  זאת אומרת אנחנו עוזרים לפעמים להפועל יואב, עצמם לפעמים

, כ שהיא די מצומצמת"ואני רואה רשימה בסה, סבא שנקלעה לקשיים

אני לא . ודעתי לא נוחה', אותה הגברת בשינוי אדרת'שחוזרת על עצמה 

, לחברה הכלכלית יש ייעוד אחר, רה הכלכליתחושב שזה הייעוד של החב

  .ולכן אני מתנגד לזה, זה לא הייעוד שלה

אבל החברה הכלכלית , אתה צודק שלחברה הכלכלית יש ייעוד אחר, גיא  :ר סימון גולדמן"ד

ואם יש נושא חברתי או ספורטיבי שיכולה , בכל זאת היא חלק מהעיר

אנחנו , פטי שקיבלנווזה בהתאם לייעוץ המש, אבל, לעזור ולתמוך
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  . לוקחים על זה ריבית

  .בשביל זה יש בנקים  :גיא בן גל

  -אם יש לנו אפשרות לעזור ואם יש קבוצות  :ר סימון גולדמן"ד

  ?היית בעד זה, יפתח. גם מפעל המים ניסה לעשות את זה פעם  :גיא בן גל

  . אני עונה לך, גיא  :ר סימון גולדמן"ד

  .בטוחה של התמיכה גםיש , סימון  :ד יעקב אוחיון"עו

   . גופים בשנה50בוא תעשה את זה עם ? ר"אז למה לעצור עם בית  :גיא בן גל

ואכן קיבלנו , אנחנו קיבלנו ייעוץ משפטי האם מותר לנו לעשות את זה  :ר סימון גולדמן"ד

זאת אומרת אין שום , וזה בהתאם לייעוד של החברה, אישור לכך

  . סתירה

  .  לאאמרת קודם שזה  :בני כברה

  ?אתה תגיד לסימון מה הייעוד של החברה הכלכלית, בני  :גיא בן גל

מבחינה מעשית אני מסכים איתך שלא . מבחינה משפטית זה לא סותר  :ר סימון גולדמן"ד

לעזור , אבל אנחנו יכולים בתור חלק מהעיר הזאת. לזה נועדה החברה

  . ואני מברך על זה, ליוזמות או לקבוצות שהן חלק מהציבור

  ?י אבל מה"עפ  :גיא בן גל

  . אני מברך את סימון שיש לו משקפיים תואמים לצבע הסוודר  :עמירם מילר

אלא אני , ברמה העקרונית אני לא רק חושב שגיא צודק במיליון אחוז  :ר אמיר גבע"ד

לחברה הכלכלית אין כישורים לתת . בטוח שהוא צודק במיליון אחוז

אבל אני . א יודעת לתת אשראיאין לה ועדת אשראי והיא ל, אשראי

אז , שאם היא כבר עשתה את זה, דווקא כן מבחין בין שתי האפשרויות

כשהיא עשתה את זה באחת הפעמים הקודמות כנגד חתימות אישיות 

ומבלי שהיתה ערבות של , של ראשי מועדון ספורט מסוים וכן הלאה

דה מבלי להתייחס לאגו. לדעתי זו דרך פסולה לחלוטין, העירייה

אז נטל האחריות הוא על , דווקא כאשר יש ערבות של העירייה. ספציפית

  . העירייה



  .י   10.01.2008  63  מועצה מן המניין 

  . בטוחה של תמיכה  :ד יעקב אוחיון"עו

  . אבל יש לך את התמיכות  :יהודה בן חמו

ברמה העקרונית אני נגד , אני אומר עוד פעם. במקרה הזה, לכן אני אומר  :ר אמיר גבע"ד

במקרה הספציפי . שנותן אשראיהפיכתה של החברה הכלכלית לגוף 

אני לא אתנגד אלא אני , וכאשר יש ערבות של עיריית כפר סבא, הזה

  .אמנע

, עמירם, סימון. ירים את ידו? מי בעד לאשר את הסעיף הנוסף. תודה  :יהודה בן חמו

. ירים את ידו? מי נגד. אריק, יפתח, בוקי, שמעון, רינה, בני, יהודה, קובי

  . אמיר וגיא. דוירים את י? מי נמנע

  . גיא מתנגד, לא  :גיא בן גל

  . ירים את ידו? מי נגד: שאלתי  :יהודה בן חמו

  . לא שמעתי. אני מתנגד  :גיא בן גל

  . נמנע אמיר גבע, גיא בן גל מתנגד  :יהודה בן חמו

  ?לצורך מתן הערבות צריכים הסכמה פה אחד של כל החברים, רגע  :ר אמיר גבע"ד

  .תודה, ריםחב. לא  :יהודה בן חמו

  הצבעה

,   קובי אוחיון, בני כברה, רינה פז, שמעון פרץ, יפתח אלגוב, אריק לויטה : בעד

  .עמירם מילר, סיימון גולדמן, יהודה בן חמו, ש'בוקי צי, משה אבן חן

    גיא בן גל:נגד

   אמיר גבע:נמנע

כפר ר "ערבות העירייה לחברה הכלכלית למתן הלוואה לביתמאשרים  :645 ' מסהחלטה

  . 80,000₪ ס"סבא ע
  

אני ביקשתי להסיר , יורד מסדר היום) אישור חוזה בכירים( 10 סעיף   :יהודה בן חמו

אותו מסדר היום מכיוון שלא קיבלתי את כל הנתונים עד לאתמול 

   .ונשלח, עוד שלשום אפילו, לא להיום, אפילו
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  . היית צריך לשאול את מייק  :גיא בן גל

  . ישיבה ראשונה נעולה. ת הנושא ולאחר מכן אני אעדכן אתכםנבדוק א  :יהודה בן חמו

הוא מספיק , עם כל הכבוד, ח הביקורת"אני חושב שדיון בדו, יהודה  :גיא בן גל

מוטיבציה פה לדון בזה אחרי לאף אחד אין . הוא מספיק רציני, חשוב

  -ישיבה

  . חברי ועדת הביקורת פה, סליחה  :יהודה בן חמו

 דקות על 7אתה רוצה לעשות דיון של ,  רוצה לגמור עם זהבטח אתה  :גיא בן גל

אישרנו את , יאללה: ח שמבקר העירייה עבד עליו שנה שלמה ולהגיד"דו

  . ח הביקורת"דו

  .ערב טוב. תודה רבה  :יהודה בן חמו

  . ח"אני אדבר חצי שעה עכשיו לפחות על כל חלק בדו  :גיא בן גל

  . הישיבה נעולה, תודה  :יהודה בן חמו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 אבי בן חמו
 ל העירייה "מנכ

 חמו-יהודה בן 
 ראש העיר 
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  ןיחלטות ישיבת מועצה מן המניהריכוז 

  )08.01.10 (ח" תשסשבט' ג חמישייום מ

  
  

אמיר גבע , ברוב קולות שלא לדון בהצעתם לסדר של גיא בן גלמאשרים  :635 ' מסהחלטה

  .' מאחורי הסקר? השקר'ואבינועם גרנות בנושא 
  

הצעה לסדר של גיא בן גל פה אחד להסיר מסדר היום את המאשרים  :636 ' מסהחלטה

בנושא נקיטת אמצעים להפחתת השימוש בשקיות פלסטיק ועידוד השימוש 

  .בשקיות רב פעמיות ולהעבירה לדיון בוועדת המומחים
  

אמיר גבע , הצעתם לסדר של גיא בן גל פה אחד להעביר את מאשרים  :637 ' מסהחלטה

  .לדיון בוועדת החינוךואבינועם גרנות בנושא גני יום לימודים ארוך 
  

  .07/1225/ ומיום 07/1127/ פרוטוקול מועצה מיום אחדמאשרים פה  :638 ' מסהחלטה
  

 אישור פרוטוקול – 6' העברה מסעיף לסעיף מסאחד מאשרים פה  :639 ' מסהחלטה

  .ב" מצ9/12/07ועדת כספים מיום 

  

 בנושא 08/110/אחד לאשר פרוטוקול ועדת כספים מיום אשרים פה מ :640 ' מסהחלטה

 והעברה מסעיף לסעיף 2007 לשנת 5' רים מס" תב–העברה מסעיף לסעיף 

  .ב" מצ2007 לשנת  7' מס
  

 מענק עליית ליגה –אשרור החלטת ועדת התמיכות  אחדמאשרים פה  :641 ' מסהחלטה

  . 32,015₪ר בסך "לבית
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  .2008אחד אשרור טכני של צו הארנונה לשנת ים פה מאשר :642 ' מסהחלטה

 

ברוב קולות  התקשרות בהסכם פיתוח ובהסכם חכירה אל מאשרים  : 643 ' מסהחלטה

 חלק 6431בעניין הקצאת קרקע הידועה כגוש ', עזרת אחים'מול עמותת 

 . 232מחלקה 
  

חם ששת  מת–פטור מהיטל השבחה למגורים אחד לתת מאשרים פה  : 644 ' מסהחלטה

, לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה) 2)(ב(19 לפי סעיף הימים

  .1965 -ה"התשכ
  

ר כפר "ערבות העירייה לחברה הכלכלית למתן הלוואה לביתמאשרים  :645 ' מסהחלטה

  . 80,000₪ ס"סבא ע

  


