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אנחנו .  אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה בנושא ועדות הרשות :חמו�יהודה ב�

בישיבות הבאות ג� . מבקשי� לאשר שלוש ועדות שה� נחוצות לנו בשלב זה

ועדת הנחות וועדת , מדובר בועדת תמיכות. נביא את שאר הועדות

  .פיטורי�

ישנ� לא מעט ארגוני� שמצפי� לתמיכת .  היא דחופה מאדועדת תמיכות  

שזקוקי� מאד לתמיכה ג� מבחינת , כמו ארגוני ספורט למשל, העירייה

זה דברי� שאי אפשר . החוב שלה� אפילו למס הכנסה ולביטוח הלאומי

ר בוקי "אני התערבתי ביחד ע� עוד גורמי� פה בעירייה יחד ע� ד. לעכב

בנושא הכדורסל למשל והתשלומי� . � הספורטיש הוא מלווה את תחו'צ

התמיכה בענ� הכדורסל ובעוד ענפי� אחרי� אנחנו צריכי� .  למס הכנסה

לאחר מכ� להביא את זה , להעביר את ההחלטות ג� בועדת התמיכות

ולהתנהל את� באחד , לאישור המועצה עוד בטר� אישור התקציב אפילו

אני מקווה מאד . חלקי שתי� עשרה מהתקציב של השנה הקודמת

כ� שנוכל להתנהל את� , שהתקציב יגיע לאישור המועצה בעתיד הקרוב

כמו שאנחנו , מול התקציב המאושר ולא מול אחד חלקי שתי� עשרה

  .בינתיי� נאלצי� להתמודד

אבל בכדי , זה לא יהיה קבוע, לועדת התמיכות אני רוצה להציע בשלב זה  

ר טל "את ד, יושב ראש הועדהאני מציע את עצמי כ. שנתחיל להתנייד

.   ד יעקב אוחיו� ויואל ברו�"עו, ד עמוס גבריאלי"את עו, קוגמ� כחברה

החוק אומר שחייב להיות נציג לאופוזיציה וכל השאר שמתי פה , עוד פע�

פשוט אני מחלק מדי פע� בי� . בלי שו� הבחנה של אופוזיציה וקואליציה

א� יש הצעות ? זה כפה אחדהא� אפשר לקבל את .  החברי� את הועדות

  . תודה רבה. פה אחד? מי בעד. אחרות אפשר להעמיד

  

           :מ" מחליטי� לאשר פה אחד מינוי ועדת תמיכות בהרכב הר:18'  מסהחלטה

   ד יעקב "עו, ד עמוס גבריאלי"עו, ר טל קוגמ�"ד, ר" יו�חמו �יהודה ב�                        

  . אוחיו�  ויואל ברו'
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 ועדה נוספת שאני מבקש להעמיד להצבעה זה ועדת ההנחות שההרכב  :חמו�יהודה ב�

זה . שלה הוא שלושה חברי מועצה ואנשי מקצוע מתחו� עובדי העירייה

. יועצת משפטית ומנהלת מחלקת הגבייה, מנהלת אג� רווחה, גזבר

ר "כשחברי המועצה שאני מציע זאת רינה פז שהיא הייתה ג� בעבר יו

שלושה חברי מועצה , יש'ר בוקי צ"ר אמיר גבע ואת ד"את ד,  ההנחותועדת

א� יהיו שינויי� בהרכבי� , עוד פע�.  שעל פי החוק חייבי�

בשלב זה אני מציע את ההרכב הזה . הקואליציוניי� וכ� הלאה נוכל לשנות

, פה אחד, תודה רבה? הא� אפשר לאשר את זה פה אחד. לועדת ההנחות

  . התקבל

          :מ"מחליטי� לאשר פה אחד מינוי ועדת הנחות בהרכב הר  :19'  מסהחלטה

  .יש'ר בוקי צ"ר אמיר גבע וד"ד, ר הועדה" יו–רינה פז                             

  

עוד ועדה נוספת שמיד ג� בתיה . וועדה אחרונה שהיא ועדת הפיטורי�  :יהודה ב� חמו

אנחנו . להתייחס לועדת הפיטורי�אבל אני רוצה , תרחיב עליה את הדיבור

לפחות לפי כוונתי אני רוצה , מתחילי� את הקדנציה הנוכחית מתו� ראיה

הסכמות כמוב� ע� , לצמצ� תו� כדי הבנות. לצמצ� את המנגנו� העירוני

לצור� העניי� הזה אנחנו . מקווה מאד שנגיע להבנות האלה. ועד העובדי�

יה בסמכות ראש העיר למנות צריכי� לאשר ועדה שתמלי� לראש העירי

, ר"אני מציע לועדת הפיטורי� את בני כברה כיו. ועדה באישור המועצה

חמישה . אבינוע� גרנות  ואיציק יואל, יש'ר בוקי צ"ד,  איל יוניא�ח"רו

  . חברי�

חמישה עשר , ראוי לציי� שבעבר הייתה ועדה גדולה מדי של שלושה עשר  

ידעתי שבקדנציה הקודמת הייתי חבר אני לא . חברי� מבי� חברי המועצה

. אני לא הוזמנתי אפילו פע� אחת.  בועדה הזאת כי היא ג� לא התכנסה

לצוות הזה שאני מציע יצטרפו ג� אנשי מקצוע כמו מנהלת משאבי אנוש 

א� מאג� האיכות הסביבה או הרלוונטי לאותו , ומנהל אג� לאותו עניי�

זה מותר לציי� .  של ועד העובדי�כמוב� נציג.  על פי הוראות החוק, עובד

, זה חברי המועצה שאנחנו צריכי� לאשר אות�. אבל טוב שאתה מוסי�
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אפשר .  בנוס� על פי הוראות החוק ג� את אנשי המקצוע מתחו� העירייה

  . תודה רבה? לאשר פה אחד

         :מ"מחליטי� לאשר פה אחד מינוי ועדת הפיטורי� בהרכב הר  :20'  מסהחלטה

 יצחקאבינוע� גרנות ו, יש'ר בוקי צ"ד,  איל יוניא�ח"רו, ר"יו � בני כברה                        

  .יואל

  .עוד הסמכה אחת :חמו�יהודה ב�

הרי שא� מוציאי� עובד , בנוס� לועדת הפיטורי� ושלא חלק מתוכה  :בתיה ברא�

עירייה לפרישה מוקדמת אז זה לא נעשה דר� ועדת הפיטורי� אלא יש 

למה חוק שירות המדינה .  דה מיוחדת שחוק שירות המדינה קובע אותהוע

אי� .  כי בכל מה שקשור בגמלאות אנחנו ניזוני� מחוק שהוא חוק מדינה–

  .אנחנו תמיד עושי� אנלוגיה מהחוק הזה. חוק מיוחד לרשויות מקומיות

כמו , במדינה יש נציב שרות, קוד� כל. אז שני דברי� לעניי� הועדה הזאת  

אז בדר� . ואנחנו צריכי� לעשות אנלוגיה לנציב שירות, שכולכ� יודעי�

ולכ� נדרשת . כלל מי שנציב השירות ברשות מקומית זה ראש העירייה

החלטה של המועצה שמסמיכה את ראש העירייה להיות נציב השירות 

ת בדברי� מהסוג הזה "לצאת לחל.  מה שקשור בענייני עובדי�לצור� כל

ובנוס� . וראוי שזה יהיה ראש העירייה. שיש גו� אחד שצרי� לאשר את זה

לצערי זאת ועדה מאד מורכבת בחוק שירות המדינה , לכ� מבחינת הועדה

. שג� המלצתי ליהודה שאחרי שתתכנס יכולה ליצור גו� יותר מצומצ�

 ועדה תאציל סמכויות לגו� יותר מצומצ� כי הועדה אותה, זאת אומרת

וא� היא תמצא לנכו� היא יכולה להסמי� חמישה , מונה אחת עשרה איש

אנשי� ביחס דומה על מנת שיעשו את המלאכה הזאת ויבחנו יציאה 

ופרישה מוקדמת של עובדי� שעוד לא  הגיע גיל הפרישה שלה� אבל שה� 

הוא מוגדר כפרישה . א מוגדר כפיטורי�והדבר הזה ל. קרובי� לגיל פרישה

  .מוקדמת

, ר הועדה שזה ראש העירייה"יו: הנציגי� בועדה הזאת צריכי� להיות ככה  

חמישה , זאת אומרת. חמישה חברי� שיהיו נציגי עירייה או עובדי עירייה

. נציגי� שה� מתו� העירייה בערוב בי� חברי מועצה לבי� עובדי� בכירי�

  . יבור שה� לאו דווקא חברי מועצה שה� אנשי צועוד חמישה נציגי�
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מבי� חמשת אנשי הציבור שפניתי אליה� רק היו� כי נודע לי רק , אני מציע :חמו�יהודה ב�

אבל מבי� חברי . עדיי� לא נתנו לי תשובה, לקראת הצהרי� על הנושא הזה

היוע� , בוקי, המועצה ואנשי המקצוע בעירייה אני מציע את איציק יואל

, שלושה אנשי מקצוע, אלה הרכב של שניי� מהמועצה. ל"פטי והמנכהמש

וחמישה אנשי ציבור שאני לא יכול כרגע לומר כי עדיי� ה� לא נתנו את 

  ?אפשר לקבל את זה פה אחד או שיש הצעות נוספות.  הסכמת�

זה דבר שלקחנו פה . פיטורי� או פנסיה מוקדמת זה דבר מאד רגיש, תראו  :יצחק יואל

, ועדה יש, וטר� החלטה. סבא�וג� בעיריית כפר, להגיש בכל מקו�החלטה 

, צרי� לקבוע.  אנשי� טובי� שיודעי� אי� לטפל בדברי� האלה, אנשי� יש

בועדת , אני יודע, או במליאת המועצה או באיזה שהוא מקו� אחר, לדעתי

איזה שהיא מדיניות לראות איזה שהיא מצבת , הכספי� או בועדת הנהלה

זה לא דבר פשוט פיטורי� שנשב . לראות מה היעדי� שלנו, כוח אד�

אלא הדברי� צריכי� להיות . באיזה שהיא ועדה ונקבל שמות כ� או כ�

לא  מצליחי� , וג� זה לא טוב. כי זה מאד רגיש הדבר הזה. ממש ברורי�

שאז צרי� , אחר כ� א� הדברי� לא עומדי� ביעדי� מסוימי� ע� כוונות

, אני לא יודע, הדבר הזה. בדי� וכ� הלאה וכ� הלאהלהכניס את ועד העו

ואני אגיע לש� , אולי יש מיפוי של כל מה שקורה פה, אולי כ� נעשה כבר

  .אני עוד לא מכיר את זה. ואני אראה

אנחנו לא הולכי� . אנחנו נבח� את הנושא, ההצעה של� תידו�, איציק :חמו�יהודה ב�

כי� למנות את הועדה הזאת על אנחנו צרי. עכשיו להתחיל ע� הפיטורי�

יש היו� אנשי� . זה לא נמצא פה כרגע בקנה, מנת שא� נידרש לפיטורי�

אבל בכדי להתחיל להתנהל בצורה הזאת אנחנו . שעומדי� על הפרק

יהיו עוד ועדות . חייבי� למנות על פי דיני העיריות את הועדות האלה

לי� לייחס אפילו אנחנו בהחלט יכו, לגבי מצבת כוח האד�. בשבוע הבא

זו ישיבה , ישיבת ועדת כספי� שנזמי� את כל חברי המועצה לישיבה הזאת

תוכלו לשמוע סקירה מקיפה ג� . היות ודני� בנושא של כוח אד�, סגורה

ובהחלט . לתוכניות העתידיות שלנו בעקבות ועדת הרפורמה הכלכלית

  אי� שו� כוונה חלילה. נפתח את זה בפניכ�

  .רק צרי� לקבוע מי מטפל בפיטורי�. ברור  :יצחק יואל
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יש תוכנית רפורמה . הוק�יש פיטורי� שה� אד. יש כל מיני דברי�, תראה  :איל יוניא�

ואלה דברי� שמ� . ארגו� כמו שעושי� בכל ארגו��כללית שאתה עושה רה

לא צרי� , אבל יש דברי�. הסת� צריכי� להביא אות� כתוכנית בבת אחת

א� יש עובד . ו� כדי אתה צרי� לעשות אות�שת, לעשות תוכנית גדולה

לעניות דעתי לא , שהוא לא מתאי� כרגע למערכת או מיותר כרגע למערכת

צרי� לחכות אפילו לתוכנית רפורמה כלכלית שלושה חודשי� ולהשאיר 

יש . עובד לא נחו� למערכת בגלל שאתה צרי� לחכות לתוכנית הרפורמה

שנכו� יותר לפעמי� להמציא את , ניאתה יודע את זה יותר טוב ממ, רגעי�

ועדת הרפורמה כ� עוסקת ג� בנושא של לנסות לבנות איזה .  הדברי�

בעיריית , בסיס כשהיא מייעצת בעצ� לראש העיר מה באמת מבנה השכר

וכ� לעשות חשיבה . מה המבנה הארגוני, מה התקני�, סבא אי� תק��כפר

  . ח� הזהבנושא הזה והיא תובא לשולח� לראש העיר ולשול

  .תודה? יש למישהו השגות או אפשר לקבל את זה פה אחד :חמו�יהודה ב�

 –ל "התש) לחוק הגימלאות( מחליטי� לאשר פה אחד מינוי ועדת שרות :21'  מסהחלט

           :מ"בהרכב הר 1970

ל " מנכרגזב, יוע. המשפטי, יש'ר בוקי צ"ד,  יואליצחק,ר" יו–                      יהודה ב� חמו  

           .שפרטיה� ימסרו במועד מאוחר יותרחמישה אנשי ציבור והעירייה 

  ?מה ע� ועדת משנה  :ח��משה אב�

אני רציתי להרחיב את . היות ומשה שאל, ועדת המשנה. מחר יש מליאה :חמו�יהודה ב�

אנחנו רק שישה . זה לא חוקי. ההרכב כדי שתהיה נציגות של עוד חברי�

בגלל זה ג� שלחנו לכל . אנחנו מחר נת� את זה.  זה שבעהפלוס יושב ראש

מי . נאשר את ההרכב. חברי המועצה את סדר היו� של ועדת המשנה

  .שיאושר יאושר לועדת המשנה

אבל ניתוח , לפני שנסיי� נאחל לבני כברה שעבר אתמול ניתוח קל אמנ�  

  . ומי שרוצה להתקשר יוכל, נאחל לו בריאות טובה, בעי�
  

  

  

_____________  
  יהודה ב� חמו

  ראש העיר


