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ההסכמי� שנשלחו .  י� לישיבת המועצה מ� המניי�ערב טוב וברוכי� הבא: חמו�יהודה ב�

אליכ� בישיבת המועצה הקודמת עברו מספר תיקוני� לבקשת החברי� 

ל החברה "נמצא אתנו ג� אלו� ויינגרט� מנכ. ולאור הערות של מספר חברי�

  .בבקשה, יציג את הנושא אייל יוניא�. הכלכלית שיוכל להוסי  על הכתוב

  :הסכ� השילוט.   א

 המהות .פרסו� ושילוטלגבי . של תקציב השילוטההסכ� הראשו� זה הסכ�   :יוניא�אייל 

. של ההסכ� בעצ� מדברת על זה שיש הסכמי� קיימי� היו� ע� זכייני�

לגבי ההסכמי� הקיימי� החברה הכלכלית בעצ� חסכה לעירייה את 

והחברה הכלכלית .בעצ� אז ביטלנו שתי משרות. העלויות של מדור השילוט

היא בעצ� תקבל רק החזר . קבל עבור מצבת השילוט הקיימת כל עמלהלא ת

 אנחנו רואי� כא� מה העלויות שלגביה� היא 5.1בסעי  . הוצאות משפטיות

על ההסכמי� .  ההסכ� השני בקוב�, זה הסכ� השילוט. תקבל עמלות

אנחנו רואי� את זה . הקיימי� יש כא� נספחי� שצורפו מה זה כולל בדיוק

לגבי המתקני� האלה לא תתקבל . ה זה מתקני פרסו� קיימי� מ4בסעי  

לקבל מתקני פרסו� חדשי� שה� בעצ� יוזמה של החברה . שו� עמלה

כשאני . 1.11זה סעי  .  אחוז עמלה40על זה ה� אמורי� לקבל , הכלכלית

  .  מציי� שהעמלה לא כוללת את אגרות השילוט אלא על דמי הזיכיו� בלבד

אותה ,  לאחר שלוש שני�11.2 אחוז בסעי  30 �ירידה ליש כא� , מעבר לזה  

בעצ� כא� אנחנו מדברי� על דמי יזו� .  אחוז30 � אחוז יורדת ל40עמלה של 

צרי� להבי� שהחברה הכלכלית תלויה בעירייה מאחר וה� לא יכולי� .   בלבד

, זה צרי� לעבור ועדת שילוט. ליזו� שלטי� חדשי� אלא באישור העירייה

צרי� שזה יהיה מתאי� מבחינת , ל היתר של אג  ההנדסהצרי� לקב

ואכ� החברה . שזה יהיה מתאי� מבחינת ארכיטקטונית, הקריטריוני�

בחלק� כמוב� . הכלכלית הגישה בקשה למספר שלטי� עכשיו ברחבי העיר

יש .  וגאס�סבא ללאס�על מנת לא להפו� את כפר, בחלק� אושרו, לא אושרו

  ?שאלות

לא שמתי , הא� זה.  אחוז שה� מעבר לשלוש שני�30 � אחוז או ה40 �הלגבי   :בני כברה
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הא� מה שקובע זה מספר השני� שחולפות או יש . לב ואני מבקש הבהרה

  ?או לחוזה שנחת� ע� חברה, איזה פרמטר נוס  שנוגע לזיכיו� של חברה

  .לא  :אייל יוניא�

  ?רק לשלוש שני�  :בני כברה

  . אחוז30 תפחת עמלת הניהול ותעמוד על 1.1.2008. לשלוש שני�  :אייל יוניא�

  ?בלי קשר לזכייני�  :בני כברה

ובעקבות זה אני חידדתי את , השאלה של� טובה ושאלת אותה ג� אז  :אייל יוניא�

א� היו� יש נגיד מאה שלטי� , אחת. אתה שאלת אז שתי שאלות. ההסכ�

 ה� יקבלו הא�. במכרז הקיי� ומחר יוצאי� למכרז חדש כי המכרז הסתיי�

המתקני� הקיימי� , זאת אומרת. התשובה היא לא? על המכרז החדש עמלה

ג� א� יצאו . כי זה משהו שקיי�. לעול� ועד לא מקבלי� עליה� עמלה

שאלת אז א� המאה שלטי� היו� . למכרז חדש ה� לא מקבלי� על זה עמלה

לא זה . 80 שקל ומחר במכרז החדש אני אקבל עליה� 100אני מקבל עליה� 

זאת . אני הול� מהמצבת של השלטי�, משנה כי אני לא הול� מהכס 

  .זה לגבי זה. העמלה היא לא תתקבל בכל מקרה, אומרת

  .שאלות :חמו�יהודה ב�

  ?11.4בעיקר , 11.  לבי� סעי  מס5מה ההבדל בי� סעי    :אריה אברה�

צ� יצורפו רק כא� אתה מגיע דר� החוזי� עצמ� שבע, זה שניה� קיימי  :אייל ינויא�

כא� מפרטי� את ששת . כא� אתה רואה ששת החוזי� הקיימי�. כנספי�

את התארי� שלה� ואת התוק  שלה� שה� מצורפי� , החוזי� עצמ�

ה� . מה כוללי� החוזי� האלה,  בעצ� יש את הכמות11ובסעי  . כנספחי�

זה כא� .   מכווני תנועה62, כוללי� ארבעה שלטי פרסו� מדג� טלוויזיה

  .בששת החוזי� מה מתקרא הפרסו�מפרט 

 11שלטי� חדשי� שלא פורטו בסעי  : בגלל זה אמרתי על הסעי  האחרו�  :אריה אברה�

  .וכל יוזמה חדשה של החברה בעניי� שילוט

  .נכו�  :אייל יוניא�

  ?היוזמה החדשה זה בכלל בתו� הקוד�? מה היוזמה החדשה: אריה אברה�
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 אחוז זה רק על 40. יש מתקני פרסו� קיימי�. י�מחלקי� את זה לשני. לא  :אייל יוניא�

  .זה רק על חדשי�, יוזמה

  ?אז למה נמצא ג� על יוזמה פה  :אריה אברה�

  ?1אתה מסתכל על הרישא של סעי    :אייל יוניא�

שלטי� חדשי� שלא : שורה לפני הסו . 11.1אני מסתכל על הסו  של סעי    :אריה אברה�

ואני מדבר על . ה של החברה בעניי� שילוט וכל יוזמה חדש11.1פורטו בסעי  

�  . עמלה בייעו

 וכל 11.1מתקני שילוט חדשי� שלא פורטו בסעי  ? איפה אתה רואה את זה  :אייל יוניא�

א� . מתקני שילוט חדשי� שלא פורטו.  'א.11.1הכוונה לסעי  . יוזמה חדשה

 מס� כל התגמולי� שיתקבלו:  הוא אומר11.1תראה את הרישא של סעי  

רק ? אתה רואה.  אחוז40בקשר ע� מתקני פרסו� חדשי� העמלה תהיה 

  .זה הכוונה? אתה רואה את הרישא. חדשי�

  .וכל יוזמה חדשה: אז אולי כדאי להוסי : אריה אברה�

  .צרי� לתק�  :אייל יוניא�

מי . בוא ניקח מצב ששלט מסוי� נפל והרג ב� אד� או פצע מישהו, נניח  :יפתח אלגוב

  ?אחראי על זה

ההסכמי� היו� מי שמוטב זה .  הזכיי�. יש את החברה ויש את הזכיי�  :אייל יוניא�

  ? נכו�, העירייה

  ?שהעירייה מה, מה זה צרי� להוכיח  :יפתח אלגוב

  . ג� העירייה וג� החברה  :אייל יוניא�

  . מסביר את זה8סעי    :יעקב אוחיו�

  .   מדבר על הפוליסות8סעי    :אייל יוניא�

אי� מצב כזה שיש . סבא�החברה הכלכלית זה זרוע של עיריית כפר, תראו: יעמוס גבריאל

סבא �השאלה היחידה שמעניינת את עיריית כפר... כס  בחברה הכלכלית

.  אל  דולר100א� מחר תיאורטית יש בחברה הכלכלית . היא רק שאלה אחת

הא� החברה ? סבא יכולה לעשות בזה שימוש ציבורי או לא�הא� עיריית כפר

עמותה למע� 'הכלכלית יכולה לקבוע פתאו� שהיא לוקחת את זה לתרומה ל
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והתשובה היא ? כ� או לא? בגלל זיקה כזאת או אחרת לבעלי חיי�' החתול

זה משחק בי� כיס ימי� לכיס . וברגע שככה הדבר אי� בכלל משמעות. לא

אנחנו , לצערנו, אנחנו ג� לא תפקידנו כעורכי די�. שו� משמעות. שמאל

בשביל זה יש פה . להסתכל פה א� יש פה סעי  שמכסה או לא מכסה, להכא

ולכ� השאלה היחידה הרלוונטית היא . יוע� משפטי שמקבל מיליו� שקל בשנה

: הא� החברה הכלכלית יכולה להיות מבחינת הגול� שק� על יוצרו ולהגיד

מאחר וכי� מצב כזה והחברה הכלכלית היא כיס שמאל .  אני לא משלמת

א� . זה הכל התחשבנות. אז אי� לזה שו� משמעות, רייה היא כיס ימי�והעי

שיש לה איזה שהיא עצמאות פיננסית שיכולה לאיי� על , הגזבר חושב אחרת

אבל אנחנו הרי יודעי� שא� . אז צרי� לשקול כל שקל שנותני� לה, רווחי�

 היינו  צריכי� הלוואה מהחברה הכלכלית לגו  ציבורי אחר אז אפשר היה

וכצרי� שהחברה תפתח פארקי�  של העירייה אז החברה . לעשות את זה

אז אני לא . וכשצרי� לתת דוחות חניה אז היא עושה את זה, עושה את  זה

מוצא מה המשמעות הכלכלית של דיו� כלכלי על היחסי� בי� העירייה 

  . אי� לזה שו� משמעות?  לחברה הכלכלית

  .כלכלי... אי� , אני אגיד ל�  :אריה אברה�

  .  אחוז20,  אחוז30,  אחוז40, לא: עמוס גבריאלי

  . אחוז30 או 40לא דיברו על : אריה אברה�

, היא מנהלת יותר טוב, היא יותר מהירה, היא יותר דינמית?  מה זה חשוב: עמוס גבריאלי

השאלה א� יש ניגוד אינטרסי� בי� . זה לא השאלה. יש לה מיליו� יתרונות

הא� יש ניגוד אינטרסי� כלכלי בי� העירייה ,  הכלכליתהעירייה לבי� החברה

 צרי� פה ארבעה חודשי� לעבוד על –א� התשובה היא כ� . לחברה הכלכלית

  . אפילו דקה לא צרי� לדו� על זה–א� התשובה היא לא . ההסכ�

של החברה הכלכלית לא יכול לקחת ... למה אתה מגיע למסקנה שה, עמוס :חמו�יהודה ב�

  ? מנכסי החברה הוא יכול כ� להשקיע למע� הציבורהחלטה שחלק

כי אתה .  והאינטרס של� הוא אינטרס רק ציבור, כי אתה עומד בראשו: עמוס גבריאלי

.  לא אלי יונס עומד ש�. הרי אי� ש� יושב ראש דירקטוריו�, בעצ� מגיע לש�
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ברגע שאתה נמצא . סבא�אתה בראש הדירקטוריו� הציבורי של כפר

 של החברה הכלכלית ואת� עוד אנשי ציבור או אנשי� בדירקטוריו�

וכל השיקולי� של החברה מראש והתקנו� שלה והכל קובע ... שממוני� על 

 אי� –שהכל זה למטרות ציבור ולמטרות כ� וכ� והיא שלוחה של העירייה 

החברה . אני אמרתי את זה פע� ליואל קרול. משמעות כלכלית לקיומה

ולכ� , אי� לה שו� קיו� בלי זה. סבא�עיריית כפרהכלכלית חיה מכוחה של 

ג� יחסי הגומלי� של כל מה שהיא צוברת וכל מה שהיא נותנת היא בזכות 

  .החיות הזאת

, אחת המטרות המרכזיות שהצבנו פה בשולח� הזה לחברה הכלכלית, עמוס :חמו�יהודה ב�

ומראש קבענו שהשנה הזו היא תהיה שנה של בהחלט בדיקת החברה 

היא שהיא לא תשע� רק על השולח� הזה אלא בהחלט תביא ג� , כליתהכל

�ולשמחתי ישנ� יוזמות שהולכות ונרקמות בי� החברה . פרוייקטי� מבחו

, ובינתיי�. הכלכלית לבי� יזמי� פרטיי� שבהחלט אני מקווה מאד שיתבצעו

בקרוב , אבל בהחלט. ובינתיי� רק העירייה נותנת לה� עבודות, אתה צודק

  .יהיו עבודות נוספותמאד 

אנחנו ג� בכוונה תחילה נתנו לה� את העבודות האלה כי ידענו שה� יכולי�   :רינה פז

  .אחרת אי� הצדקה לחברה כלכלית.  לעמוד בזה

אני באמת , ניגוד ענייני�. עמוס, בהתייחס לדברי�  של�. אני רק רוצה משפט  :בני כברה

הוא לא אמר שיש ניגוד ,  השאלההוא העלה את, נכו�. לא רואה ניגוד ענייני�

אי� אני רואה את הבעיה . אז אני מסכי� שבאמת אי� ניגוד ענייני�. ענייני�

כי אני הייתי בי� אלה שכ� סבר שצרי� להסתכל על החוזי� ג� ? בכל אופ�

מצבה של , שמע, כי אני סברתי? ולמה. במכלול שלה� וג� בתוכ� שלה�

, הכס  הזמי� שיש, בוא נאמר, מבחינתהעירייה מבחינת תזרי� מזומני� או 

זה . יש הבדל איפה הכס  נמצא, זאת אומרת. הוא לא משופר כל כ� עדיי�

אבל עדיי� חשוב מאד איפה הכס  הזה , נכו� שזה כיס שמאל וזה כיס ימי�

זה , א� הכס  הזה יושב בקופת העירייה או יושב בחברה הכלכלית. יושב

  .ההבדל
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ס לגירעונות וכדי לא לצמצ� את הפעילויות כדי לא להיכנ, אני סבור  

יכול להיות שיבוא . כמה שיותר מזומני� יכנסו לעירייה, שהעירייה נמצאת

מה זה .  אז בכלל אי� בעיה–יו� ולא תהיה בעיה לעירייה של תזרי� מזומני� 

  ?משנה מאיפה הכס  ימצא

  .עוד הערות, תודה: חמו�יהודה ב�

וודאי שאי� גלגול ענייני� והחברה הכלכלית היא הזרוע ב. אני רק רוצה לומר  :אמיר גבע

יחד ע� זה צריכי� להיות כללי חשבונאות . המבצעת כלכלית של העירייה

יש . בת�כמו שיש בי� חברה לחברה, מסודרי� וכללי התחשבנות מסודרי�

חשוב . לא היו במש� הרבה שני� הסכמי� כאלה. כללי� מסודרי� הסכמי�

יש התחשבנות של טווח . אפילו בטווח הקצר, יזו�לדעת מה נשאר כדמי י

החברה הכלכלית צריכה לנהל את ענייניה הכלכליי� . ארו� ויש של טווח קצר

  .סו  סו  מתחיל להיות סדר. וזה בדיוק הדברי�... באופ� ה

אבל אני כבר מבי� את רוח , אני לא נכחתי בכל הדיו� אי� שהוא התחיל :סיימו� גולדמ�

אני רוצה להגיד שלא רק שהתחלנו לסדר את .  שבני דיברהדברי� לפי מה

. ההתחשבנות המסודרת שלא הייתה עד עכשיו בינינו לבי� החברה הכלכלית

ניקינו את , זאת אומרת. ואנחנו כמעט הגענו לאיזה שהוא טבולה ראסה

  ... ישבנו אי� ספור ישיבות ע�.  כמעט ניקינו את השולח�, השולח�

  ...זי� אלא ברמהלא בחו  :אייל יוניא�

, אני רוצה להגיד לכ�. ברמה של כל מיני דברי� שהיו מהעבר וככה, לא :סיימו� גולדמ�

, אני עכשיו מדבר בכובע של החברה הכלכלית, אנחנו כחברה כלכלית חייבי�

אני חושב שהחברה חייבת להתנהל בצורה . לא בכובע של סג� ראש העיר

, בסדר, ייה הוא לא יכול להיותג� ההסכ� שלה ע� העיר, כלומר. כלכלית

זה לא יכול . אנחנו נית� לכ�, אנחנו כאילו הזרוע הארוכה של העירייה

�ואני מדבר על כל עבודה שחברה . זה חייב להתנהל כלכלית. להתנהל כ

מבצעת עבור העירייה היא צריכה לקבל כס   א� זה רווח יזמי או א� זה 

זה הזמ� אולי להגיד , ני רוצה פהוא.  אחוזי� תמורת השירותי� שהיא נותנת

  .  על אחד החוזי� שאני יודע שיש פה
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  . אנחנו עוברי� חוזה חוזה  :אייל יוניא�

אתה כדי לבדוק כדאות כלכלית . תראה, אמיר. אני חייב להשלי� דבר אחד  :עמוס גבריאל

או כדי לבדוק יחסי� כלכליי� צרי� להסתכל על זה במציאות שהיא מציאות 

  .זה תחו� אחד. סי� או זיקה לא כלכלית בי� גו  אחד לגו  אחרנטולת אינטר

  .אנחנו מקפידי� כל הזמ�  :אמיר גבע

: כשאתה מסתכל על ההסכ� הזה ואתה אומר לעצמ�. ע� כל הכבוד, אמיר :עמוס גבריאלי

מדוע החברה הכלכלית קיבלה את האפשרות להתעסק בשילוט ולא ארבעי� 

?  ת זה לעירייה במחיר טוב יותרחברות אחרות שאולי היו מציאות א

הא� . כי לנו יש עניי� שהחברה הכלכלית תעשה את זה: התשובה היא

בעסקה מרצו� ע� זכיי� אחר היו נותני� לה� את אותו מספר מקומות 

הא� היינו נותני� לה� .  התשובה היא לא בטוח כ� או לא? לתלות שלטי�

ול להיפרד מהעובדה אתה לא יכ. לא בטוח כ� או לא? דמי מימו� כאלה

סבא �המשמעותית מאד שמהותו של הקשר הזה היא בעובדה שעיריית כפר

אחרת אתה לא יכול למדוד . זרוע אחרת שלה, מפעילה בעצ� אג  נוס  שלה

את זה בפרמטרי� של רווח או הפסד נקיי� כמו שאתה מתעסק ע� ספק 

מעות היא המש, אתה לא יכול. שהוא ספק לפינוי אשפה שלא קשור לעירייה

יש איזה שהיא התעלמות ג� ביחסי� שלנו ע� מפעל המי� וג� .  אחרת

  ביחסי� שלנו ע� החברה הכלכלית

  .שונה לחלוטי�, זה הבדל  :אמיר גבע

  ...כי זה שני, זה לא הבדל כל כ� שונה. ת� לי רגע :עמוס גבריאלי

  .אמיר, סליחה :חמו�יהודה ב�

אבל בדברי� שאני סבור שאני לא צרי� , ירה לי אני תמיד שמח שבתיה מסב :עמוס גבריאלי

זה , יש הבדלי� במבנה המשפטי של כל גו . בה� הסבר אני רוצה לומר אות�

  .נכו�

  .מפעל המי� הוא לא הזרוע הארוכה של העירייה  :אמיר גבע

סבא לאור� �אבל בפועל מפעל המי� ביחסי� המסחריי� ע� עיריית כפר: עמוס גבריאלי

ע� ההסכ� שלו עכשיו וג� ע� ההסכמי� וההסדרי� וג� , עשרות שני�
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זה יחסי� בי� . גו  ע� קרבה, מה שנקרא ביחסי� נישואיי�, הוא גו , והכל

אני אומר את זה ... וביחסי� בי� קרובי� לא יעלה על הדעת בכלל. קרובי�

�והיא נכונה . בוא נגיד את האמת כמו שהיא. לסיימו� ואני אומר את זה ג� ל

  . אי� לנו מה לפחד מזה. והיא טובה

  . כשבני עמד בראש מפעל המי� זה לא היו יחסי קרבה :סיימו� גולדמ�

אנחנו צריכי� להיות קפדניי� מאד בחלק . אני חוזר, לכ� אני אומר: עמוס גבריאלי

  . מהדברי�

הא� לחברה . זו שאלה הכי מטרידה. עוד פע�, רק שאלה אחת לדני בוסטי�  

ד אינטרסי� כלכלי ברמה של החלטת דירקטוריו� הכלכלית יכול להיות ניגו

. כי התקנו� שלה� הוא אחר, והתשובה היא לא? סבא�שפוגעת בעיריית כפר

  .גמרנו

התשובה שאמרת שהחברה הכלכלית . צרי� לקחת בחשבו� רק עוד דבר אחד: אבינוע� גרנות

בינה לבי� יז� פרטי צרי� להיות סדר עדיפות , מה שזה אומר. עומדת במבח�

וצרי� להיות לנו אינטרס , לנו כוו� שהמנגנו� של החברה הכלכלית הוא קיי�

צרי� להיות לנו אינטרס , כל זמ� שהוא קיי� והוא צרי� להצדיק את עצמו

לתת לחברה הזאת כמה שיותר פרוייקטי� שיצדיקו בכלל את הקיו� של 

. אנחנו צריכי� לדאוג שהיא תצליח.  המנגנו� של החברה הזאת שעולה כס 

היא לא תוכל להצליח א� לא יהיו לה מספיק פרוייקטי� שבאמצעות� היא 

. יכולה לקיי� את עצמה ולתת את הרווח שיבוא בסופו של דבר לטובת העיר

. זה ההבדל בינה לבי� יז� פרטי שאו שהוא טוב לנו או שהוא לא טוב לנו, לכ�

 קצת יותר ,הייתי אומר, ופה לטווח. א� הוא לא טוב לנו הוא הול� הביתה

�חשוב לנו מאד לבסס אותה כדי שתהיה גו  יציב שבתקורה נמוכה , ארו

א� יהיו . ל וכל הדבר הזה יהיה לה הצדקה"יחסית של מנגנו� ופקידות ומנכ

היא . סבא היא תהיה יותר רווחית�לה עוד ועוד עוד פרוייקטי� בתו� כפר

זה שיקול . יריהיה יותר כס  פנוי להשקעות בתו� הע, תהיה יותר רווחית

  .שצרי� להיות בחוזי� האלה

  ?מה יקרה, אבל א� היא תהיה גרעונית  :ח��משה אב�
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  .זה דיו� משפטי, זה דיו� נוס : אבינוע� גרנות

אנחנו פתחנו פה דיו� על החברה , דבר ראשו�. אני רציתי להגיד שני דברי�  :אריה אברה�

אנחנו . תכנסנו הערבשזה לא מהות הדיו� שאליו אנחנו ה, הכלכלית כ� או לא

בדיו� שדיברנו על הנושא של החברה הכלכלית , דבר שני. דני� היו� על חוזי�

 �אנחנו דיברנו שהעבודות שהיא מקבלת מהעירייה זה יהיה מנוס להמש

הפעילות שלה והוצאתה לכיווני� שוני� וחדשי� שבעזרת� היא לא רק 

. פרוייקטי� האחרי�תצדיק את עצמה אלא תהיה רווחית ותוכל לעזור לכל ה

ואני רואה ג� את הפעילות כמו . העבודות האלה ה� במפורש מנו  להמשכיות

, לכ�. שהיא היו� מתבצעת ואת הכיווני� שלה וזה בדיוק הול� לכיוו� הזה

בואו נתרכז קוד� כל בנושא הזה ונסתכל על הפעילות . שני הדברי�

  .הראשונית כמנו 

רוצה להגיד שבקשר הזה בי� החברה לבי� העירייה אני קוד� כל . סליחה  :דני בוסטי�

אנחנו לפחות בקטע שלנו צריכי� לשמור על כללי משחק וחוקי� מנהלי� 

מה שהיה בעבר שזה נעשה בצורה טריוויאלית כזאת . שמחייבי� אותנו

ובקטע הזה של השיג ושיח הזה אנחנו . שלפעמי� ג� לא היו בכלל חוזי�

  .ומרי� על הכללי� שלנועושי� את זה בצורה מסודרת וש

קח דוגמא בנושא של החוזה . זה נורא פשוט. יש ניגוד אינטרסי�, דבר שני  

בקטע של איזו� . הקטע הזה של השילוט זה הכנסה שוטפת של העירייה. הזה

זה חלק , השימוש במשאב הזה בתו� תקציב העירייה כ� או לא, התקציב

 40א� אתה מעביר , ל� אחוז לחברה חסר 100א� אתה מעביר . מהעניי�

 אחוז לפעילות של העירייה כחלק מההכנסות בתקציב 60אחוז אז יש כבר 

  .השוט 

  . ירי� את ידו? מי בעד לאשר את הסכ� השילוט. תודה: חמו�יהודה ב�

  הצבעה  

, אהרו� זיידנברג, אמיר גבע, אריה אברה�, יפתח אלגוב,  אוחיו�יעקב: בעד

בוקי , רינה פז, ח��משה אב�,  עמוס גבריאלי,סיימו� גולדמ�, אבינוע� גרנות

  . חמו�בני כברה ויהודה ב�, יש'צ
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   שמעו� פר�:נמנע 

  .ההסכ� עבר ברוב קולות  

כל הראייה שלנו בחתימה . לא רציתי להפריע בדיו�,  עמוס, רק מילה לפני כ�  :אייל יוניא�

ופחות , דווקא בגלל מס הכנסה שהיו� תוק  את הדבר הזה, של ההסכמי�

זה כ� לעשות את הדברי� במחירי שוק או לא מרצו� או כ� , בכלל אחרי�

, כי החברה הכלכלית היא חייבת במס? ולמה מס הכנסה תוק  את זה. מרצו�

ואז מה שנוצר שהעבירו לחברות כלכליות . סבא לא חייבת במס�ועיריית כפר

  . דברי� בהפסדי� או ברווחי� נמוכי� על מנת שזה לא יהיה חייב במס

לטעמי א  זכיי� לא היה עובד על המיליו� שקל , לגופו של עניי� לגבי הפרסו�  

זה לא כלכלי . הראשוני� בלי עמלה ורק על הייזו� שלו כשהוא תלוי בעירייה

אבל דווקא בגלל היחסי� האלה שה� זרוע ארוכה אז העירייה .  וזה לא נכו�

יליו� שקל האלה על המ.  אחוז זה רק על התוספת40כי . עשתה רווחה גדול

 אל  שקל כי ביטלתי את 400שפחות או יותר נות� לי המכרזי� אני חסכתי 

  . ואת זה החברה הכלכלית חוסכת לי, שתי המשרות של עובדות

אז אתה לא נות� לה� את הפייר סטארט  להגיע למצב , אז כמו שאתה אומר :עמוס גבריאלי

או שאתה נות� . תיי�זה אחת מש. שהיא תהיה כלכלית לעמוד על הרגליי�

למרות , לכל חברה אתה יוצר את היכולת שלה�, לה� את זה באופ� שיהיו

או שאתה מרוויח עליה� בגלל שה� . 'חברה רווחית וכו, מה שיהודה אמר

  ...סבא ואז ה� עושי� משהו שא  זכיי� לא �גרורה של� כעיריית כפר

מי פה שעשה משא , בר אתהאמרתי שא� כ. לא אמרתי שזה לא מחיר שוק  :אייל יוניא�

מי פה שנהנה  מהעסקה במסגרת השפיל של מחיר השוק זה עיריית , ומת�

  .  סבא�כפר

  . המצור& לפרוטוקול את הסכ� השילוט מחליטי� לאשר: 180'  מסהחלטה

  

  : הסכ� החניה.   ב

ההסכ� השני הוא הסכ� החניה שבעצ� הוא הסכ� משולש ע� חברת   :אייל יוניא�

המכרז . סבא�היא חברה שזכתה במכרז בעיריית כפר' שוהר'רת חב.  'שוהר'
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על פי ההסכ� יש יכולת להארי� את זה כאופציה . הסתיי� בסו  אוקטובר

, ההסכ� המקורי נשאר כפי שהוא, בעצ� מה שקרה כא�. ויש יכולת להנחות

החברה הכלכלית היא בעצ� . ע� השינוי כפי שה� באי� לידי ביטוי כא�

היו� יש , בפועל אנחנו הגדלנו. הפקחי� ה� עובדי עירייהמתווכת שבעצ� 

היו� יש עשרה פקחי� שמטפלי� . קבלנו תק� לעשרה ממשרד הפני�, עשרה

חברי המועצה כמעט כול� באי� אלי בטענות שיש אכיפה . רק בחניה

  .סבא�יש אכיפה בכפר. אבל בס� הכל הדברי� פועלי�. אגרסיבית אפילו

א� כבר , ואני חוזר. לא ציבורית בויצמ�, חמורה,  בלתי אפשריתיש אכיפה: עמוס גבריאלי

אני מעלה פה את זה שמה שעושי� ברחוב ויצמ� , מדברי� על זה במועצה

של פגיעה חמורה בזכויות , לדעתי, ברמה, מבחינתנו זה נזק בל ישוער

  . חד משמעית, חד משמעית. התושבי� ובעלי המקצועות ובעלי העסקי�

  .ו שאלת מדיניותז  :אייל יוניא�

  )מדברי� ביחד(

  .תנו לאייל לסיי� :חמו�יהודה ב�

  .זה לא נשוא תפקידה של החברה הכלכלית ולא נשוא ההסכ� הזה  :אייל יוניא�

  .זה עניי� של המדיניות: חמו�יהודה ב�

סבא עבדה עד �עיריית כפר, השינויי� כפי שה� באי� לידי ביטוי בהסכ� הזה  : אייל יוניא�

 אחוז נוספי� ובעצ� העירייה 5בעצ� הוגדרו . 6.3בסעי  . 30:70היו� על 

ג� הקבל� וג� , יש כא� צפי שמתחייב אליו הקבל�, מעבר לזה.  אחוז35תקבל 

 3.1 הגבייה מחניה הייתה 2004בשנת .  מיליו� שקל4צפי של . החברה בעצ�

כשאני אומר .  מיליו� שקל4 שמתחייבת כלפיו החברה הוא 2005 �והצפי ל

זאת אומרת ,  מיליו� שקל בכל מקרה4 � אחוז מ35העירייה תקבל , חייבתמת

  .  מיליו�4 � אחוז מ35 אנחנו נקבל 3 � או ל3.5 �ג� א� ה� יגיעו ל. לפחות

  . הבאתי אתי את מה שעבר במועצה  

  )מדברי� ביחד(

 אני. 4מדברת על , הוצאתי את זה היו�,  התוכנית העסקית שעברה במועצה  :אייל יוניא�

בדקתי את זה בכוונה במהל� המשא ומת� וג� היו� הבאתי את זה כדי 
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  .  4להראות שזה היה 

  .  מיליו�5אלוו� דיבר על : אריה אברה�

  )מדברי� ביחד(

  . 5אני לא זוכר . רינה, אני הוצאתי את התוכנית העסקית שאושרה  :אייל יוניא�

  )מדברי� ביחד(

הייתה ג� . בצפי שאנחנו מקבלי� בכל מקרה, 4 �הייתי בצפי ב. אני אמשי�  :אייל יוניא�

אבל זה גר� לבלג� , קי� מראש שיפרעו מראש'הסכמה של הקבל� לתת צ

  . בכל מקרה1.4 �תפעולי שהעדפנו לא לקחת את זה והוא התחייב ל

 מיליו� שקל 4 � אחוז על ה3.25החברה הכלכלית תקבל עמלה של , מעבר לזה  

  . אל  שקל130שזה , האלה

  . אחוז של העירייה5 �מה. מהחלק של העירייה  :טי�דני בוס

  . כ�  :אייל יוניא�

  . אחוז3.25העירייה מקבלת   :בני כברה

ג� של מנהל , במהל� המשא ומת� יש כרגע מימו� ג� של פקחי�, מעבר לזה  :אייל יוניא�

בס� הכל עד היו� הייתה ישיבה במשרדי . ג� של משרדי�, רשות חניה

  . הכל הקבל� ישל�, ג� טסטי�,  ג� לימודי נהיגה,ג� קטנועי�. העירייה

  ?...מי ישב על המשא ומת� ע� , אייל: עמוס גבריאלי

  . בתיה הייתה מעורבת, ודני היה מעורב מבחינת ההערות שלו על ההסכ�, אני  :אייל יוניא�

  .בואו נגיד שאלו� השיג את זה קוד� ממנו: סיימו� גולדמ�

  ...דני ו, אני. נתי ביחד ע� אלו�אני ג� ישבתי ע�   :אייל יוניא�

  )מדברי� ביחד(

 מיליו� שקל בשנת 4מעל . מ� הסת�, יהיו הערות, הסעי  האחרו� שאני רוצה  :אייל יוניא�

  .  אחוז25 מיליו� של החברה הכלכלית תקבל 4 �כל סכו� מעבר ל,  בלבד2005

  .הסעי  לא מנוסח נכו�  :יעקב אוחיו�

  .סח אותואפשר לנ. קיי.או  :אייל יוניא�

  .2005 �בינתיי� זה ל :סיימו� גולדמ�

  ?למה בינתיי�? בינתיי�  :יעקב אוחיו�
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  ...בשנה הבאה הוא יהיה. ההסכ� הזה, כרגע: סיימו� גולדמ�

 4 � הכוונה רק למה שמעבר ל10.4 �א� זה לא ברור ב. ההסכ� הוא לשנה  :אייל יוניא�

  . מיליו� שקל

  ?יה באיזה שהוא מקו�יש הגדרה של ספי הגבי: עמוס גבריאלי

  . מיליו� שקל4 מהסכו� העולה על 25...   אחוז מסכו� הגבייה ו25: כתוב  :יעקב אוחיו�

  .העולה, נכו�  :אייל יוניא�

,  אחוז30העירייה מקבלת .    אחוז6צרי� להבי� שמה שנשאר לעירייה זה   :דני בוסטי�

  . אחוז6במקרה הזה יישאר 

  ,ליו� העירייה מי4כל מה שמעל : סיימו� גולדמ�

  )מדברי� ביחד(

 4הוא רק עד ,  לא ברור3.25 �וג� ה.    מיליו� שקל4 הוא רק עד 3.25 �ה  :אייל יוניא�

  .  אחוז10העירייה מקבל .  מיליו� שקל

  )מדברי� ביחד(

 אל  100 �על ה,  מיליו� שקל4.1, 2005נגיד השנה , זאת אומרת שא� אנחנו  :אייל יוניא�

 25החברה הכלכלית ,  אחוז10ו� שקל העירייה תקבל  מילי4 �שקל מעבר ל

שבשנה הזאת כפי שהמועצה החליטה . זה הסכ� לשנה אחת. 65' שוהר'ו

אנחנו מדברי� פה ... לא היה' שוהר'צריכי� להבי� שעד היו� , הולכי� לבדוק

בגבייה זה ג� על . זה הכל על גבייה, עמוס, זה לא על דוחות, על גבייה ג�

יש מצבת חובות מאד ישנה שא� אנחנו לא נפעל .  קודמותדוחות של שני�

  .היא תתייש�

  .גבייה זה פועל יוצא של דוחות, לא: עמוס גבריאלי

אתה מבי� . יש דוחות ישני� ויש דוחות שהתיישנו. בלי שו� קשר לדוחות, לא  :אייל יוניא�

יש כאלה שהתיישנו . יש דוחות ישני� שטר� התיישנו. כמשפט� את ההבדל

  . שהתיישנו ונמחקו בגלל שלא גבו את זה בעירייה, ר מחקתוכב

  ?כמה  :דובר

יכול להיות , 10�15אני יודע על . כמה מיליוני שקלי� טובי�. לא יודע בדיוק  :אייל יוניא�

כי אי� לי זמ� כרגע להתנהל ברשלנות , הסופי... עדיי� לא ראיתי את ה. שיותר
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. גע זה מהר צרי� לטפל בדוחותומה שיש כר.  אלא לנסות להציל את מה שיש

הרבה מאד מבעלי הדוחות , יש הרבה מאד אנשי� בני דודי� שלנו, דר� אגב

צרי� לפעול כדי להציל את . ויש התיישנות כי לא פועלי�. ה� ערבי� מהאזור

  .    זה קוד� כל

הדוח , א� אתה לא גובה את הדוח במסגרת השלוש שני�, שלוש שני�  :בני כברה

  . מתייש�

. ק'זה לא אותו חוק של צ.  אסור שיהיה הפרש של שנה בי� מכתב למכתב  :יל יוניא�אי

  . אביב ואז נקבעה ההלכה הזאת�� בומב� בתל"היה על זה בג

 היא שנת בחינה שעל פי שנת 2005. אני אסיי�, רק לגבי החלטת המועצה  

את , בכלל' שוהר'הבחינה הזאת אמרנו שנבח� את כל ההתנהלות מול 

ולא ' שוהר' הא� אולי החברה הכלכלית יכולה בכלל להיכנס לנעלי העובדה

אפשר לקחת , אפשר לקחת רק את התוכנה' שוהר'הרי מ. 'שוהר'צרי� את 

אפשר . ואז בפועל נחליט מה עושי�. אפשר לקחת את הגבייה, את הניהול

. 2005זה בעצ� מה שהחליטה המועצה לגבי . 'שוהר'לא מ, ללכת למכרז אחר

  .מתיאני סיי

יש שני נושאי� שלא נמצאי� בתו� החוזה הזה וצריכי� .  רק השלמה אחת  :דני בוסטי�

. הנושא של מגרשי החניה צרי� להיות לזה הסכ� נפרד. להתבטא בחוזה נפרד

  . 'שוהר'נמכרי� על ידי , שג� כ�, תווי חניה חופשית. ונושא התווי חניה

  ?אתה מדבר, על הלב� :סיימו� גולדמ�

הובטח שזה יעבור להסכ� . זה לא פתור בהסכ� הזה. לתושבי�, על הלב�  :�דני בוסטי

שלושת הדברי� האלה צריכי� , ג� זה, ג� מכירת תווי חניה לציבור. הבא

  .להיפתר בהסכ�

עכשיו , החניה עברה אלינו לפני כמה חודשי� וכהחלטת המועצה, ראשית: סיימו� גולדמ�

ו צריכי� לחתו� עליו כבר לפני אנחנו רק חותמי� על ההסכ� שלמעשה היינ

יש .  אחוזי�5העירייה מקבלת . שופר' שוהר'מאז ההסכ� ע� . כמה חודשי�

. קטנועי�, כמו שאייל אמר, הוא מממ� ג�. שהוא מממ� אות�, יותר פקחי�

. עשה לה� רשיונות, את אלה שהיו בלי רשיונות הוא העביר קורס נהיגה
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כמה . הוא ג� מרוויח מזה, ילא בכד. שיתו  הפעולה שלו זה לא סת�

  .אנחנו מביני� את זה, שהרשות עובדת יותר טוב ככה הוא מרוויח יותר

 מיליו� שקל אנחנו מנהלי� את רשות 4שעד . אני רוצה רק שתבינו דבר אחד  

אנחנו מקבלי� ג� עדכוני� . וזה אומר ביקורת יו� יומית על הדוחות. החברה

אנחנו לא קובעי� . י חייב להגיד ל�אנ, וזה לעמוס. על מדיניות לאכיפה

  . מבצעי�, מפקחי�. אנחנו מבצעי� אותה. מדיניות אכיפה

  .אני מקווה שתקבע מדיניות  :דובר

וזה חייב . אני רוצה להגיד לכ� שאנחנו לא מחפשי� לתת יותר דוחות: סיימו� גולדמ�

אנחנו ג� נית� , יותר מזה. אנחנו לא מחפשי� יותר דוחות. להיאמר פה

אנחנו נצא , למשל, בכחול לב�. נית� לאנשי� יותר אפשרות לתשלו�, שיועכ

, בחודש הבא ע� כרטיסי� מתגרדי� כדי לתת לאנשי� כמה שפחות דוחות

  . רק להסדיר את הנושא

לקח לי מהבית שלי , אני עכשיו בשביל להגיע לפה, רבותיי, מצד שני  

? עמוס, ולמה. הכי העיר פקוק. בכצנלסו� להגיע לפה כמעט עשרי� דקות

וה� עומדי� שורה שנייה , כי אנשי� עומדי� איפה שה� רוצי�, בויצמ�

וא� אתה לא אוכ  את הדבר זה . ושלישית לפעמי� ולא אכפת לה� כלו�

  ...אתה

  )מדברי� ביחד(

למרות שהגבייה . ועוד נקודה אחרונה שאני רוצה להבהיר בקשר לחוזה :סיימו� גולדמ�

 מיליו� החברה הכלכלית 4עד , 2004 �יו� וקצת ב מיל3,  מיליו�3הייתה 

אותו מנגנו� , כמו בפרסו�. למעשה כל מה שהיא עושה היא לא מקבלת גרוש

  .  פחות או יותר

  ? מיליו�4 אל  שקל על 130זה , מה זה: עמוס גבריאלי

בזה .  מיליו� אנחנו מקבלי� לקבל אחוזי�4כל מה שעובר את .   בסדר: סיימו� גולדמ�

  .יסיימת

הנושא של החניה . סיימו�, של�, אני אתחיל דווקא מהסו , לגבי הנושא של  :בני כברה

כגזרה שהציבור לא יכול לעמוד , אגב, אני מגדיר אותה. היא מכה. בויצמ�



  14/02/05    ישיבת מועצה מן המניין

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

  

18

מצד אחד יש אכיפה מאד מאד מוגברת . אני לא מבי� מה קורה. בה

 שירצו כל אני לא מכיר הרבה אנשי�, אתה יודע מה. ואגרסיבית מאד מאד

, נגמר הסיפור, אני חטפתי דוח חניה? מה נעשה. פע� להסתכ� בדוחות חניה

וא צרי� ה.  שקל250 �כי א  אחד לא רוצה לשל� את ה. לא רוצה יותר לחנות

סבא לא �אזורי החניה בכפר, אבל מה. לב��להיות לא שפוי כדי לעמוד באדו�

אני לא אומר שאי� , עדיי�, שי� לב, עדיי�. ג� בויצמ� לא הוסדרו. הוסדרו

ואני מאד מקווה , זה נמצא בתוכניות, תוכניות וכל הדברי� האלה

אולי , רק אז באמת תיפתר הבעיה. שהתוכניות הללו יצאו לפועל בהקד�

  .זה דבר אחד. נצליח להתמודד ע� הבעיה הזאת של הנסיעה בויצמ�

ואני . אגרסיביות בכל הנושא של החניה בויצמ�, בוא נאמר, כ� יש, דבר שני  

�יש מקומות למשל שבשני� . לגבי הסוחרי�, ריבו� העולי�, לפחות, אומר ל

ט לא היו אנשי� פשו. לא שו� דבר, זה לא אדו� לב�. עברו לא אכפו אות�

לא צבוע . התרגלו לכ� שזה שימש כפריקה וטעינה וג� שימש לחניה, מודעי�

  .  לא שו� דבר, באדו� לב�

אבל . אני חושב שהחוזה במתכונת הנוכחית שלו הוא טוב. לגבי החוזה עצמו  

וזה נושא , חסר בו משהו שלדעתי הרשות יכלה להרוויח המו� כס , מה

ת את נושא החניוני� ולהעמיד אותו בחוזה זה לא נכו� היה לקח. החניוני�

, אתה תפריד אותו מהחוזה הגדול, כי בחניוני� עכשיו מה שתעשה. נוס 

בשעה שאילו היית מכניס את החניוני� . ויעמוד בינ� לבי� החברה הכלכלית

פשוט , ואני אומר ג� למה. לתו� החוזה הגדול הזה היית מרוויח פי כמה

אילו היו� היית לוקח . 30:70אתה מקבל היו� . 'שוהר'הרי מולנו עומד . מאד

היית היו� מגיע אתו בלי , ותעשה את החשבו� הגדול, את נושא החניוני�

 2 מיליו� שקל אתה כבר עומד על 4 � ב50:50קח .  50:50 �הרבה מיקוח ל

א  , אמנ� החברה מרוויחה את כל הסכו�. מה קורה בחניוני�.  מיליו� שקל

 מול החברה 50:50נניח יגיעו להסדר של .  אל  שקל700זה . אחד לא מתחלק

הרי ההפסד פה הוא גדול מאד .   אל  שקל350? כמה תקבל מזה. הכלכלית

  . לכל המערכת
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  ?מה ההבדל א� אתה עושה שני חוזי�  :אריה אברה�

  ...יש הבדל א� אתה עושה חוזה מול החברה הכלכלית, לא  :בני כברה

  )מדברי� ביחד(

כשאני מדבר על . רגע, רגע, סליחה. 'שוהר' אגיד ל� מה אני צרי� את אני  :בני כברה

   זה אומר 50:50

  .בני תסיי�, סליחה :חמו�יהודה ב�

בוא לא נדבר על חלומות באספמיה . אני לא אמרתי שו� דבר על מה שאמרת  :בני כברה

אני אמרתי שיש הבדל בי� א� . ולא שו� דבר משו� שהדברי� האלה בדוקי�

.  מכל הסכו� כולו50:50 רק לנושא החניה או א� אני מקבל 30:70 אני מקבל

 2.5 מיליו� 5 � מיליו� שקל ויכולת לקבל מ5 �והסכו� כולו יכול היה להגיע ל

  .מיליו�

  ... מיליו� כשהוא מרוויח 2יית� ל�  ' שוהר'ואתה טוע� ש :סיימו� גולדמ�

  . סליחה, סליחה.  אחוז50  :בני כברה

  ...אז איפה,  אל �700 אתה אומר שהרווח מהחניוני� הוא א :סיימו� גולדמ�

  .א� תרצה שאני אוכיח אני אוכיח, אני את דעתי אמרתי  :בני כברה

  ?יש עוד הערות: חמו�יהודה ב�

  . יש דבר אחד מאד חשוב שיש היו� תשעה פקחי� במקו� ארבעה  :אייל יוניא�

  .  שקל לחודש אל 52שיל� בזמנו עבור שמונה פקחי� ' שוהר'  :רינה פז

  )מדברי� ביחד(

זה לא החזר הוצאות של החברה הכלכלית אלא זה , סיימו�, 10.3סעי    :קובי אוחיו�

זה עמלה של . את ההוצאות מכל מי� וסוג ש� ה� משלמי� עד תו�. עמלה

  . החברה הכלכלית

  .קובי, תודה :חמו�יהודה ב�

  ?  אתה מונית כבורר פה של שני הצדדי�: עמוס גבריאלי

  ?למה  :ייל יוניא�א

  ... הופ�  אות� שניהלת משא ומת� מטע� העירייה כבורר ש10.5סעי  : עמוס גבריאלי

  .אני בורר פה בהרבה יותר דברי� בעירייה  :אייל יוניא�
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אתה תהיה הבורר פה מטע� החברה ? אתה אמור לנהל את המשא ומת�: עמוס גבריאלי

  .אני רוצה להבי�? הכלכלית

וזה חלק מהסדר שאנחנו , אני רוצה מילה אחת לגבי החניוני�.   מוכ�אני   :אייל יוניא�

כי א� לא מכירי� את ההיסטוריה אז מגיעי� בהווה , מנסי� לעשות

ההיסטוריה של החניוני� היא היסטוריה מורכבת .  לגבי העתיד... למסקנות 

ואני לא נכנס לקטע . וזאת הסיבה שלא הכנסנו את זה עכשיו לכא�, יותר

כי היו� . 'שוהר'או פחות מ' שוהר' א� הייתי  יכול להוציא יותר מהעסקי

. א� אני לא טועה', שוהר'בלי , החברה הכלכלית מנהלת את החניוני� לבד

א� החברה הכלכלית מנהלת בלעדיה יכול . כנראה' שוהר'אני לא צרי� את 

. בני צודק בדבר אחד. אבל זה לא אומר שבני לא צודק. להיות שהוא מיותר

שא� היו� היינו צריכי� לדבר על חניוני� בלבד ולא הייתה את ההיסטוריה 

הבעיה היא שיש . זה נכו�. העירייה יכולה להרוויח יפה מאד מהחניוני�

בנושא החניוני� . היסטוריה שלא נכרת הסכ� בי� העירייה לחברה הכלכלית

נתה צרי� לקבל אז במכלול ויש ש� את החניו� רכב כבד שהחברה הכלכלית ב

ובאי� ואומרי� . זה חניו� הכיכר. אותו וספגה ש� הרבה מאד הפסדי�

א  אחד לא רואה את ההיסטוריה . שהחברה הכלכלית מרוויחה מהחניו�

וזה חלק מהסדר . לצערי, זה דברי� שלא עוגנו בהסכמי�, שוב, שבעצ�

ביחד ע� זאת צרי� להסתכל על , צודק בני. שמנסי� לעשות עכשיו

אות מה היו ההסכמות בעבר ומה באה החברה הכלכלית ההיסטוריה ולר

  . וטוענת מנגד

זה בעוד , וזה לא רק בחניוני�, מה שאנחנו עושי� עכשיו, ולכ� אני אומר  

ג� שמה החברה , זה במפעלות ובמעונות הקשישי�. הרבה דברי� אחרי�

לעשות סדר בהיסטוריה ולהביא לכ� , אבל צרי� לראות. הכלכלית עושה כס 

.  ג� את ההיסטוריה וג� את מה שאנחנו מציעי� להתקשר מפה קדימהלכא�

  . זה הכל

. כי הוא הובא לפה אחרי עבודה,  אני מנסה להתחמק מלהסתכל בחוזה :עמוס גבריאלי

למה עשו פה , בתיה. החוזה עומד לי מול העיניי� ואני חייב להגיד שני דברי�
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. בי� שני גופי� קשורי�קיזוז הדדי זה מכשיר פיננסי נהדר ? קיזוז הדדי

  .ולדעתי זה מיותר, דווקא פה זה מביא ליותר התחשבנות

. באל כורחי, עוד פע�, א� כבר עיינתי בזה, אבל עוד דבר אחד שמטריד אותי  

יש פה הפניה ?  23.5איפה , 23.3איפה סעי  . 23. יש פה הפניה לסעי  מס

פי הפירוט שישנ� פה תנאי� שאפשר להפסיק את ההסכ� הזה בכל עת ל

אפשר להפסיק פה את , ה'חבר?  23.5איפה ?  23.3איפה . 23.3שבסעי  

 ואת 23.1תמצאו לי את סעי  .  7.2בסעי  , ההתקשרות בהתא� להוראות

  .23.3 ואת 23.2סעי  

  . זה בחוזה של שנה שעברה :סיימו� גולדמ�

 ולהפסיק את שהעירייה יכולה לעצור, יש ש� סעיפי� שזה סעי  מהותי: עמוס גבריאלי

. שלושה סעיפי� אני לא רואה אות�? איפה הסעיפי� האלה. ההסכ� בכל עת

  .קיזוז�זכות הקיזוז חייבת להיות הדדית ולהפו� לדו, דבר שני

הייתה אפשרות להשאיר את הקיזוז לפי הוראות ? אתה רוצה תשובה, עמוס  :בתיה ברא 

דדי בחיובי� שה� יש אפשרות של קיזוז ה, דהיינו.  לחוק החוזי�53סעי  

אבל הייתה מחלוקת בי� הצדדי� בנקודה הזאת הא� הקיזוז יהיה .  שלובי�

כל צד עמד ושמר על זכותו . על פי אותו חוזה בלבד או ג� לגבי חוזי� אחרי�

ההדדיות נמדדת בזה שא  צד לא . אז הא ל� ההדדיות. שהוא רוצה הדדיות

  .יוכל לקזז וזה כי כל צד שמר על זכויותיו

  ?המחלוקת הייתה א� הקיזוז יהיה לגבי כל ההתחשבנות בחוזה הזה: וס גבריאליעמ

הבעיה היא שבגלל שהדברי� לא מוסדרי� בי� . אני אגיד ל� בדיוק מה הבעיה  :אייל יוניא�

לא רצינו לערבב מי� שאינו , העירייה לחברה הכלכלית בתחומי� האחרי�

ייה או מהחברה הכלכלית שיקו� מחר מישהו מהעיר. כפי שקרה בעבר, במינו

: והוא יגיד. אתה חייב לי לפני ארבע שני� את החוב הזה והזה, שמע: ויגיד

. ויוציאו לי איזה צטאל�, אבל דודו דה� סגר ע� ולד. אתה לא חייב לי, לא

ואני לא רוצה שהחנייה או , אני יודע מה אני סגרתי. אני לא רוצה צטאלכי�

  . לא הוסדרו בעברהפרסו� או זה ייפגע בגלל שדברי�

את זה אפשר להסדיר שאתה כותב שהקיזוז יעשה רק בקשר להוראות : עמוס גבריאלי
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אבל אני רק . זה הרבה יותר נבו� ומכשיר פיננסי נכו�. אבל בסדר. הסכ� זה

  . כנראה שיש מאחורי זה מחשבה, רציתי לראות

  .זה היה שינוי של הרגע האחרו�  :בתיה ברא 

  ... מתייחס ל7.2?  � סעיפי� כאלהאז אי: עמוס גבריאלי

  )מדברי� ביחד(

  .'שוהר'זה בחוזה ע� . 23.2שיחול על הוראות '  לנספח א23.1סעי    :אייל יוניא�

  .  המקורי שהוא חלק אינטגרלי' שוהר'זה בחוזה ע�   :בתיה ברא 

  ... הוא קרא את זה ב, עמוס אמר  :אייל יוניא�

  ?איפה ההסכ�: עמוס גבריאלי

  .חלק אינטגרלי מההסכ� הזה, יש ל� אותו בהואיל הרביעי  :בתיה ברא 

  .הוא שואל איפה הוא פיזית  :אייל יוניא�

  .'שוהר'בוקי רוצה ג� ביו� שני הבא ישיבה כדי לאשר את ההסכ� ע�   :רינה פז

אני יכול להתחבר בהחלט , בטר� הצבעה התייחסות למה שעמוס אמר :חמו�יהודה ב�

�זה היה מחויב .  הייתה אכיפה אגרסיביתבויצמ� בהחלט. לדברי� של

שאנשי� מחני� ש� , ג� של סוחרי� בויצמ�, המו� המו� תלונות. המציאות

לא ריחמנו וההנחיה הייתה . על איי תנועה וכ� הלאה, על מדרכות, באדו� לב�

  .חד משמעית לצאת לאכיפה אגרסיבית

ביו� ששי , עבכל ימות השבו. במיוחד בימי ששי, יש בעיה מאד קשה, שניי�  

ולא תמיד , החניות של נכי�. זה בולט מכוו� שהעיר עמוסה יותר בכלי רכב

, חברי� של וכ� הלאה, אלה ה� נכי� שמחני� את הרכבי� אלא ילדי� של

ליד , באדו� לב�, ורואי� אות� יוצאי� מהרכבי� שמחני� על המדרכות

. ר הנכי�כ� שאנחנו יוצאי� עכשיו במבצע הסברה ג� לציבו. 'צמתי� וכו

לעשות מפרצי� מיוחדי� , אנחנו ג� מתכווני� להקצות מקומות חניה לנכי�

ובאזורי� שיהיו מפרצי חניה לנכי� ונכי� יחנו בניגוד לחוק . באזור ויצמ�

פשוט זה מדיניות שאנחנו לא , על פי החוק. אנחנו פשוט נקנוס ג� אות�

 מפרצי חניה לנכי� אבל מכוו� שאי� חלופה כרגע ואי�. נותני� קנסות לנכי�

אבל לא פע� ולא פעמיי� אני באופ� אישי . אנחנו ממשיכי� במדיניות הזאת
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ראיתי אנשי� יותר בריאי� ממני וממ� יוצאי� מאות� רכבי� של נכי� 

  . ומחני� איפה שה� רוצי�

שהתחילו לאכו  את . יש עוד דבר אחד שהגיעו לפחות אלי מספר תלונות  

. א� חנית בצד שמאל של הכביש קבלת דוח. נושא החניה בניגוד לתנועה

באתי בטענות ג� , למרות שזה מנוגד לחוק, ובהחלט באתי בטענות ג� אני

כולל , בפירוש נגרמו מספר תאונות. לסיימו� וג� לאלו� ומנהל רשות החניה

אנחנו יוצאי� בחודש הקרוב . רק בגלל בניגוד לתנועה, פקח שלנו שנדרס

בשלב ראשו� זה יהיה פלאייר . י� בניגוד לתנועהלמסע הסברה לכל אלה שחונ

אנחנו , חודש וחצי, ואחרי חודש. ע� איזה הארה שהוא חונה בניגוד לחוק

אי אפשר להתעל� מהעובדה שיש . נתחיל לאכו  את זה ברמה של דוחות

נכו� הוא שבעבר היו ג� שמונה . אפשר לראות את הפקחי� יותר בשטח, היו�

  ,בתקופה שאנחנו נכנסנווג� , מה לעשות. פקחי�

  .בעבר היו שמונה פקחי� על רישוי עסקי� וחניה ביחד  :אייל יוניא�

בגלל . מעטי� מאד היו, לא היו אכיפות, לא היו ג� דוחות, דה פקטו, עמוס: חמו�יהודה ב�

והיו� קשה . כי תקופה ארוכה לא אכפו את החוק, זה אנשי� היו� קשה לה�

גל לבוא ולהחנות בניגוד לחוק ואתה בא כשב� אד� מתר. מה לעשות, לה�

ביניה� ג� חברי� , ג� עלי כועסי�, מה לעשות... תתחיל לחנות: ואומר לו

  .אבל ה� צריכי� להתרגל לזה. שלי

אני לא מתנגד , למרות שאני חי לפעמי� מהפרת החוק. רק מילה אחת: עמוס גבריאלי

מה שאתה .   ל�אני דבר אחד חייב להגיד. אני מתפרנס מזה, להפרות חוק

  .אמרת ומה שאני אמרתי לא סותר אחד את השני

  .נכו� :חמו�יהודה ב�

לא רק , כל ויצמ� א� לא נקבע לו לאלתר מדיניות של הרחבת מפרצי החניה: עמוס גבריאלי

. שעתיי� ביו� פריקת טעינה. זה אפשרי.  אלא לאנשי� שאינ� נכי�, לנכי�

,  שקל250פורק ונותני� לו דוח של לא יכול להיות שאד� חונה את המכונית ו

מה . תסגרו את כל החנויות בויצמ�, או לחילופי�. אתה הרסת מקו� עסק

  . יכולת החמצ� שלה� מת. אי� אפשרות, לעשות
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  .אני לא מסכי� את� :סיימו� גולדמ�

  .בבקשה, יפתח. לא קבלת זכות דיבור, סליחה, סיימו� :חמו�יהודה ב�

לא יכול להיות . אבל יש ג� מידתיות מסוימת, הכבוד לאכיפהע� כל , לדעתי  :יפתח אלגוב

מכוו� שיש חניות ממילא פנויות ונמצאי� על , שבשכונה אי ש� בא פקח

אי� שו� שילוט אדו� לב� או משהו , ואי� איסור בעצ�. הכביש ג� פה וג�

, וזה שגר בבית בצד שמאל אז הוא חונה ליד הבית שלו בצד שמאל. כזה

, אי� הב� אד� יכול לדעת שפה רכב מגיע. זה בניגוד לתנועהלמעשה כאילו ש

. הוא מקבל רפורט, הוא יודע שמותר לו, והוא לא יודע שאי� כניסה שמה

לא יכול להיות שבשכונה . צרי� להיות איזה שיקול דעת להנחיות לפקחי�

  ,לא הגיע מנקה, שא  פע� לא הגיע פקח

  .   ואז יגיד הציבור שהמוקד לא עובד?אבל אולי הייתה קריאת מוקד  :אייל יוניא�

  .   זה אבסורד שהמנקי� לא מגיעי� לש�  :יפתח אלגוב

  .ונעבור להצבעה, קובי.  תודה רבה :חמו�יהודה ב�

אבל ראוי לזכור , אני לא רוצה להיכנס לכל מדיניות החניה לאור� ויצמ�  :יעקב אוחיו�

שאי� לו , סבא�שזכויות הדר� של רחוב ויצמ� שהוא כביש ראשי של כפר

אנחנו חיי� מעיר שכבר . ה� זכויות דר� היסטוריות, חלופות אחרות בשלב זה

סבא לרחוב אחוזה �אל תשוו את רחוב ויצמ� בכפר. תוכננה וכבר מבונה

רחוב אחוזה ברעננה זה כביש . ברעננה שזכויות הדר� ש� ה� בכלל לא דומות

וסדרי� לפריקה וטעינה ע� מפרצי חניה מ, נתיבי לכל מסלול�דו, מסלולי�דו

  .ולחניה בכל מתח�

  ?וכמה זמ� רחוב אחוזה ברעננה קיי�  :ח��משה אב�

אנחנו יותר ויותר .  כי כ� נבנתה העיר ש� והיסטורית כ� נבנתה העיר פה  :יעקב אוחיו�

. שבלתי אפשרי לצאת מהעיר, מקבלי� תלונות על עומסי תנועה לאור� ויצמ�

יש בקשה לא להחרי  ולא , מחד. נמצאי�אז תראו איזה קונפליקט אנחנו 

יש , ומאיד�. להכביד את היד על הסוחרי� ולאפשר חיי מסחר שוקקי�

אנחנו צריכי� . דרישה של הציבור לאפשר שיפור של הזרימה לאור� ויצמ�

  .לנוע בי� הצד הזה של כ  המאזניי� לבי� הצד השני



  14/02/05    ישיבת מועצה מן המניין

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

  

25

לא נכו� שאי� . ות סדרכא� אנחנו הולכי� לעש, רבותיי, ג� בנושא חניית נכי�  

בואו נבדיל בי� שני חיקוקי� . מקו� תאי חניה לנכי� לאור� ויצמ�

' בי� פקודת התעבורה שמסדירה את החניה של ג. שמסדירי� את חנית הנכי�

לבי� חוק חניה לנכי� שמסדיר חנית נכי� ,  חניות נכי� ע� כסא גלגלי�43

,  אדו� לב� וכיוצא בזה,כמו על מדרכה, מכל סוג במקומות שאסורי� לחניה

על א  , ואנחנו היו� מחכי� לחות דעת. במגבלות ובסייגי� של החוק

מה יחסי הגומלי� בי� שני , שהספרות המשפטית שלי אומרת משהו מסוי�

  .החוקי�

  .אנחנו נקיי� דיו� על מדיניות החניה :חמו�יהודה ב�

  .נכה משולשיש הבדל בי� נכה על כסא גלגלי� לבי� , לטעמי  :יעקב אוחיו�

? עוד הערות, בבקשה. בכל מקרה נקיי� דיו� על הנושא של מדיניות החניה :חמו�יהודה ב�

מי בעד לאשר את הסכ� החניה ע� החברה הכלכלית כפו  . תודה רבה

  ?  לתיקוני� שנאמרו פה קוד�

 אל  שקל 130 העמלה לא תפחת ולא תעלה על 10.3ע� התוספות שבסעי    :אייל יוניא�

 אחוז 25 למע� הסר ספק עמלה בשיעור 10.4 �וב.  מיליו�4 � מ3.25שזה 

  . מיליו� שקל4 �תשול� על כל שקל מעבר ל

. היא תעלה למעט לאמור בסעי  הקט� למטה. אז זה לא נכו� שהיא לא תעלה: עמוס גבריאלי

  . מיליו� שקל4היא כ� תעלה במקרה שזה מעל 

  .כ�  :אייל יוניא�

אבל היא לא תעלה אלא למעט במקרה של הנאמר בסעי  , תפחתלכ� היא לא  :עמוס גבריאלי

  .הזה

אבל היא כ� .  מיליו� שקל4 � אחוז תהיה רק מתו� ה3.25עמלה של . לא, לא  :דני בוסטי�

  .תעלה מעבר לזה

מי בעד לאשר את ההסכ� ע� החברה הכלכלית בכפו  להערות . תודה רבה :חמו�יהודה ב�

  .  ידוירי� את ? שאייל הקריא לנו כרגע

לגבי שני הסעיפי� האלה שאנחנו העברנו בעניי� החברה . יש לי בקשה, יהודה  :רינה פז

א� אפשר עוד מספר חודשי� לשמוע על ההתקדמות של מה  , הכלכלית
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  . ההכנסות שהיו משני הפרוייקטי� האלה

  .אנחנו נעשה ישיבה של החברה הכלכלית :חמו�יהודה ב�

  .זה חשוב לדעת, בדיוק  :רינה פז

  .נעשה עדכו� חציוני  :אייל יוניא�

  . ביוני יולי :חמו�יהודה ב�

  הצבעה

, אהרו� זיידנברג, אמיר גבע, אריה אברה�, יפתח אלגוב, יעקב אוחיו�: בעד

בוקי , רינה פז, ח��משה אב�, עמוס גבריאלי, סיימו� גולדמ�, אבינוע� גרנות

  . חמו�בני כברה ויהודה ב�, יש'צ

  שמעו� פר�:  נמנע

ניה ע� החברה הכלכלית בכפו& לשינויי�  מאשרי� את הסכ� הח:181'  מסההחלט

  :כדלקמ�

  . *130,000 – הסכו� לא יעלה ולא יפחת מ – 10.3סעי& . 1

 – תשול� על כל שקל מעבר ל 25%העמלה בשעור  למע� הסר ספק – 10.4סעי& . 2

  .גבייה ולא על צפי הגבייה * 4,000,000

  :יטההסכ� תשתיות האוניברס.   ג

בעצ� הדברי� . ההסכ� הזה הוא הסכ� שבעצ� הכנסנו לו לא מעט שינויי�  : אייל יוניא�

מאחר ומהנדס העיר הוא שאחראי סטטוטורי על כל נושא , המהותיי� כא�

התיקוני� שהוכנסו מהטיוטה הקודמת זה בעצ� שהכנסנו כא� . התשתיות

ל התכנו� כ, כמה סעיפי� שהחשבונות מחייבי� אישור של מהנדס העיר

ויש כא� , הליווי של הפרוייקט. והאומדני� מחייבי� אישור של מהנדס העיר

מנגנו� תיאו� ג� שיקבע שהוא יהיה חלק מכל ישיבות העבודה וההתקדמות 

. בעבודות על מנת שלא יהיה מצב שבעצ� מהנדס העיר לא יהיה בתמונה

אמרתי וכמו ש, להזכיר שמהנדס העיר הוא ג� דירקטור בחברה הכלכלית

ומאחר והאומדני� וכל שינוי בתוכנית צרי� אישור . סטטוטורית הוא אחראי

למפרע שלו והוא צרי� לאשר כל חשבו� אז מ� הסת� שבעצ� המנגנו� הזה 

  .הוא נכנס לתמונה
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החברה הכלכלית . אי� אנחנו עושי� את זה, היו חשיבות לגבי חשבונות הבנק  

תחייב לתשלומי� ובפועל ת, חששה ממקרי� שהיא תתקשר ע� הקבלני�

היה את ההערות של דני לגבי כל מיני .  העירייה לא תעביר את הכספי�

הערות של הסגני� שראו את זה לפני , דברי� סטטוטורי� שצריכי� להיות

. וג� של חלק מחברי המועצה כי בס� הכל שלחנו את הטיוטה הקודמת, כ�

כמי ,  בעיה לדני כגזברולכ� הדברי� האלה בעצ� שונו באופ� כזה שלא תהיה

ושנוכל לשלוט בזה בשלו� ג� מבחינה תפעולית , שאחראי על נושא הכספי�

  . וג� מהבחינה הכלכלית וג� מהבחינה המיסויית

 5דבר נוס  שבעצ� שונה בעקבות עניי� מיסויי הוא הנושא של עלות פלוס   

החלטת המועצה שהרווח של החברה , בעצ� מה שאנחנו אמרנו. אחוז

וכא� . מהתשלו� שישול� על ידי קונה הדירה, לית ייגזר מהרווח היזמיהכלכ

על מנת שיהיה קונה מרצו� , מה שאמר מקוד� עמוס, בעצ� מבחינה מיסויית

זה בעצ� השינוי .  אחוז. 5.5 הוספנו עלות של 13.2בסעי  , ומוכר מרצו�

ול� אני חושב שההערות של דני כ, לדני, אלא א� כ� יהיה לחברי�, המהותי

. אחוז אני חושב שההערות של דני נכנסו. 5.5 �חו� מה? נכו� דני. נכנסו כא�

 אחוז זה נקודה שבעקבות ההערות של דני ושל הסגני� וג� של יהודה 5.5

. כי בס� הכל ההערות ה� נכונות. אנחנו בדקנו מיסויית את האפשרות

. יהחלטת המועצה דיברה על משהו אחר ואנחנו הכנסנו בה מכסת מיסו

  .מה שסוכ� סיימו� יית�. והיו� הייתה בדיקה

בהתחלה היועצי� אמרו לנו שאנחנו חייבי� לקבל  את זה מאחר ומיסויית : סיימו� גולדמ�

קיימנו עוד . וג� של דני, היו הערות של הסגני� בעיקר.  אנחנו חייבי� את זה 

ת ג� בלי שהחברה מקבלת א, ישיבה וראינו שנית� לפתור את זה בס� הכל

בזמנו לפני כמה חודשי� . זה נכו� שהחברה יש לה עלויות. האחוזי� האלה

כשביקשנו להעביר ג� את התשתיות , כשהחלטנו להעביר את התשתיות

אחד הדברי� שאמרנו שקוד� כל אנחנו רוצי� לשחרר את מחלקת , לחברה

ולחברה , זה הרבה טיפול.  כי היא ג� ככה קורסת ס� הכל, הנדסה מהטיפול

מצד אחד הורדנו את הטיפול בתשתיות . יש עלויות. לית יש עלויותהכלכ
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אנחנו , א� תתעקשו, אנחנו .  מצד שני יש לחברה עלויות, ממחלקת הנדסה

למרות שאני חושב שעדיי� אנחנו צריכי� . נהיה מוכני� לוותר על זה לחלוטי�

לא . אני רוצה להעמיד את זה. לקבל אחוז על הטיפול שלנו בנושא התשתיות

יכול להיות שזה .  אחוז5.5לא נתעקש על , בואו נגיד את זה ככה, נתעקש

  . צרי� להיות אחוז יותר קט� אבל משהו על העלויות אנחנו צריכי� לקבל

מאחר והייתה שיחת ועידה ע� יוע� המיסוי שג� אני וג� סיימו� היינו על   :אייל יוניא�

ה שהחברה הכלכלית החלטת המועצה הייתה כזו שבעצ� היא לא אמר. הקו

מה שהיא אמרה שבעצ� החברה . לא תקבל את החלק שלה בגי� הפרוייקט

זה לא אומר . הכלכלית תקבל את הרווח היזמי שיגיע ממי שקונה את הדירה

עדי  שבהסכ� : בא היוע� המיסוי בהתחלה ואמר. שהחברה לא מקבלת רווח

הוא מקבל אבל : אנחנו אמרנו. בהסכ� הספציפי הזה, הזה יראו שיש עמלה

החברה . זה לא אומר שהחברה הכלכלית תרוויח פחות. מהרווח היזמי

אני יכול ג� להראות את זה על הלוח אבל אני לא , הכלכלית באופ� כלכלי

אתה לא .  תקבל את הרווח שלה בדיוק אותו דבר, רוצה לבזבז את הזמ�

ח רוצה לקבל ממה שהוחלט בישיבת המועצה הקודמת אז תקבל את הרוו

  .היזמי

בכובע של רואה , ואני כרואה חשבו� עכשיו, מה הפתרו� שהציע יוע� המיסוי  

הפתרו� אומר . אני חושב שג� סיימו� חי אתו בשלו�. חי אתו בשלו�, חשבו�

שההסכ� הזה הוא חלק בלתי נפרד מההסכ� של מכירת הדירות שיחת� 

א ייגזר והרווח של החברה הכלכלית ייגזר כפי שהו. בשלב מאוחר יותר

וזה ג� מה , אפשר ג� להכניס עוד דבר. מהרווח היזמי, ממכירת הדירות

.  אחוז5... בכל מקרה הרווח היזמי של החברה לא יפתח מ. שהיוע� הציע

, ה'חבר.  אחוז5... ואנחנו יודעי� שהרווח היזמי של החברה יהיה יותר מ

  .   אומד�4.7מדברי� פה על . שלא תבינו לא נכו�

  .4.7' אשלב   :דובר

 אל  550.   אל  שקל550מדברי� פה על . 10ההסכ� הזה . כל ההסכמי�, לא  :אייל יוניא�

  .אנחנו יודעי� את זה, הרווח היזמי יהיה יותר, שקל
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אנחנו ... היכולת שלנו להוריד את המחיר פוגעת ב. צרי� להבי� עוד דבר  

בל� ק, מחיר הקרקע הוא מחיר קרקע. משחקי� ברווח היזמי של החברה

ועלויות הפיתוח ה� עלויות , הבנייה יקבל את הכס  שלו מה שיצא במכרז

היכולת שלנו להוריד מחיר היא פוגעת ברווח , כלומר. פיתוח כפי שה� נקבעות

כל התכנו� מיסוי פה זה חלק , זה כל התכנו� פה. היזמי של החברה הכלכלית

  .מהמשחק

  ?...גבוה מאתה אומר שהרווח היזמי יהיה לא כזה   :בני כברה

זה לא , אחוז מי שהעלה את זה. 5.5 �ה. ולכ� סיימו� לא נפגע. נכו�, נכו�  :אייל יוניא�

ובעקבות השיחה ע� דני והסגני� וסיימו� . זה יוע� המיסוי, החברה הכלכלית

והפתרו� הזה . סוכ� שנל� ליוע� מיסוי ואני אנסה למצוא אתו פתרו� יצירתי

וכמי שג� יושב בכובע של . לכלית לא תיפגעהחברה הכ, סיימו�, ולכ�. נמצא

הרווח היזמי ס� הכל לא , ואני יודע שהדירקטוריו� ביקש את זה, דירקטור

  .ייפגע

  ?מחירי הדירות יהיו מחירי שוק או שיש איזה הנחה מסוימת  :רינה פז

  ... אחוז20 � ל15לפחות לפי הפרסומי� זה יהיה בי� , לא  :דובר

  .ת הקריטריוני�את� תקבעו א  :אייל יוניא�

  ?זה רק לזוגות צעירי�  :דובר

  .מועצת העיר תקבע את הקריטריוני�  :אייל יוניא�

הוא , אני חושב שהסיכו� הזה הוא נכו�. אני רוצה לבר� על הסיכו� הזה  :בני כברה

. בלי אבל הפע�. משו� שהוא באמת עומד בהחלטת מועצה קודמת, טוב

,  יישר כוח לאייל על העניי� הזהאז. אני מבר� ואני נשאר בברכות, אמרתי

  . ולאלו� שהסכימו לוותר, וג� לסיימו� שהסכי� לוותר

. הערה אחת מתייחסת לנושא של החשבו� הייעודי.  אני רוצה שתי הערות  :דני בוסטי�

אני לא חושב . אני הסכמתי להתפשר עליו בגלל בעיות עבר, החשבו� הייעודי

אייה כוללת של פרוייקט שיש בעיה לעירייה מהיו� קדימה ג� בר

משו� שסיטואציה , האוניברסיטה בנזילות שמצדיקה פתיחת חשבו� נפרד

, כאשר אנחנו במינוס בחשבו� אחד. כזו יכולה ליצור לנו עמלות מיותרות
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אבל זה הייתה פשרה והסכמנו לה וצרי� . בחשבו� אחר אנחנו כאילו עודפי�

  .לקבל החלטה על פתיחת חשבו� מיוחד כזה

הזכיר פה אייל שג� פה חסר עוד הסכ� אחד לגבי נושא המקרקעי� , שנידבר   

, אנחנו מוכרי� ישירות. של העירייה שהוא עדיי� לא מופיע פה בהסכ� הזה

הבנייה זה בי� החברה לבי� . אבל מי שמנהל את המכירה זה החברה הכלכלית

בול אתה נות� לו את הזכות אבל הוא צרי� לג. אני מדבר על הקרקע, הקבל�

. צרי� להיות הסכ� על העניי� הזה. עבורנו ולהפקיד את זה בחשבו� העירייה

  .והקטע הזה חסר וג� זה אחד הדברי� שצרי� לבוא הנה

  ? מי בעד לאשר את הסכ� התשתיות. תודה רבה. חברי�, הערות :חמו�יהודה ב�

  הצבעה

, נברגאהרו� זייד, אמיר גבע, אריה אברה�, יפתח אלגוב, יעקב אוחיו�: בעד

בוקי , רינה פז, ח��משה אב�, עמוס גבריאלי, סיימו� גולדמ�, אבינוע� גרנות

  . חמו�בני כברה ויהודה ב�, יש'צ

  שמעו� פר�:  נמנע

    

  .מחליטי� לאשר את הסכ� התשתיות המצור& לפרוטוקול  :182' החלטה מס

  

בר העירייה דני בהתא� להערה של גז.  הישיבה עוד לא נעולה, סליחה חברי� :חמו�יהודה ב�

בוסטי� מבקשי� לאשר פתיחת חשבו� ייעודי לנושא של פרוייקט תשתיות 

  . תודה רבה, פה אחד של הנוכחי�. ירי� את ידו? מי בעד.  האוניברסיטה

  

ייעודי לנושא פרוייקט תשתיות בנק פתיחת חשבו�   מחליטי� לאשר:183'  מסהחלטה

  האוניברסיטה

  

  : ערבות לקבוצת הכדורע&.  2

אנחנו מבקשי� להוסי  עוד סעי  אחד בתנאי שזה ,  חברי�,  ברשותכ� :חמו�הודה ב�י

זה . שוב נושא הכדורע  הגיע לשולחננו ביממה האחרונה. יתקבל פה אחד
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לכ� א� אי� מתנגדי� בשולח� הזה אנחנו נעלה , היה אחרי שנשלח הסדר יו�

  ?אי� מתנגדי�. את זה לדיו�

הכדורע  זה לא .  ה להגיד שאני מקבל יותר ויותר פניותאני רוצ, יהודה  :יעקב אוחיו�

אני חושב שהיו� התמיכות . המועדו� היחיד שסובל ממצוקה כספית עכשיו

ואנחנו נגיע למר� והאגודות עוד לא קיבלו אפילו , באגודות הספורט יגיעו

  .לא רק הכדורע  קיי�. ויש אגודות שקורסות. 2005משהו על חשבו� 

יחד ע� זאת האגודות . כרגע אנחנו לא מדברי� על הקצבות, ושא הכדורע נ :חמו�יהודה ב�

  .תציג את הנושא בבקשה, אייל.  קבלו, בגלל שעוד לא אושרו התמיכות, שפנו

זה סאגה מתמשכת ואני כבר הלכתי לתוכנית ההבראה כדי להסתכל מה   :אייל יוניא�

חלה זה היה בהת.  אל  שקל350סוכ� שאנחנו נית� לה� ערבות של . סוכ�

. אז ביקשנו את זה ממפעל המי�, והבנקי� לא נתנו, צרי� להיות מול הבנקי�

עמוס הפנה את , אני רציתי. ואז מפעל המי� לא יכל כי לפי התקנו� שלו אסור

הבאנו את זה לחברה . תשומת לבי שזה יכול לפגוע בה� בפתור מהמיסוי

וחברת ' ספיר'ת ואחרי זה לחבר, הכלכלית והחברה הכלכלית נתנה לה�

אחרי זה ה� הצליחו לקבל הלוואה בסו  .  לא יכולה לתת לה�' ספיר'

ה� רוצי� את ' הפועל'כדי שה� יקבלו הלוואה ממרכז . 'הפועל'ממרכז 

זו אותה ערבות שאישרה . הכל במסגרת תוכנית ההבראה שאושרה. הערבות

  הכל .  שאישרנו לה�350 �מתו� ה, תוכנית ההבראה ה� מבקשי� שנית�

  . בכפו  לאישור הגזבר

  ?יש התנגדות למישהו מהחברי� :חמו�יהודה ב�

אני הייתי מבקש שזה , יש בעיה שא� אתה נות� לה� היו� את הערבות הזאת  :דני בוסטי�

  .  2006יהיה מול גריס שיתחיל בראשו� 

  .2006מה , אבל ה� צריכי� את זה עכשיו  :דובר

או . כבר את התמיכה ועכשיו אי� לי מאיפה להורידמשו� שעכשיו ה� קיבלו   :דני בוסטי�

שיכול להיות מצב שבו א� , צרי� לדעת ולשי� את זה על השולח�, לחילופי�

  .אנחנו נצטר� לשל�... ה� לא יפנו בעצמ� ב

  .   ה� לא יקבלו2006 �ב :חמו�יהודה ב�
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  )מדברי� ביחד(

  .  לא יקבלו2006 �גרוע במקסימו� במקרה ה, 2005אנחנו לא נגדיל שו� : חמו�יהודה ב�

ודיברנו על זה ג� פע� , יכול להיווצר מצב שהוא מצב תיאורטי שדני צודק  :אייל יוניא�

שההחלטה תהיה . אני מציע כזה דבר, קוד� כל. יכול להיווצר מצב.  קודמת

, דני צודק. 1.1 �שזה לא יותנה ב, שאנחנו נשתדל לקבל גריס כמה שיותר

כבר אמרנו את זה ג� בשולח� הזה לפני , היווצרמבחינה תיאורטית יכול ל

יכול להיווצר מצב . ערבות לא מתוקצבת. חצי שנה כשאישרנו את הערבות

אבל אז . שה� יקבלו את התקציב ולא יפרעו את ההלוואה וזה ייפול עלינו

א� יקרה המצב הזה : ואז דני אומר. אמרנו ששנה הבאה לא נית� לה� כלו�

  בוא לכא�אז השנה הזאת נצטר� ל

  ?כמה ס� הכל הכדורע  קיבל תמיכה: עמוס גבריאלי

  .זה מה שאישרת� כבר, 350 פלוס ערבות של 450   :אייל יוניא�

  ... אל  שקל או בכס  או ב800ה� קיבלו , זאת אומרת :עמוס גבריאלי

  על פי פקודות העיריות  :אייל יוניא�

  .מועדוני� לא מקבלי� אגורהמועדו� אחד מקבל את מלוא התמיכה ושאר ה  :יעקב אוחיו�

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

  .השנה אגורה אחת שחוקה...   :יעקב אוחיו�

כל העמותות . היו� ישבנו בנושא התמיכות להכי� את זה לאישור למועצה :חמו�יהודה ב�

  . קיבלו השנה

  .דני אומר שאי� לה� סיכוי לקבל לפני מר�  :יעקב אוחיו�

  .  צרי� לתת מקדמה  :יא�אייל יונ

,  אל  שקל350א� נתנו לה� ערבות של . משהו פה במספרי� לא ברור לי: אריה אברה�

  '?הפועל'...  ועכשיו ה� רוצי� הלוואה נוספת על חשבו� הערבות הזאת מ

ה� לוקחי� עכשיו את ההלוואה . כרגע' הפועל'הערבות עוברת ל. כ� :חמו�יהודה ב�

ה� מקבלי� ,  מקבלי� את זה בתנאי� טובי� יותרה�' הפועל'מ. 'הפועל'מ

  .  'הפועל'ה� הגיעו להסדר ע� . הקצבה בגלל זה

ואחר כ� יחלטו ל� את , 350 אל  ועוד 500אני יכול ,  א� הוא נות� לה�  :אריה אברה�
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  . 850הערבות אז ה� קיבלו 

  ?כמה הוא, גובה התמיכה המקסימלית לכדורע , אייל: עמוס גבריאלי

  .  450  :ניא�אייל יו

  . זה לחמש שני�, אותו דבר :חמו�יהודה ב�

  , אבל. בצורה כזאת לא מתקצבי� ערבות, מה שדני אומר, מה שיקרה  :אייל יוניא�

  .יפתח אלגוב יש לו הצעה, חברי�: חמו�יהודה ב�

א� יש לה� כס  ניקח ' הפועל'אני מציע לאשר לה� שיתנו התחייבות כלפי   :יפתח אלגוב

  .  אותו

וזה יגיד בעצ� , ואני אגיד את זה למפרע עכשיו, אני רוצה להגיד יותר מזה  :ל יוניא�איי

, א� לא יעמדו בתוכנית ההבראה. 450א� ה� יעמדו בערבות ה� יקבלו . הכל

וא� את� . הקבוצה הזאת נצטר� להעמיד אותה פע� אחת במקו�, לטעמי

  .  זה הכל, א� ה� לא עמדו בתוכנית ההבראה, שואלי� אותי נסגור אותה

  .אל תגזי�, אל תגזי� :חמו�יהודה ב�

תוכנית ההבראה מדברת על זה שה� צריכי� להחזיר כל .   אני לא מגזי�  :אייל יוניא�

  .אני מקווה שה� עומדי� בזה. שנה תשלו� חובות

  .1/1 � ע� השאיפה ל במסגרת התיקו� של אייל.  תודה :חמו�יהודה ב�

  .אבללא תנאי , בשאיפה  :אייל יוניא�

. ירי� את ידו? מי בעד. 'הפועל'את אותה ערבות להעביר ל. אמרתי, בשאיפה: חמו�יהודה ב�

  .תודה רבה. פה אחד מהנוכחי�

  

עבור הלוואה  * 350,000 - מחליטי� לאשר לקבוצת הכדורע& ערבות בס: 184'  מסהחלטה

  ."הפועל"ממרכז  

  

  . ערב טוב: חמו�יהודה ב�

  

  

 אייל יוניא�

 יה ל העירי"מנכ
 יהודה ב� חמו 

 ראש העיר 



  14/02/05    ישיבת מועצה מן המניין

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