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. אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה מ� המניי�. ערב טוב וברוכי� הבאי�: חמו�יהודה ב�

. 5אני רוצה להדגיש בפתח הישיבה שאנחנו מורידי� מסדר היו� את סעי  

עד שנלב� עוד כמה שאלות והבהרות , אישור החוזי� ע� החברה הכלכלית

  .אישור פרוטוקול ועדת כספי�, אני מתחיל מסעי  ראשו�.  שיתבררו בחוזי�

  ? אפשר הערה כללית לעניי� סדר היו�  :גל�גיא ב�

  .בבקשה :חמו�יהודה ב�

אנחנו פתחנו את ישיבת המועצה הקודמת ואמרה ש� רינה שאנחנו בפועל לא   :גל�גיא ב�

 לפקודת העיריות שקובעת שאנחנו צריכי� לראות 53מממשי� את סעי  

ארבעי� ושמונה שעות לפני כל ישיבת מועצה פרוטוקול של הישיבה 

לצערי אני מזכיר את הדברי� האלה שוב לנוכח המציאות שבה . הקודמת

אנחנו לא רואי� בתחילת הישיבה המועצה הזאת את הפרוטוקול של 

� לא נעשי� במזיד אז זה מקו� מאחר וברור לי שהדברי.  הישיבה הקודמת

  .שוב להסביר שצרי� לתק� אות�

  .אייל תרשו� אצל� את ההערה הזאת.  אני מקבל את ההערה :חמו�יהודה ב�

שחברי המועצה ה� מדווחי� מספיק כדי שיראו את הדברי� , למה זה נאמר :עמוס גבריאלי

  . שנאמרו בפע� הקודמת לפחות פע� אחת לפני המועצה הבאה

  .אמרנו ג� לחברה שמתמללת. ההערה של� מתקבלת ואנחנו נטפל בזה, גיא :חמו�ב�יהודה 

' אני רוצה לחזור את הפתיח ולקבל בברכה חמה את התלמידי� מכיתה יא  

סבא אשר באו לכא� היו� ללמוד על השלטו� �בבית חינו� על ש� רבי� בכפר

שאלות אני אמרתי בשמכ� קוד� לתלמידי� שכל מי שירצה לשאול . המקומי

ג� להחלי  טלפוני� את� , את מי מחברי המועצה אז כמוב� שמוזמני�

ה� ירצו לשמוע מכ� כל אחד על תחו� . שתהיו זמיני� אליה� בכל עת

  .אז צפו לשאלות, העיסוק שלו

  

1  . �  :05/130/ אישור פרוטוקול ועדת כספי� מיו

  .אישור פרוטוקול ועדת כספי�, אשו�סעי  ר: חמו�יהודה ב�

זה כבר , כשהחלטנו על המיזמי� של הצגות מיצג והדמיה, אייל. יש לי הערה: ס גבריאלי עמו
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  .יש ל� את הביאורי� למטה. נראה כמו דוח חשבונאי עכשיו

  .רצית� שזה יהיה מסודר  :אייל יוניא�

כתוב פה שתבח� , אבל מערכות מיצג בהדמייה לצרכי� עירוניי�, לא: עמוס גבריאלי

קבענו ? למה תיבח�. בנושא המוסיקה והמתנדבי�אפשרות להכי� מיצג 

הורדנו מיצג לגבי נושא אחד שהיה כבר לא , שאנחנו עושי� למוסיקה מיצג

ולכ� לא תיבח� . אמרנו שלגבי המוסיקה אנחנו רוצי� לשווק אותה. רלוונטי

  . נשקלה והוחלטה, היא נבחנה, אפשרות

  . אמרתי לו וצרי� לשנות את זה  :אייל יוניא�

  ?איזה סעי  :חמו� ב�יהודה

ר מערכות מידע והדמיה לשקול עריכת מיצג מוסיקה "החלטת המועצה תב  :אייל יוניא�

  .  ומתנדבי�

  . עוד שאלות ועוד הערות :חמו�יהודה ב�

אתה בודק את נושאי הציוד .   שיהיה לנו ברור פה, אני חוזר לועדת הכספי� :עמוס גבריאלי

ק אות� בעצ� במקומות אחרי� א� יש הכוונה היא לחל. והריהוט שיווצרו

א� אפשר להשתמש בציוד , דיברנו על בתי הספר שנסגרי�? נכו�, משהו

  ?נכו�, זה הדיו�. במקומות אחרי�

בס� . שיפוצי� שכוללי� ג� את ההצטיידותנערכות ג� ישיבות עכשיו על   :אייל יוניא�

 "ב� צבי"ס "בי ב."ב� צבי"ובית ספר " השרו�"בית ספר הכל מי שייסגר זה 

אז זה ג� .  הול� להיסגר"השרו�"ס "ביו, יהיו חמש כיתות עדיי� בשנה הבאה

זה חלק מחטיבה , חלק ממה שאתה תעשה ע� המקומות האלה שנה אחרי זה

א� אתה משכיר את המקומות האלה בשנה הבאה לאיזה מכללה או . כוללת

  .חשבו�זה יילקח ב. לאיזה בית ספר פרטי אז מ� הסת� לא תוכל לנייד

אנחנו אמרנו שאנחנו הולכי� . דיברתי את� על זה, יהודה, עוד נקודה אחת :עמוס גבריאלי

והולכי� להשקיע כס  בתקציבי� . נושא כאוב ודוחק, לפתח את בית העלמי�

אני רק חושב שכדאי שנבהיר את זה למועצה ונגיד כולנו . בסכומי� גבוהי�

 בית העלמי� החדש ורוצי� זה שאנחנו משקיעי� כס  כדי לפתח את. ככה

אבל יתכ� שהיא לא , זו שאיפה מבורכת, כל יז� שיגיע, שיחזירו לנו אותו
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לא , כמכוו� שכשנבוא זכיי� שיקבור הוא יכול להגיד שזה לא כלכלי. ישימה

 מיליו� או כל השקעה 4.5 מיליו� או 7כדאי ובלתי אפשרי להחזיר השקעה של 

ו נשא  להעמיס על כל זכיי� את ההחלטה צריכה להיקרא שאנחנ. אחרת

אי אפשר לחכות . העלות של הפיתוח הראשוני כחובה לקבורה שלנו כמועצה

אבל שלא ייווצר פה הרוש� השגוי שהאישור , ואני מסכי� ברציונל. לזכיי�

כי בהחלט תתכ� , שלנו מותנה בכ� שמישהו יחזיר לנו את ההשקעה הזאת

חדש לא יוכל כלכלית להחזיר את אפשרות שזכיי� שיקבל את בית העלמי� ה

או שכנגד הוא יבקש חכירה של . ההשקעה הזאת בטווח של מאתיי� שנה

לכ� . האדמה או איזה שהיא זכות קניינית אחרת שאנחנו לא נוכל לתת לו

שאנחנו נשא  , אני מציע ככה, המשמעות היא שהמועצה צריכה להחליט

אבל זה לא ,  את הכס � שיחזירוננסה להכניס את זה בכל הסדר ע� זכיי

  .המותנ

שלא אנחנו כחברי מועצה נפתח , עמוס מדבר על רמת ציפיות שתהיה סבירה :חמו�יהודה ב�

אנחנו כמוב� מתו� שאיפה לייצג את . ציפיות גבוהות וחלילה לא נעמוד בה�

  . האינטרסי� העירוניי� נשא  לנהל את המשא ומת� הטוב ביותר והמהיר

ר המימו� מצביע במפורש על זה שזה יבוא או מקרנות הרשות או לכ� ג� מקו  :גל�גיא ב�

  ...מ

היא נאמרה לי ג� , היא נאמרה ג� אחרי ועדת הכספי�, ההערה של עמוס :חמו�יהודה ב�

כמוב� שאנחנו צריכי� להיות מודעי� . אנחנו מבחינתנו נשא . בשיחה אישית

ז בהתא� ואלמשאי� ומתני� שנצליח לעשות לטובת העיר , ליכולות שלנו

�. אבל בהחלט אנחנו נשא  אליו,  ר  גבוה מדיאבל באמת אולי העמדנו. לכ

  .בבקשה קובי. כמוב� שבהתא� ליכולת שתתפתח ובהתא� למשא ומת�

בטיוטת ההסכ� שהוכנה , ג� בהסכ� שמתגבש.  בנושא בית העלמי� החדש  :קובי אוחיו�

א הניהול והתפעול שמועצת העיר הטילה עליה את כל נוש', חברת קדישא'ע� 

  אנחנו מגלגלי� , של בית העלמי� החדש

  ?על מי היא הטילה :סיימו� גולדמ�

הנושא של הזכויות של העירייה .  בקדנציה הקודמת', חברת קדישא'על   :קובי אוחיו�
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  .  'מנוחה נכונה'של ... וג� ב, מעוגנות בתוכנית בניי� ערי�

  .זה רצוי להגיד את זה  :גל�גיא ב�

  .א� אתה תגיע למנוחה נכונה  :יו�קובי אוח

כי זה לא הייתה החלטת . אתה מזכיר רק צד אחד בלי להזכיר את הצד השני :סיימו� גולדמ�

  .מועצה בקדנציה הקודמת

  .אנחנו עוד נקיי� הרבה דיוני� :חמו�יהודה ב�

כי א  , אני לא חושב שמישהו מכ� או מההנדסה עשה חשבו� על העלויות  :דובר

זאת לא תוכנית שאת� . הבי� מה בכלל טמו� בתוכנית הזאתאחד לא טרח ל

זאת בנייה רוויה של קבורה . מכירי� או מישהו באר� מכיר או בנה אותה

אז תיקחו בחשבו� שזה לא רק הכביש ההיקפי שהיו� . שעולה המו� כס 

 מיליו� שקל אלא כשנכנסי� לבית העלמי� הכס  הוא כס  4.5 או 4 �מוער� ב

. זה לא רק הביטו�, זה לא רק החפירה לעומק. שונהכבד בהשקעה רא

, שתצטר� לפתח ש� נותנת ג� את המצבה במצבה הסופי' החברה קדישא'

, קחו את זה שחשבו�. ההשקעה היא אדירה. אחרת הקבורה לא מתקיימת

  . ע"שמי שעושה את החשבו� שישב אתי ויראה לי את התב

אנחנו כרגע . נקיי� דיוני� על בית העלמי�אנחנו עוד , תודה רבה, חברי� :חמו�יהודה ב�

נצטר� לקיי� . ר שאושר בועדת הכספי�"את התב, אישרנו את דרכי הגישה

נזמ� את כל האנשי� הרלוונטיי� לעניי� . זהנושא דיוני� יותר מעמיקי� על 

  .ונדבר על הנושא

  . ע� ההערות.  ירי� את ידו? אישור פרוטוקול ועדת כספי�בעד מי   

  .אני אתק� ואוציא פרוטוקול חדש  :א�אייל יוני

  ?מי בעד.  אבל אנחנו מאשרי� אותו בהתא� להערות שנאמרו פה. קיי.או :חמו�יהודה ב�

  הצבעה  

, סיימו� גולדמ�, גל�גיא ב�, אהרו� זיידנברג, אמיר גבע,  יפתח אלגוב: בעד

, בני כברה, יש'בוקי צ, רינה פז, עמוס גבריאלי, ח��משה אב�, אברה� מולה

  . קובי אוחיו�, חמו�יהודה ב�

  . יואלאיציק: נמנע  
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  .לא הייתי בדיו�  :איציק יואל

  .2סעי  , תודה רבה. איציק יואל נמנע, בסדר :חמו�יהודה ב�

המצור.  05/130/ פרוטוקול ועדת כספי� מיו� לאשר מחליטי�  :172'  מסהחלטה

  .לפרוטוקול

  

2 .   �  :05/110/אישור פרוטוקול ועדת נכסי� מיו

  .בקשה רינה? הערות. אישור פרוטוקול ועדת נכסי�: חמו�יהודה ב�

 עלה הנושא הזה ג� כ�  בישיבה הקודמת או בלפני הקודמת.4לגבי סעי    :רינה פז

פה בהחלטה הזו לא .  ש� אושרה הנחה בגלל המצב שנוצר,בועדת נכסי�

  ? אל  שקל25 �מה לגבי ה. מופיע שו� דבר לגבי החוב

  . א מתייחסי� בהחלטה היו� לחוב ל :חמו�יהודה ב�

  . אנחנו מתייחסי� רק להפסקת ההתקשרות ע� השוכרת  :קובי אוחיו�

מאחר שהיא החליטה לרדת . בהחלטה הקודמת הייתה בקשה שלה להנחה :ח��משה אב�

  ,לגבי החוב שלה.  יורדי� מזה–מזה 

  .זה מול מחלקת הגבייה  :קובי אוחיו�

  .לא, לא  :ח��משה אב�

  .בל זה עלה בפרוטוקולא  :רינה פז

  .זה צרי� בדיקה משפטית  :ח��משה אב�

  .עוד שאלות והערות? רינה, קיבלת תשובה :חמו�יהודה ב�

הצבת מכונות לממכר ממתקי� ' וריאטי'מה זה העניי� של ? על ועדת נכסי� :עמוס גבריאלי

  ?מה זה. במבני� עירוניי�

  � סוכריותבמכונות האלה שוכרי.  אני אעדכ� אות�  :ח��משה אב�

  ?סבא�למה אתה הורס באופ� עירוני את השיניי� של ילדי כפר :עמוס גבריאלי

בלי שו� , הציבו את זה במספר מקומות בלי לשאול. ה� מוכרי� סוכריות  :ח��משה אב�

ביקשנו ייעו� משפטי הא� זה נכו� לעשות דבר כזה ולהעדי  אות� על . דבר

  . פני מישהו אחר

האספקט שיש בזה משו� מת� . א.  יש בעיה משני אספקטי�לדבר הזה  :קובי אוחיו�
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יש פה .  ב.  יש בזה משו� תמיכה, תמיכה בהצבה של מתק� במתק� עירוני

משו� העדפה של גו  אחד על פני הרבה עמותות שעוסקות בתחו� 

עדיי� . וכיוצא בזה' אנוש, ' יכולה להגיש בקשה כזאת�"אקיג� . ההתנדבות

  . לא התקבלה החלטה פה

  .שאלות והערות נוספות :חמו�יהודה ב�

החברה להגנת הטבע זה גו  שכרגע .  יש לי שאלה בקשר לחברה להגנת הטבע :סיימו� גולדמ�

החוזה הסתיי� .  אני רואה שהוא השתכ� באחד המבני� בשכונת גאולי�

  .את� החלטת� לא להארי� את זה?  ש�

  .אבל לאפשר לה� מקלט  :ח��משה אב�

חברה או גו  כזה הוא גו  פעיל מאד וגדול מאד , עד כמה שידוע לי, מקלט :סיימו� גולדמ�

שכולנו מכירי� , הא� מקלט לצור� העניי� לחברה להגנת הטבע. בישראל

  ?למה לא לאפשר לה� לשכור מבנה?  זה מספיק, אותה

יכול להיות שהדברי� ישתנו מסיבה , לפני שתקבל תשובה, ברשות�, סיימו� :חמו�יהודה ב�

הייתה מטרה להוציא את החברה להגנת הטבע מגאולי� ולתת . ת פשוטהאח

מכוו� שהדברי� השתנו סביר מאד להניח שהנושא . 'אל ס�'את המבנה הזה ל

' אל ס�'מכוו� שהמקו� צר מלהכיל את . יבוא לדיו� מחודש וה� יישארו ש�

 ,יכול להיות, לכ� החברה להגנת הטבע, כי ה� צריכי� להתפתח לעוד חדרי�

  .אז אני מציע את ההחלטה הזאת לדחות. יכול להיות שה� יישארו, לא בטוח

  .  נבדוק איזה מקלט מתאי� לה�, אנחנו נית� לה� מקלט  :ח��משה אב�

  .בבקשה עמוס :חמו�יהודה ב�

אני . יש פה שתי החלטות שאני מסתכל עליה�.  ח��יש לי שאלה למשה אב� :עמוס גבריאלי

ארגו� גמלאי התעשייה .  אני קצת לא מבי� אות�אבל , לא חבר הועדה הזאת

התשובה . סבא ביקש מקלטו��האווירית מונה מאתיי� חברי� תושבי כפר

קוד� כל נבדוק ע� גלית הוכמ� הא� ארגו� גמלאי התעשייה : הייתה

הארגו� הזה , הא� המאתיי� איש האלה, סבא�האווירית תור� לתושבי כפר

או , אני מניח,  להיות� משלמי ארנונהמעבר, סבא�תור� משהו לתושבי כפר

על פניו ההחלטה הזאת שהיא מנותקת משאר הרציונל של .  פעילות לטובת�
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. יכול להיות שזה ארגו� שהוא הדוניסטי, אולי,  make senseההחלטות אולי 

 –שאלתי '? חוג חזו�'מה זה . 'חוג חזו�, '6פתאו� יש ל� פה את סעי  , אבל

, סבא מבקשי� מקו� למפגשי� חברתיי��תושבי כפר.   חוג זוגות נשואי�

  .בחוג חברי� ארבעי� זוגות

  .זה בהתא� לנוהל מקלטי�  :קובי אוחיו�

כי . אני אגיד למה זה לא משנה.  זה לא משנה בכלל. אני אגיד ל� מה ההבדל  :ח��משה אב�

והיכולת שלנו לתת בשכר או לא בשכר , סבא מוגבל�מספר המקלטי� בכפר

אני לא מכיר את , לתת היו� מקלט, א� את� שואלי� אותי. היא מוגבלת

. על א  שאני כנראה עדיי� יכול להימנות על חבריו, אמרתי, חוג זוגות צעירי�

מאתיי� גמלאי , ג� כמותית, ג� מספרית, זה לא יכול להיות, מה שאני אומר

, ואחרי שיתגלו.  התעשייה האווירית בודקי� א� ה� תורמי� או לא תורמי�

יתגלו שה� תורמי� ואז יתגלה שאי� מקלט כי השכרת� את , משה, דר� אגב

וא� משכירי� או נותני� יש מספר מאד , לדעתי לא הגיוני. 'חזו�'זה לחוג 

  . מאד מוגבל של מקלטי�

  .יש עדיי� מקלטי� שעומדי� ריקי� וחבל שה� יעמדו ריקי�  :ח��משה אב�

  . בינתיי� שלושה' בי רבי עקיבאנתי'אני רוצה להגיד שרק ל :סיימו� גולדמ�

  )מדברי� ביחד(

  .ה� מתחזקי� אות�, א� משכירי� לה� מקלטי� ה� מטפלי� בה�  :ח��משה אב�

ההגדרות האלה ה� .  תרומה לקהילה, תרבות, לא יודע  א� זה אמנות :עמוס גבריאלי

  .מצחיקות מאד

  )מדברי� ביחד(

מאתיי� גמלאי ?  ה� תורמי� לקהילהמאתיי� גמלאי� אני צרי� לבדוק א� :עמוס גבריאלי

' חזו�'אבל חוג ,  א� ה� תורמי�דלית רוכמ�התעשייה האווירית בודקי� ע� 

  .  מקבל מקלט

הגמלאי� .  אני רוצה להשכיר: בא ואומר' חזו�'שחוג , זה ההבדל בי� שניה�  :ח��משה אב�

  .רוצי� את זה ללא תשלו�

  ?אז מה :עמוס גבריאלי
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  )מדברי� ביחד(

יראו .  אני מציע שנחלק מחדש את נוהל השכרת מקלטי� שהכנתי בשעתו  :וחיו�קובי א

קצת כבוד לחברי הועדה שהכינו את .  ש� את הקריטריוני� של החלוקה

  .  ההחלטות

  )מדברי� ביחד(

אי אפשר לומר שההערה של עמוס .   בבקשה? עוד שאלות או הערות, חברי� :חמו�יהודה ב�

  .  ההבהרותהוא קיבל את .  לא במקומה

  )מדברי� ביחד(

ישלחו , השכרת מקלטי� וכ� הלאה, הנושא ג� של הקצאת מקלטי�,  חברי� :חמו�יהודה ב�

אני מציע .  ג� לאלה שקיבלו בעבר ואלה שטר� קיבלו, לכל חברי המועצה

  .  ירי� את ידו? מי בעד. לאשר את הפרוטוקול של ועדת הנכסי�

  ?7 � ו6אתה נמנע רק לסעי  .  עמוס נמנע, כול� בעדפה אחד של חברי הנוכחי� למעט עמוס 

  .לשני הסעיפי� שציינתי, לדבר הזה :עמוס גבריאלי

  .תודה רבה.  7 � ו6 :חמו�יהודה ב�

  הצבעה

, סיימו� גולדמ�, גל�גיא ב�, אהרו� זיידנברג, אמיר גבע, יפתח אלגוב:  בעד

, בני כברה, שי'בוקי צ, רינה פז, איציק יואל, ח��משה אב�, אברה� מולה

  . קובי אוחיו�, חמו�יהודה ב�

  .7, 6עמוס גבריאלי לסעי  : נמנע  

  

 המצור. 05/0110/ מיו�   מאשרי� את פרוטוקול ועדת נכסי�:173'  מסהחלטה

  .לפרוטוקול

  

3     . �  :05/0118/אישור פרוטוקול ועדת שמות מיו

  .אלות והערותש, בבקשה. אישור פרוטוקול ועדת שמות, 3סעי   :חמו�יהודה ב�

, לצערי, אני אמנ� חבר הועדה ונעדרתי. אני רוצה להעיר הערה כללית  :גל�גיא ב�

אני רוצה לנצל את המליאה של מועצת העיר . מהועדה הספציפית הזאת
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זו עמדה , אני חושב שככל. להביע עמדה שהבעתי אותה בועדת השמות

מות שלמעשה ככל שועדת הש. את� יכולי� לקבל אותה או לא, אישית שלי

בי� א� על , מוסמכת מטע� מועצת העיר לקבוע את אפיקי ההנצחה השוני�

ידי שמות של רחובות שזה אפיק ההנצחה המרכזי ובי� א� על ידי הנצחה של 

אני חושב שלאור הרגישות הרבה . גני� של העירייה או מבני� או מוסדות

מו� שיש לנושא ההנצחה האישית טוב תעשה הועדה א� תמעט למיני

, תושבי העיר, האפשרי לפעול על מנת להנציח באופ� אישי אישי� שוני� בעיר

כי ברגע שמתחיל איזה שהוא גלגל של הנצחה . אנשי משפחה שמבקשי�

ואנחנו . אישית של אחד המדרו� הופ� להיות לא חלק אלא חלקלק ביותר

א  ל, שבני העיר הטובה שלנו נהרגי� בפעולות איבה, בעיד�, לצערי, חיי�

אבל עדיי� היו , אולי עכשיו יש רגיעה, ובמלחמה שאנחנו מנהלי� כרגע, עלינו

, ובאופ� טבעי. כולל של בני העיר, לא מעט חללי� בשלוש שני� האחרונות

אבל באופ� טבעי . ואני לא ש� את עצמי במקו� המשפחות השכולות חלילה

ל כשיש משפחה כזו הדבר הראשו� אחרי שהיא בעצ� מתאוששת מהשכו

. שעובר עליה שהיא מנסה למצוא כל מיני אפיקי הנצחה כאלה ואחרי�

סבא �אני מקווה שכפר, סבא�אולי לא כפר, ובמוב� מסוי� יכול להיות שערי�

משחקי� מעט לידי האנשי� היקרי� האלה בזה שה� , לא תעשה את זה

להנציח את , נותני� לה� את התחושה שה� יוכלו להנציח בקלות יחסית

אנחנו . ' א� על ידי הנצחה בש� של רחוב או בש� של מוסד וכו,יקיריה�

שאני , ר טל אורב�"מכירי� את הדוגמאות הקשות שחווינו מהמקרה של ד

  . בכוונה מזכיר את זה כדוגמא

  .זה לא דוגמא  :ח��משה אב�

אבל היא , זו דוגמא בעייתית שאני לא מאשי� את העירייה בניהול שלה  :גל�גיא ב�

 להוכיח עד לא� פני הדברי� יכולי� באופ� תיאורטי ומעשי דוגמא שיכולה

להגיע שהאיש הזה כבל את עצמו בשרשראות לאנדרטה שהוא ש� באופ� 

לא בהכרח היא . אני בכוונה מעלה את הדוגמא הזאת. 'וכו' וכו' פירטי וכו

אבל היא יכולה , אינדיקטיבית לאי� העירייה הייתה צריכה לפעול נכו� או לא
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, ואני חושב שהנושא הזה. ת הבעייתיות שיכולה להיות בעניי� הזהלהמחיש א

  .  אבל אני מעלה אותו בכוונה, אני לא יודע א� הוא שווה דיו�

  .בבקשה, רינה :חמו�יהודה ב�

אנחנו . כיושבת ראש ועדת שמות שאתה באמת חבר בועדה אני אענה ל�  :רינה פז

. בא או אנשי� אחרי�ס�עושי� הבחנה בי� הנצחה של אישי� מתושבי כפר

אנחנו פועלי� על פי קריטריוני� שסודרו על ידי ועדה ואושרו על ידי 

לגבי הנצחת נפגעי טרור או חיילי� עד שנתיי� לפני תו� הקדנציה . המועצה

�, ג� בקדנציות הקודמות, כל הבקשות שהופנו אלינו. הקודמת אנחנו פעלנו כ

�ל תושבי כפר"חות שחללי צהכל הבקשות שהופנו אלינו אנחנו ענינו למשפ

  . 'יד לבני�'סבא ה� מונצחי� ג� בג� הזיכרו� וג� ב

  .וג� בג� לזכר נפגעי הטרור :גל�גיא ב�

. ג� זה דבר חדש.  זה דבר חדש, הג� לזכר נפגעי הטרור זה משהו אחר, רגע  :רינה פז

ג� בג� , כמו שאמרתי, אבל לגבי כל אות� חיילי� או נפגעי טרור ה� הונצחו

ואנחנו עמדנו על זה והיו פניות של חברי מועצה . 'יד לבני�'יכרו� וג� בהז

בשנתיי� האחרונות לפני סו   הקדנציה , כמו שאמרתי. ואמרנו שזה ההנצחה

ואנחנו כועדת שמות לא יכולנו לסגת . היה מקרה אחד שהובטח למשפחה

. ולכ� נקבעה ועדת הנצחה. מזה מכוו� שמי שהבטיח הוא הסמכות העליונה

ואז . אי אפשר לתת למשפחה כ� ולמשפחה לא, וקבענו שמאחר ויש תקדי�

  .החלטנו לפתוח את זה

  .פינה של גינה  :ח��משה אב�

, זה לא ג� על ש�. בתו� ג�,  ל"א� זה לגבי חלל של צה, כל משפחה.  בדיוק כ�  :רינה פז

ר כמוב� שכל התוכניות מאושרות על ידי הועדה ולאח. זה פינה, אלא בתו� ג�

ואני , זה נפתח פתח ולא יכולנו לעשות אפה ואפה. מכ� על ידי ראש העיר

  .חושבת שבאמת אי אפשר לעשות

  �זה מקרה מיוחד במינו כי , לגבי אותו אד� שאתה אומר, לגבי המקרה של

ובנוס  לאנדרטה שהוא קיבל לזכר בתו . א  אחד לא חרג מהקריטריוני�

, ומהנדס הרשות שעמד במקו�. �העמיד אב, הוא תפס יוזמה, זכרה לברכה
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אז הבטיח לו ואנחנו היינו ... והוא לא יכול היה לגרו� לכ� שמישהו 

אבל בכפו  לזה שזה יהיה ג� לנפגעי הטרור , מוכרחי� לאשר את הבטחתו

  .ולא ג� על ש� בתו

? מי בעד אישור פרוטוקול ועדת שמות?  הערות, שאלות נוספות. תודה רבה :חמו�יהודה ב�

  .פה אחד. תודה. את ידוירי� 

בשורה '  א3בסעי  . במקו� כדורגל זה כדורסל' בסעי  א. אני רוצה לתק�  :רינה פז

  . זו טעות. לא הכדורגל, קבוצת הכדורסל, זה ג� כ�. שנייה

  .תודה :חמו�יהודה ב�

  הצבעה

, סיימו� גולדמ�, גל�גיא ב�, אהרו� זיידנברג, אמיר גבע, יפתח אלגוב:  בעד

, בני כברה, יש'בוקי צ, רינה פז, איציק יואל, ח��משה אב�, אברה� מולה

  .עמוס גבריאלי, קובי אוחיו�, חמו�יהודה ב�

  

  . המצור. לפרוטוקול05/0118/        מאשרי� פרוטוקול ועדת שמות מיו� :174'  מסהחלטה

  

  :ח שלוותה"הקצאת נכס לשרותי בריאות כללית עבור בי.     4

בכמה . ח שלוותה"הקצאת נכס לשרותי בריאות כללית עבור בי. 4. סעי  מס:  חמו�יהודה ב�

קובי ירחיב כמי שליווה את הפרוייקט הזה מול בית , מילי� אני אומר

אני . מדובר בפרוייקט מרכז לטיפול בבני נוער במצבי חירו�. החולי� שלוותה

חושב שעשה לנכו� סגני קובי אוחיו� שהביא לכא� את מי מטע� בית חולי� 

מדובר במרכז . סבא את מרכז הטיפול�וותה אשר מעוניי� לפתוח בכפרשל

יותר משמוני� בני נוער שיכולי� , שאמרו לתת מענה לבני נוער במצבי חירו�

קבלת� . ירחיב על כ� קובי. להיות מטופלי� ובעת ובעונה אחת במרכז הזה

  .בבקשה. ג� חומר כתוב בטר� הישיבה

וגורמי הרווחה , שני וייחודי שאי� לו אח ורע באר�מדובר בפרוייקט חד  :קובי אוחיו�

בד בבד יש לנו פרוייקט נוס  . והבריאות ממש מברכי� על הפרוייקט הזה

אבל זה ', פרוייקט קהילה בטוחה'שנקרא ' 'מאיר'שמתגבש ע� בית חולי� 
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  .פרוייקט שהוא רק בתהלי� של התהוות ובהקמת מנהלת של הפרוייקט

וייקט על ידי דוקטור גדעו� רצוני שהוא מנהל מונח לפניכ� תיאור הפר  

דוקטור רצוני הוא תושב העיר והוא מנהל . 'שלוותה'מחלקת הנוער של מוסד 

זו הייתה חוויה מאד ', שלוותה'אני ביקרתי בבית חולי� . מחלקת הנוער ש�

אנחנו מדברי� על מרכז . ל המוסד"ישבתי ג� ע� מנכ. מסעירה עבורי ש�

המרכז הזה אמור לטפל בנערי� ונערות .  י משבר וחירו�לטיפול בנוער במצב

נורמטיביי� שעברו טראומות ומשברי� אקוטיי� ונדרשי� לטיפול 

מדובר בנערי� שמצב� הנפשי התדרדר בעקבות משבר שיכול . אינטנסיבי

שמחד ה� לא . עקב תאונת דרכי� וסיבות שונות אחרות, להיות עקב פיגוע

.  בטח לא לסטיגמה של אשפוז במוסד כזהזקוקי� לאשפוז פסיכיאטרי ו

דוקטור רצוני .  ומנגד טיפול מרפאתי אינו מענה הול� את חומרת המשבר

טראומטית שעלולה לפגוע �מציי� שנערי� כאלה עלולי� לפתח תסמונת פוסט

התסמונת הזאת עשויה להוביל . במהל� החיי� היו� יומי עד לשיתוק מוחלט

פתח שינויי� במבנה האישיות ולהפרעות ג� לפתולוגיות חמורות מאד ול

  .אחרות

                      המצב השורר כיו� שנערי� נמנעי� מלבקש עזרה בעקבות הסטיגמה החברתית 

זה התפישה , והימצאותו של מרכז כזה. שטמונה במערכת בריאות הנפש

אנחנו מביאי� את המרכז לתו� . החדשה של מרכז שהוא חלק מהקהילה

הטיפול . וא נגיש הוא מהווה נדב� חשוב מאד בטיפול במשברי�הקהילה וה

ובמצבי משבר הוא יכול להיות פרטני , עד שלושה שבועות, הוא קצר מועד

יהיו בו ג� . ויש בו מעקב פסיכיאטרי ותרופתי, הורי� וילדי�, וקבוצתי

במקו� יפעל צוות תפעולי . סוציאלי�אבחוני� ראשוניי� וליווי פסיכו

מדרכי� וא� , פסיכולוג, מרפאי� בעיסוק, בדי� סוציאליי�שמורכב מעו

כל כוח האד� מסופק על ידי מחלקת הנוער או על . ויגובה ברופא ואחות, בית

  .  ידי שירותי בריאות כללית

יש כבר קר� של . השותפי� לפרוייקט ה� שותפי� כמעט בינלאומיי�, רבותי  

י עזבונות ומכל מיני מחלקת הנוער של בית חולי� שלוותה שעד כה מכספ
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שזה מספיק לפעילות ,  מיליו� שקל4 �תורמי� באר� ובעול� נאספו קרוב ל

גילו עניי� רב ' וינט'ג'וה' קר� היסוד'ארגוני� כמו . לכמה שני� קדימה

  .  בפרוייקט הזה וה� הביעו ג� רצו� לממ� הקמת מרכז של קבע כזה

  �בר להקצאת מקו� זמני מע, הדרישה של שירותי בריאות כללית היא אחר כ

ואנחנו , מוזנח, שהוא ג� סגור לחלוטי� כמה שני�, רחוב מצדה' צבר'בג� 

רחוב מצדה זה .  חוששי� שג� יהיה יעד לכל מיני פעילויות בלתי רצויות

א� הולכי� , שהוא מתחיל מבית האב�, הרחוב הכי מזרחי של שכונת יוספטל

   . בית גיורא וצפונה, בית האב�, בצד ההיקפי

  .ג� עזוב כבר הרבה שני� :חמו�יהודה ב�

  ?כני�מה ע� הש:   ח��משה אב�

כמוב� שבמרכז יבקרו בביקורי� יו� יומיי� סדירי� פסיכיאטר לילדי� ונוער   :קובי אוחיו�

יהיה שילוב ע� משרד החינו� ומשרד הרווחה וע� כל , ואחות פסיכיאטרית

את המרכז זה על ידי דר� נוספת שיקיימו .  גורמי הרווחה והחינו� פה

הריכוז והפרעות למידה שתהיה מערכת , מערכת של אבחוני� בתחומי הקשב

סבא יהנו מאד מכל נושא �ג� תושבי כפר, כלומר. שתפעל ללא כוונת רווח

  .מרכז האבחו� הזה

כל ההשקעות של .                       ההקצאה היא קוד� כל הקצאה של הג� הזה לזמ� קצר

יש השקעות של למעלה .  ה� על חשבו� שירותי בריאות כלליתהכשרת המבנה

בהיבטי� ארוכי הטווח ה� . כדי להתאי� את המקו�,  אל  שקל ש�100 �מ

יש לנו מספיק שטחי� חומי� . הגישו בקשה כבר להקצאת מקו� של קבע

ה� יממנו את כל ההקמה של זה מכספי תרומות . בעיר שאפשר להציע לה�

  .'קר� היסוד'ו' וינט'הג 'ומהשילוב של ארגוני

  .גיא. תודה רבה :חמו�יהודה ב�

הפרוייקט הוא , קוד� כל. אני מבקש בהקשר זה להעיר הערה ולבקש בקשה  :גל�גיא ב�

�קובי התחיל לעבוד עליו כבר בקדנציה הקודמת ואני . כמוב� פרוייקט מבור

המענה של אני חושב ש.   הבעתי בו עניי� באופ� טבעי כי הוא נוגע לבני נוער

כי אני רוצה . וטוב שנתת עליו את הדגש, האבחוני� הוא חשוב במיוחד
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להזכיר פה לחברי� שלא בתקציב הזה אלא בתקציב הקוד� סעי  האבחוני� 

אבל , 2005חלה בו התאוששות קלה בתקציב . 800 � אל  שקלי� ל60 �ירד מ

פ� טבעי באו. הוא עדיי� רחוק מלתת מענה הול� למצוקת האבחוני� שקיימת

משפחות שיד� משגת קל לה� יותר לשל� בעבור המצר� הזה שהוא יקר 

זה לא .  שקל1500 �מתחיל ב, רק למע� הידיעה שתדעו, אבחו� בסיסי. מאד

  .מלשו� המעטה, סכו� שהוא שווה לכל נפש

  ?זה אבחו� לצור� מה  :ח��משה אב�

  .אבחו� לצור� לקות למידה  :גל�גיא ב�

  ?דהללקות למי  :ח��משה אב�

העובדה שהאבחוני� פה ניתני� ללא כוונת רווח היא , לכ� אני מדגיש.  ג�  :גל�גיא ב�

ללא קשר לבעיות טראומה ודברי� , דבר שנות� מענה משלי� חשוב מאד

אני מציע .  יש מגמה כזאת, זה לא כתוב.  יש מגמה כזאת, אמור ג�. כאלה

תי ע�  דוקטור אני דיבר. את� מסתמכי� בצדק על מה שאת� קוראי�, לכ�

  .גידי רצוני אישית ואני יודע שיש מגמה לתת מענה ג� כזה

אתה מכיר אותו , הבקשה היא שאני מעוניי� שהפורו� הטיפולי. זאת הערה  

, כי אתה ג� הקמת אותו בקדנציה הקודמת כיושב ראש לקידו� הילד והנוער

� שה� הוא למעשה מרכיב את כל הגורמי� העירוניי. חידש פעילות לאחרונה

, עומד בראשו דוד עטרות, יש ש� נציגי� של הרווחה. רלוונטיי� לעניי� הזה

כל הגופי� שיש לה� למעשה קשר וזיקה לגו  . 'אל ס�'יש ש� נציגי� של 

  . כזה חייב לעמוד בתיאו� אתו

  .אחר כ� עמוס, בוקי :חמו�יהודה ב�

א נתו� של עלות יכול להיות שאמרת איזה שהו. אני מבקש לדעת מקובי  :יש'בוקי צ

  . כספית לעירייה

  .אני אמרתי שמעבר להעמדת המבנה אי� שו� עלות  :קובי אוחיו�

בוני� . לא בוני� בית חולי� לילדי� בכל עיר. היו� הולכי� על מרכוז, תראו :עמוס גבריאלי

בוני� . לא בוני� מרכז פסיכיאטרי בכל עיר. מרכז טיפול לילדי� במקו� אחד

אני .  זה פשוט מטופש, ני ג� נגד אוניברסיטה בכל עירא. את זה במקו� אחד
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. זה פרוייקט שחשיבותו של מוטלת בספק, זה רעיו� חשוב מאד, שואל אתכ�

. השרו��יושב בהוד' שלוותה'.  זה לא פרוייקט עירוני, אבל זה פרוייקט אזורי

�. סבא�חלק מטיפול או מיחידה טיפולית לכפר, אנחנו מקבלי� פה נדב

בשלב . ו החלטה אסטרטגית א� אנחנו רוצי� להעצי� את זהז, רבותיי

אני חוזר על הרציונל . הראשו� זה רק מקלט ובשלב השני זה כבר קרקע

. סו  קרקע חומה�אי� אי�, סו  מקלטי��אי� אי�. מהאמירה הקודמת שלי

, א� אנחנו מחליטי� על זה אז מחליטי� עכשיו על עיקרו�.  אני אומר ככה

  .י� התנגדותלי א, וזה בסדר

סבא יקבלו מענה במקו� אחר מבלי �אתה לא מציע שנפגעי הנפש של כפר  :גל�גיא ב�

  ?להקצות לה� מבנה

א� אנחנו . א� אתה רוצה לחשוב על מה שאני אומר עניינית אני אבהיר, גיא :עמוס גבריאלי

אבל כיחידה קטנה טיפולית , סבא הופכת למרכז אז בסדר�מחליטי� שכפר

�למשל בהוד, ד כל כ� הרבה מרכזי� טיפוליי� גדולי� יותרשיש עו, כזאת

אני לא . ובטח לא ברמה של הקצאת קרקע,  לא יודע א� זה חכ�–השרו� 

  אבל בפירוש חושב . כי זה מרכז מבור�, הול� להתנגד לזה

  )מדברי� ביחד(

אומר לכ� מה שאני . לא שאלתי שו� דבר, אי� מה להשיב. לכ� אני אומר ככה :עמוס גבריאלי

. אבל זו עמדתי, אולי אפילו הטיפשית, עמדתי האישית הלא מחייבת. ככה

ואני , שא� אנחנו הולכי� על העניי� הזה זה היה חייב לבוא אחרי מחשבה

אני לא חושב שצרי� לתת . כי עובדה שיש פה נייר, מניח שמחשבה נעשתה פה

שזה נמצא ככל . כי זה נראה כאילו שלב ביניי� לפני הקצאת קרקע, הקצאה

אני חושב . זה פרוייקט מבור�, אני הייתי אומר, ומפתחי� מרכז' צבר'בג� 

ברמה של להסתכל על הגדול ואז על , שזה היה צרי� להיעשות אולי אחרת

אבל לא כהקצאת קרקע אלא כמת� הג� הקיי� . ולא לבנות משהו כזה, הקט�

רי זה למצוא ואז אח. אי� הוא משתלב, לראות אי� המרכז הזה עובד, כרגע

  .נמצא בקצה העול� שמאלה' צבר'ג� . מקו� אחר

  ?ממה אתה חושש  :גל�גיא ב�
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אני חושב שזה לא נכו� מבחינה ניהולית עירונית לקחת משהו שהוא נהדר  :עמוס גבריאלי

ליד כביש ... בואו ניקח : להגיד. אני לא מפחית מהחשיבות, והוא חשוב

  ...יהטייסי� ונית� לה� כי זה נראה נהדר כ

  )הפרעות(

לשי� , אני לא חושב שזה נכו� לקחת משהו טוב ככל שיהיה ונהדר ככל שיהיה :עמוס גבריאלי

  .כי הוא עכשיו סגור' צבר'אותו בקצה העול� שמאלה בג� 

  .ליד קלקיליה זה  :דובר

יש לזה , יש לזה משמעות חברתית, אני חושב שיש לזה משמעות קהילתית: עמוס גבריאלי

א� זה חלק ממרכז . טרטגית א� אנחנו רוצי� או לא רוצי�משמעות ג� אס

אז בואו , מתאי�, וואלה, אתה יודע מה, לשיקו� הנפש שהוא גדול יותר

א� : אבל לקחת משהו נקודתי ולשי� אותו ש� ולהגיד. נקציב פה בניי� רציני

אבל . לא רלוונטי,  זה לא משכנע  אותי–להגיד ל� .  לא  אז זה יל� לרעננה

ומאחר ואני מניח שהב� אד� יודע שהוא , והפרוייקט הוא כבר כזהמאחר 

אני . אני מוריד את הכובע. והוא עושה מלאכת קודש' צבר'מקבל את הג� ב

אני חושב שמבחינה ניהולית . הוא ישק� אותו', צבר'זה נמצא בג� , אומר

כי המטרה כל כ� חשובה . אני לא מתכוו� להצביע נגד זה. זאת טעות

אני מפנה את תשומת . 'צבר'של הדברי� אי� לי בעיה שיהיה בג� שבשיקול 

הלב המועצה שאני לא חושב שכ� צרי� להקצות דברי� ולהחליט שהולכי� 

קחו . כל כ� אנטי אזורית וכל כ� אקראית, על מיז� בצורה כל כ� נקודתית

  .זו דעתי. איזה ג� נטוש ולשי� את זה שמה והנה כיסינו איזה דבר

  .ח��אב�. תודה :וחמ�יהודה ב�

אני לא רואה על פי מה , מעבר לזה. קוד� כל אני מצטר  למה שעמוס אמר  :ח��משה אב�

סבא במתכונת הנוכחית �שאני קורא כא� שאכ� זה יוסי  לנערי ונערות כפר

, הרי בשביל כל הטיפול הזה צריכי� עוד הרבה חדרי�. בגודל של הג� הזה

המקו� לא .  יספיק וזה יל� ויתרחבהג� הזה לא. צריכי� מקו� יותר גדול

  . 'שלוותה'זה בעצ� יהיה איזה סני  של . מספיק לה�

  .לטיפול אמבולטורי  :דובר
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ג� מה יגידו השכני� על הדבר . השאלה למה אני צריכי� את זה כא�. יפה  :ח��משה אב�

, המקו� יופעל מצוות חינוכי המורכב מעובד סוציאלי"אני מסתכל כא� .  הזה

כמו כ� יגובה . מדריכי� וא� בית, פסיכולוג בחצי משרה, סוקמרפא בעי

, על מה שהוא מדבר, לא מדובר על ש� אבחוני�". המרכז על ידי רופא ואחות

בכל אופ� אני .    ליקויי למידה זה לא חריגי�. ליקויי למידה ודברי� כאלה

  . מניח ששכני� בסביבה לא יהיו מרוצי� כל כ� מהמצב הזה

  . יענו ל� על הכל, תשאל, תשאל, משה :חמו�יהודה ב�

  ?היה פרסו�, אני לא יודע  :ח��משה אב�

יכול . רקע שהגיעהתקראו את חומר , רבותיי. מדובר על הקצאת קרקעות :חמו�יהודה ב�

  .להיות שחלק מהדברי� האלה נחס� פה

  .החומר הזה הגיע אלינו עכשיו  :ח��משה אב�

ת אתה צרי� לדעת לפחות כמוני שזה עבר את א� זה אומר הקצאת קרקעו :חמו�יהודה ב�

  .  כל הפרסו� וכל זה

  .החומר הזה קיבלנו עכשיו, סליחה, יהודה  :ח��משה אב�

  .היה מכתב של אייל  שמסביר את הכל  :רינה פז

  .בבקשה, אברה� מולה. משהו, אני אענה ל�, סליחה :חמו�יהודה ב�

אני .  אני מצטר  למה שאמר עמוס,דבר אחד. אני רוצה להגיד כמה דברי�  :אברה� מולה

אבל לי אישית מפריע ...  קוד� כל הפרוייקט באמת , חושב ג� המקו�

אני לא חושב שזה מקו� . המתח� שאנחנו מדברי� עליו שזה בתו� המגורי�

  .  למרות שבאמת יש פרוייקט כזה לנוער, ראוי לעשות את הפרוייקט

התושבי� ש� בשכונה התלוננו שלא ,  לנכי�שזה מעו�' בית גלגלי�'על הקמת   :גל�גיא  ב�

  ...אז לא, נאה ולא יאה לה�

סליחה . תכ  אני אתייחס לזה. צר לי שאנחנו עדיי� חיי� בתקופה כזאת :חמו�יהודה ב�

  .בבקשה, חברי�

  ...א� יש דבר כזה באמת . דבר שני  :אברה� מולה

  )הפרעות ולא שומעי�(

  . א� יש פרוייקטי� כאלה:... אברה� מולה
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, כי רינה ג� נרשמה לדבר, אני אחרוג ממנהגי ואני אענה כבר עכשיו ולא בסו  :חמו�יהודה ב�

אני .  וג� קובי צרי� להתייחס לדברי� וג� אייל רוצה להגיד כמה דברי�

אני . אני אומר את זה ברמה הכי חברית שיכול להיות, רוצה להגיד לכ�

 אני אגיד למה אני .במידה לא מבוטלת מצטער לשמוע את הדברי� האלה

אחת מהדרכי� , היו�.  ואני אומר את זה במלוא החברות, מתכוו�

רק בתו� החברה , המקובלות יותר לשק� חריגי� בחברה הישראלית

אנחנו . זה לשי� אות� היו� בקצה השדה או בקצה העיר, הישראלית

בשבוע שעבר היה .  רחוקי� מאד מהתקופה הזאת ואני שמח שאנחנו רחוקי�

לרשות למלחמה ' אל ס�'� אצלי בלשכה בנושא של הקצאת מבנה לדיו

ואני שמח מאד שזה יהיה מאד מאד . כולל יחידה טיפולית לבני נוער, בסמי�

, או לא' ל"שי'וכששאלו אותי א� לשי� את זה ב. מאד, צמוד לבית שלי

ואני אומר לכ� שאני . שמתי לב לסימני השאלה בגלל שאני גר ש� באזור

כמה שיותר , צא בכדי לשדר לכול� שכמה שיותר בתו� הקהילהשמח שזה י

  .בתו� הקהילה כ� יותר טוב לאות� חריגי� שיקלטו בקהילה

רחוב , א"גרתי עד לפני כמה שני� ברחוב הגר. ואני אספר סיפור אחד בקצרה  

אני לא , אחד הפרוייקטי�, באו פרוייקט דירות לווי�. מי שמכיר, 4א "הגר

חברי הועד בבניי� . מוגבלי�, בני נוער חריגי�', ניצ�'או , זוכר את הש�

אתה חייב לעשות הכל כדי שה� לא : הייתי אז חבר מועצה, הזעיקו אותי

כי הילדי� שלנו לא יוכלו , כי ה� פחד, כי ה� נטל? למה. יגיעו לכא�

בס� הכל זה בני נוער צעירי� שאו תשושי נפש או אנשי� . להסתובב

בסופו של יו� אות� דיירי� . חושב שצרי� לבר�אני . שזקוקי� לטיפול

, הטובי� ביותר, שהתגוררו אצלנו בבניי� ה� היו הדיירי� הנוחי� ביותר

  .לא  כצעקתה.  אימצו את  אחת הגמלאיות שהייתה ערירית וגרה בבניי�

עיר                        אני אומר לכ� שהפרוייקט הזה שמדובר בו הוא פרוייקט שיהיה לגאוות ה

לעצ� השאלה , א� פרסמנו, בס� הכל. מבחינה זו שאנחנו מתייחסי� לחריג

. בעיתוני�, פרסמנו על פי נוהל הקצאת קרקעות בלוחות המודעות, של� משה

אני לא מציע לעורר את התושבי� א� ה� מסכימי� .  לא התקבלו התנגדויות
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  . לדבר הזה בואו תתנגדו

  ...שלהיה מכתב של המתנגדי� , לא  :רינה פז

זה שהגדלנו לעשות היו� והוספנו עוד חומר רקע שנשלח על ידי קובי ועל , לא :חמו�יהודה ב�

את סדר היו� .  את זה רק איתרנו–ידי אותו דוקטור שמרכז את הנושא הזה 

. וקבלת� אותו בזמ�, א� אני מעודכ� נכו�, קבלת� לפחות ביו� חמישי

. דברי� תקבלו תשובה עכשיוחלק מה.  השאלות האלה ה� שאלות רלוונטיות

אבל להבא אני מציע שהשאלות האלה יכולות להישאל מבעוד מועד על מנת 

  .שנוכל להיער� ולתת לכ� את התשובות המוסדרות

המכתב של .  אתה לא יכול להבי� מזה במה מדובר, מה שקיבלנו, יהודה  :ח��משה אב�

  .  איילה זיו קבלנו

אני חושב שג� החדשי� שבינינו ברגע שעל . אני טועהתקנו אותי א� , משה :חמו�יהודה ב�

המושג הקצאה טומ� בתוכו כל כ� , סדר היו� קלטו הקצאת נכס או קרקע

והותיקי� יותר שמעו את , ששמענו על זה בתחילת הקדנציה לחדשי�, הרבה

את� רוצי� לשלוח עוד פע� את נוהל הקצאת . זה בקדנציה הקודמת

  .   נרענ�? י� לרענ� אותואת� רוצ, נשלח אותו? קרקעות

  .תתייחס לקונספט של יחידה מבודדת ומנותקת מהמרכז שלה: עמוס גבריאלי

שדווקא בגלל שהיא מנותקת . אז אני אגיד ל� עוד משהו בתפישת העול� שלי :חמו�יהודה ב�

היו� הרבה . אני אגיד ל� ג� למה.  מבית חולי� שלוותה יש לה רק יתרו�

י� שאמורי� להגיע לבית חולי� לפגועי נפש ה� לא מאד בני נוער או מטופל

". אני לא אעמוד בתור שמה כי ידעו שאני חולה נפש. "מגיעי� בגלל הסטיגמה

שהוא לא בהגדרה בית , א� ה� מגיעי� למרכז שהוא לא מוגדר, לעומת זאת

  . אנשי� יהיה לה� קל יותר לבוא ולהגיע–חולי� לחולי נפש 

שהיו� ישנ� מרפאות פרטיות של רופאי נפש . זהאני רוצה לומר עוד יותר מ  

עושי� את זה ' שלוותה'את אותו טיפול שהיו עושי� ב, שמקבלות מטופלי�

. אז יש נכונות יותר לבוא ולהיחש . במבני� חיצוניי� ואז מגיעי� יותר

אד� שעדיי� , באותה מידה כמו שאנשי� לא אוהבי� להגיע למרכזי גמילה

. עד שהוא יצהיר ואז לא יהיה אכפת לו,  לא יבואלא מצהיר שהוא מכור הוא
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לבוא ולקרוא לזה , לבודד את זה מבית החולי� לחולי נפש. זו בדיוק המטרה

ודווקא אני צופה למקו� . ואתה תראה שבני הנוער כ� יגיעו. מרכז טיפולי

אני חושב שזה נות� ' שלוותה'וזה שהמקו� הזה הוא שלוחה של . הזה הצלחה

  אזור אבל נות� שירותי� ג� לבני הנוער מהעירשירותי� ג� ל

במקו� שיבואו בבית . פה שה� ג� כ� פגועי נפש' אנוש'יש לנו דוגמא את   :רינה פז

  .  חולי� שלוותה ה� נמצאי� פה

' אנוש'היא גרה אז בזמנו ליד איפה ש. יועצת התקשורת שלנו מאחורה, הנה :חמו�יהודה ב�

והיו� ה� מאד . י לה� את� תראו שלאאז בזמנו ה� פנו אלי ואמרת. היו�

  .חיי� ע� זה בשלו�

, אני עמדתי בראש הועדה, ואני רוצה להגיד לכ� שהקצנו בקדנציה הקודמת  :רינה פז

וזה דר� ייסורי� עד שמקבלי� בכלל את , במקו� הזה' אקי�'הקצנו ל

נתנו את האישור וזה עבר את הקצאת הקרקע וזה .  עוד לא נגמר. האישורי�

  .ת כל דר� הייסורי� של הקצאת קרקעעבר א

הא� המטופלי� יצטרכו לשל� עבור הטיפול או . אני רוצה לשאול דבר אחד  

  שזה במסגרת 

  .לא משלמי�' שלוותה'ג� ב. לא משלמי�  :קובי אוחיו�

זה ' צבר'בס� הכל ג� . א� ה� לא משלמי�. זה חשוב לי.  אני שואלת, בסדר  :רינה פז

האזור עד האינתיפאדה שאז העברנו את הילדי� היה מאויש על ידי ילדי 

  .מכוו� שפחדנו חס וחלילה מה שלא יקרה' מרכז דוד'ל

  ?רצית להתייחס, קובי. תודה רבה :חמו�יהודה ב�

כי ה� למעשה , מה ששמעתי מחלק מהדוברי� מאד מדאיג אותי, תראו  :קובי אוחיו�

, מהנערי� או הנערות הללואנחנו סוגרי� את הדלת בפני כל אחד : אומרי�

וזה באמת ג� על . אפילו אחד מהילדי� שלנו שעלול להיקלע למצב כזה

  .משברי� שוני� לגמרי, משברי� של גיל ההתבגרות

  .זה יכול לקרות לכל אחד מהילדי� שלנו  :רינה פז

שאיזה חולי נפש , כאילו ציירו פה תמונה שג� היא לא מבהילה אותי  :קובי אוחיו�

כמי שליווה שני� את עמותת . לה� בתו� הקהילה וליד הבתי�מסתובבי� 
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לראות את , אני מציע לכל אחד מכ� לבקר ש� במקו�' בית אנוש'ו' אנוש'

א  אחד לא רוצה את זה בחצר .  הפעילות ולהתרש� ממה שקורה ש�

ברחוב איינשטיי� ותתרשמו ' אקי�'אז תבקרו ג� במועדו� , האחורית שלו

אז . חושב שדוקטור רצוני תאר בפרוטרוט את הרציונלאני . ממה שקורה ש�

אז אמרו לכ� למה ביחידה '? שלוותה'למה לא במוסד : עוד פע� שואלי�

שאותר על ידי סיבובי� על גבי סיבובי� יחד ע� , כזאת שאותרה במקו� כזה

דוקטור רצוני והצוות שלו ונמצא כמקו� המתאי� ביותר לאקלי� הסביבתי 

. ע� כל ג� העצי� שמסביב, מי שהיה ש�, שהוא מקרי�שלו ולשקט ולרוגע 

לא , היו� התפישה זה להעביר ג� את בריאות הנפש ואת השירותי� לקהילה

ג� במרכז בית ' שלוותה'יש שלוחה ל, מי שלא יודע, אגב. לאיזה מוסד מרכזי

להגיד שזה איזה . אז ג� את החוסר ידע הזה אני משלי�. 'מאיר'חולי� 

זה מקו� שיישרת בעיקר את הנערי� .  זה מאד מגוח�, נו, יחידה אזורית

השרו� יכולי� להגיע �כי ילדי הוד.  בעיקר אות�, סבא�והנערות תושבי כפר

  .'שלוותה'ישירות למוסד 

  .זה לא נורא א� זה נות� שירות לתושבי הסביבה, ג� א� לא  :גל�גיא ב�

מה שדיבר גיא על , יודעי�את� . סבא�והקדימות היא קדימות לילדי כפר  :קובי אוחיו�

, של כל גורמי הטיפול בנוער, וגיא חידש אותו, הפורו� התפעולי שהקמנו

מעול� לא היה גו  . שהקמנו בקדנציה הקודמת וחודש בקדנציה הזאת

כשגורמי הטיפול  למיניה� . שמתא� בקורת גג אחת את כל גורמי הטיפול

. נו ופיללנו כל השני�למוסד הזה ייחל, או: שמעו על המרכז הזה ה� אמרו

. תשמעו את כל גורמי הרווחה, תשמעו את ענת ניר, תשמעו את ענת ניסקי

אני מאד מבר� את ראש העיר שנת� לי אור ירוק ללא היסוס , ואני חושב

לצאת לדר� לעניי� הזה ואני מודה ג� לכל חברי המועצה שתומכי� 

  .בפרוייקט

 המקו� הזה הוא .חר כ� ברמה המהותיתרק מילה אחת ברמה הכלכלית וא  :אייל יוניא�

. מקו� שניסו להשכיר אותו שני� ולא הצליחו בגלל שהוא המקו� הכי מזרחי

  .מאז סגירת הג�, הוא ממוק� הכי מזרחית' צבר'ג� 
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  .הוא פונה בשל האינתיפאדה :עמוס גבריאלי

  . אבל ג� בימי שגרה הוא לא היה הכי בטוח, כ� :חמו�יהודה ב�

  .יש הביטחו� הזהיש כב  :רינה פז

ואנחנו בתור הועדה להקצאת . המקו� הזה הוא מקו� בעייתי שלא הושכר  :אייל יוניא�

הקרקעות שהתחילה את פעילותה הקטנה כחלק מחוק אז זה עמד לנגד 

א� . זה מקו� שהוא כבר הרוס, דבר שני. זה דבר אחד. עינינו שלא הצלחנו

ת כוללת את השיפו� ההקצאה במסגרת הועדה להקצאת קרקעו, שמת� לב

יש לנו , זאת אומרת. זה לחמש שני�, ודבר שני. של המקו� שנופל עליה�

  .יכולת לבחו� הא� זה טוב או לא טוב

זה לא לילדי� . זה יותר טיפול פסיכולוגי, כמו שאמרו כא�, ברמה המהותית  

נערי� ברמות האלה , אנשי� שההורי� התגרשו. שעברו חוויות ולא תשושי�

  .וזה דבר שונה לחלוטי�, ות נפשיות פרמננטיות אלא נקודתיותולא בבעי

  ?4מי בעד לאשר את סעי  . תודה רבה :חמו�יהודה ב�

  ?לא מדובר על הקצאת מבנה בשלב זה', צבר'מדובר רק על  :עמוס גבריאלי

  .לא ולא :וחמ�יהודה ב�

  .מבנהולא על הקצאת שטח לבניית ' צבר'מדובר על הקצאת המבנה ב :עמוס גבריאלי

  .משפצי� את המבנה  :אייל יוניא�

  .לשיפו�' צבר'ג�  :עמוס גבריאלי

כל החלטה של ועדת הקצאת קרקעות היא החלטה .  השיפו� הוא שלה�  :אייל יוניא�

  .  בהסכ� הזה מושתתי� כל העקרונות. שתגרו� לזה שתביא הסכ�

  .פה אחד. תודה רבה.   ירי� את ידו? 4מי בעד לאשר את סעי   :חמו�יהודה ב�

  

  הצבעה

, סיימו� גולדמ�, גל�גיא ב�, אהרו� זיידנברג, אמיר גבע, יפתח אלגוב:  בעד

, בני כברה, יש'בוקי צ, רינה פז, איציק יואל, ח��משה אב�, אברה� מולה

  .עמוס גבריאלי, קובי אוחיו�, חמו�יהודה ב�
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י בריאות לשירות' צבר' פה אחד הקצאת נכס בג� מחליטי� לאשר   :175'  מסהחלטה

 �  . 'שלוותה'כללית עבור בית חולי

  

    :אישור חוזי� ע� החברה הכלכלית.         5

 יורד מסדר היו� מלבד החוזה של הסכ� 5סעי  , תי קוד�כפי שאמר: וחמ�יהודה ב�

  .החכירה

  

  חוזה חכירהאישור   . 6

 יש ארבעה הסכמי� ע� החברה.   יש לנו את הסכ� החכירה5בסעי    :אייל יוניא�

בשבוע הבא מתוכננת ישיבה שלא מ� . שלושה נעביר בשבוע הבא. הכלכלית

כי , המניי� ג� על הדוחות ועדת ביקורת וג� על ההסכ� ע� החברה הכלכלית

היו ג� כמה . אנחנו יורדי� ש� לפרטי פרטי� ורוצי� שזה יבוא לכא� כמוגמר

� בכל זאת אבל.  הערות בישיבת ועדת סגני� ורוצי� לעשות את זה כמו שצרי

הייתה כבר . זה הסכ� החכירה של ההיוו� שהוא מקדנציה קודמת, יש הסכ�

החלטה מזמ� ובפועל כבר עוד מעט החכירה מסתיימת ועדיי� לא נחת� 

  .לכ� אני כ� מציע לעלות אותו עכשיו. 5זה סעי  . ההסכ�

  .אייל? איזה חוזה: עמוס גביראלי

ההסכ� חולק . הקרקעות באזור התעשייהאני מדבר על הסכ� החכירה של   :אייל יוניא�

יש הסכ� שהכותרת שלו בי� העירייה .   בבקשה אלו�. כמה מילי�, אלו�. לכ�

הראשו� שלו מדינת ישראל מחלקת פיתוח קר� קיימת ... ה.  לחברה הכלכלית

החלטת המועצה מהקדנציה , זה הסכ� שעל בסיס החלטת מועצה. לישראל

, עברו עוד מעט כבר שלוש שני�, 11/11/2002 � מ263החלטה מספר , הקודמת

ויש החלטה להעביר את כל נושא היוו� הקרקעות באזור , שנתיי� וחצי

היוו� חלקות , ר"מומל� בפני הועדה לאשר תב. "התעשייה לחברה הכלכלית

המועצה החליטה להעביר לחברה . בחכירת העירייה באזור התעשייה

ות ולפעול ע� חוכרי המשנה סבא את היוו� החלק�הכלכלית לפיתוח כפר

. הדבר הזה כבר עוד מעט מסתיי� ועדיי� החוזה לא אושר".  בהתא�



  07/02/05    מועצה מן המניין

  הרי שהנוסח המחייב הוא זה המצוי בידי העירייה, לבין נוסחו כפי שמופיע במשרדי העירייה, האתר אשר הופק באמצעות פרוטוקול נוסח הןבמקרה של אי התאמה בי

  

26

במסגרת הסדר שאנחנו עושי� ע� החברה הכלכלית אני מעלה כא� את 

שבוע שעבר היא בעצ� ב שנלקחה עקרונית UMIההחלטה על . ההסכ� הזה

לכ� .זהלכ� מ� הראוי לאשר את ההסכ� ה. מכוח אותו הסכ� שטר� אושר

  . צרי� לאשר אותו ולעשות פה סדר. זה מהקדנציה הקודמת, אני מביא את זה

  הסכ� היסוד שאנחנו אישרנו. אני רוצה כא� להבי� דבר אחד :עמוס גבריאלי

  .טר�  :אייל יוניא�

  סבא ושיווק�� על ידי עיריית כפרהיוו� המקרקעי�. ראה מה שאתה אומרת :עמוס גבריאלי

  .סכ� עוד לא אושראבל הה  :אייל יוניא�

  ?אי� זה :עמוס גבריאלי

  .לא היה הסכ� בי� העירייה לחברה הכלכלית: יירשטיי�אליעזר פ

  )מדברי� ביחד(

  .אחרי הקדנציה הקודמת אנחנו עושי� הרבה דברי� בדיעבד  :גל�גיא ב�

  . זה לא הדבר היחידי בי� החברה הכלכלית לעירייה שלא חתו�  :אייל יוניא�

  ? נכו�, לא סת� אי� חוקה, כמו שאי� חוקה. שר להסכ� ש� הייתה כוונהבק :עמוס גבריאלי

אנחנו עשינו איזה שהוא סדר בכל התנהלות  הענייני� בי� החברה , עמוס :סיימו� גולדמ�

ישבנו ע� הרואה חשבו� של , ישבנו ע� דני בוסטי�. הכלכלית לבי� העירייה

ש חלק מהדברי� שה� ופתאו� גילינו שי. ישבנו ע� אייל, החברה הכלכלית

במסגרת זה אנחנו מבקשי� לחתו� היו� רשמית .  לא מעוגני� בהסכ� כתוב

  . על אותו הסכ� שלמעשה הוא כבר מבוצע

על דברי� שכבר קרו עדיי� . יש דברי� מענייני� בי� העירייה לחברה הכלכלית  :אייל יוניא�

  .  רבי� על ההסכ�

  .אז בואו נאשר אותו ודי  :דוברי�

  .בבקשה, איציק יואל, שנייה :חמו�יהודה ב�

קוד� כל אני בעד שיהיה הסכ� מסודר ולא בשביל . אני קראתי את ההסכ�  :איציק יואל

אני רוצה לשאול קוד� כל , 5אבל אני מדבר על סעי  .  לחתו� רטרואקטיבית

א� אני יודע את העלות . כי לטעמי זה אפילו קצת מעט, 5.5%אי� נקבע 

 זה נראה לי סכו� לא 5.5%, ל הפעולות שה� עושי�בחברה הכלכלית ואת כ
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  .  מדי בשמיי�

  .  יש החלטת מועצה  :אייל יוניא�

  )מדברי� ביחד(

  .בבקשה, איציק :חמו�יהודה ב�

. זה נורא רק שחותמי� היו� על הסכ� שאמור להיות חתו�, זה לא נורא  :איציק יואל

וב בתוכו ואולי אבל היו� א� אפשר תו� כדי הסכ� שחותמי� לבחו� את הכת

� 5.5%השאלה א� . זה לא דבר שהוא צרי� להיות פסול. לשנות אותו כ� וכ

ושלא . הא� הוא עונה על העלויות האמיתיות, שפע� הוחלט בישיבת מועצה

החברה הכלכלית מפסידה ? מה יצא לנו, רגע: נגיע בעוד איזה שהוא זמ� ונגיד

    . לא מכסי� את העלות כי חתמנו פע�5.5%כס  כי 

  .זה הרבה כס   :דובר

  .אני לא יודע א� זה הרבה כס   :איציק יואל

  .סיימו�.   שאלות נוספות :חמו�יהודה ב�

מכוו� . אבל זה מספיק לנו, תודה קוד� כל על האדיבות. ברצוני להשיב ל�: סיימו� גולדמ�

למעשה אני . שזה מה שהוחלט אני לא מוצא לנכו� היו� לשנות את ההסכ�

ואני מבקש את זה , ההתייחסות של החברה הכלכלית. � משהורוצה להגיד ל

. להתייחס לחברה הכלכלית לא כאל גור� זר, ג� מגורמי� מקצועיי� בעיר

. מה שאני עומד להגיד עכשיו...  בגלל זה ההתייחסות שלנו לעירייה היא לא

זה שני גופי� .  לא כמשהו חיצוני, ג� אנחנו מתייחסי� לעירייה לא כגור� זר

אנחנו לא ... לכ� כל העניי� הזה של מספרי� הוא לא. ובדי� צמוד זה לזהשע

  . מתנהגי� כמו שתי חברות מסחריות זרות אחת לשנייה

  . אלו� בבקשה תסכ�. תודה :חמו�יהודה ב�

חשוב לציי� שהחברה הכלכלית . כול� מדברי� פה על מה החברה לוקחת  : וינגרט�אלו�

החברה . י ההיוו�  למנהל מקרקעי ישראל מיליו� שקל לשל� את דמ10לוותה 

 400 עד 300 �החזר של כ, כלכלית כבר שנתיי� וחצי מחזירה את ההלוואה

.  אמורה לסיי� את החזר כל ההלוואה2005ובסו  שנת . אל  שקל בחודש

כנגד העמלות שהחברה הכלכלית לוקחת היא ג� עומדת בהתחייבות שלה 
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  . כ�לגבי לקיחת ההלוואה וכל מה שמשתמע מ

  . דני.  שאלות נוספות, תודה רבה :חמו�יהודה ב�

  ?כמה זה היוו�, 5.5% �האומד� של ה, אלו�  :דני בוסטי�

בנושא של ההיוו� צרי� לקחת בחשבו� שהתשלומי� מורכבי� מדמי חכירה   :אלו�

 בניכוי 5.5%א� נעשה ער� נוכחי של כל הסכומי� ומזה נגזור . ומהיוו�

  .1.2מורה להרוויח ההוצאות החברה הכלכלית א

  ? זה בניכוי ההוצאות5.5%  :דני בוסטי�

  .בניכוי ההוצאות  : וינגרט�אלו�

  . הכנסות בניכוי הוצאות: 5כתוב בסעי  , בניכוי  :דובר

, לפני שחתמתי על ההסכ�, אני. איציק, צרי� לקחת עוד דבר אחד כלכלית  :אייל יוניא�

.  צריכי� לחתו� עליואני ודני, הוא עוד לא נחת�, כשהמלצתי על ההסכ�

אנחנו , בס� הכל צרי� להגיד את זה. בדקתי ע� אלו� את העניי� הכלכלי

אז למרות שלכאורה ה� . יכולי� לשנות את החלטת המועצה שהייתה

. הלכתי על הבסיס הזה, התחילו לעבוד על סמ� החלטת מועצה שהייתה אז

 מה שהיא אבל צרי� להבי� שהחברה הכלכלית בשלוש שני� האחרונות זה

שזה אומר שהגיעו  חוכרי� . היא לא עשתה שו� דבר חו� מזה, עשתה

הרבה מאד , זה הצרי� הרבה מאד זמ�. משניי� לבתי משפט כמעט ע� כול�

  . דיברתי על השלוש שני� האחרונות.   התעסקות

  ...יש את הסיעות הדתיות שעדיי�...  אי� ג� החלטה עדיי� שמסוגלת ל :עמוס גבריאלי

  )י� ביחד ולא שומעי�מדבר(

  . שאלות נוספות.  סליחה, סיימו�, סיימו� :חמו�יהודה ב�

יש החלטה של . רציתי להשיב לעמוס לגבי הנושא של הדיוני� המשפטיי�  :אלו�

  .גרסטלר מלפני חודשיי�

  .החלטת ביניי�: עמוס  גבריאלי

עביר ל� אני יכול לה. החלטה סופית קובעת לגבי מגרש ספציפי, לא ביניי�  :אלו�

  . היא ישבה עד לפני חודש.  את הפסיקה

מי בעד לאשר את הסכ� החכירה . תודה רבה? יש לכ� עוד שאלות חברי� :חמו�יהודה ב�
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  .תודה, פה אחד. תודה רבה. ירי� את ידו? יחד ע� החברה הכלכלית

  הצבעה  

ק איצי, סיימו� גולדמ�, גל�גיא ב�, קובי אוחיו�, אמיר גבע,  יפתח אלגוב:בעד  

בני , י�'בוקי צ, רינה פז, עמוס גבריאלי, ח��משה אב�, אברה� מולה, יואל

  .חמו�כברה ויהודה ב�

  

  .מחליטי� לאשר את הסכ� החכירה המצור. לפרוטוקול :176'  מסהחלטה

  

  

 באזור %50 הצעת ההחלטה המפורטת בנוגע למימוש אחוזי הבנייה עד אישור.   6

  :0.1.20051י החלטת המועצה מיו� "התעשייה עפ

 באופ� 50% � להוריד ל UMIבישיבה הקודמת אישרנו בעצ� עקרונית את   :אייל יוניא�

עמוס ביקש להפנות על .  זה בעצ� נובע מההסכ� שאישרנו עכשיו. עקרוני

  .זה עוד מבט על מנת שלא ניפול פה בי� הכיסאות

  . ארוכותשוחחנו. על העניי� הזה... אני ג� דיברתי ארוכות ע�   :עמוס גבריאלי

ההחלטה שונתה סמנטית אבל אני לא אומר מהותית בעקבות ההערות של   :אייל יוניא�

  ?יש ל� מה להגיד על זה, אלו�. עמוס

  .לא  : וינגרט�אלו�

�זו אותה הצעת החלטה ע� תיקוני� סמנטיי� על מנת שלא תהיינה אי  :אייל יוניא�

  .הבהרות

  .אייל. תודה רבה. גיא בבקשה  :חמו�יהודה ב�

  .לפני שכול� הולכי� הביתה יש לי הערה כללית קצרה על הנושא הזה  :גל�ייל ב�א

? חייבי� להקריא.  לנושא הזה הערות, בבקשה. ברשות�, הצעות בסו   :חמו�יהודה ב�

  .תקריא, בבקשה אייל

 באזור התעשייה 7607על מנת לעודד בנייה חדשה בחלקות השונות בגוש   :אייל יוניא�

  2/1/2003נהל מקרקעי ישראל על פי הסכ� מיו� שהעירייה חוכרת ממ

סבא לאשר לחוכרי המשנה אשר ימלאו את כל �מחליטה מועצת עיריית כפר
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 לרכוש מהעירייה את זכות החכירה להל� המצטברי� המפורטי�התנאי� 

  .  הראשית ממנהל מקרקעי ישראל

חוכר המשנה חתו� על חוזה חכירת משנה בנוסח המקובל בעירייה .  1  

 יחתו� על החוזה כאמור עד ,1/1/2001תקופת חכירה חדשה שנחת� ביו� ל

  .לא יאוחר מתשעי� יו� מיו� קבלת החלטה זו

 בנייה חדשה על פי 31.12.2006חוכר המשנה ישלי� עד ולא יאוחר מיו� .   2  

 לשטחי� מסחריי� ושטחי 1/1/2003  יו�היתר בנייה כדי� שהוציא לאחר

.  משטח החלקה שחכר חוכר המשנה50% –מ שירות לגודל של לא פחות 

  .4לצור� תנאי זה החתמת בנייה פירושה קבלת טופס 

 קרקע ר"מח לכל " ש430חוכר המשנה ישל� דמי היוו� בסכו� של .  3  

במידה . מ כדי�" בתוספת מע,המוחכרת לחוכר המשנה על ידי העירייה

בגי� התקופה וחוכר  המשנה ישל� דמי חכירה שנתיי� לפני השלמת הבנייה 

מסכו� דמי , כאמור,  יהיה זכאי לקזז את תשלומיו,1/1/2001החל מיו� 

  . ההיוו�

מובהר בזאת כי הבנייה חייבת להיות מבנה חדש וכי החלטה זו אינה חלה 

  .על עבודות שיפו� של מבנה קיי�

 הזכות המוענקת לחוכרי המשנה כאמור לעיל מתווספת לזכויות של כל  

י חוזה חכירת משנה חדש שנחת� בינו לבי� העירייה חוכרי המשנה על פ

  . ואינה באה לגרוע ממנו1/1/2001לאחר 

  .ירי� את ידו? 6מי בעד אישור סעי  .  תודה רבה :חמו�יהודה ב�

  הצבעה  

איציק , סיימו� גולדמ�, גל�גיא ב�, אמיר גבע, יפתח אלגוב, קובי אוחיו�: בעד  

בני , י�'בוקי צ, רינה פז, גבריאליעמוס , ח��משה אב�, אברה� מולה, יואל

  .חמו�כברה ויהודה ב�
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 באזור התעשייה 7607על מנת לעודד בנייה חדשה בחלקות השונות בגוש  :177'  מסהחלטה

  2/1/2003שהעירייה חוכרת ממנהל מקרקעי ישראל על פי הסכ� מיו� 

סבא לאשר לחוכרי המשנה אשר ימלאו את כל �מחליטה מועצת עיריית כפר

תנאי� המצטברי� המפורטי� להל� לרכוש מהעירייה את זכות החכירה ה

  .  הראשית ממנהל מקרקעי ישראל

חוכר המשנה חתו� על חוזה חכירת משנה בנוסח המקובל בעירייה .  1  

יחתו� על החוזה כאמור עד , 1/1/2001לתקופת חכירה חדשה שנחת� ביו� 

  .לא יאוחר מתשעי� יו� מיו� קבלת החלטה זו

 בנייה חדשה על פי 31.12.2006  חוכר המשנה ישלי� עד ולא יאוחר מיו� . 2  

 לשטחי� מסחריי� ושטחי 1/1/2003היתר בנייה כדי� שהוציא לאחר יו� 

.  משטח החלקה שחכר חוכר המשנה50% –שירות לגודל של לא פחות מ 

  .4לצור� תנאי זה החתמת בנייה פירושה קבלת טופס 

ר קרקע "ח לכל מ" ש430 היוו� בסכו� של חוכר המשנה ישל� דמי.  3  

במידה . מ כדי�"בתוספת מע, המוחכרת לחוכר המשנה על ידי העירייה

וחוכר  המשנה ישל� דמי חכירה שנתיי� לפני השלמת הבנייה בגי� התקופה 

מסכו� דמי , כאמור, יהיה זכאי לקזז את תשלומיו, 1/1/2001החל מיו� 

  . ההיוו�

ייבת להיות מבנה חדש וכי החלטה זו אינה חלה מובהר בזאת כי הבנייה ח

  .על עבודות שיפו� של מבנה קיי�

הזכות המוענקת לחוכרי המשנה כאמור לעיל מתווספת לזכויות של כל 

 חדש שנחת� בינו לבי� העירייה  משנה משנה על פי חוזה חכירתיחוכר

  . ואינה באה לגרוע מה�1/1/2001לאחר יו� 
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  :'רגב' הסכ� ע� החברה המנהלת –גורדו� פרוייקט פינוי בינוי / הימי� מתח� ששת.      7

' רגב'הגיע אליכ� חומר בנושא של ההסכמי� ע� חברת . מתח� ששת הימי� :חמו�יהודה ב�

הערות לגבי ההסכ� . בינוי הסכ� ע� משרד השיכו�/פינויוג� ג� ע� פרוייקט 

  .'רגב'ע� חברת 

למרות , אנחנו בכל זאת. ה שאישרה את הפינוי בינויבעצ� יש החלטת מועצ  :אייל יוניא�

שאי� מחויבות מפורשת מביאי� ג� את ההסכמי� על מנת שחברי המועצה 

, כי זה בס� הכל פע� ראשונה שהעירייה הולכת להסכ� פינוי בינוי, יראו

כרגע בודקי� בהוראת ראש העיר עוד . ואנחנו תקווה שיהיו עוד הסכמי�

  . לפנות מבני� ישני� לצור� בנייה חדשהמתחמי� שיאפשרו בעצ� 

משרד השיכו� . ויש לנו עוד משרד השיכו�' רגב'החברה המנהלת  �בעצ� היז�   

זה הסכ� שלנו וכתמורה . אי� לנו יכולת לשנות את זהוזה פורמט קבוע 

תלוי בכל , משרד השיכו� משל� את דמי התכנו� עד כמיליו� וחצי שקל

  .טבות מיסואיותוהיז� מקבל מספר ה. פרוייקט

,   צרי� לוותר פה על היטל השבחה שלקחת� החלטה בישיבה הקודמת                       

  . זה לא קשור, זה שקבלת� שווה ער� זה משהו אחר.   העירייה

  ?למה העירייה מוותרת  :ח��משה אב�

ת כדי הועדה הבי� משרדית בודקת את העלות הכלכלי. יש ועדה בי� משרדית  :אייל יוניא�

היחס בי� , הקריטריו� שלה זה מטר מרובע קיי�. שהיא תיכנס לפרוייקט

היחס ככל שהוא . ע המאושרת החדשה לבי� מה שקיי�"מטר מרובע בתב

גדול יותר הופ� לנקודות זכות בועדה הבי� משרדית שמתכנסת פעמיי� 

. אחד הקריטריוני� כדי להיכנס לועדה הבי� משרדית זה לוותר, לכ�. בשנה

ולכ� יש רצו� ללכת . מס קנייה וממס מכירה, יז� מקבל פטור ממס שבחה

  . לפרוייקט הזה

ויש יז� שזה משהו אחר שאתו אנחנו עושי� , יש הסכ� ע� החברה המנהלת  

  .כתב התחייבות

  '?רגב'היז� זה   :רינה פז
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כ� ל. מצלוואי זה אחד היזמי� הגדולי� באר�', רגב'החברה המנהלת זה . לא  :אייל יוניא�

אנחנו הבאנו את זה לכא� אחרי הרבה מאד די� ודברי� בי� עורכי הדי� שלנו 

הבאנו לכ� ג� את הגורמי� המקצועיי� שג� מעורבי� . לחברה המנהלת

בס� הכל ג� ההסכמי� וג� הפרוייקט עוברי� את עיניה� של אנשי . כא�

  .וההסכ� לנגד עיניכ�, ההנדסה ואנשי המקצוע המשפטיי�

אני אשאל אות� . אני לא אכנס פה לפרטי� של ההסכ� ע� עזריאל רגב :עמוס גבריאלי

למה צרי� את עזריאל רגב ? למה צרי� בכלל חברת פיקוח. שאלה אחרת

 שיעמוד ביני לבי�  middle manבשביל מה אני צרי� ? שתנהל לנו את הפרוייקט

יות סיוע לרשות בפתרו� בע", שי� לב?  שהיא צריכה לעשות בי� היתר כ�... ה

היא צריכה , זאת אומרת". בי� צוותי התכנו� לבי� רשויות התכנו� השונות

והתשתיות ועל , לתא� למשל בי� מהנדס הרשות לבי� מערכת אג  הגבייה

אני צרי� השתתפות , עכשיו.   אז זה כבר חתו�.  הביוב ועל הועדה המחוזית

  ...פעילה בהכנת

�משרד השיכו� מחייב אות, עמוס :חמו�יהודה ב�.  

  .יש ל� זכייני� של חברות מנהלות שה� זכייניות של חברת השיכו�  :אייל יוניא�

  ...הייתה חברה אחת בקדנציה הקודמת לגבי: יירשטיי�אליעזר פ

  .מי שפועל בחסות של התחדשות עירונית חייב לקבל את כל התנאי�  :קובי אחיו�

זאת ? י בלי חברת עזריאל רגבאני לא יכול היו� לעשות פרוייקט פינוי בינו :עמוס גבריאלי

  .השאלה

א� אתה נכנס לשותפות ע� משרד השיכו� אתה חייב לקחת את אחת  :חמו�יהודה ב�

  .עזריאל רגב הוא אחת מהזכייניות. מהחברות המנהלות שה� זכייניות אצלה

  א� אתה רוצה ליהנות מכל ההטבות  :קובי אוחיו�

משרד השיכו� מחייב אותי בעלות . זהאני לא מצליח להבי� את , ה'חבר :עמוס גבריאלי

נוספת להחזיק פה חברה מנהלת כי הוא לא סומ� על היכולת שלי לנהל 

  . פרוייקט כזה

  .הוא משל� את זה: פיירשטיי�אליעזר 

  ?כל התשלומי� לעזריאל רגב הול� ממשרד השיכו�, כלומר :עמוס גבריאלי
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  ...  כולל התכנו� וה  :קובי אוחיו�

  ?יש לנו גו  מתכנ�. מבחינתנו אי� פה שו� עלות של הרשות,  אומרתזאת :עמוס גבריאלי

  ...יש איזה שחיתות ש�, עמוס :סיימו� גולדמ�

  .ה� ג� בתכנו� וה� ג� במסי�  :אייל יוניא�

  . רק הערה קטנה לקטע של היחס :חמו�יהודה ב�

  .בטח, יש פטור ממסי�  :אייל יוניא�

זה . לפני כמה שני�... זה משהו שנית� כ,  שעהפטור ממיסי� זה הוראת, לא :עמוס גבריאלי

 בקשר לכל 2001זה ברפורמה של . אני חושב, 2001 �משהו חדש מ

  .הפרוייקטי� האלה

  .הבעיה של הרשות זה רק ברמה של אחוזי בנייה  :אייל יוניא�

הרבה מאד יזמי� באו לכא� בנושא . רק הערה קטנה לפני שעומדי� להצבעה :חמו�יהודה ב�

כול� דיברו על יחס אחד . את היחס הזה לא קבלנו מא  אחד. י בינוישל פינו

ופה אחד לשלוש זה יחס מעולה שזה צרי� להיות הר  . לארבע וחצי וצפונה

  . לא הר  העליו�, התחתו�

  .שיהיה ברור, את הפיתוח אנחנו עושי�  :אייל יוניא�

  .גל יש הערה�א ב�לגי. אני מבקשה שהחברי� לא ילכו,  לפני ההצבעה :חמו�יהודה ב�

אני מניח , רוש� שנוצר אצלי, שוב. זה רלוונטי לגבי חלק מכ�, דקה מזמנכ�  :גל�גיא ב�

יש הצעות לסדר . אני לא רוצה לפרש מה הנסיבות, שוב, שיש, שהוא מוטעה

 גולדמ� מחפשי� ר"דאני ועמיתי לסיעה . שה� מוגשות וה� פשוט לא נידונות

שיכול להיות שהנושא הוא , הצעה לסדר במאי לדיו� לאיזה שהיא 14 �מ

עד סו  הקדנציה .  התיישנות אי� על הצעות לסדר. קיקיוני אבל טר� נדונה

. אני יודע שיש עדיפות לחבר האופוזיציה המכובד. אני יכול לנדנד על זה

אני . דיברו את� על שתי האחרונות שהוגשו בטווח שלפני חודש ושבועיי�

  .צי שנה שטר� נידונומדבר את� על הצעות שלפני ח

  .ה� יועברו לועדת כספי� :חמו�יהודה ב�

  .וג� בה לא דנו כבר חצי שנה, אני חבר בה. א, ע� כל הכבוד, אני אומר:   גל�גיא ב�

  .בישיבה הבאה דני� בה: חמו�יהודה ב�
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אני מבי� את העדיפות שניתנת לנציג הבודד באופוזיציה ומתוק  העובדה זה   :גל�גיא ב�

היא לא , היא עדיפות על פני אחרי�, בל העדיפות כשמה כ� היאא. הכרחי

  .באה להחלי  לגמרי את ההצעות לסדר שמגישי� חברי המועצה

אני אמרתי ל� עוד לפני הישיבה שנתתי הנחיה , גיא, גיא ידידי.   תודה רבה :חמו�יהודה ב�

, היו� במזכירות שיכניסו את ההצעות האלה לועדת הכספי� הקרובה

  .תודה גיא. ות האלה יכנסווההכנס

לצור� .  (ירי� את ידו? מי בעד. 'רגב'הסכ� ע� חברת ? 7מי בעד אישור סעי  

  ).  הפרוטוקול יצאו מספר אנשי�

  הצבעה

, אברה� מולה, סיימו� גולדמ�, גל�גיא ב�, יפתח אלגוב,  קובי  אוחיו�:בעד

  . חמו�בני כברה ויהודה ב�, יש'בוקי צ, רינה פז, עמוס גבריאלי

  

  בינוי/בפרוייקט פינוי' רגב'ההסכ� ע� חברת את  מחליטי� לאשר: 178'  מסהחלטה

  .המצור. לפרוטוקול

  

8    .�  : הסכ� ע� משרד השיכו�– בינוי /גורדו� פרוייקט פינוי�מתח� ששת הימי

. ירי� את ידו? מי בעד.  הסכ� ע� משרד השיכו�? 8.  מי בעד אישור סעי  מס :חמו�יהודה ב�

  .תודה רבה. פורו�אותו 

  הצבעה

, אברה� מולה, סיימו� גולדמ�, גל�גיא ב�, יפתח אלגוב, קובי  אוחיו�: בעד

  . חמו�בני כברה ויהודה ב�, יש'בוקי צ, רינה פז, עמוס גבריאלי

  

  בינוי/ את ההסכ� ע� משרד השיכו� בפרוייקט פינוימחליטי� לאשר    :179'  מסהחלטה

                                                                                                           .המצור. לפרוטוקול

  

  

  

  יהודה ב� חמו    אייל יוניא�
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  ראש העיר   ל העירייה "מנכ

  מ� המניי�ריכוז החלטות מועצה 
 �  05/0207/מיו

  
  

 המצור. 5/0/130  מחליטי� לאשר פרוטוקול ועדת כספי� מיו� :172' החלטה מס

  .לפרוטוקול

  

  

 המצור. 05/0110/  מאשרי� את פרוטוקול ועדת נכסי� מיו� :173' החלטה מס

  .לפרוטוקול

  

  

  . המצור. לפרוטוקול05/0118/       מאשרי� פרוטוקול ועדת שמות מיו�  :174' החלטה מס

  

לשירותי בריאות ' צבר'   מחליטי� לאשר פה אחד הקצאת נכס בג� :175' החלטה מס

  . 'שלוותה'ללית עבור בית חולי� כ

  

  . מחליטי� לאשר את הסכ� החכירה המצור. לפרוטוקול:176' החלטה מס

  

 באזור התעשייה 7607על מנת לעודד בנייה חדשה בחלקות השונות בגוש  :177' החלטה מס

  2/1/2003שהעירייה חוכרת ממנהל מקרקעי ישראל על פי הסכ� מיו� 

בא לאשר לחוכרי המשנה אשר ימלאו את כל ס�מחליטה מועצת עיריית כפר

התנאי� המצטברי� המפורטי� להל� לרכוש מהעירייה את זכות החכירה 

  .  הראשית ממנהל מקרקעי ישראל

חוכר המשנה חתו� על חוזה חכירת משנה בנוסח המקובל בעירייה .  1  

יחתו� על החוזה כאמור עד , 1/1/2001לתקופת חכירה חדשה שנחת� ביו� 
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  .חר מתשעי� יו� מיו� קבלת החלטה זולא יאו

 בנייה חדשה על פי 31.12.2006חוכר המשנה ישלי� עד ולא יאוחר מיו� .   2  

 לשטחי� מסחריי� ושטחי 1/1/2003היתר בנייה כדי� שהוציא לאחר יו� 

.  משטח החלקה שחכר חוכר המשנה50% –שירות לגודל של לא פחות מ 

  .4 קבלת טופס לצור� תנאי זה החתמת בנייה פירושה

ר קרקע "ח לכל מ" ש430חוכר המשנה ישל� דמי היוו� בסכו� של .  3  

במידה . מ כדי�"בתוספת מע, המוחכרת לחוכר המשנה על ידי העירייה

וחוכר  המשנה ישל� דמי חכירה שנתיי� לפני השלמת הבנייה בגי� התקופה 

ו� דמי מסכ, כאמור, יהיה זכאי לקזז את תשלומיו, 1/1/2001החל מיו� 

  . ההיוו�

מובהר בזאת כי הבנייה חייבת להיות מבנה חדש וכי החלטה זו אינה חלה 

  .על עבודות שיפו� של מבנה קיי�

הזכות המוענקת לחוכרי המשנה כאמור לעיל מתווספת לזכויות של כל 

חוכרי משנה על פי חוזה חכירת משנה חדש שנחת� בינו לבי� העירייה 

  .אה לגרוע מה� ואינה ב1/1/2001לאחר יו� 

  

  

  

בינוי /     מחליטי� לאשר את ההסכ� ע� משרד השיכו� בפרוייקט פינוי:179' החלטה מס

  .                                                                                                         המצור. לפרוטוקול
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  :נספח א

  ה"תשס,                שבט' כב       
  2005,                    פברואר1      
  2005�0001�508    :  אסמכתא       
    

  1�410: תיק 

  

 

  200510�/1522/' פרוטוקול מס
  
  )30.01.2005(ה "שבט תשס'' כ, מישיבת ועדת כספי� מיו� ראשו�

 
  

 �  ראש העיר    יהודה ב� חמו    משתתפי
  ראש העיר /ד יעקב אוחיו�         ס"עו     :ועדה חברי 

  ראש העיר /ס    בנימי� כברה
      חבר הועדה    אריה אברה�

  חבר הועדה     גיא ב� גל
  חבר הועדה     ר אמיר גבע"ד
   חבר הועדה  ד עמוס גבריאלי"עו

    חבר הועדה    יצחק יואל 
  רינה פז                         חברת הועדה      

  
 �        חבר הועדה  � גרנות           אבינוע    :חסרי

   חבר הועדה  יש           'ר בוקי צ"ד
  

 �  סג� ראש העיר   ר סיימו� גולדמ�"ד    : מוזמני
  

�   ל העירייה"מנכ           אייל יוניא�    :נוכחי
  גזבר העירייה    דני בוסטי�

  
        

  
  

�  על סדר היו

 
 . רי�"אישור תב .1

 . העירוניי�שימוש אגודות ספורט במשרדי מתקני הספורט .2

  . דוח רבעוני .3

 
 

  



  07/02/05    מועצה מן המניין

  הרי שהנוסח המחייב הוא זה המצוי בידי העירייה, לבין נוסחו כפי שמופיע במשרדי העירייה, האתר אשר הופק באמצעות פרוטוקול נוסח הןבמקרה של אי התאמה בי

  

39

�2�  
  

  החלטות
   :56' החלטה מס

  : רי� כדלקמ� "מחליטי� לאשר התב
  

 ח"כ בש"סה מקור המימו� ש� הפרוייקט 
ח משרד " ש500,000 �כ הדרי�' שכ, הקמת ג� ילדי� .1

החינו� והיתרה קרנות 
 הרשות 

581,000 

הגדלת �קירוי מכו� הטיהור .2
 ר"תב

ו הלוואה א/קרנות הרשות ו
 ממנהלת הביוב

   1,500,000תוספת 
  5,157,000כ "סה

 –מנהרה בציר ב� יהודה  .3
 תכנו� ראשוני

משרד התחבורה  2 600,000
 קרנות הרשות 2 258,000

עלות הפרוייקט שאושר (
 א� משרד 1,285,714

התחבורה הקצה השתתפות 
  )70%של 

858,000 
 קרנות הרשות ש אלבר"ת .4

  יובמילווה ממנהלת הב
 כ"סה

2,500,000 
3,000,000  
5,500,000 

מערכות מיצג והדמיה  .5
 )'הערה א(לצרכי� עירוניי�  

 100,000 השבחה או מלווה מהשבחה

 תיקו� –צביעת ארונות סע   .6
 ר"תב

   279,000תוספת  קרנות הרשות
 379,000כ "סה

' ביטו� ואזעקה בכספת מח .7
 הבטחו�

  15,000 קרנות הרשות

8. 
  בית העלמי�פיתוח

 
או מת� /קרנות הרשות ו

 7,000,000 זיכיו� 

  קרנות הרשות  הגדלה–שער העיר  .9
  השתתפות יזמי�

 כ"סה

3,500,000  
1,000,000  
4,500,000 

קונסטרוקציית מתקני  .10
 'שלב א/הפארק

 266,000 קרנות הרשות

11.  �הערה (ריהוט מוסדות חינו
 ) 'ב

 300,000 קרנות הרשות

קרנות הרשות או מלווה   להפקעות מימו� .12
 מהרשות

100,000 

  
   : הערות

  
פרוייקט . ר מערכות מיצג והדמייה יכלול מיצג בנושא המוסיקה והמתנדבי�"תב  )א

  . האוניברסיטה שנכלל בתכנית יבוצע על ידי החברה הכלכלית

יש לבדוק את עודפי הציוד והריהוט שיווצרו בעקבות סגירת מוסדות חינו�   )ב
 . ת ציוד חדשבטר� רכיש

יש ליצור קשר ע� גורמי� במשרד החינו� וביטוח לאומי להנגשת נכי� במוסדות   )ג
 . החינו� ולכלול את ביצוע העבודות בתכנית שיפוצי הקי� הקרובי�

  

�2�  
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2.  � .שימוש אגודות ספורט במשרדי מתקני הספורט העירוניי

  :  57' החלטה מס  

 25%מתקני הספורט בשיעור מאשרי� תשלו� אגודות בדומה לתשלו� עבור 
  . מהסכו� שנקבע בשמאות

  

   .דוח רבעוני   .3

הדיו� בדוח הרבעוני לא התקיי� ומיד לאחר הכנת הדוח לרבעו� הרביעי יתקיי� דיו� 
  .כנדרש

  

  

  

  

 

  

  
 אייל יוניא�

 ל העירייה "מנכ
 יהודה ב� חמו 

 ראש העיר 
  
  

 �  ' ________________ספרוטוקול מ_____________  התאשר בישיבת מועצה מיו
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  :נספח ב
        הההה""""תשסתשסתשסתשס, , , , שבטשבטשבטשבט' ' ' ' יייי    
        2005200520052005, , , ,  ינואר ינואר ינואר ינואר20202020    

        2222    ––––ה ה ה ה 
        

        פרוטוקול ועדת נכסי�פרוטוקול ועדת נכסי�פרוטוקול ועדת נכסי�פרוטוקול ועדת נכסי�
        05/05/05/05/1/1/1/110101010/' ' ' ' גגגגשהתקיימה ביו� שהתקיימה ביו� שהתקיימה ביו� שהתקיימה ביו� 

        

        ר הועדהר הועדהר הועדהר הועדה"""" יו יו יו יו–    אב  ח  משהאב  ח  משהאב  ח  משהאב  ח  משהמר מר מר מר         ::::השתתפוהשתתפוהשתתפוהשתתפו
         סג  ראש העיר וחבר הועדה  סג  ראש העיר וחבר הועדה  סג  ראש העיר וחבר הועדה  סג  ראש העיר וחבר הועדה ––––ד יעקב אוחיו  ד יעקב אוחיו  ד יעקב אוחיו  ד יעקב אוחיו  """"עועועועו                                                                                                            

        

        ר הועדהר הועדהר הועדהר הועדה חב חב חב חב–    יצחק יואליצחק יואליצחק יואליצחק יואלמר מר מר מר                 ::::נעדרונעדרונעדרונעדרו
         חבר הועדה חבר הועדה חבר הועדה חבר הועדה––––          סיימו  גולדמ            סיימו  גולדמ            סיימו  גולדמ            סיימו  גולדמ                                                                      

        
         מבקר העירייה מבקר העירייה מבקר העירייה מבקר העירייה––––אליעזר פיירשטי  אליעזר פיירשטי  אליעזר פיירשטי  אליעזר פיירשטי                  ::::נכחונכחונכחונכחו

        נכסי� ומזכירת הועדהנכסי� ומזכירת הועדהנכסי� ומזכירת הועדהנכסי� ומזכירת הועדה' ' ' '  מנהלת מח מנהלת מח מנהלת מח מנהלת מח–ד אילה זיו ד אילה זיו ד אילה זיו ד אילה זיו """"עועועועו                                                        
        הגביההגביההגביההגביה' ' ' '  מנהלת מח מנהלת מח מנהלת מח מנהלת מח––––דבורה הררי דבורה הררי דבורה הררי דבורה הררי                             

        הועדההועדההועדההועדה ומרכזת  ומרכזת  ומרכזת  ומרכזת נכסי�נכסי�נכסי�נכסי�' ' ' '  מנהלת מח מנהלת מח מנהלת מח מנהלת מחגניתגניתגניתגנית ס ס ס ס–קי סבירוני קי סבירוני קי סבירוני קי סבירוני ''''גגגג' ' ' ' הגבהגבהגבהגב                                                    
        

  סדר יו� סדר יו� סדר יו� סדר יו� 
  

  

 בשיכו  עליה להעברת זכויות דיירות מוגנת 5%6'  בקשת הדייר המוג  בחנויות מס .1
  .בו%למטרת ניהול חנות כל, מהדייר

        . '50,000הינו , בהתא� לתצהירי� שהוגשו, הסכו� הכולל של העיסקה

 

להצבת מכונות למימכר " וראייטי" בקשת זכייני� שוני� מטע� ארגו  – וראייטיוראייטיוראייטיוראייטי .2
        .מתקי� במבני� עירוניי� שוני�מ

 

  . בקשה לקבלת מקלט לצור( פעילות החברה– החברה להגנת הטבעהחברה להגנת הטבעהחברה להגנת הטבעהחברה להגנת הטבע .3
אשר החוזה לגביו הסתיי�   , 9אלחריזי ' החברה פעלה עד כה במבנה ברח

  .31/12/04ב
  .אלחריזי לשימוש הרשות למלחמה בסמי�' העיריה זקוקה למבנה ברח

 

  .30/10/2004הסתיי� ב , כרת הנוכחית החוזה ע� השו– מזנו  ליד משרד הרישוימזנו  ליד משרד הרישוימזנו  ליד משרד הרישוימזנו  ליד משרד הרישוי .4
  .קיימי� חובות ביחס לנכס

  . הודיעה כי אינה מעוניינת לחדש את חוזה השכירותהשוכרת
  . תחזוקת מבני� כתב כי יש להרוס את כל המבנה'  מנהל מח

 

 39'  בקשת הארגו  להעמיד לרשותו את מקלט מס– ארגו  גמלאי התעשיה האוויריתארגו  גמלאי התעשיה האוויריתארגו  גמלאי התעשיה האוויריתארגו  גמלאי התעשיה האווירית .5
  קפלנסקי ' ברח

 

  . בקשה לקבלת מקלט לפעילות חברתית ותרבותית%זו זו זו זו חוג חחוג חחוג חחוג ח .6

 
 /..2  
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מבקש להוסי- לחוזה השכירות את בתו כשוכרת ,  בשוק ויצמ 11' בעל חנות מס .7
  .נוספת

 

 .'ת חוגי ברידגבקשה לשכור מהעירייה מקלט למטר .8
  
  

  ::::דיו  והחלטותדיו  והחלטותדיו  והחלטותדיו  והחלטות
  

  . עליה' דייר מוג  בשתי חנויות בשוק העירוני בשכ––––    1111סעי- סעי- סעי- סעי- 
  ..לאחרדייר נכנס ביחס להעברת זכויות הדייר המוג  שלו /הגיש תצהירי דייר יוצא

  
  : אפשרויות3בפני העירייה יש   ::::אילה זיואילה זיואילה זיואילה זיו

  
  .  להודיע כי היא מעוניינת להחזיר לחזקתה את הנכס::::''''אפשרות אאפשרות אאפשרות אאפשרות א
  . '30,000ס( של תשל�  העירייה , במקרה זה
  .העירייה תוכל להשכיר את הנכס בשכירות חופשית, לאחר מכ 

  
  .  להודיע כי היא מסכימה להעברת הזכויות המבוקשת::::''''אפשרות באפשרות באפשרות באפשרות ב
וכ  תמשי(  ,  '20,000העירייה תקבל תשלו� חד פעמי  ס( של , במקרה זה

        . לחודש '145לקבל שכר דירה מהדייר המוצע בס( 
        

או לחלוק על זכות הדייר היוצא לדמי מפתח או ,  לא לתת תשובה::::''''אפשרות גאפשרות גאפשרות גאפשרות ג
  . או חלוקת� סכומ�

הזכות בידי הדייר היוצא לפנות לבית הדי  לשכירות בבקשה , במיקרה זה
  .שיפסוק בנושא

  
מועצת העיר לאשר את הבקשה ולאפשר לדייר המוג  להעביר  בפני להמלי/        ::::החלטההחלטההחלטההחלטה

  .י התצהירי� שהוגשו לעירייה"ר המוצע עפזכויותיו לדיי
  .לעירייה כדמי מפתח ' 20,000ההסכמה מותנית בתשלו� ס( של 

        
לאפשר לה� להציב " וראייטי" דיו  בפניית זכייני� שוני� מטע� ארגו  %  וראייטי  וראייטי  וראייטי  וראייטי ––––    2222סעי- סעי- סעי- סעי- 

  .מכונות קטנות לממכר ממתקי� במבני עירייה שוני�
  . והשאר מועבר כעמלה למציבי המכונות"וראייטי"חלק מהפדיו  הינו תרומה ל

        
אשר תתייחס , לבקש מהיועצת המשפטית לעירייה חוות דעת משפטית בנושא  ::::החלטההחלטההחלטההחלטה

  :לשני היבטי�
  

    באישור להצבת מכונות משו� תמיכה של העירייה הא� אי. 1   
  ".וראייטי"    ב

  
  ?הא� אי  באישור כזה משו� העדפת וראייטי על פני גופי� אחרי�. 2   

  
  

 /..3  
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 החוזה לפיו נתנה העירייה לחברה להגנת הטבע רשות –  החברה להגנת הטבע החברה להגנת הטבע החברה להגנת הטבע החברה להגנת הטבע––––    3333סעי- סעי- סעי- סעי- 
  . הסתיי�–גאולי� ' שימוש במבנה בשכ

 22/12/04ורה חלקית בישיבתה מיו� הועדה להקצאת קרקעות ומבני� לא תמורה או בתמ
  :המליצה

  
  .9אלחריזי ' לא לאשר לחברה להגנת הטבע להישאר במבנה ברח. 1
  
  . לעבור למקלט מבי  המקלטי� הפנויי� בעירלחברה להגנת הטבעלאפשר . 2
  

 מופנית הבקשה למת  ,סני- החברה להגנת הטבעפעילות על מנת לאפשר המש( , לפיכ(
  .רשות שימוש במקלט

  
 בהתא� לנוהל  לחברה להגנת הטבע לשכור מהעירייה מקלט מאשרי�   ::::החלטההחלטההחלטההחלטה
  .מקלטי�

  .ור מקלטתילאיפעלו                       מחלקת נכסי� בשיתו- נציגת החברה להגנת הטבע    

 
 השוכרת הודיעה למחלקת הנכסי� כי אינה מעוניינת –  מזנו  ליד משרד הרישוי מזנו  ליד משרד הרישוי מזנו  ליד משרד הרישוי מזנו  ליד משרד הרישוי––––    4444סעי- סעי- סעי- סעי- 

  . אשר הסתיי� לאחרונה,כירותלהארי( את חוזה הש
  

  .ד וארנונה"בגי  שכ ' 25,000קיימי� חובות בס(     ::::דבורה הררידבורה הררידבורה הררידבורה הררי

 
  לא להארי( את חוזה השכירות ביחס ו , בקשת השוכרתמאשרי� לפעול לפי. א  ::::החלטההחלטההחלטההחלטה

  .ד פינוינכסי� תתא� מוע'  מח.שליד משרד הרישוי למזנו                                 
  

 מיכאל מר  –בהתייחס למכתב מנהל המחלקה לאחזקת מבני ציבור .                ב           
  זלדי  

מ לקבל "מחליטי�  לפנות למהנדס הרשות ע, בדבר אי כשירות המבנה                              
  חוות 

  ".וכ מבנה מס"המבנה כעל והא� יש צור( להכריז , דעתו בנושא                              
  

   חברי� תושבי 200 % בארגו  ישנ� כ–  ארגו  גמלאי התעשיה האווירית ארגו  גמלאי התעשיה האווירית ארגו  גמלאי התעשיה האווירית ארגו  גמלאי התעשיה האווירית––––    5555סעי- סעי- סעי- סעי- 
  .מבקשי� להקצות לה� מקו� שישמש כמועדו , סבא%כפר

 
  לקהילה   ר לצור( קבלת החלטה ולא ברור הא� הארגו  תור�חסר חומ  ::::החלטההחלטההחלטההחלטה

  : לפיכ(, סבא%                          בכפר
  

ובפרט פעילות , לבקש מהארגו  מסמ( בו יפורטו פעילויות הארגו .         א                  
  לטובת 

  .)בא� ישנה(סבא %                               תושבי כפר
     
  תו( , , ר ארגוני המתנדבי� בעיר"לבקש חוות דעת מיו.                     ב       

לשאלה הא� ארגו  גמלאי התעשיה האווירית תור� התייחסות                                
  לתושבי 

  .סבא%כפר                               
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קשי� מקו� למפגשי� מב, סבא% תושבי כפר– ))))חוג זוגות נשואי�חוג זוגות נשואי�חוג זוגות נשואי�חוג זוגות נשואי�((((        """" חוג חזו חוג חזו חוג חזו חוג חזו––––    6666סעי- סעי- סעי- סעי- 
  . זוגות40 %בחוג חברי� כ, חברתיי�

 
  .  בהתא� לנוהל מקלטי�"לאשר השכרת מקלט לחברי חוג חזו  ::::החלטההחלטההחלטההחלטה

  .                       מחלקת הנכסי� תפעל למציאת מקלט הול�    
  

 .ויצמ  בשכירות שאיננה מוגנת' ברח בשוק העירוני 11'  שוכר מהעירייה חנות מס–7777סעי- סעי- סעי- סעי- 
  ..מבקש שלחוזה תצור- ג� בתו , קראת חתימה על הארכת חוזה השכירותל
  

   בשוק ויצמ  11' של חנות מסלאשר בקשת הדייר לצר- לחוזה השכירות   ::::החלטההחלטההחלטההחלטה
  .ג� את בתו                            

 
  .'בקשה לשכור מהעירייה נכס למת  שעורי ברידג––––    8888סעי- סעי- סעי- סעי- 

  .'ות ברידגמנהלת תחרויו  ' מלמדת ברידגהמבקשת
  .ר" מ100מבנה בגודל לשכור מבקשת 

  
  .לאשר את הבקשה  ::::החלטההחלטההחלטההחלטה

   המבקשת                      מחלקת הנכסי� תפעל לאיתור מקלט שיתאי� לצרכיה של     
 .מקלטי� הוא יושכר בהתא� לנוהל , וימצא מקלט כזה במידה                           

 
  
  
  
  
  
  
  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
____________________________________________________________________________________        

                                                                                              משה אב  ח                                                                                       משה אב  ח                                                                                       משה אב  ח                                                                                       משה אב  ח 
        ר ועדת נכסי�ר ועדת נכסי�ר ועדת נכסי�ר ועדת נכסי�""""                 יו                 יו                 יו                 יו                                                                                                                                                                                                                                                                                
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  :נספח ג
  חברי       מועצה                

                   =========  
    2005,  ינואר27                    

  052 �ווש                     
  
  

  לכבוד
  יהודה ב� חמומר 

  ראש  העיר
======  

  
  ,שלו� רב

  
  

  4' פרוטוקול וועדת שמות מס: הנדו�    
  
1.    �  :בהשתתפות, 2005 ינואר 18ישיבת וועדת שמות התקיימה בתארי
  
  ר הוועדה" יו�  רינה פז     
   חבר וועדה�  משה אב� ח�     
   חבר וועדה�  אברה� מולה    
     

  עירייה מבקר ה– אליעזר פיירשטיי�    : נוכח
  

  ,    שמעו� פר2, אבינוע� גרנות, ד יפתח אלגוב"עו, ד עמוס גבריאלי" עו :נעדרו     
  .גיא ב� גל,                         יואל ברו3

  
  
2.  �  �:על סדר היו
  

  .ל"הנצחת יצחק שלו� ז  .א           
  
  .ס סאלד למת� ש� לגינה ציבורית"פניית מנהלת ביה  .ב    
  
  .רד גדעו� להחלפת ש� רחוב שמחוני אס בקשת מר מו  .ג    
  
  .ל"ש אביה ישראל ישעיהו ז"פניית נעמה ישעיהו להקמת בית ע  .ד    

      
  

                    /..2  
  
  
  
  
  



  07/02/05    מועצה מן המניין

  הרי שהנוסח המחייב הוא זה המצוי בידי העירייה, לבין נוסחו כפי שמופיע במשרדי העירייה, האתר אשר הופק באמצעות פרוטוקול נוסח הןבמקרה של אי התאמה בי

  

46

                                                 �   2     �  
  
  �:להל� המלצות הוועדה  .3
  
  ל"הנצחת יצחק שלו� ז  .א
  

משמש את שני בתי הספר "  הרצוג–רבי� "רט אול� הספו  :החלטת הוועדה
  .סבא�התיכוניי� לפעילויות ספורט למינה� וג� את קבוצת הכדורסל הפועל כפר

ס "קיימת פינת הנצחה לזכרו בביה, ל"לאור הערכה הרבה לפעילותו של יצחק שלו� ז
  ".הרצוג"ש "התיכו� ע

  .אי� הוועדה מוצאת מקו� לשינוי ש� האול�, על כ�
  
  .ס סאלד למת� ש� לגינה ציבורית" מנהלת ביהפניית  .ב
  

י תלמידי "הוועדה החליטה לבחור באחת ההצעות שהוגשו ע  :החלטת הוועדה
איל� וסימטת �הנמצאת בפינת הרחובות בר, ס סאלד  ולקרוא לגינה הציבורית"ביה

  ".ש הנרייטה סאלד" ג� ע–אנוש 
  
  ."שמחוני אס."בקשת מר מורד גדעו� להחלפת ש� רחוב   .ג
  

אלא להוסי  , הוועדה לא רואה מקו� להחלי  את ש� הרחוב  :החלטת הוועדה
  . רחוב האלו  אס  שמחוני– על השלט אלו.את התואר 

  .ש הרב שמחה אס " רחוב ע–יצויי� כי על השלט של רחוב שמחה אס  כתוב 
  
  .ל"ש אביה ישראל ישעיהו ז"להקמת בית ע, ישעיהו פניית נעמה  .ד
  

לכ� , ל"וועדה מוקירה ומעריכה את פועלו של ישראל ישעיהו זה  :החלטת הוועדה
ש ישראל " רחוב ע–סבא �לקרוא רחוב על שמו בשכונת עליה בכפר, מצאה לנכו�

  .ל"ישעיהו ז
  .אי� בסמכות הוועדה לטפל בהקמת בתי� לזכר� של אישי�

  
  י הוועדה לבוא בדברי� ע� נציג משפחת "חבר הוועדה משה אב� ח� הוסמ� ע  .4
  .לקבלת אישור להנצחתו, ל"רחבע� זאבי ז    
  הראה לו את , ל"משה אב� ח�  מדווח כי נפגש ע� בנו של רחבע� זאבי ז    
  .מקו� ההנצחה וקיבל את אישור המשפחה להנצחה    
  
  .אבקש� להעביר הפרוטוקול לאישור במועצת העיר  .5
  
   רינה  פז                    
     חברת מועצת העיר                      
  ר  וועדת  שמות"   ויו                   

  :העתק
  ל העירייה" מנכ�ח אייל יוניא� "רו

   מבקר העירייה% אליעזר פיירשטיי   
   גזבר העירייה%דני בוסטי  

  חברי הוועדה


