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עיריית כפרסבא
פרוטוקול מס' 10/15  10/04
מישיבת מועצה מ המניי ,מיו שני ,כ"ו אייר תשס"ד )(17/05/2004

משתתפי:

יהודה בחמו  ראש העיר
 סג ראש העיר
בני כברה
עו"ד יעקב אוחיו  סג ראש העיר
משה אב ח  חבר מועצה
אריה אברה  חבר מועצה
 חבר המועצה
גיא בגל
ד"ר אמיר גבע  חבר המועצה
ד"ר סיימו גולדמ  חבר המועצה
אבינוע גרנות  חבר המועצה
 חבר המועצה
יצחק יואל
אברה מולה  חבר המועצה
 חברת המועצה
רינה פז
ד"ר ברו צי"ש  חבר המועצה
ד"ר טל קוגמ  חברת המועצה

חסרי:

עו"ד יפתח אלגוב  חבר המועצה
יואל ברו  חבר המועצה
עו"ד עמוס גבריאלי  חבר המועצה
ד"ר אהרו זיידנברג  חבר המועצה
שמעו פר  חבר המועצה

נוכחי:

אייל יוניא  מנכ"ל העירייה
רוני פילבסקי  יוע ראש העיר
דני בוסטי  גזבר העירייה
אליעזר פיירשטיי  מבקר העירייה
עו"ד בתיה ברא  יועצת משפטית
מיכל טל  מנהלת מזכירות העירייה
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עיריית כפרסבא
פרוטוקול מס10/15  10/04 .
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על סדר היו:
.1

שאילתות.

.2

הצעות לסדר.

.3

מינוי ועדות הרשות.

.4

האצלת סמכויות לאייל יוניא מנכ"ל העירייה.

.5

אישור תב"רי:
ש הפרוייקט
עיצוב אתר פסולת

מקור המימו
 50%המשרד לאיכות הסביבה

סה"כ בש"ח
600,000

 50%קרנות העירייה  השבחה
שיפו וציוד כיתת

 80%המוסד לביטוח לאומי

76,000

תקשורתבי"ס

 20%קרנות העירייה  השבחה

20,000

אוסישקי
רכישת  4מיכלי מי
.6

מענק משרד הפני

10,000

אישור תב"ר ע"ס  60,000פיתוח לבית כנסת האתיופי .מקור המימו :קרנות הרשות
)השבחה(.

.7

אישור פרוטוקול מישיבת הועדה להקצעת קרקעות.

.8

אישור חוק עזר תיעול.
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יהודה בחמו :ערב טוב וברוכי הבאי לכול .אני שמח לפתוח את ישיבת
המועצה .בטר נעבור לסדר היו ,אני רוצה לקד בברכה בתוכנו את
אריה אברה ,איש תנועת מעו ,שמחלי בתפקיד ,כחבר מועצה ,את
אייל יוניא .אני רוצה לאחל ל ,אריה ,בשמי אני ובש כל החברי,
קוד כל ,ברוכי הבאי להצטרפות למשפחת מועצת העירייה.
דבר שני  לא כקלישאה ,אלא באמת כהערכה אישית ,כמי שמכיר
אות לפחות בתחומי ההתנדבותיי והכלכליי בעיר ,אני סמו
ובטוח שהתרומה של תבוא לידי ביטוי בעשייה ציבורית .אני מאד
נרגש ושמח על זה שאתה מצטר אלינו ,ומאחל ל בהצלחה .אני
בטוח ,כמו שאמרתי ,שזה בש כל החברי.
אני בהחלט רוצה לבר את אייל יוניא שאתמול נכנס בשעה טובה
לתפקידו כמנכ"ל העירייה .מחכה לאייל משימה קשה מאד .אני
החלטתי להירש לחדר כושר מהרגע שהוא נכנס ,אז אני מאד מקווה
שמהר מאד נרגיש את העבודה ואת העשייה של אייל במסגרת תפקידו
החדש .אני מאחל ל בשמי אני ובש כול הצלחה מלאה .הצלחת
באמת תהיה הצלחתנו.
אייל יוניא :תודה.
יהודה בחמו :וכמוב שאי אפשר לעבור לסדר היו בלי לציי את השמחות שלנו.
אז למשה אב ח להולדת הנכד .מזל טוב ,הרבה הרבה נחת .שיהיה
בשעה טובה ובמזל טוב.
משה אב ח :תודה ,תודה.

.1

שאילתות:
שאילתא בנושא בניי עיריית כפר סבא

יצחק יואל :פרסו כזה או אחר במהל השני האחרונות ,שחלק מהשבחת הנכס
איפה שהיו קניו ערי ,וכל הרחבה הגדולה הזאת ,היה שטח מיועד
לבניית עיריית כפר סבא ,או בנייה אחרת .אני רוצה להבי את
הסטטוס העכשווי לעניי הזה .זאת אומרת ,הא הזכות הזאת שייכת
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עדיי לעיריית כפר סבא? הא זה בא על חשבו השבחה כלשהי
בהכנסות לעירייה? וא זה כ ,הא יש אפשרות בידי עיריית כפר
סבא למסור את זה? לקבל חזרה משהו או להעביר את זה לגור אחר?
מה כוונותיה של העיר ביחס לאותה קרקע שמיועדת ואולי רשומה על
ש העיר כפר סבא?
יהודה בחמו :טוב ,תשובת ראש העיר מונחת כבר לנגד עיניכ .אני יעשה את זה
קצת טלגרפית ,וא יהיה משהו להוסי ,אני אוסי.
השטח ממזרח לגשר בצידה הצפוני של כיכר העיר ייעודו בניי ציבורי,
וא קיי תכנו מוקד לבניי העירייה העתידי במקו.
  2זכויות אלה ניתנו במסגרת ההקצאות המגיעות לעירייה על פי
תכנית בניי עיר.
  3כפי שצויי בסעי  1עיריית כפר סבא היא בעלת השטח ומותר לה
להקי במקו כל מבנה ציבורי על פי החלטת הועדה המקומית,
וכוונת העירייה היתה להקי במקו מבנה עבורה.
  4השטח לא נית למכירה או לשינוי ייעוד .במקרה כזה יהיה צור
להחזירו לבעלי ,א יתכ ואפשר יהיה להגיע עימ להסכמות
באמצעות משא ומת בנוגע לניצולו המירבי האפשרי לטובת הציבור.
בתורה שבעל פה אני יכול להגיד ל שבאופ אישי אינני מתלהב
להקי את בית העירייה ,א ,והיה ונגיע למצב שצרי להקי את
בית העירייה ,אני לא מתלהב להקי את העירייה במקו הזה .א 
מסיבה שפינה ירוקה ויפה במקו .ב  להעמיס תחבורה  ...בני ערי
מבחינתי זה די והותר .אני ,מבחינתי ,א היה באפשרותי היתה
אמורה להיות ל כרגע סכו כס בלתי מוגבל איפה היית רוצה לבנות
את בית העירייה? אני בהחלט חושב שהייתי בוחר באזור התעשייה,
ע כל המשמעויות שנובעות מכ .אבל כרגע השטח הוא של העירייה.
הוא לא נית לשינוי ייעוד ,אלא א כ בהסכמת בעלי ,כפי שכתבתי.
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 .2הצעות לסדר:
א :הצעה לסדר  אי השתתפות של חברי מועצה בישיבות ועדות חובה
יהודה בחמו :הצעה לסדר של גיא ב גל וד"ר אמיר גבע .בבקשה.
אמיר גבע:

אדוני ראש העיר ,אני סבור שבאי הופעת של חברי בישיבות חובה
בישיבות של ועדות חובה ,יש משו פגיעה ,א'  בכבוד של אורחי
שמגיעי לפעמי לישיבות של ועדות החובה ,ואני אדגי עוד מעט .ב'
 בחברי שמגיעי לישיבות ,ו  ג'  החמור מכל ,באינטרס הציבורי,
זאת אומרת ,בעצ בטובת הציבור ,בתושבי העיר.
אני מבקש לתת שתי דוגמאות ,כי אנחנו לא נרחיב בעניי .שבוע שעבר
היתה ישיבה של ועדת חובה שנקראת :ועדת הביטחו .ש יושבי
כולנו .הגיעו הנה כאורחי שלנו ראשי המשטרה .המפקד החדש של
התחנה ,המפקד של כל האזור ,להגיש פרזנטציה בנושא ביטחו ,הצגת
נושא כל כ חשוב כמו הביטחו של התושבי ,ע פרזנטציה מסודרת,
הגיעו הנה 6 ,5 ,שוטרי ,כל אנשי מחלקת הביטחו של העירייה ,וכ
הלאה .לפתיחת הישיבה התייצבו  4חברי מועצת עיר .בהמש הישיבה
נוספו עוד  .4זאת אומרת שבמהל כל הישיבה ,למורת רוח הברורה
שנגלתה בפניה של אנשי המשטרה ,היו  8אנשי ,כולל ראש העיר,
מתו  19חברי מועצת עיר .אז נכו שבישיבה הזאת לא נדרשה
הצבעה ,אז לא היה ג עניי של קוורו .אני חושב שכבוד של
האורחי שלנו נפגע ,וג ,בעקיפי ,טובת של תושבי העיר נפגעה
מכיוו שהנושא הוא נושא מאד מאד חשוב .אז זאת דוגמא ראשונה.
אבל אני מוטרד יותר מהדוגמא השניה שאני רוצה להביא בפניכ,
ישנ ישיבות של ועדות חובה אשר בה נדרש קוורו חוקי .הועדה
הבולטת ביותר בתחו הזה זה ועדת הכספי ,שאי קיומה כתוצאה
מהיעדר קוורו דוחה בפירוש את הישיבה של מועצת העיר אחריה
שצריכה לדו ,נניח שאני צרי לדו פה בתקציב ,אז א אנחנו לא
נעביר את זה בועדת הכספי ,זה ג לא יגיע לעול לישיבת מועצת
העיר .כולנו אנשי מתנדבי ,כולנו אנשי עסוקי .א אני מפנה
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ערב על מנת לבוא הנה לישיבה של ועדת כספי ,ובמקרה ספציפי אחד
ויתרתי על אירוע מאד מאד חשוב שהיה לי בתל  אביב כדי להיות פה
בישיבה בועדת הכספי ,ואז התפתלנו פה במש חצי שעה ,עד
שהתחלנו לקיי את הישיבה ,כאשר ,למרב המבוכה ,ראש העיר
מתחיל ,מוציא את הפלאפו שלו ומתחיל לחפש את האיש החסר על
מנת לקיי את הקוורו ,וא הישיבה לא היתה מתקיימת ,אז פשוט
ההחלטות היו מתעכבות הלאה.
אני חושב שמהטרה העיקרית שלנו בהצעה לסדר הזאת ,היא יותר
מטרה של להעלות את העניי על סדר היו הציבורי ,מכיוו
שהסנקציה שאנחנו מציעי פה ,היא סנקציה סמלית ,היא בעצ
להשוות את הסנקציה הקיימת בחוק לגבי חברי מועצת עיר ונוכחות
בישיבות מועצת עיר ,ולהכיל את אותה סנקציה ,כביכול ,במירכאות,
על חברי הועדות ,מכיוו שלא מצאנו בחוק איזה שהיא סנקציה לחברי
ועדות .זאת אומרת ,ב אד שרוצי להקי את הועדות ,כול רוצי
להיות בועדות ,אחר כ לא באי לישיבות שלה ,אז אי שו
סנקציה .לא חייבי להיות חברי בועדות .אני חושב שא כולנו,
שוב ,כולנו עסוקי ,א מישהו אי לו זמ ,או לא יכול בועדה
מסויימת ,שיוותר על מקומו בועדה .זה לא סו העול .חבר אחר יוכל
להשתת בועדה .זה פשוט לא מקובל ולא נאה שחברי לא משתתפי
בישיבות של ועדות.
יהודה בחמו :תודה .רוצה להוסי משהו?
גיא בגל:

אני אוסי בקצרה ,אנחנו מזהי פה איזה שהוא דיסוננס בי
התעצומות נפש והמוטיבציה המאד גדולה של נציגי הסיעות השונות
בהתחלה באיוש .על ועדת הכספי היה אפילו ויכוח א הקוורו הוא
מספיק מייצג או לא ,אבל אנחנו באמת עדי בפועל שהמציאות היא
שונה ,והקושי לקיי ישיבות הוא מהותי .אז עוד ,פע ,אנחנו ,כמו
שנאמר ,אנחנו שכפלנו את מה שנאמר במפורש לגבי ישיבות מועצת
עיר .ועדות החובה ,א את שואלי אותי ,עוסקי לפעמי
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בנושאי שה לא נופלי בחשיבות מהנושאי שאנחנו עוסקי
בישיבות המועצה ,מאחר ובהרבה מקרי ה בעצ הועדות שמכינות
את הדיו היותר מעמיק ,היותר ענייני ,בטח ובטח במקרה של ועדת
כספי לקראת ישיבת מועצת עיר ,ולכ אי הגעה של חברי בהחלט
פוגעת.
אני לא מתעל ,יהודה ,מבעיה מהותית אחת ,והיא נוגעת לסיעות
יחיד .כלומר ,יכולה ,וחבל  ...יצא ,כי זה נוגע אליו ,ולעוד חברי,
לדעתי ,במועצה שלנו .עוד  3חברי ,ש   2מה לא מיוצגי כא,
למרבית הפלא .הבעייתיות היא שא נפעיל את מה שאנחנו מציעי
כלפי חברי סיעות יחיד ,אז ה ימצאו את עצמ ממודרי לחלוטי
מאות ועדות שה ,לכאורה ,לא הגיעו אליה .אנחנו לכ הצענו
שבמקרה כזה תאשר מועצת העיר מינויו של חבר מועצה אחר במקומו
על פי המלצת ראש העיר .אנחנו מפקידי ביד את שיקול הדעת,
וזאת ,שלא בהכרח על פי מפתח סיעתי כלשהו ,כלומר ,מה שאנחנו כ
מציעי ,ע כל הבעייתיות ישי לגבי סיעות יחיד ,שא ,לצור העניי,
סיעת שינוי ,שמונה  2חברי ,א לא מגיע ל   3ישיבות של ועדת
חובה שאני חבר בה ,באופ טבעי יחלי אותי חברי ועמיתי לסיעה,
ונכו הדבר לגבי כל סיעה שמונה יותר מ   .1לגבי סיעות יחיד  ואני
יודע שהעניי הזה יכול לעלות ,אנחנו מודעי לבעייתיות ,רינה ,אבל
אנחנו חושבי שבכל זאת ,נוכחות בועדות חובה,
רינה פז:

אי ל בעיה ,כי אני באה לכל הישיבות.

גיא בגל:

את לא דוגמא טובה ,כמוב ,את דוגמא חיובית ,אבל לא טובה
להמחיש את מה שאנחנו עושי .אבל מבחינתנו ,כשהברירה היא או
להיות בסיטואציה שאנשי לא מגיעי ,למרות המגבלות שיש לה
כחברי סיעות יחיד ,או מגיעי  ...סנקציה ,ובמירכאות ,סיעה אחרת
תהינה ממקו בועדה ,אנחנו חושבי שאנחנו מודדי את זה מול זה,
הרווח בהגעה שוטפת גדול מהרווח של היעדר ייצוג של אותו נציג
סיעת יחיד שיכול להיות מקופח .הוא יכול למנוע מעצמו את
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הבעייתיות בזה שיגיע לכל הישיבות.
יהודה בחמו :א'  תודה .בטר אעביר את זכות הדיבור לעו"ד בתיה ברא ,אני
בהחלט מתחבר לדברי שנאמרו פה .הדוגמאות ה דוגמאות
מצויינות .יחד ע זאת אני רוצה לציי דווקא מספר חברי
שמעדכני לגבי נסיעות לחו"ל ,או נעדרי מישיבות המועצה כשידוע
לה מראש ,ואני מבר על התופעה שמעדכני .אני חושב שכול
צריכי לעדכ ,לא רק אותי כראש עיר ,אלא את יושבי ראש ועדות ,כי
יושבי הראש מתכנני את העבודה ,רוצי להגיע למצב שעבודת
הועדה שה עומדי בראש ,העבודה תתחיל את דרכה ,ואני ,לצערי,
הדוגמא הטובה ביותר שנת אמיר ,ג בנושא ועדת הכספי ,שהייתי
צרי להוריד את איציק מסול הצבע בבית ,והשבוע בכלל זה היה
באמת ,מחזה לא נעי שמפקד המרחב מגיע לכא ,ע כל הרצו לבוא
ולשת חברי מועצה חדשי.
אני פונה לכל אחד ואחד מהחברי שנוכחי פה ,ואני אפנה ג
לחברי שלא הגיעו לכא היו ,להופיע ,ולפחות להודיע שניער
בהתא .בבקשה בתיה.
בתיה ברא :אני מאד מתחברת ומבינה את מה שנאמר כא ,ואולי זה אפילו רעיו
יצירתי ,אבל לא יכולי לקבל מבחינה חקיקתית החלטה כזאת,
משו החלטה כזו למעשה סותרת את הוראות החוק במה שקשור
במבנה של הועדות .כולכ יודעי שהועדות צריכות להיות ,ככל
שנית ,תואמות לאופי הקואליציוני של מועצת העירייה ,וחייבי לתת
ג ,ככל האפשר ,נציגות לאופוזיציה ,ובדר הזאת שמנסי להציע
כא להחיל את סעי  123לפקודת העיריות על הועדות ,אז יוצא מצב
שבדר עוקפת אנחנו משני את ההרכב הקואליציוני והסיעתי של
אות ועדות ,דבר שהוראות החוק אינ מאפשרות .אומנ הוראות
החוק קובעות שכל ועדה תקבע את הנוהלי שלה בדר שנראית לה,
ובהתא להחלטות המועצה ,אול אי הדבר יכול לשלול הוראת חוק
מפורשת ,ולכ אני חושבת שאימו ההוראה של סעי  123איננה
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ניתנת ליישו.
מה שכ נית ליישו ,זה בראשית דברי אמרת ,שבמידה ומדובר
בסיעה שאיננה סיעת יחיד ,הרי שהסנקציה צריכה להיות כלפי אותו
חבר מועצה שאיננו מופיע ,שאוטומטית הוא נפלט מאותה ועדה ,וחבר
אחר מהסיעה שלו יצטר למלא את מקומו .זה אומנ עונש לאותו
חבר ,אבל ג עונש לחבר הסיעה שני שלו ,והואיל וכול כא אנשי
מתנדבי ,אז באמת זה נופל על שכמ של אחרי.
גיא בגל:

ג לצור העניי בתיה ,חבר מועצת עיר שהוא בסיעת יחיד לא מגיע 4
שני רצו לועדה שהוא חבר בה? ועדת חובה ,לא ועדת רשות.

בתיה ברא :קוד כל ,ג כ התדירות של הועדות האלה ,זה לא כמו ישיבות
מועצה .ישיבת מועצה צריכה להיות לשבוע ,אחת לחודש,
גיא בגל:

אבל ועדת חובה מתכנסת יותר ,ועלול להיות שחבר לא יגיע,

בתיה ברא :ועדת רשות?
גיא בגל:

לא ,ועדת חובה.

בתיה ברא :מתכנסת יותר?
גיא בגל:

בוודאי.

בתיה ברא :אז יצטרכו לעשות את זה בהתא לנוחיות של החברי ,כמו
שיהודה הציע .אולי לעשות את זה אחת לחודש.
אמיר גבע:

בוא ניקח את המקרה ההיפותטי שועדת כספי מתכנסת אפילו 4
פעמי בחודש ,כי יש תקציב .יש איזה חבר אחד מסיעת יחיד שלא
מגיע באופ שיטתי  4שני רצו לישיבה .אי אפשר לנקוט נגדו בצעד
כזה ולהוציא אותו מהועדה?

בתיה ברא :ברגע שאותו חבר לא הגיע ,ונניח שהוא בעצ הסיעת יחיד שמייצגת
את האופוזיציה ,נניח לצור הדוגמא ,אז זה עונש של האופוזיציה.
הענשת את האופוזיציה .אתה לא יכול לנהוג בצורה שעוברת למעשה
על הוראות הדי.
אמיר גבע:

למה? אולי יש עוד סיעת יחדי באופוזיציה ,ואז מישהו אחר יכול
להחלי אותו?
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בתיה ברא :א הייתי יכולה להציע לקנוס אותו ,זה ג כ לא חוקי ,אבל בדר
הזאת אתה בעצ מעניש את הדמוקרטיה .ואת הדבר הזה אתה לא
יכול לעשות שלא באמצעות הוראה .אז אולי צריכי לחשוב על,
יהודה בחמו :גיא ,ברשות ,אנחנו לא דני טלגרפית ברינה ובני .בני בבקשה.
בני כברה:

אני רוצה לומר משפט אחד .כל מה שהועלה ג על ידי אמיר וג על
ידי גיא ,אני חושב שביסודו הוא טיעו נכו וצודק .בפועל ,קשה מאד
לייש את הדברי האלה .קשה מאד ,יותר מאשר נקיטת אמצעי
בדרכי עוקפות ,למשל ,את דוגמא ,פרסו של חברי שלא מופיעי
בישיבות .לתת לזה פרסו ,למשל ,מה שמבקר העירייה עשה באחד
הדו"חות שלו ,למשל ,שנת ביטוי באחד הדו"חות שלו לנושא הזה של
אי הופעה ,ואני אומר לכ ,זאת מכת מדינה .אילו בזמנו ,א את
זוכרי ,היה ניסיו של חקיקה בכנסת לתת לחברי מועצה
שמשתתפי בישיבות תגמול מינימלי אפילו ,בגי ישיבה ,אז אני
מודיע ל ,כול היו מגיעי ,כל אחד היה מגיע .א אחד לא היה מוכ
לוותר ,היו מבקשי עוד ישיבות .אני מציע שראש העיר אני מציע
דווקא שראש העיר באמת אכ ייקח לתשומת לבו פרק סמ מסויי,
פרקי זמ קצובי כ להביא את זה לידיעת,

יהודה בחמו :תודה רבה.
בני כברה:

אני חושב שזה אמצעי מספיק טוב כדי להתמודד ע זה ,אבל ג
בקדנציות הקודמות היו.

יהודה בחמו :רינה בבקשה.
רינה פז:

אני מקבלת באמת את האמור בהצעה לסדר .ואני ג הרגשתי רע מאד
בישיבה של ועדת ביטחו כששי אמר מה שאמר .יחד ע זאת ,בישיבה
ראשונה של כל ועדה הרי קובעי את מדיניות ואת נוהל עבודת
הועדה ,ולכ יש ג מקו לקבוע קוורו שאפשר,

אמיר גבע:

ועדת כספי,

רינה פז:

בסדר ,אז ועדת כספי ,כמו שבתיה אמרה ,א האופוזיציה לא באה
זה כבר עונש לאופוזיציה ,כי הרי בהתחלה לא היו אנשי אופוזיציה
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בועדת כספי ,עד שבקדנציה הקודמת הכנסנו .בקדנציה לפני
הקודמת ,כשאברה פלדמ היה ,אז הכניסו ג אנשי אופוזיציה .אני
מדברת יותר על ועדות החובה ,מכרזי ,ועוד כל מיני ועדות .אבל
עובדה היא שאנחנו באמת כל יושב ראש ועדה בישיבה הראשונה קובע
את מדיניות הועדה ,וקובע ג את הקוורו לתחילת הישיבה .כולנו
הרי מתנדבי ,וכל אחד לא יכול בהזדמנות מסויימת לא לבוא ,ויש
סיבות .לגבי המועצה  אז יש בחוק ,וג כ ,אני כבר בקדנציה
הרביעית פה ,א פע לא הפעילו את החוק ,למרות שהיו חברי מועצה
שלא נכחו ,לא  3ישיבות ,אלא  4ו   5ישיבות מועצה ,ולא נעשה שו
דבר ,ולא ננקטו שו דבר ל גביה .יחד ע זאת ,אני זוכרת שזה ג
הופיע בעיתו ,בעקבות הדו"ח של מבקר העירייה ,ובכלל ,עיתונאי
עשו סבב בי חברי המועצה ובדקו ישיבות מועצה מי לא הגיע ,וזה
התפרס בעיתו .אז נכו שזה לא נעי ,אבל מה לעשות?
יהודה בחמו :בבקשה בוקי.
ברו צי"ש:

רציתי להגיד מה שבני אמר ,כ שחבל על הזמ.

יהודה בחמו :סיימו בבקשה.
סיימו גולדמ:

הגדילה לעשות יעל שהתקשרה אלי שבוע שעבר לחו לאר

ואמרה :איפה אתה? יש ועדת ביטחו .באמת הבעיה קיימת.
יהודה בחמו :למה לא הודעת?
סיימו גולדמ :קוד כל ,הודעתי .זה שהיו חריקות ,וזה לא נרש ,זה סיפור אחר.
אבל היות וכמו שבתיה אמרה ,אי דר חוקית להטיל סנקציה לפי מה
שהיועצת המשפטית אמרה ,אני דווקא הייתי מבקשת מהיושבי
מאחורי ,מהעיתונאי הנכבדי ,שה כלב שמירה של הדמוקרטיה,
אולי יותר מידי נובחת לפעמי ,אבל יכול מאד להיות שאות נציגי
תקשורת יכולי לפתור את הבעיה על ידי פרסו של אות אנשי
שלא מגיעי לישיבות ,ויכול להיות שככה הבעיה תיפתר.
יהודה בחמו :תודה סיימו .גיא בבקשה.
גיא בגל:

מהניסיו של הכנסת אני יכול להגיד לכ שהיו ניסיונות להשעות ,והיו
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ניסיונות אחרי .עד שזה לא נגע לכיס  זה לא עבד .מאחר ורובנו
עובדי בהתנדבות ,ואני ג לא צופה חקיקה ראשית בכנסת שתקד
מצב שחברי מועצה ישתכרו ,ג א זה יהיה שכר סמלי ,אני חושב
שאי מגבלה חוקית לאמ את מוחנו הקודח על סנקציות מסוג אחר.
אז ה לא חייבות להיות הדחה פורמלית מהועדה ,והבעייתיות ,שוב
היא כאמור ,ג לדברי ,רק במקרה של סיעות יחיד ,אני כ מבקש
לאמ את הדי אולי כ לדבי סיעות שה יותר גדולות ,ולחשוב על
פתרונות יצירתיי אחרי .לשלול את זכות ההצבעה של אות
חברי שנעדרי ,יש לנו סמכות? כי ג זאת סנקציה שיכולה להיות.
אני אומר ,כי אני חושב פה בקול ר .לא נוכל לעשות די אחד לסיעות
שה גדולות משני חברי ,ודי אחר שה רק בנות חבר אחד.
בני כברה:

גיא ,נדמה לי שאתה עדיי בשלב של ההתלהבות .תאמי לי ,עדיי
בשלב של ההתלהבות.

גיא בגל:

אני מאמי במה שאני אומר.

אייל יוניא :אתה יכול להציע דבר אחר .יש ל יכולת ,מחר אתה רוצה לעשות
סנקציה שתרתיע ,ומבקר העירייה פרס את זה לפני כמה זמ .אפשר
להחליט על בסיס רבעוני ,או על בסיס חצי שנתי ,שמוציאי
לתקשורת את הנוכחות בועדות ,זה הסנקציה שאתה יכול,
דובר:

כבר אמרנו.

אייל יוניא :אפשר בהחלטה רשמית.
יהודה בחמו :או.קיי .משה בבקשה.
משה אב ח :ראשית ,בהחלט אני מתחבר לכל מה שנאמר כא ,אבל מאחר ואי
אפשר ,מבחינה חוקית ,לשלול כל מיני סנקציות למיניה ,אני חושב
שאפשר לפנות ג אל המוסר ,ולרגש של אותו חבר מועצה שנשלח על
ידי הציבור ,והציבור מצפה ממנו שיבוא וימלא את חובתו ,וא זה לא
הול ,אז אני קורא כא את הצעת ההחלטה שמועצת העיר תקבל
החלטה שמחילה ,אז נמחל לו ,זה צרי להיות ב  כ' .כתוב ,אתה
כתבת את זה.
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אני מבקש לסכ את העניי .אני חושב שבדיו שקיימנו פה עכשיו
בעצ השגנו את מטרתנו העיקרית ,והיא להביא את העניי לידיעת
הציבור .אנחנו נסתפק בכ שהמבקר הפנימי ,על פי שיקול דעתו ,לא
צריכי לקצוב לו  4פעמי בשנה ,או  3פעמי בשנה ,מידי פע יעשה
את מה שהוא עשה ,ואני חושב,

יהודה בחמו :תודה רבה.
החלטה מס'  :64מחליטי כי מבקר העירייה יבדוק מדי פע את נוכחות חברי מועצה
בישיבות הועדות וית לכ( פומבי בתקשורת.
 .3מינוי ועדות הרשות
יהודה בחמו :אני מבקש לעבור לסעי  .3מינוי ועדות .טוב ,קוד כל ,אני רוצה
להזכיר לחברי שבתחילת הקדנציה מינינו את ועדת המכרזי
לתקופה קצובה .צרי לאשר את ועדת המכרזי בהרכבה הנוכחי ,על
מנת שיהיה לה את הגושפנקא של מועצת העירייה .אני חושב שסביב
הנושא הזה אפשר להתאחד.
אנחנו נדרשי לאשר היו ג את יו"ר הועדה לקידו ומעמד הילד.
אני מבקש לאשר את החבר גיא ב גל כיו"ר הועדה .הרכב הועדה הוא
בבסיסו מקצועי :מנהל אג חינו ,מנהל מחלקת נוער ,מנהלת אג
הרווחה ,ועוד תנועות הנוער ,יושבת ראש ועדה עירונית .זו ועדה
סטטוטורית ,לא ועדת רשות .בעבר היא כ היתה .מנהל בית ספר
בעיר ,נציג ארגו המורי ,פונקציות ציבוריות שנוגעו לילדי ולנוער,
ואנחנו נוסי עוד  3 ,2עד  4חברי מועצה .ביקשתי מגיא שיפנה אל
חברי המועצה שבאמת מעונייני .אז כל מי שמעוניי להיות חבר
בועדה הנוכחית שיפנה לגיא ב גל .אני לא בונה את זה על בסיס
סיעתי .אני חושב שהועדה הזו ,ראוי שהיו ש אנשי שרוצי,
ושישקיעו .כי אחרת באמת ,א חברי במועצה לא יופיעו ,זה יקרי ג
על האחרי .גיא ,למי פנית שיהיה בועדה?
גיא בגל:

אני כבר קיבלתי הסכמה עקרונית ,פניתי קוד כל ,לקובי ,כי הוא
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שימש כיו"ר ורציתי להסתייע בניסיונו .בכל זאת ,הוא קיד הרבה
נושאי .ה עדיי בשלבי ,והוא הודיע על הסכמתו ,ואני שמח על
כ .פניתי כבר ג לבוקי .עכשיו משה אב ח הביע את רצונו להיות
חבר בועדה.
יהודה בחמו:

ועדה נוספת ,ברשות ,ועדה סטטוטורית ג ,ועדה לבטיחות

בדרכי ,שיו"ר הועדה אני מציע את עו"ד קובי אוחיו ,כשההרכב של
הועדה יכלול  12חברי לפחות ,זה החוק אומר ,נציג אופוזיציה חובה.
ואני מבקש לישיבה הבאה ,קובי ברשות ,לרכז באמצעות הסיעות,
באמצעות מה שכתוב בחוק ,להביא את השמות .תבחר מהנדס ,נציג
שר התחבורה ,גופי העוסקי בבטיחות בדרכי ,וכ הלאה.
קובי אוחיו :כמו הועדה הקודמת ,קוד כל ,מתנדבי ,ונראה אי אנחנו ממלאי
את המכסה.
יהודה בחמו :אבל היינו צריכי להקדי את הדיו הזה ,עכשיו שמעו את הדיו
הקוד ,אנשי יהססו .הועדה השלישית זה ועדה לאיכות הסביבה,
ועדת רשות 19 .חברי .אני מציע את ד"ר סיימו גולדמ כיו"ר
הועדה .מבקש מכל ראשי הסיעות לשלוח,
רינה פז:

כבר שלחו.

יהודה בחמו :אפשר להתאחד ,אני מבי ,סביב ההצעות של הועדות פה אחד?
רינה פז:

רגע ,אני רוצה להוסי עוד כמה דברי .קוד כל ,יש  7ועדות רשות.
בכל ועדה כזו יש  19חברי ,בהתא לסיעות .לכ יש  2נציגי.
הקפדתי ג לשב  25%חברי מועצה 5 ,בכל ועדה ,ואי שו בעיה ע
זה .חסרי רק  2חברי ,אחד בועדת תרבות ,ואחד בועדת קליטה
מסיעת מעו ,אני מבינה ,אני מתארת לעצמי שבמש הזמ את
תאיישו את זה.
עכשיו ,לכל ראש ועדה שכבר אושר אני שלחתי ג מכתב אישי ,ע
הרשימה ,ואמרתי שאפשר לזמ את הועדה בהתא .ליושבי ראש
הועדות החדשי שעוד יצטרפו ,אני כמוב אשלח ג כ.
עכשיו ,מה שאני מבקשת להוסי ,שלכל ועדה ,כל יושב ראש ועדה,
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מחוייב להזמי את הגזבר ,את מבקר העירייה ,ואת יועצת ראש העיר
למעמד האשה ,שזאת סימה ב שמואל .ה יחליטו א להגיע או לא
להגיע .או.קיי?
משה אב ח :לאיזה ועדות?
רינה פז:

לכל הועדות .יש ועדת חינו ,תרבות ,רווחה ,קליטה ... ,ואיכות
הסביבה .קוד כל ,ועדות הרשות ,ואלה מאושרות .וג ברשימות
מופיעי כל חברי הסיעות.

גיא בגל:

או.קיי .יהודה ,נשארה רק ועדת נגישות .ועדת נגישות ג ,החוק
מאשר בי  3ל   .5אני כבר קיבלתי אישור של רינה פז ,על בסיס
שקובי היה יו"ר ,אז היא היתה יושבת הראש ג במועצה היוצאת,
והיא הסכימה ,וג קובי הביע נכונות להיות .אני כרגע לא מוצא
מקו ,אלא א כ מישהו יהיה מעוניי,

יהודה בחמו :כמוב שצרי לערב תושבי.
רינה פז:

יש שני נציגי.

גיא בגל:

אני ציינתי ,מהנדס העיר או מי שהוסמ על ידו ,מנהל אג הרווחה,
נציג מטה מאבק הנכי ,נציגי ארגוני הנכי והגופי שפועלי למע
אנשי ע מוגבלות ,ועדיי צרי,

רינה פז:

לא ,וישנה ג רעיה סבירסקי מנהלת מחלקה לרישוי עסקי,

גיא בגל:

נשמור על זה שהרכב חברי המועצה יהיו  25%מההרכב הכולל.

יהודה בחמו :אושרו הועדות .כולל הועדה לנגישות לנכי.

החלטה מס'  :65מחליטי פה אחד לאשר כדלקמ:
א .מאשררי את הרכב ועדת המכרזי שנבחרה בישיבת מועצה מיו 25/12/03
ב .הועדה לקידו מעמד הילד – יו"ר גיא ב גל
ג .ועדת נגישות לנכי – יו"ר גיא ב גל
ד .ועדה לאכות הסביבה – יו"ר ד"ר סיימו גולדמ
ה .ועדת בטיחות בדרכי – יו"ר עו"ד יעקב אוחיו
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 .3האצלת סמכויות לאייל יוניא מנכ"ל העירייה.
יהודה בחמו :אני ברשותכ רוצה לקבל הסכמה פה אחד להעלות איזה שהוא
נושא שרק אתמול בצהרי ,לא הדפסנו אותו בסדר היו ,להאציל
סמכויות למנכ"ל החדש .על פי החוק אנחנו צריכי להאציל סמכויות
לאייל ,ואני מקווה שיש פה הסכמה של פה אחד מהחברי ,דברי
שכבר במיידית הוא צרי לטפל בה ,להאציל לאייל סמכויות כמו
כוח אד ,ארגו מנגנו העירייה ,פיקוח על התקשרויותיה של העירייה
ע יזמי ,נותני שירות ,ספקי ,חוזי ,מכרזי ,מקרקעי ,סמכויות
לפי סעי  148ג' לפקודת העיריות למכרזי .ארגו ופיקוח על אירועי
ו/או ביקורי רשמיי .טיפול בקשר שוט ע התושבי .זימו וארגו
וטיפול בנושאי הקשורי במועצת הרשות .הסדרת הטיפול בכל
נושא ועניי שראש הרשות ימצא לנכו להעביר לטיפול המנכ"ל.
כמוב שאנחנו מאצילי ,המועצה וג אני מאצילי את הסמכות
לאייל לחתו על פיטורי עובדי ,כולל מורי שעובדי ברשות.
לחתו על אישורי חיי מגרמניה .ישנ תושבי ניצולי השואה
שזכאי על פי די לקבל כספי .למנכ"ל העיר יש סמכות לחתו
לתושבי על הטפסי שה מגישי לחתימתו.
כמוב ,החלפת אייל בועדת הכספי .ידידנו אריה אברה יכנס לועדת
כספי ,ושאר הועדות הנוספות אנחנו נודיע עליה בישיבה הבאה
שאריה יכנס כחבר מ המניי בה.
פה אחד ,תודה רבה.

במקרה של אי התאמה בין נוסח הפרוטוקול אשר הופק באמצעות האתר ,לבין נוסחו כפי שמופיע במשרדי העירייה ,הרי שהנוסח המחייב הוא זה המצוי בידי העירייה

ישיבת מועצה מן המניין

17

17.05.04

החלטה מס'  :66מחליטי פה אחד להאציל את סמכויותיו של ראש העירייה למנכ"ל,
אייל יוניא ,בנושאי הבאי:
כח אד ,ארגו מנגנו העירייה על שלוחותיו לרבות מינוי המנכ"ל כחוקר על פי דיני
המשמעת.
פיקוח על התקשרויותיה של העירייה ע יזמי ,נותני שרותי ,ספקי ,חוזי ומכרזי,
מקרקעי – סמכויות לפי סעי) 148 -ג( )ב( לפקודת העיריות לעניי מכרזי
ארגו ופיקוח על ארועי ו/או בקורי רשמיי.
טיפול בקשר שוט -ע תושבי.
זימו ארגו וטיפול בנושאי הקשורי במועצת הרשות וישיבותיה.
חתימה על אישורי חיי למקבלי קצבאות מחו"ל.
הסדרה וטיפול בכל נושא ועניי שראש הרשות ימצא לנכו להעביר לטיפול המנכ"ל.

 .5אישור תב"רי:
רכישת  4מיכלי מי  מענק משרד הפני   10,000ש"ח.
יהודה בחמו :רכישת  4מיכלי מי .משרד הפני תקצב  10,000ש"ח לקניית 4
מיכלי מי למקלטי בעיר .הנושא עבר ועדת כספי כמוב.

שיפו /וציוד כיתת תקשורתבי"ס אוסישקי   80%המוסד לביטוח לאומי בס(
 76,000ש"ח ,ו   20%קרנות העירייה  השבחה   20,000ש"ח.
יהודה בחמו :שיפו וציוד כיתת תקשורת בבי"ס אוסישקי ,זה כיתת

P.D.D

לילדי אוטיסטי .הביטוח הלאומי משתת בכ   80%מהכיתה.
אנחנו ב   ,20%קרי 20 ,אל ש"ח.

עיצוב אתר פסולת   50%המשרד לאיכות הסביבה ,ו   50%קרנות העירייה 
השבחה ,בס(  600,000ש"ח.
יהודה בחמו :עיצוב אתר הפסולת .ג כ היה דיו בועדת כספי 50% .מהיתרה
להשלמת האתר מס  600אל ש"ח אנחנו משתתפי ב  50%
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מקרנות העירייה ,ו   50%מהמשרד לאיכות הסביבה .אני מבקש מדני
בוסטי שירחיב בנושא אתר הפסולת.
דני בוסטי :באותו דיו בועדת כספי הועלה הנושא והוצגו אות המסמכי
המפורטי של מה נדרש .מדובר במערכת שאיבה והעברת גז שצריכי
להתקי ש .כל נושא אתר הפסולת בעצ מימ בעיקר משרד הפני
במענקי והלוואות שקיבלנו בהיק שבי  8ל   9מיליו שקל .זה מה
שאנחנו מוצאי ש בנוס לזה ,בקטע של מערכת השאיבה ,מדובר
בהקצבה של המשרד לאיכות הסביבה ,שה מממני 50%
מהפרוייקט הזה כמענק ,והיתרה מקרנות העירייה ,מהשבחה.
יואל יצחק :מה זה נקרא עיצוב? מה זה עיצוב? עיצוב זה בשבילי משהו ויזואלי.
דני בוסטי :הר אשפה ,מה שקורא בפני ש צרי להוציא את זה ,צרי לטפל
בזה ,צרי לטפל ג בחלק החיצוני וג בחלק הפנימי .כרגע אנחנו
בשלב של הניסיו לתת פתרו לחלקי הפנימיי.
יהודה בחמו :שאלות? הערות? הבהרות?
יואל יצחק :שאלה ,אני מתנצל מראש ,לא הייתי בועדת כספי ,דני ,כשאתה
כותב 50% :קרנות העירייה השבחה .שאלה ,תמיד אני שואל את זה
שאלה כללית :הא הכס הזה נכנס כבר וצבוע למטרות האלה? או
זה כס שבעתיד יכנס מהשבחה? מה אתה מתכוו כשאתה אומר:
השבחה.
דני בוסטי :השבחה זה כס שנכנס ולא צבוע למטרות האלה,
יואל יצחק :זאת אומרת ,הוא כבר נכנס .זאת אומרת ,יש ל מספיק תקציב היו,
דני בוסטי :הוא קיי .אנחנו הרי עושי שימוש בכס כל הזמ ,ג בכספי
האלה .לצערי ,כל זמ שלא נפתור את בעיית הגירעו שלנו אנחנו
נעזרי בכספי האלה לנושאי השוטפי ,אבל תקציבית בספרי
העירייה יש הכנסה מהשבחה שאות מייעדת העירייה לפרוייקטי
כגו אלה.
יואל יצחק :זאת אומרת ,בקיצור ,אתה אומר שבסעי השבחה יש ל כס .זה
שאתה מערבב את הכס,

במקרה של אי התאמה בין נוסח הפרוטוקול אשר הופק באמצעות האתר ,לבין נוסחו כפי שמופיע במשרדי העירייה ,הרי שהנוסח המחייב הוא זה המצוי בידי העירייה

ישיבת מועצה מן המניין

19

17.05.04

יהודה בחמו :בבקשה ,סיימו.
סיימו גולדמ:

מה שכתוב כא על סדר היו ... ,שינוי בועדת הכספי ,ביקשתי

לדחות בועדת הכספי בחודש את האישור הזה של  600אל שקל.
מכיוו שניסיתי להגיע לכ שכל הכס יגיע מאיזה שהוא מימו.
ניסיתי לעשות את זה .כרגע ,מכל מיני סיבות זה לא התאפשר לי .אני
רוצה רק לשאול את הגזבר שהציג את הנושא :הרי העלות
ההתחלתית של האתר הזה היתה  4מיליו שקלי.
רינה פז:

שישה.

סיימו גולדמ :שישה .אי אנחנו צמחנו ,אני רוצה לדעת אי זה שמ   4מיליו זה
צמח ל   ,6ועכשיו ל   ,8ועכשיו עוד  600אל שקל.
גיא בגל:

ומה מונע מאיתנו להיות בסיטואציה דומה בעוד חצי שנה ,בעוד שנה,
ולאשר עוד חצי מיליו שקל .זה נראה כמו איזה שהיא מפלצת שרק
אוכלת .זה אתר פסולת אומנ ,אבל עושה רוש שהוא אוכל די הרבה
משאבי מהעירייה .מדובר פה עכשיו בתקציב כולל ,אמרתי את זה
ג בועדת כספי ,דני ,א אתה זוכר ,שהעלות הכוללת היו היא פי 2
ויותר ממה שהתחלתית היה צפוי.

דני בוסטי :אני אסביר לכ .הקטע הזה ,הרי אנחנו בוני את התב"רי ואת
האישורי על פי מקורות המימו שאנחנו מקבלי .עכשיו ,בתחילת
הפרוייקט דובר על עלות של  8 ,7מיליו שקל .אלא מה? משרד הפני
בשלב הראשו הקצה  4מיליו 4 .מיליו כמענק .זה כהתחלה ,או
כשלב ראשו במכרז ,הקבל הזוכה ,נדמה לי שההצעה הזולה היתה 6
מיליו  ,600אבל מאחר והתקציב היה  4מיליו ,חתמנו על חוזה של 6
מיליו ,בהסתייגות שאנחנו מבצעי עד גובה התקציב .ופנינו לבקש
תוספות.
עכשיו ,תוספות התקציב התמהמהו ,והעסק הזה התגלגל ,ופער
הזמני חייב השקעות נוספות באתר .אנחנו עובדי בצמוד לקבלת
המימו .אחר כ היו התחייבויות נוספות על עוד  2מיליו,
גיא בגל:

מדוע מניד בראשו לשלילה המבקר?
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אני זוכרת .קוד כל ,הנושא הזה כבר נמש מעל כ   6שני ,א
אינני טועה היה אישור של משרד הפני בהתחלה  4מיליו ,אחר כ
היה ל   6מיליו ,וכל העלות היתה צריכה לעלות על ידי משרד הפני,
והעירייה לא היתה צריכה להשתת אפילו לא באגורה אחת.
עכשיו ,העבודות התעכבו מספר פעמי .פע באשמתנו ,ופע לא
באשמתנו .כשהתחילה האינתיפדה המודדי פחדו להיכנס לשטח,
מכל מיני סיבות ,ואז זה התעכב .אחר כ הגיע החור ,אי אפשר היה
לעבוד ,התחילו לעבוד ,הגיע החור וקלקל את כל מה שהתחילו ולא
ביצעו.
עכשיו ,אני בישיבה הקודמת ,כשהנושא הזה הועלה ,זה הסב את
תשומת לבי ,ושאלתי :איפה עומדות היו העבודות? כי כמו שסיימו
אמר ,היו זה כבר העלות היא  9מיליו או  8ומשהו מיליו .מי ערב
שבחודש הבא ,או בעוד כמה חודשי זה לא יעלה יותר?
עכשיו ,המשרד לאיכות הסביבה פתאו החליט שהוא מאשר  300אל
שקל ,בגלל זה אנחנו צריכי להשלי עוד  300אל שקל .ג בפע
שעברה דני ,אני שאלתי את זה ,וכשגיא ב גל אמר שיכול להיות שה
ישיגו כס דר משרד הפני .ניסית? אי בעיה .קוד כל ,תודה
שניסית .השאלה שלי :איפה הפרוייקט הזה עומד היו? החור כבר
נגמר,

דני בוסטי :ככל שאני יודע ,עבודות התשתית הבסיסיות כבר הסתיימו לגמרי,
רינה פז:

כ,

דני בוסטי :או בשלבי סיו .מה שנשאר זה הקטע הזה.
יהודה בחמו :אני מבקש ברשותכ לקחת פסק זמ נוס לתת לאייל יוניא,
מנכ"ל העירייה ,לבדוק את העניי הזה .לישיבת המועצה הבאה יוגשו
המסקנות של אייל ,ונראה מה חלקה שלה עירייה ,וא נוכל לחסו
את ההוצאה הזו ,אז הנה מה טוב ומה נעי .בבקשה ,אפשר לאשר
את שני התב"רי האחרי?
דובר:

כ.
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יהודה בחמו :תודה רבה.

החלטה מס'  :67מחליטי פה אחד לאשר התברי" הר"מ:
תב"ר רכישת  4מיכלי מי ע"ס  10,000ש"ח ,ותב"ר שיפו /וציוד כיתת תקשורת,
בי"ס אוסישקי ;  2 76,000  80%ו –  20%קרנות העירייההשבחה –
.2 20,000

 .6אישור תב"ר ע"ס  60,000פיתוח לבית כנסת האתיופי .מקור המימו :קרנות הרשות
)השבחה(.
יהודה בחמו :נעבור לסעי  .6אישור תב"ר .ביו חמישי האחרו סיירתי בשכונת
יוספטל ,בג התשעה .נבנה ש בית כנסת לקהילה האתיופית .הבית
כנסת נבנה על קרקע עירונית מתקציב עירוני ,והשתמשו בכל התב"ר,
וחסרי שמה סורגי ,גדר ,דברי אלמנטריי כדי שנוכל להכניס
ציוד כמו ספרי תורה וכ הלאה .ביקשתי מאנשי המקצוע באג
ההנדסה והתחזוקה להערי ,ומדובר ב   60אל ש"ח ,בנושא של
סורגי וגידור כל בית הכנסת ,על מנת שה יוכלו להיכנס לבית
הכנסת ,הקהילה האתיופית .לצערי ,המבנה כבר מתחילי להיות לו
סימני עליו של מבנה שלא מאוכלס ,אז אנחנו צריכי להזדרז ע
העבודות .אני מבקש לאשר  60אל ש"ח לטובת בית הכנסת האתיופי,
שהמקור מהשבחה.
רינה פז:

יש לי שאלה :בית הכנסת לא נבנה מחשבו משרד השיכו?

דני בוסטי :בית הכנסת נבנה,
רינה פז:

מתקציבי משרד השיכו ,לא מתקציב העירייה .אי לי בעיה .העיקר
שיכנסו ,כי חבל שעומד מבנה ריק ויש בעיות ע זה.

בני כברה:

אני אגיד ל ,יש לה בעיה נוספת :היטלי פיתוח שה צריכי לשל
למפעל המי,

רינה פז:

נו?
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ואנחנו עצרנו כרגע את העניי .ג זה נושא שצרי לטפל בו בנפרד.
יטפלו בזה במסגרת מפעל המי.

יהודה בחמו :יש למישהו בבקשה הערות ,שאלות .בבקשה?
סיימו גולדמ :אני דווקא מבר על כ שהעדה האתיופית תזכה לבית כנסת.
יהודה בחמו :אפשר לאשר את זה? פה אחד? תודה רבה.

החלטה מס'  :68מאשרי פה אחד תב"ר ע"ס  2 60,000פיתוח לבית כנסת האתיופי.

 .7אישור פרוטוקול מישיבת הועדה להקצעת קרקעות.
יהודה בחמו :אישור פרוטוקולי מישיבה להקצאת קרקעות .א יש למישהו
שאלות  להפנות לרינה פז ,יושבת ראש הועדה .הפרוטוקול מצור
כמוב.
רינה פז:

רק כמה מילי .הועדה הזו הוקמה באפריל  2001בעקבות בג"צ שהיה
ברחובות .נתנו קרקע ללא תמורה ,ולכ הבג"צ קבע שצרי לקו ועדה
להקצאת קרקעות בתמורה ,ובתמורה סמלית ,ובאותו זמ עמדו על
הפרק מעונות היו של דובדב הכפר ושל רח' הדקל ,של אמונה ושל
ויצ"ו ,ולכ הוקמה ועדה .אני ג בקדנציה הקודמת עמדתי בראשה.
אנחנו הכנו נוהל שאושר על ידי מועצת העיר .לאחר שאנחנו אישרנו
את הנוהל שלנו יצא נוהל של משרד הפני ,ואנחנו מחוייבי לעבוד
לפי הנוהל של משרד הפני ,ואכ אנחנו עובדי.
עכשיו ,ישנ פה  3בקשות שאנחנו מבקשי את אישור המועצה כדי
להמשי בתהלי:
הבקשה הראשונה של עמותת אקי" להקצאת קרקע .אנחנו עשינו
את כל התהלי לפי הנוהל של משרד הפני .עכשיו ,לאחר אישור
המועצה ייחת אית חוזה ,ולאחר מכ זה יל לאישור משרד הפני.
עד שאי אישור משרד הפני אי אפשר לעשות שו דבר.
הבקשה השניה היתה של עמותת שירותי בריאות כללית להקצאת
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שטח בצפו שטח בית חולי מאיר בהתא לתכנית האב .את
קראת ,אני פירטתי במיוחד שלב שלב ,ג כ פרסמנו בעיתונות,
פרסמנו בלוחות המודעות .לא היו התנגדויות ,כ שלא היה צרי
להיות שימוע ,והועדה המליצה להעביר את זה למועצת העיר .לאחר
אישור המועצה זה יל למשרד הפני.
פה אבל יש בקשה של הועדה שהועלתה ג כ בישיבה הקודמת שזה
היה במר  ,2003כי מאז לא היו ועדות .מהנדס הרשות ,כשהוא הציג
את הנושא ,הוא ביקש להתנות את זה בתנאי שבית חולי מאיר יעזוב
את השטח של הגריאטריה ,כי ה הולכי לבנות בשטח הזה ג כ
את המחלקה הגריאטרית .ראש העיר שהיה בישיבה וביקש לא לקבל,
יצחק ולד ,ראש העיר הקוד .אני שאלתי :הא מבחינה חוקית
אפשר להתנות את זה? היועצת המשפטית שישבה אז ,זאת היתה
פנינה הר ניב ,אמרה שאי אפשרות .אבל הועדה החליטה שהיא תפנה
לראש העיר ותבקש ממנו לכתוב מכתב למנהל בית החולי שיעשה
את כל המאמצי לפנות את המקו .ראש העיר הקוד לא עשה את
זה .אני אחדש את הבקשה לראש העיר הנוכחי.
עכשיו יש בקשה שלישית של מעונות נעמ"ת .יש  4מעונות כאלה.
עכשיו ,אנחנו בדר כלל נותני  5שני .א זה לעמותת אקי" זה
כמוב  25שנה ,כי ה לא יבנו על חשבונ מבנה כזה ולאחר  5שני
לפנות .אבל לגבי מעונות נעמ"ת ,ג במועצה הקודמת התנו את זה ל 
 5שני .הפע אנחנו מבקשי ,הועדה מבקשת ,למרות שכתוב פה
 ,2006להקדי את זה ל   ,2005ועד אז תיאר בדיקה יסודית לגבי
תשלו של שכר דירה ,או משהו בדומה לזה ,שכמוב יש אופציה
להארי את תקופת השכירות לעוד שנתיי.
בני כברה:

מתי זה מסתיי השכירות שלה?

רינה פז:

השכירות כבר הסתיימה.

בני כברה:

את רוצי להארי את זה?

רינה פז:

לא .בני ,זה עלה כבר במר  .2003עכשיו ,מאחר ואני זימנתי ישיבה
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ולא היה קוורו ,אז אי אפשר היה לקיי את הישיבה ,ולכ כל הנוהל
התקיי ,כי לא היתה ברירה אחרת.
יהודה בחמו :תודה .אייל בבקשה .רינה ,תודה רבה.
גיא בגל:

לגבי נעמ"ת בפרט ,ולגבי הקצאת קרקעות בכלל .אני במקרה ,מבחינת
הסקירה שעשיתי על חובות ארנונה לעירייה ,נעמ"ת זה גו שחייב
ארנונה לעירייה הרבה כס ,ואנחנו כרגע נמצאי איתו בהלי
משפטי .מבחינתי,

דובר:

ועדת קרקעות לא ידעה את זה.

גיא בגל:

זה נוהל שצרי לבדוק את זה ולהסתכר כא בי המחלקות והאגפי
היכולת שלנו לתפוס את הגופי האלה זה באמת אחת היכולות זה
הדברי האלה .עכשיו ,אני מבי שבעצ מדובר בתקופת לימוד של
מעונות ,תקופת ג .זאת אומרת ,היא מתחילה באוגוסט ,אנחנו היו
במאי ,כבר התחיל הרישו ,ולכ ,מאחר ואנחנו באי לשנות סדרי
עול ,דברי שלא קרו עד עכשיו ,אז את ממליצה עד,

רינה פז:

עד ,2005

גיא בגל:

 ,2005שזה המינימו,

גיא בגל:

נכו.

גיא בגל:

כרגע בעצ אי לנו יכולת ציבורית לבוא ולעצור את זה .יחד ע זאת,
א'  צרי ,לדעתי ,לקבוע נוהל ,לא ידוע א זה הזמ ,שכל גו שבא
לקבל בקשה שמבחינתנו אנחנו באי בצורה וולונטרית לתת איזה
הטבה ,לבדוק הא בשאר המישורי אי לו חובות .לגבי נעמ"ת
ספציפית צרי להבהיר לה ,נעמ"ת יש לה ג כחלק מההבנה שלי,
וועדת הרפורמה בדקה את זה ,כל הבדיקה שנעשתה בספיר ,יש לה
מעו שה לא משלמי ש בכלל ,ואפשר להשכיר את זה,

רינה פז:

נכו,

גיא בגל:

לעשות ש הרבה מאד כס ,וזה חלק מהמלצות ועדת רפורמה .עוד
מעט זה יובא כא לשולח הזה .אז בכלל צרי להסדיר את היחסי
אית .אי לנו בעצ ברירה אלא להמשי לדו בזה ב   ,2005אבל לא
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רק שבמהל התקופה ייבדק הנושא של מעונות היו בכפר סבא ,אלא
ג החובות של הגו הספציפי הזה.
רינה פז:

קוד כל ,הגני פועלי כבר שני רבות .כבר הרישו לשנה הבאה
כבר נעשה .אז אתה לא יכול לעצור את זה .הועדה אפילו קבעה ,ג
ה וג אני רציתי ,מכיוו שאי הרבה זמ עד  .2006אז היתה בקשה
והסכמנו להוריד את זה ל   .2005עכשיו כשאני שומעת שיש בכלל
חובות של ארנונה ,על אחת כמה וכמה .כי ס הכל יש הכנסות
מנעמ"ת מהפעלת המעונות ,זה לא שה לש שמי.

יהודה בחמו :בבקשה בני.
בני כברה:

לגבי הנושא דווקא של נעמ"ת אני רוצה הרהור ככה בקול .הואיל
והנושא לא עומד בתחו של הקצאת קרקעות ,למרות זאת הועדה
טיפלה בו במסגרת של הקצאת קרקעות .פה מדובר במבנה שכבר
קיי .כבר מופעל  5שני .אז מה מקומה של ועדת הקצאה? זה ג לא
חידוש .זה כבר פאזה אחרת ,זה כבר לא הקצאה .פה מדובר על שלב,

קובי אוחיו :הועדה זה לקרקע ומבני.
רינה פז:

מבני .קרקע ללא תמורה ,או מבני בתמורה סמלית או ללא תמורה.

יהודה בחמו :תודה רבה.
יואל יצחק :אז איפה זה משתלב ע ועדת נכסי?
רינה פז:

ועדת נכסי יש הרבה מאד נושאי שהיו בטיפולה של ועדת נכסי
שזה עבר בלית ברירה לועדה להקצאת קרקעות .בסיכו ע ראש
העיר הנושאי של מקלטי ,הנושאי של משרדי ,זה יהיה בועדת
נכסי .כי אי אפשר על כל מקלט ,או על כל משרד להתחיל להביא את
זה לועדה להקצאת קרקעות .מה עוד שבועדה זה מחייב לפרס את
זה בעיתו ערב ,במקומו ,בלוחות המודעות ,ולחכות להתנגדויות ,וזה
 90יו לחכות .זה פרוצדורה מאד פרובלמטית.

יהודה בחמו :תודה רבה .בבקשה איציק.
יואל יצחק :אני רוצה להגיד כמה מילי בנושא הזה .אני יוכל להבי מתו
הדברי ששמעתי כא שהקצאה המשמעות היא קרקעות בבעלות ו/או
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בשכירות ראשונה מאדמות מינהל עבור עיריית כפר סבא .כשאנחנו
הולכי להקצות בתשלו סמלי ,או בכלל לא ,צרי לחשוב קצת
בעניי העסקי .ואני מסתכל כא במה שאת מציגה ,נעמ"ת ,אני לא
יודע א נעמ"ת פועלת היו ,אבל נעמ"ת זה גו עסקי לגמרי ,למרות
שה לא מרוויחי כס ,אבל ה גו עסקי .לעומת זאת ,בית חולי
מאיר ,במיוחד שה כותבי לנו כא ,או את כותבת לנו כא ,ואת
אומרת שה מתכנני לשי ש מהל תעבורתי ,אני מניח שאת
המגרש חנייה הזה ה ישכירו לאיזה שהוא זכיי ,והזכיי הזה ירוויח
כס .אנחנו מקצי קרקע .אז השאלה הראשונה שלי ,עוד לפני הכל:
הא בכלל נכו לגופי כלכליי להקצות ללא תמורה ,ברמה
העקרונית לגמרי ,אני באופ עקרוני ,נעמ"ת זה היתה דוגמא ,ולעומת
זאת בית חולי זה דוגמא נוספת .א בית החולי מאיר מדובר על 14
דונ בער של הקצאת קרקע במחיר סמלי ,כשהכוונה היא ש למה
שנקרא :מטרות תשתית תעבורתית כניסה ראשית לבית חולי ,חניית
פרסונל ובניי עתידי רב תכליתי ,יש פה עניי כלכלי ,שבסיכומו של
דבר ,בשיטה כזאת או אחרת ,ישכירו קרקעות ויעשו שמה שירותי
כאלה ואחרי.
טל קוגמ:

נעמ"ת זה בתחו חברתי,

יואל יצחק :וג בתחו חברתי יש לי מה לומר .בתחו חברתי זה בסדר .אבל
השאלה א העירייה הזאת ,ג בתחו החברתי ,שמקצה ,אמורה
להקצות ,לפי דעת ,לאוכלוסייה מסויימת ,הא אוכלוסייה גדולה
אחרת צריכה לתת את חלקה במקו הזה או במקו אחר? בעצ זאת
שאלה מאד עקרונית הא לתת את זה ללא תשלו? הא לתת את זה
בתשלו סמלי? או הא לקבוע תשלו מסויי ,ולאחר מכ ועדת
הנחות תקבע למי נותני הנחה? צרי להיות פה עקרו מאד ברור .זה
לא סת במהל שני דחית את זה ,ואגב ,עוד דבר אחד שהוא מאד
עקרוני ,הוא עקרוני אני חושב לעיריית כפר סבא ,א אפשר לתפוס
כא ,מה שנקרא ,ברמת האינטרסי ,את האינטרס של עיריית כפר
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סבא לפינוי בית החולי ליולדות ,אז אדרבא ,זה ההזדמנות היחידה
שלנו לתפוס את האינטרס הזה .זאת אומרת ,צרי להסתכל קוד על
האינטרס של עיריית כפר סבא .אז הדוגמא באמת של בית חולי ע
בית החולי ליולדות.
האינטרס של עיריית כפר סבא הוא בעד הציבור .הוא כלכלי לגמרי,
הוא בעד הציבור .יש פה ציבורי שוני .אז א אנחנו חושבי,
כעיריית כפר סבא ,שהמתח של בית החולי ליולדות הוא מתח
שאפשר להפו אותו לנכס מסוג אחר ,ואפשר באינטרס הזה לתפוס
את בית החולי כדי שיפנה ,אז לא צרי לוותר ,וצרי ללכת לנסות.
יהודה בחמו :תודה רבה .גיא בבקשה.
גיא בגל:

כחבר בועדה ,ובניגוד לשני החברי האחרי שכבר מילאו את
התפקיד הזה ג במועצה הקודמת ,אני הדבר הראשו שביקשתי
לדעת ,בהמש לדברי ,זה מה הקריטריוני? מהי המדיניות? הוא
אמר ,על פי מה אנחנו קובעי להקצות? לא כאמור רק קרקעות ,אלא
ג מבני ,יש קריטריוני מאד ברורי .רינה ,ממש שטחה אותי בכל
האינפורמציה שרק רציתי לקבל בעניי הזה.
שאלה שניה ששאלתי את עצמי ,והיא נוגעת למשאב הכלכלי שאתה
מדבר עליו ,זה כמה בעצ שטחי חומי נשארו בכלל בעיר שלנו? כי
הרי א אתה מקצה היו ,וב   5שני הקרובות ,ב   10שני
הקרובות ,בלי ראיה כוללת של כמה שטחי בעצ יש ל בעיר ,אתה
ג צרי לקחת את זה בחשבו ,וג את זה מסתבר שעשו .למעשה,
הועדה בקדנציה הקודמת עמדה על כ שלא יוקצו קרקעות ומבני
נוספי מבלי לדעת את העניי הכולל .מהנדס העיר הפתיע אותי
כשהוא אמר לי שיחסית במצב הזה מצבנו טוב .יש לנו יותר שטחי
חומי באופ יחסי מערי אחרות .ציטוט שלו מהדיו בועדה .אבל
ברור שהדברי צריכי להיעשות בשיקול דעת .ברור שיש אינטרסי
כלכליי וחברתיי שצרי לאז ביניה .בדיוק לש כ יש את
הועדה .יש לה מערכת קריטריוני מסודרת ,מאד ברורה ,והליבו בה,
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אני מוכרח להודות ,נעשה באמת לעומק ,ע הפקידי הרלוונטיי של
העירייה שהוזמנו לכל נושא ונושא.
אני רואה שאתה מגלה בנושא הזה עניי .אתה יותר ממוזמ לבוא
לישיבה הבאה וללב ש .א אנחנו כל פע נפתח את כל הדיוני
שאנחנו מקיימי בועדה ,ששוב ,באמת רינה מנהלת בהצלחה רבה ,לא
נגמור ע זה .אבל אני מסכי לדעת ,אתה נתפסת לדוגמא של בית
חולי מאיר ,שהיא הפרובלמטית ביותר מבחינת מסכת ההתגלגלות
הבירוקרטית .אתה יודע מה? אפשר פה להכביר במילי ,א אתה
רוצה ,במקרה נתפסת לדוגמא ,ואני לא אומר שאי צדק בדברי ,אבל
נתפסת לדוגמא הכי בעייתית שהיתה בסדר היו הכולל של הועדה.
יהודה בחמו :תודה ,גיא .בני בבקשה.
בני כברה:

אני רציתי להפנות שאלה עקרונית לגבי נשוא של מבני שניתני,
למשל ,לאמונה ונעמ"ת .מבנה שבעצ היו ,מחר הוא אמור לשל על
זה ,אני לא מדבר על אלה שעוברי את ועדת הנכסי .אלא הא זה
לא עומד בקטגוריה של תמיכה ,למשל .א אני פוטר אותו מתשלו
שכירות הרי .זה לא הקצאת קרקע כרגע .לא מדובר הרי בהקצאת
קרקע .הא זה לא צרי לעבור ,אני זוכר את מפעל המי שדיברנו
לגבי בתי כנסת ,או תשלו פטור ממי לשחרר אות ,אמרת ,את
בדברי ,בעצ ,בדברי התשובה אמרת שבמקרה כזה כל בית כנסת
צרי לבקש בקשה לתמיכה .אי זה קורה שבמקרה הזה ,שנית מבנה
לאחר שהסתיי החוזה הקוד ,ובעצ כבר צריכי להתחיל לשל
כס ,היו אני משנה אות בעוד שנה .שיבוא לועדת תמיכות.

יהודה בחמו :תודה רבה .קובי בבקשה.
קובי אוחיו :בהתייחס להערה של איציק יואל ,לא נספר פה את כל ההשתלשלות
של אותה קרקע נשוא ההחלטה של הועדה בנוגע לבית חולי מאיר,
אבל זה קרקע שהמקור שלה בהפקעה .יש לנו בעיה לשנות את הייעוד
של קרקעות כאלה .מה עוד שאתה זוכר שהיו התנגדויות ובקשות של
הבעלי להחזיר את הקרקע אליה .הבעלי ה ברוב מירושלי,
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היו פה בדיוני ,כיוו שה אמרו כמו :א את ,א חלק מהקרקע
הול לייעוד אחר ,או שבית חולי יפעיל איזה זכיי ,על א שהקרקע
היא קרקע לחניה ,אנחנו רוצי את זה חזרה ,אנחנו נעשה את זה יותר
זול .אז ככה שאנחנו כעירייה לא יכולי למסחר בקרקע הזאת ,אבל
לבית חולי מאיר ,אני מקווה שתגיע השעה ,יש תכנית אב שכוללת
ג פרק תחבורתי .אבל תכנית אב כוללת ש ,זו תכנית אב שיש לנו
אינטרס ציבורי לקד אותה ,א כי ג לשמור על האינטרסי של
העירייה בתכנית האב הזאת.
רינה פז:

עוד נקודה אחת ,בעקבות דבריו של בני כברה אני רק רוצה להזכיר
למועצה שבשני עברו ג לאמונה ,ג לויצ"ו וג לנעמ"ת ניתנו
תמיכות בסכו ,נדמה לי ,של  25אל שקל ,או משהו כזה ,במסגרת
ועדת תמיכות.

יהודה בחמו :תודה .בבקשה אליעזר.
אליעזר פיירשטיי :אני פשוט ,ההערה שלי מאד קצרה .היות ובדו"ח האחרו
שכבר הגיע אלי ,ישנ ש נתוני על מערכת היחסי ע קופת
חולי ע בית היולדות היש ,וכל הנושאי ש של הקרקעות ,שלפי
דעתנו ,כל מה שאני יכול להגיד כרגע ה לא מוסדרי ,לא מוסדרי
כפי שה צריכי להיות מוסדרי .אני מאד הייתי מציע שיש לנו כבר
מנכ"ל שייכנס לעובי הקורה ,ייקח את הנתוני שבדו"ח הזה ,יבדוק
אות מול מחלקת הנכסי ,ויראה א ההחלטה הזאת חייבת,
יהודה בחמו :אני רוצה להוסי ,ברשות ,מספר משפטי .בנושא שלה ועדה
להקצאת קרקעות ,ולהתייחס באופ ישיר לנושא של מעונות היו,
בהתייחס למה שבני אמר .תראו ,אני ג כשקיבלתי את הפרוטוקול
וראיתי את הדברי ,ג אצלי זה הדליק יותר מאשר נורה אדומה .אני
בהחלט חושב שהנושא הזה צרי להיכנס לבדיקה ,לבחינה מחודשת.
צרי לקחת בחשבו שמאז היווסד של התנועות האלה :נעמ"ת,
ויצ"ו ,אמונה ,מה עוד יש שמה?
רינה פז:

זהו .ארגוני נשי.
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יהודה בחמו :מאז ומתמיד ,ובצדק ,ההחלטות שהתקבלו ה אז היו נכונות
מבחינתי .עודדו את אות ארגוני שיוכלו לתת מענה לנשי עובדות
במיוחד .יחד ע זאת ,אי אפשר להתעל מהעובדה שבשני
האחרונות ,ולא ב   5חודשי אחרוני ,אלא הרבה שני לפני כ,
אות גופי ה בהחלט אפילו רווחיי .אני יכול להעיד על עצמי
שהבת שלי ,כשהיתה בג נעמ"ת ,הג הוא היה רווחי מאד אפילו .ולכ
אנחנו צריכי,
טל קוגמ:

עדיי זה נמו באופ משמעותי ממה שהממשלה נותנת,

יהודה בחמו :לא חשוב ,לא חשוב .עובדתית כרגע אני מציי ,אנחנו כרשות ,חשוב
ג לנו מה אנחנו יכולי להפיק מכ ,לכ אני חושב שלבוא ולעצור
היו ,מהיו למחר ,את התהלי ,לדעתי זה יהיה משגה ציבורי .לבוא
ולתת לה שנתיי זה ג כ יהיה משגה .ביקשתי מהמנכ"ל שיבדוק
את הנושא הזה ,אבל לאשר לה לשנה הראשונה ,לנעמ"ת ,שפה דני
ב   4מעונות של נעמ"ת ,לאפשר לה ,כיוו שה כבר התחילו רישו
לשנה הבאה .בחודשי הקרובי ה יקבלו מיזכר שה לא יוכלו
לפתוח ברישו לפני שה מקבלי אישור מהעירייה .בחודשי
הקרובי המנכ"ל יבוא אית בדי ודברי ,ונביא את זה לדיו
מחודש במועצת העירייה.
קובי אוחיו :אפשר להתגבר על החשש הזה בתנאי מכרז.
יהודה בחמו :שמה?
קובי אוחיו :של התקרות של מה שה רשאי לגבות.
יהודה בחמו :אני אומר ,קוד כל בואו נאשר היו לשנה הבאה ,ל  ,2005
יואל יצחק :טל ,א נית לגני פרטיי ג כ ללא תמורה ,אז ה יוזילו את
המחיר .מה זה? בכי.
בני כברה:

אבל מה נעשה ,טל ,שהעירייה זקוקה למשאבי כספיי?

טל קוגמ:

בסדר .אבל אתה צרי לתת פתרו ג לאות אנשי  ...זה הפתרו
היחיד,

יהודה בחמו :אני בהחלט מתחבר לסנקציות שניתנו פה לגבי האישור לגבי בית
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חולי מאיר ,א זה לגבי הגריאטריה ,אני בהחלט חושב שצרי
להוציא לה מכתב שיתנה את קבלת הקרקע בתנאי שה יזדרזו
לפנות .אני בהחלט ג מקבל את ההערה של קובי שצרי לבדוק
שחלילה אנחנו לא נופלי פה ,בטעות ,לא בכוונה ,לאיזה שהיא טעות
שיכולה לגרור לאחר מכ תביעות שאנשי שהקרקע מופקע מה .לכ
אני מציע את הנושא של בית חולי מאיר ,בתיה תבדוק את הנושא
הזה משפטית בכל מה שכרו בכ ,ולהביא את זה לאישור לישיבה
הבאה על מנת שלא נטעה כא בנושא הזה .א כ אפשר לאשר את
הפרוטוקול של הועדה להקצאת קרקעות?
יואל יצחק :בהסתייגות של מה שאמרת.
יהודה בחמו :ברור .אפשר? תודה רבה.

החלטה מס'  :69מחליטי לאשר כדלקמ:
א .הקצאת קרקע לעמותת אקי" בגוש  6433חלק מחלקה  15מגרש  15/4למטרת
בניית בית לאד המפגר .חוזה יחת כמקובל.
ב .בקשת ביה"ח מאיר להקצאת קרקע תיבדק שנית ע"י עו"ד בתיה ברא .-הנושא
ידו שוב בישיבת מועצה.
ג .מאשרי הקצאת המבני למעונות נעמ"ת תפוז ,אורני ,כרמל והגליל עד חודש
אוגוסט  .2005נושא המעונות המופעלי בנכסי העירייה יבדקו ע"י מנכ"ל העירייה
ויובאו לדיו במועצת העיר.

.8

אישור חוק עזר תיעול.

יהודה בחמו :סעי אחרו על סדר היו  אישור חוק עזר לתיעול .עו"ד בתיה
ברא ,בבקשה.
בתיה ברא :דברי ההסבר ,ביחד ע התיקו המוצע ,כמו כ התחשיב ,הועברו
אליכ .למעשה ,אנחנו לא דני כא בתיקו של הקונספציה של חוק
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העזר ,א כי אני באופ אישי הייתי ממליצה שאחרי כל כ הרבה
שני שהחוק הזה שריר וקיי יש מקו להכניס בו הרבה מאד
שינויי ,בייחוד לאור העובדה שדברי שיושמו בשנת  '73כבר אינ
רלוונטיי כיו ,ולפי המידע שאני קיבלתי מהנדסה ,הרי שכל
הנכסי בכפר סבא ,נכו להיו ,הבנויי מחוברי למערכת התיעול.
לכ ,ההחלה של כל התחשיב החדש הזה תהיה לגבי תוספת בניה
בנכסי קיימי .א תהיה תוספת בניה ,אזי יצטרכו לשל את
התיעול החדש ,ובשכונות חדשות.
יחד ע זאת ,על מנת להחיש את התהלי ,ההמלצה היא כרגע
בעיקרה לתיקו התוספת של חוק העזר .דהיינו ,של התעריפי עצמ.
אני חייבת להודות שהיה כא מצב של פערי בי הגביה בפועל של
חוק שהוא משנת  '73לבי התחשיב שאנחנו הגשנו אותו למשרד הפני
ושאושר .זאת אומרת ,את דני כא על תחשיב שאושר כדת וכדי
על ידי משרד הפני ,ואישור שלכ נדרש כרגע כחברי מועצה ,לצור
החלתו במסגרת התוספת של חוק העזר ,לא לצור התחשיב .התערי
החדש הוא בער פי  3.5ממה שחוק העזר היש קבע ,ושוב אני אומרת,
כמוב שהדבר נעשה על פי בדיקה של חברה שלקחה את כל התב"עות
של העיר כפר סבא העתידיות לבוא ,ושל הנכסי שאמורי להתחבר
למערכת התיעול ,והגיעה לתוצאה שהיו ההיטל הזה הוא נמו
בצורה מופרזת ,א אפשר לומר .פשוט קרה כא מצב ש   30שנה לא
עשו בדיקה של התחשיב עצמו.
המצב שהיה עובר לאגרה הקודמת הוא שעל קרקע שילמו ,קרקע
חקלאית   2.5שקלי .קרקע אחרת   6.24שקלי ,ועל מבני .18.81
לפי האישור שקיבלנו כרגע על התחשבי החדש ,אז התערי החדש הוא
לגבי בניה   45.57שקלי ,ולגבי קרקע   13.78שקלי .זה בתמצית
התיקו ,שאר הדברי שהמלצתי עליה ה די סמנטיי .מדובר כא
במצב שעוד לא היה היטל ,אלא אגרה ,ולכ המינוחי ה די
סמנטיי .בעיקרו אי כא שינוי של החוק עצמו אלא של התוספת
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שזה התערי.
דני בוסטי :רק הערה שהתחשיב מבוסס על מדד דצמבר ,והנתוני על המצב היו
שבתיה הקריאה ,זה יוני.
יואל יצחק :יש לי איזה שאלה רק ,כשמדברי על מחיר,
גיא בגל:

בקצרה ,רק לפני שאנחנו נכנסי לגופו של עניי ,הנימוק הרציני שאת
מעלה כא ,ותתקני אותי א אני טועה ,זה שהחוק במתכונת לא
תוא בעצ את התקופה שאנחנו חיי בה .אני בהקשר הזה ,אני
מומחה קט מאד לתיעול ,אבל ממה שהצלחתי לעבור ,לא מצאתי
איזה שהוא פג .אני פניתי למיכל טל וביקשתי לקבל את כל חוקי
העזר העירוניי של כפר סבא שנכתבו מאז הקמתה ועד היו,

יהודה בחמו :אני ברשותכ חייב לצאת לבר בבית הסטודנט אירוע מאד חשוב
לי באופ אישי .בני ,א תוכל לנהל את הישיבה .תודה רבה.
גיא בגל:

אני עיינתי ברוב חוקי העזר העירוניי .אני יכול להצביע על שיעור
שבי  70ל   80%מה אינ מעודכני .אני חושב שחלק גדול מה
אפשר בכלל לבטל אות .את החלק הארי האחר צרי לתק ולעדכ,
ואני ג הגשתי הצעה לסדר ,שהתקבלה פה במועצת העיר ,שבנוס
לפרוטוקולי לש מועצת העיר ,ג חוקי העזר יופיעו באתר .זה עדיי
לא קרה לצערי .אז לכ אני חושב שלפחות עד שה יקרה ,קוד כל,
שחברי המועצה יהיו מודעי לאיזה חוקי עזר אנחנו אמורי לפעול
על פיה ,ואני לא מתכוו לחוק ספציפי ,אבל בני ,אתה בטח זוכר טוב
שעלתה סוגיית הקניו גילו שחוק העזר שקשרו לזה הוא משנת .'34
אני מציע הצעת ייעול בהקשר הזה שהיא ל נקודתית בהכרח לחוק
התיעול ,שיוק צוות ,בראשות ראש העיר ,או מי מטעמו ,שהיו בו
חברי כמה חברי מועצה מנוסי ,שיש לה ניסיו ארו שני,

קובי אוחיו :זה נעשה.
גיא בגל:

זה נעשה? זה פע ראשונה ,כי כשאני קיבלתי את המאגר ,יש חוקי
מ   ,1917ו   ,'56אז כנראה שכמה עוד לא עודכנו.

קובי אוחיו :מה שקשור לאגד חוקי העזר של איכות הסביבה  יש.
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איכות סביבה זה נושא אחד ,קובי ,יש למעלה מ   90חוקי עזר עירוני
בכפר סבא .רוב לא מעודכני ,ולפי החוק אנחנו אמורי לפעול על
פיה.

בני כברה:

גיא ,אתה צודק .אומרת היועצת המשפטית ג לגבי החוק הנוכחי הוא
לא טוב ,הוא לא מעודכ.

גיא בגל:

הוא אחד מני רבי.

בתיה ברא :רגע ,אני לא אמרתי שהחוק לא טוב,
בני כברה:

צריכי תיקוני.

בתיה ברא :אמרתי שהוא טעו שיפור,
בני כברה:

בסדר ,מקבל,

בתיה ברא :אבל הוא חוק נכו,
בני כברה:

גיא מדבר על חוקי אחרי שבאמת ארכאיי .טוב ,גיא ,הנקודה
אתה מעלה היא נכונה .בואו נאפשר התייחסות ,לאחר מכ נגבש כמה
עמדות .בבקשה.

קובי אוחיו] :מדבר מרחוק  לא נית לתמלול[
בני כברה:

אז א ככה ,אני מקבל את ההערה של קובי ,אנחנו ניגש להצבעה
לגבי,

רינה פז:

רגע ,יש לי שאלה קוד לבתיה על החוק.

בני כברה:

על החוק? בבקשה.

רינה פז:

את ציינת שעדכו החוק ב   3נושאי .השאלה שלי ,בסעי ג' שאת
כותבת ככה" :יש לערו בדיקה מדוקדקת של הנכסי בעיר" ,אז לפי
הדברי של אני מבינה שזה נעשה ,מכיוו שאמרת שא זה לא
נעשה ,זה פשוט מסורבל ,וצריכי למחוק את הסעי ,אז אני רוצה
להיות בטוחה,

בתיה ברא :מה שנעשה זה העניי התחשיבי לעניי גובה ההיטל .לצור זה נלקחו
כל התב"עות שצריכי לבנות על פיה ,וכ הגיעו לסכו שהוא
ההיטל שיש להחיל אותו במסגרת חוק העזר,
רינה פז:

כי את כותבת פה ,בתיה ,כי את כותבת פה ככה,
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בתיה ברא :מה שכתבתי זה לבדוק ניסוחי ,זה דבר אחר ,זה לעניי המלל של
החוק ,לא לעניי הסכומי שלו,
רינה פז:

בסדר .הבנתי .אבל זה יכנס כסעי לחוק או שלא?

בני כברה:

זה לא נכנס .זה חוות דעת.

רינה פז:

זה לא נכנס .זה חוות דעת.

בני כברה:

לא ,מה שיכנס זה התעריפי .אני יש לי שאלה בעניי התעריפי.
דיברו כל הזמ על תחשיבי .מישהו ראה את התחשיבי?

רינה פז:

מצור.

בני כברה:

או.קיי .מי בעד לאשר את,

סיימו גולדמ :סליחה ,יש פה שאלה.
אריה אברה:

המצב הזה של  45.57שקל יקטי את עלות הבניה ,או תהיה לו

השפעה מסויימת על הקצאת הבניה החשדה שתהיה בעיר? בעיקר
כשאנחנו מדברי על פרוייקט האוניברסיטה .מישהו לוקח את זה
בחשבו?
יואל יצחק :למה זה יקטי את כמות הבניה?
אריה אברה:

כי המחיר הוא מחיר גבוה מאד ,ואני לא יודע מה קורה בעיריות

אחרות מבחינת המחיר של התיעול ,כ שהא מישהו בדק הא תהיה
לזה השפעה על הנושא של התחלות בניה ,בעיקר התחלות בניה לזוגות
צעירי?
אמיר גבע:

אי זה בהשוואה לערי אחרות?

דני בוסטי :אני רוצה להסביר רגע את המהות של הנושא של התחשיבי ,ואת
החובה שלנו לבצע תחשיב כזה ולקבל את האישור עליו .הטענה של
משרד הפני היא ,באישור של התחשיבי האלה ,שזה לא כלי
לסבסוד של בניה .זה כלי לכיסוי עלויות ,ולכ התחשיב בא ומצביע מה
העלויות החזויות עד  ,2020ועל פי זה נקבע תערי .זה שזה משפיע על
מחיר הבניה זה בהחלט נכו ,אבל זה מכסה את העלויות של העירייה
על פי התחשיב .וא צרי לסבסד בניה ,זה לא על חשבו הקופה
הציבורית פה .אולי המרד השיכו ,אולי מישהו אחר ,אבל זה לא
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תפקיד העירייה לסבסד את הבניה.
אריה אברה :בכל עירייה היו בפריפריה פה,
דני בוסטי :מחוייב לעשות תחשיבי .לא התערי הזה .כל עירייה עושי תחשיב
לאותה עירייה על פי נתוני הבניה שלה ,על פי עלויות הביצוע של
פרוייקטי כאלה .אני יכול להגיד שמשרד הפני כשהוא מאשר את
התחשיבי ,היה לנו אישור על היטל ביוב ,הוד השרו הגישו תחשיב
נמו יותר ולא אישרו לה משו שבאזור הזה עלויות הפיתוח ה די
זהות ,ולכ אמרו לה :תביאו תחשיב מחודש .כלומר ,ג משרד
הפני ,בתהלי האישור ,ברמת האזורי ,צריכה להיות די תאימות.
זה לא אומר ,א רעננה למשל ,אישרה חוק ב   ,'80ואנחנו ב  ,2004
יכולי להיות פערי .עכשיו ,א אנחנו נגיש תב"ר לניקוז ,אחד
הדברי שבודקי הא חוק העזר שלנו עדכני? כדי לוודא שיהיה לזה
מקורות מימו.
בני כברה:

כ .התייחסויות נוספות או שניגש להצבעה? מי בעד?

בני כברה:

פה אחד.

החלטה מס'  :70מחליטי פה אחד לאשר את שינוי תחשיב חוק העזר לתיעול )המצ"ב(.

יהודה ב חמו
ראש העיר

אייל יוניא
מנכ"ל העירייה
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