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  שאילתות: 1סעי(

אנחנו . ני שמח לפתוח את ישיבת המועצה מ� המניי�א. ברוכי� הבאי�:  יהודה ב� חמו

שתי שאילתות שהגיש חבר . נתחיל בשאילתות שנמצאות על סדר היו�

שאילתה ראשונה בנושא של העסקת עובדי� בחברה . המועצה שמעו� פר�

שפה האני נאל� להוריד את השאילתה  הזאת מסדר היו� בגלל . הכלכלית

אי אפשר להגיש ,יבלתי מבתיה ברא#בהתא� לייעו� המשפטי שק.  בוטהה

  . את השאילתה בצורה שכזאת

שאילתה בנושא זמני פתיחת . בבקשה תקרא אותה, שאילתה שניה  

  . הקיוסקי� בכפר סבא

הגיעו לעיני מכתבי� ששלח סג� ראש העיר  כי על הקיוסקי� לחזור לתקופה   :שמעו� פר�

בר לעובדה מע.  בלילה11ולסגור את הפיצוציות עד השעה , הקודמת

שהפיצוציות בכל רחבי כפר סבא עומדי� הבעלי� לפתוח לפחות  מסביב 

הרי  המצב הוא כזה ,  שעות ביממה ולכ% הורגלו תושבי העיר24לשעו� 

תזיק ה� לפרנסת� של בעלי הפיצוציות וה� , שכניסת  חוקי העזר  לתוק#

, החוקי העזר העירוניי� אינ� חוקי שע.  לרווחת� של תושבי כפר סבא

שרוח הזמני� , למותר לציי�. המשתני� בכל דור ודור ע� השתנות הזמני�

ולמרות שפגיעה בפרנסתו של ,  שעות24מקבלת באהבה פתיחה של קיוסקי� 

שלא לחבל , אבקש מכ� חברי המועצה, הזולת אינה מעניינו של ראש העיר

 שאלתי א� אכ�.  שה� תושבי העיר, ולהזיק לפרנסת� של בעלי הפיצוציות

מתכוו� ראש העיר לקבל גזרתו של חוק העזר ולחבל בפרנסת� של בעלי 

כי סגנו של ראש עיר טוע� בפני , אבקש לקבל רשימת מתלונני�. הפיצוציות

, על התנגדות השכני� לפתיחת הפיצוציות בשעות הלילה,בעלי הקיוסקי�

  . במידה ויש כאלה

סגירת הפיצוציות כלל לא , פרנסת�אני מודה ומתוודה שאי� הכוונה לחבל ב  :יהודה ב� חמו

.  חלק מהפיצוציות ביוזמת� לא פותחי� בלילות בגלל החור#.נאכפה

  . נטפל נקודתית–בפיצוציות בה� תתעוררנה בעיות 

, כל עוד שהוגשו. שהגיש חבר המועצה שמעו� פר�,   אני עובר להצעות לסדר
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, ושאילתותכל עוד שהוגשו הצעות לסדר , אני אומר את זה לחברי המועצה

. הצעות לסדר.  אנחנו לא חייבי� לדו� בה�, על פי הנחיית היוע� המשפטי

   .בהצעה לסדר הראשונהנתחיל 

  הצעות לסדר: 2סעי( 

  י בני כברה"הצעה לסדר של שמעו� פר& בנושא שמוש ברכב מפעל המי� ע: א

רק ללמוד אני מבקש .  פ"אני את� קצת תורה שבע, כול� בוודאי קראו בפועל  :שמעו� פר�

שהיתה עליו ביקורת לפני כשלוש , ולקחת דוגמא מהחתו� מטה שמעו� פר�

כמו שאני עמדתי בוועדת ביקורת כשב� חמו היה חבר וועדה וגבריאלי . שני�

שאני השתמשתי בעמותה בטלפו� , והוציאו מסקנות, ר הוועדה"היה יו

משפטי למרות שהיה לי ייעו� , שזה היה ציבורית נראה לא טוב, סלולרי

והחלטת הנהלת העמותה , ורואה החשבו� נת� לי אישור שאפשר, שמותר לי

,  קמתי–ראיתי שוועדת הביקורת הוציאה מסקנות , ע� כל זאת, התירה לי

יישמתי את כל המסקנות והחזרתי את כל הכספי� שהשתמשתי בה� 

ילמד ממנה , אני חושב שעל בני לקחת את הדוגמא הזאת. בטלפו� הטלפוני�

זה יספק , ויעשה כפי שאני עשיתי, י חושב שא� ילמד מהטעות הזאתואנ

  .אותי

זה לא המנדט שלנו לעסוק , ע� כל הכבוד, אני רוצה לומר לחברי המועצה  :יהודה ב� חמו

אבל , למרות שאנחנו ג� חברי הנהלת מפעל המי�, בנושא מפעל המי�

 מציע להעביר המנדט שלנו כרגע הוא לעסוק בנושא של מועצת העיר ולכ� אני

שיגיש , אלא לפנות למגיש ההצעה, לא להעביר. את הדיו� הזה למפעל המי�

מכיוו� , אנחנו לא מצביעי� על זה אפילו, הצעה שניה.  אותה למפעל המי�

אני חייב , הוא מגיש הצעה לסדר. הצעה לסדר השניה. שזה לא המנדט שלנו

תה על פי דיני אני מגיש או, ג� א� היא לא רלוונטית, להעלות אותה

  . אנחנו מפני� אותה לשולח� הנכו�, לאחר מכ�.  העיריות

אני אבקש להצביע על הסרת ההצעה הזאת מסדר , ההצעה לסדר השניה  

  ? ירי� את ידו, מי בעד להסיר את ההצעה הזאת מסדר היו�.  היו�

  



  
  4.4.2005                                                                                          מועצה מ� המניי�           

  

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

  

5

,  גרנותאבינוע�,  אברה�אריה,  גבעאמיר,  אלגוביפתח, יעקב אוחיו�: בעד

 בוקי, אב� ח�משה ,  מולהאברה�,  קוגמ�טל,  ב� גלגיא,  גולדמ�ו�סיימ

  . ברה ויהודה ב� חמוכבני , ש"צי

  .  שמעו� פר&:נגד

  . אי�:נמנע

    

   מחליטי� להסיר מסדר היו� את הצעתו לסדר של שמעו� פר& בנושא :189'החלטה מס

  .י בני כברה"שימוש ברכב מפעל המי� ע

  

   בנושא פיזור המועצה הדתיתהצעה לסדר של שמעו� פר&: ב

עקב שפה בוטה של , שוב אני מסיר את ההצעה הזאת ולא מעלה אותה לדיו�  :יהודה ב� חמו

  . אני עובר להצעה לסדר הבאה. המגיש

בנושא בחינה מחודשת בהתקשרות ע� של שמעו� פר& הצעה לסדר : ג

  . ' מלכינזו� ושות–ד בתיה ברא( "משרד עו

אני חושב שמ� , ניות ההבראה שהיו והקיצוצי� שהעירייה עושהלאור כל תוכ  :שמעו� פר�

הרבה , לדעתי, שעולה לנו, הראוי שג� לגבי הייעו� המשפטי של העירייה

כדאי ג� לשקול להוציא מכרז ולבדוק א� אפשר לחסו% בזה , מאד כס#

ואני חושב שעדי# להעביר את העבודה הזאת של ייעו� , הרבה מאד כס#

ואני , או למשרד שהוא בכפר סבא,  תושב כפר סבאמשפטי שהוא מישהו

  . חושב שזה יועיל ג� לרווחת התושבי�

נשמע את התגובה של .  ל העירייה"מנכ, בבקשה, פתוח לדיו�? זהו שמעו�  :יהודה ב� חמו

  .אייל ולאחר מכ� נחליט

קוד� כל מבחינת . המדברת על כמה פרמטרי�, אני מתייחס להצעה הכתובה  :אייל יוניא�

כי אני אומר לכ� , הוא משרד מוביל באר� בתחו�,  מלכינזו�(שרד ברא#מ

, רעננה, מייצג רשויות מקומיות כמו הרצליה, שהוא משרד מהטובי� באר�

מהבחינה הזאת . אשקלו�, אשדוד, נס ציונה, בת י�, תל אביב, הוד השרו�

לגבי . ולא רק בכפר סבא, המשרד הזה הוא משרד ע� הכישורי� המתאימי�
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אי� ספק שכמי שהיו� , תקיפה של פסקי הדי� ואי ההצלחות המשפטיותה

אני יכול בהחלט לומר , עומד בראש כל הנושא של התביעות המשפטיות

והדוגמא הטובה היא הזכייה בערעור , שהנושא הזה מביא הצלחות לעירייה

אבל ישנ� תביעות נוספות כמו וורה סלומו� ועוד תביעות , בכל נושא למפרט

  . שבהחלט המשרד עושה עבודה טובה, אחרות

 היתה וועדה 2003(בקדנציה הקודמת ב, לגבי נושא ההתקשרות מהפ� הכספי  

, הנושא הזה אושר במועצה. מ ע� המשרד"בראשות גבריאלי שניהלה מו

וועדת הרפורמה , ג� בפתיחת הקדנציה הזאת. ואושר להתקשר ע� המשרד

בעצ� עשתה בחינה , העירייההכלכלית כחלק מבחינת כל ההתקשרויות של 

נלקחו הצעות מחיר ממשרדי� אחרי� , ויסטרטשל ההתקשרות ע� משרד 

אבל ג� לזכותו , אני לא יודע א� זה בזכות המשרד, אני יכול לומר. בתחו�

שמנהלת את הייעו� , אני לא מאמי� שיש רשות באר�, וג� לזכות העירייה

ו  בצד התקני� ואת זה אפיל, לדעתי. המשפטי שלה בצורה כל כ% יעילה

אפשר לבדוק בדברי� שאפשר לבדוק מבחינת לשכות משפטיות שיש בערי� 

ר מחלקת "ד שהיא ג� יו"שהיא עו, אנחנו מעסיקי� תובע עירוני, אחרות

זה בעצ� היועצי� . ותו לא, נכסי� ויועצת משפטית לוועדת מכרזי�

כי ג� , י�צרי% לומר שבעצ� אי� כא� שרותי� בלעדי. המשפטיי� פרופר

בתחו� הביטוח יש , ד מרקובי� שמסייע בתחו� הזה"בגבייה יש לנו משרד עו

בתחו� יחסי עובד מעביד , בתחו� הנזיקי� זה משרד שפועל, לנו משרד שטוע�

, ואני אומר עוד פע�. ולכ� אי� כא� שרותי� בלעדיי�, ד אחר"יש לנו עו

% להוסי# תקני� צרי, אחרי שבחנו את הדברי�, לדעתי היו�, מהקטע הזה

ואי� ספק שבקטע הזה וועדת הרפורמה הורידה את , ללשכה המשפטית

השכר מתו% הסכמה של המשרד עקב הקיצוצי� הרוחביי� בתוכנית 

, יש הסכמה בהחלט כחלק ממה שהיה תוכנית ארוכת השני�. ההבראה

, אבל מבחינת הפטור ממכרז, אני לא משפט�. להעלות את ס# העירייה

ולפי חוות דעת , ג� בקדנציה הקודמת וג� בקדנציה הזאת,  והדברי� נבדק

מדובר בסוג התקשרות שמצרי% ידע  בתחומי� ספציפיי� , משפטית שקיבלנו
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אני חושב שבעצ� עניתי .  ולכ� זה נכנס לתחו� הפטור ממכרזי�, ויחסי אמו�

  . על כל הנקודות שהועלו

  . ע�אבינו, בבקשה? אתה רוצה להגיד משהו  :יהודה ב� חמו

אני דווקא לא הייתי רוצה  שמשרד עורכי די� , בנושא אחד אני רואה יתרו�: אבינוע� גרנות

דווקא זה . כא� יש ניגוד ענייני�. שמטפל בכפר סבא  משרדו יהיה בכפר סבא

דווקא משו� שהוא . אני לא רואה בזה חסרו�, שהוא יושב מחו� לכפר סבא

אני רוצה לשמוע ממבקר , כל זאתב.  זה דבר אחד. צרי% לטפל בתושבי העיר

, ג� א� נרצה להמשי% ולהתקשר ע� אותו משרד, הא� ללא ספק, העירייה

  . הא� אנחנו באמת פטורי� ממכרז

  . אני הייתי רוצה לשאול שאלה  :גיא ב� גל

הא� יש אפשרות , סליחה, בתיה. שאלות יש אפשרות לתת לחברי� לשאול  :יהודה ב� חמו

  ? תלתת לחברי� לשאול שאלו

  . אני חושבת שצרי% להחליט א� רוצי� לדו� בזה במועצה או לא  :בתיה ברא#

  ? ירי� את ידו, מי בעד לדו� בהצעה של שמעו�  :יהודה ב� חמו

  :הצבעה

, אבינוע� גרנות, אריה אברה�, אמיר גבע, יפתח אלגוב, יעקב אוחיו�:  בעד

ויהודה ב� ח� � משה אב, אברה� מולה, טל קוגמ�, גיא ב� גל, סיימו� גולדמ�

  . חמו

  .אי�: נגד

  . בני כברה, ש"בוקי צי: נמנע

    

  .   מחליטי� לדו� בהצעה לסדר:190'החלטה מס

  

המציע למעשה מלי� כנגד שרותי משרד עורכי הדי� שהעירייה התקשרה   :גיא ב� גל

המציע עומד ומשמש , אני רוצה לשאול דווקא בנושא העקי# הזה. את�

לא אחת אני זכיתי לקבל ,  ביקורת של העירייהר וועדת ה"בתפקיד של יו

שאני לא זוכר אפילו את ,  ד שלו"בש� עו, ממנו מכתבי� כחבר מועצת העיר
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הוא נעזר בשרותיו המשפטיי� , בכל מקרה?  ד שאתה נעזר בו"מי העו, שמו

, ר וועדת ביקורת"שיו, אפשרי וקביל, הא� זה חוקי. ד כזה או אחר"של עו

צרי% לומר שהוא משתמש , ל שרותי� משפטיי�א� הוא כבר מלי� ע

ר וועדת "כיו,  הא� מקובל שלצור% תפקידו. בשרותי� משפטיי� משל עצמו

לא רק ברמת הייעו� ,  ד אחר"הוא נעזר בשרותי� משפטיי� של עו, ביקורת

, ר וועדת הביקורת"אלא במכתבי�  רשמיי� שנשלחי� בשמו של יו, המשפטי

והשאלה היא ,  זכיתי לקבל כמה מכתבי� כאלהאני . אל חברי מועצת העיר

ר "מה מגדיר את הפרוצדורה הזאת שיו, ובהנחה שכ�, א� זה נוהל תקי�

מוכשר ככל , ד  מ� המניי�"וועדת ביקורת נעזר בשרותי� משפטיי� של עו

  . השאלה א� זה נהוג, שיהיה

 שכדאי לנו לקחת ,ועל הטענה של%, אני רציתי להתחבר למה שאמר אבינוע� :סיימו� גולדמ�

אני חושב שהחוק אפילו לא מאפשר לנו לקחת , משרד עורכי די� מכפר סבא

זה לא מקובל . לא נות� להגיד עניי עיר% קודמי�, כלומר, ד מהעיר"משרד עו

א� , אסור ל% להעדי# משרד שהוא כפר סבאי על כל משרד אחר. על החוק

  . החוק לא מאפשר ל% את זה. כבר הולכי� למכרז

תודה . כ תקבל זמ� להשיב"ואח, תרשו� ל% את כל ההערות, שמעו�, סליחה: דה ב� חמויהו

  . בני כברה בבקשה, סיימו�

כ אני לא "כי בסה, אני רוצה להתעל� מהטענות הקנטרניות שישנ� בהצעה  :בני כברה

מעבר לשאלה הא� משרד טויסטר ראוי למלא , רואה פה שו� דבר מהותי

פרי , הייתי אומר, יתר הדברי� זה יותר. פקידתפקיד או לא ראוי למלא ת

אני הייתי בי� אלה שסבר , אני רוצה לומר.  ולא מעבר לכ%, דמיונו של היוצר

והבעתי את זה ג� בקדנציה , שצרי% לפתוח את הנושא של הייעו� המשפטי

לאחר שהתקבלו , הנושא נבדק באופ� יסודי, ולאור העניי� הזה. הקודמת

. קי.או:זה לא מכרז שאתה יוצא למכרז ואומר.  מכרזפה אי�. הצעות מחיר

ומי שנות� את ההצעה הזולה , בואו נראה עכשיו אי% עושי�, יש לי התנאי�

הוא לא בהכרח , הרי הפרמטרי� לקבל ייעו� משפטי. ביותר מקבלי� אותו

הא� המשרד מסוגל לספק . אלא בעיקר לפי הצד המקצועי, לפי גובה השכר
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ג� כשאני הול% , ויכול שיהיה.  סוגל לספק את הסחורהאת הסחורה או לא מ

שיית� ,ד שיית� לי כמו יוסי קניג"אני יכול לבחור עו, ד"ליוע� משפטי או לעו

אני יכול ללכת , על אותו נושא, לעומתו. לי עבודה במאה או באל# שקלי�

מי בסופו . היכ� כדאי לי ללכת, והשאלה שתעמוד.  ד ואני אשל� פי עשר"לעו

אני לא , הנושא הזה נגזר לא על ידי, ואני אומר, דבר יספק את הסחורהשל 

ג� , אבל נבדק באופ� מקצועי. כי אני לא איש מקצוע בתחו� הזה,  בדקתי

ומשרדי� מ� השורה , באמצעות עמוס גבריאלי שעמד בראש הבדיקה הזאת

נמצא שמשרד טויסטר הררי עוני� על כל . הראשונה התמודדו והגישו הצעות

הרי אתה בודה . מה שאתה רוצה, שמעו�, אז אפשר לבוא ולומר. ציפיותה

, לפחות תסנ� את הדברי� באופ� כזה. מלב% היו� כל מה שאתה רוצה

הרי אפשר לתקו# את הבית הזה שמחר . שהדברי� של% יישמעו קצת אמיני�

, אז אמרת. בשביל% זה לא אומר כלו�? מה זה אומר ל%.  הוא עומד ליפול

ר וועדת ביקורת שצרי% להיות כל כ% ענייני "כיו,  אני אומר–הדמיו� , הגבול

אד� שבסופו של דבר משתמש ביכולת , לצערי, הופ% להיות, וכל כ% ממוקד

.  לעסוק בכל מיני בדותות שלא היו ולא נבראו, או בתפקיד שלו, שלו לבקר

רות התרגלנו לכל האמי. אנחנו כבר התרגלנו לאמירות של%. אמרת. אז בסדר

,  תפקיד שכל כ% היה צרי% להיות יוקרתי, ותראה מה זה, שאתה רוצה לומר

ר וועדת הביקורת "כי אתה משתמש בתפקיד של יו, הפכת אותו לכל כ% בזוי

 אתה לא יודע א� –לכ� אני מבחינתי . וצר לי, ולא היא. לכל דבר ועניי�

. חסכו�מעול� לא התנהלת ב. תחסו% כס# ואתה ג� לא יודע איפה לחסו%

  . אני לא באתי להתווכח את%. מעול� לא התנהלת בחסכו�

בנושא , אני מבקש רק בנושא של ההצעה לסדר.  בבקשה, אריה,  תודה בני  :יהודה ב� חמו

  .של המכרז

הא� וועדת הביקורת ? נכו�, אני מבי� שיש עוד כמה חברי� בוועדת ביקורת  :אריה אברה�

  ? מקובל ג� עליכ�הוא ?  הא� דנת� בנושא הזה, התכנסה

  . אלא כחבר מועצת העיר, ר וועדת ביקורת"ולא כיו.  זו הצעה לסדר שלי, לא  :שמעו� פר�

  ). כול� מדברי� יחד(?  הא� וועדת הביקורת אי פע� התכנסה  :אריה אברה�
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  . שזה יעבור ג� בוועדת הביקורת, ר וועדת ביקורת"אני כתבתי לו מכתב  כיו  :משה אב� ח�

  . ולא בפועל. הוא משתמש בזה כתואר  :יהודה ב� חמו

אני זוכר היטב שאכ� הנושא . אני רק רוצה להוסי# ולחזק את דבריו של אייל  :אמיר גבע

נדו� בוועדה ואנחנו הקמנו תת וועדה מיוחדת , הכלכלי שכרו% בעניי� הזה

ואכ� היה שיפור , ואכ� באנו על סיפוקנו במסגרת הוועדה, שעסקה בנושא 

בנושא הכלכלי .  קיבלנו את כל הפרטי� ובהחלט דנו בזה.מסוי� בנושא

  . אנחנו לפחות שקטי�

אני רוצה לומר ,  מתו% היכרות שלי ע� המשרד במש% כמה קדנציות טובות  :יפתח אלגוב

ואני אומר ל% את . אשרי האיש שזכה במשרד כזה מקצועי, אדו� שמעו�, ל%

  . נציותזה ג� מתו% זה שאני מכיר את המשרד במש% ארבע קד

אני , בשניי� שלושה משפטי�, חברי�. לא? יש ל% מה לענות על זה, בתיה  :יהודה ב� חמו

  . בוקי,  בבקשה–רוצה לומר לכ� 

אמנ� זה אולי לא כרגע , נשאלה שאלה מאד מעניינת מכיוונו של גיא ב� גל  :ש"בוקי צי

 אבל אני חושב שבמגוו� האפשרויות, הזמ� והמקו� שהמשרד של בתיה יענה

  –כדי לנגח את , ר וועדת הביקורת"של יוע� משפטי שמשתמש בה� יו

אני מלי� על  העובדה שבמכתבי� רשמיי� , אני לא מלי� על עצ� הייעו�  :גיא ב� גל

. ד קניג"שנשלחו אלינו כחברי מועצה פנה אלינו בשמו של שמעו� פר� עו

 המימו� אני כבר לא מדבר מאיפה.  השאלה א� מותר וראוי ונכו� לנהוג כ%

אלה שאלות שאולי לא המקו� לשאול אות� . ד הזה מגיע או לא מגיע"לעו

  . א� ניתנת או לא ניתנת תמורה תמורת השרות הזה, אולי

אבל בוודאי שהיא לא , הואיל והסוגיה שהעלית היא סוגיה מאד מעניינת, גיא  :בתיה ברא#

בדק אז בוא נאמר שהנושא יכול לה, חלק מההצעה לסדר שהועלתה כא�

באופ� שכ� , אבל אני רוצה לענות ל% בדר% עקיפה, לצור% השאלה שהעלית

זכאי וא# , רשאי , כל אחד מחברי המועצה כא�, יקשור את זה להצעה לסדר

, בקדנציה הקודמת. הוא נעזר בשרות המשפטי של העירייה, עושה את זה

י אני חושב שראש העיר הנוכח. היתה פניה פניה שהופנתה דר% ראש העיר

פ או בכתב כמעט כל "הרבה יותר פתוח וגמיש וחברי מועצה מפני� פניות בע
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, ואני חושבת שחלקכ� יודעי� את זה ומשתמשי� בזה.  יו� למשרד שלי

וזוכי� למענה בכל דבר , ולאו דווקא דר% הצינור הישיר של ראש העיר

אלא במסגרת החיי� , בוודאי בחייה� הפרטיי�, שאת� שואלי� אותו

ה� מפני� את השאלה וזוכי� לתשובה , י� שלה� כחברי מועצההציבורי

  –כא� יש ל% . הרלוונטית

  ?זו הזמנה פתוחה  :משה אב� ח�

ולכ� התשובה היא שבכל שאלה שנתקל , אתה מנצל את זה עוד לפני ההזמנה  :בתיה ברא#

ר של וועדה שהוא מכה� "וא� כיו, א� כנבחר ציבור, אחד מחברי המועצה

כול לפנות ולקבל את השרות שהעירייה צריכה לתת אותו הרי שהוא י, בה

שהוא איננו ,  י גור� חיצוני"השרות שמתקבל ע. והמועצה צריכה לקבל אותו

ר "למרות שיו, בוודאי שאינו יכול לחייב את העירייה כגו#, גור� של העירייה

  ?(ד קניג" את חוות הדעת הזאת מעווועדת הביקורת קיבל

לצערי מענה , אני שאלתי שאלה, בסו# הישיבה הקודמת, ליא� יורשה   :גיא ב� גל

שא� , אבל אני העליתי את הקושיה שיכולה לנבוע מזה, לשאלה לא היה כא�

מבקר העירייה נדרש לטפל בסוגיה שנובעת , אנחנו חוסכי� או יותר נכו�

מחשד לכאורה של עבודה לא תקינה בעבודתו הציבורית בעבר של שמעו� 

ג� בדוחות , על פי התקנו�,  ח"י� הזה הוא נדרש לכתוב דוובגי� העני, פר�

אותו נוסח פוטנציאלי של , נכו� להיו�, ר וועדת הביקורת"יו,  מבקר העירייה

ח שד� לכאורה בעבירות "אמור לכאורה לדו� באותו דו, אות� עבירות לכאורה

לא קיבלתי מענה . אי% אנחנו מתגברי� על המכשול הזה. שהוא עצמו ביצע

את זוכרת ששאלתי את השאלה בסו# . עד היו�.  אלה הזאת עד עכשיולש

  ?הישיבה הקודמת

אני חושבת היו� לראש , ויש ג� תשובה שנשלחה, אני זוכרת ששאלת  :בתיה ברא#

  .ואתה תוכל לקבל העתק מזה, העירייה

שניי� , אני ברשותכ�. תתקשר ליעל מחר ותקבל העתק. מחר תקבל אותה  :יהודה ב� חמו

ואני אומר את , צר לי שחבר מועצה. ה משפטיי� ונעבור להצעה הבאהשלוש

, יותר משנה וארבעה חודשי�, זה מתו%  היכרות של שנה וארבעה חודשי�
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מהשנה וארבעה , טויסטראבל אני אומר את זה מהיכרות ע� משרד הררי 

ג� כשהייתי חבר מועצה וג� כשהייתי חבר ,  חודשי� שאני ראש עיר

מכיוו� שאני סברתי ,  מצאתי לנכו� לבקר את המשרד הזהלא, אופוזיציה

ואני סבור עדיי� שהמשרד הזה נות� שרות טוב ואני יכול להעיד על זה כמקבל 

אני לא רוצה לומר את כל הקומפלימנטי� שיש לי על ,  שרות באופ� ישיר

אבל אני רק אגיד שצר לי שחבר מועצה בוחר להטיל , בתיה ועל הצוות שלה

לא רק ,  י אייל"כמו שנאמר פה קוד� ע, ד המשרדי� שנות� שרותדופי באח

אחד , ואני אומר, במש% שני� רבות, אלא ג� לרשויות רבות, לכפר סבא

שקיבלנו מהקדנציה , הדברי� היציבי� והטובי� שאני יכול לומר בוודאות

מיצר על כ% , ואני באמת שמעו�, טויסטר –וג� מהמשרד של הררי , הקודמת

מה ג� שבעקבות פניה של וועדת , טיל דופי במשרד כזה טובשבחרת לה

מתו% זה שחברי וועדת , המשרד נענה לבקשת חברי הוועדה, הרפורמה

הנהלת העיר וממני כראש מהרפורמה פנו להרבה מאד ספקי� וזה התחיל 

, כוללנו קיצצנו בשכר, הגזבר, ל"המנכ, וסגני ראש העיר ומנהלי האגפי�, עיר

 20ואכ� נדמה לי , על מנת שיקצצו בהוצאות שלנו, � ראשיי�פנינו ג� לספקי

לאור הדברי� שנאמרו , אני מציע. טויסטראחוז קוצ� משכר משרד הררי 

  . להוריד את ההצעה הזאת מסדר היו�,  פה

  :הצבעה

, אבינוע� גרנות, אריה אברה�, אמיר גבע, יפתח אלגוב, יעקב אוחיו�:  בעד

יהודה ב� , ח�משה אב� , אברה� מולה, ל קוגמ�ט, גיא ב� גל, סיימו� גולדמ�

  . בני כברה, ש"בוקי צי, חמו

  .אי�: נגד

    אי�:נמנע

    

הוריד ההצעה לסדר בנושא בחינה מחודשת בהתקשרות ע�    מחליטי� ל:191'החלטה מס

  .מסדר היו�', ד בתיה ברא( ושות"משרד עו
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 לפתוח את הישיבה בשתי הייתי אמור, כתוב בסדר היו�, אני מתנצל  :יהודה ב� חמו

ואני בטוח שכל חברי המועצה והעובדי� , אני היו� באופ� אישי. א. הודעות

.  משתתפי� בצערו של אבינוע� גרנות על מות אביו, של עיריית כפר סבא

  .מאחלי� ל% שתדע רק ימי� טובי� ושמחי�

 ,שקבוצת הכדור ע# בנות של גלילי,  לחברי המועצהבשראני שמח ל, להבדיל  

וזו ההזדמנות , ס התיכוניי� באר�"זכתה במקו� ראשו� באליפות בתיה

לבר% אות� וכמוב� אנחנו נעשה וניצור איזשהו , לאחל לה� הצלחה בהמש%

סביר מאד שנתכנ� את . שג� חברי המועצה יוכלו לקחת חלק באירוע, אירוע

אבל אני אכוו� את זה שזה , בגלל שמדובר בבית הספר, זה בשעות הבוקר

אני . על מנת שג� חברי המועצה יוכלו להשתת# באירוע, יה בשעות הערביה

פשוט זה היה כתוב לי בסדר היו� . מתנצל על שתי ההערות האלה באמצע

שמעו� בנושא תפקודו של , הצעה לסדר נוספת.  וקיבלתי אותו מתוק�, השני

  . בבקשה. מר בני כברה

מר בני , סג� ראש העירתיפקודו של בנושא של שמעו� פר& הצעה לסדר : ד  

  כברה

, אני לא  נוקט בהורדת הדברי� למרות שאני לא מסכי� ע� ההצעות של%:יהודה ב� חמו

ולו בתנאי שה� , שאי� טע� להוריד הצעות מסדר היו�, סברתי כמו בעבר

הצעה לסדר בנושא תפקודו של סג� ראש העיר בני .  יוגשו בצורה מסודרת

  . כברה

ושב שלאור כל הבלג� הזה  והמחלוקת שבני כברה מנסה ועושה אני ח, טוב  :שמעו� פר�

תגמור את הסיפור , תתפטר: אני מציע ל%, כל פע� הצעה אחרת לסדר

. תחסו% כס# לעיריית כפר סבא  והכל יבוא על מקומו בשלו�, מעצמ%

כול� (? מה את� רוצי� שאני ג� אקריא לכ�, קראת� את כל הפרטי�

  ). מדברי� יחד

את השפה , אבל את השפה שאתה מדבר בה. ת העברית של% אני לא מבי�א  :בני כברה

 אתה מדבר על עבירות כבדות –בוא דבר , עכשיו. הכתובה אני לא הבנתי
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  , משקל

א� ה� רוצי� שאני אראה לה� ג� את , כול� קראו את החומר, אז אמרתי  :שמעו� פר�

  . אני יכול להראות לה�, התצהירי�

  = ל הישר והאמי� "ציבור המפד, למשל. ה דברי� טע�יש כא� כמ  :משה אב� ח�

אבל באמת צרי% רמה מאד גבוהה , אני מודה שאני התאפקתי על הרקע הזה  :גיא ב� גל

שנוגעת לחשבו� טלפו� של מא� , להגיש למשל הצעה לסדר, של עזות מצח

לא פחות ולא יותר על פי נתוני� , כשמגיש ההצעה שמעו� פר�, דהוא

צרי% רמה . חייב סכומי� של אלפי שקלי� למועצה הדתית, שהועברו אלי

, להגיש שאילתא לגבי עובדי� שעוזבי�, מאד גבוהה של  עזות מצח

עד היו� עובדי� במועצה הדתית אנשי� שה� קרובי , כשממידע שנמסר לי

ר המועצה "משפחה מדרגה ראשונה של שמעו� פר� בזמ� שכיה� ש� כיו

 זה שאתה ממהר להטיל רפש לא מבוסס ,אז תראה רמה מינימלית. הדתית

אתה היית . תעשה בדק בית עצמי של%, שגור� לתגובה כלפי אנשי� אחרי�

אתה מתחת כל ע� רענ� אומר ,  מושא של וועדת הביקורת בקדנציה הקודמת

עד . עד היו� אתה חייב כס#. שיישמת את כל ההמלצות וזה פשוט שקר 

אבל אתה , לא תקנת את זהעד היו� . היו� לא החזרת את הכס# הזה

כשאתה בעצמ% עוד לא סיימת לתק� את , ממשי% להטיל רפש באחרי�

  . השגיאות של%

אני יכול לומר ל% עוד משפט אחד בנושא של הדרישות הכספיות של , גיא  :יהודה ב� חמו

שישל� את ההוצאות , יצא מכתב דרישה לשמעו� פר�, המועצה הדתית

טלפו� שלו שלא נעשה באישור המועצה כולל השדרוג של ה, הטלפוניות

המועצה . טר� החזיר את הכספי�, לצערי. אלא לפי בקשתו לחברה, הדתית

אבל יצא ,  וה� יקבלו את ההחלטות ש�, הדתית הוא גו# סוברני להחליט

ההצעה לא מפורטת יתר על , אני מציע. מכתב דרישה מהבוקר בנושא הזה

  ? מי בעד.  ההצעה מסדר היו�במקרה הזה אני מציע להוריד את, המידה

אני אומר את הדברי� , היות ואני פה נמצא על שולח� הניתוחי�, סליחה, לא  :בני כברה

ואני כבר , ההתייחסות שלי אל שמעו�, כי שמעו� מבחינתי, לא בשביל שמעו�
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כי . אבל אני חושב שאני מחויב למועצה. אמרתי את זה בחלק הראשו�

ואני אומר דבר , ובלי לקבל שו� דבר, גובותהדברי� נכתבי� מבלי לקבל ת

ואני מאד מבקש שהנושא , באופ� אישי אני ערב לכל מה שאני אומר. אחד

והיו לי , לא במינויי�, לא דובי� ולא יער, לא מניה ולא מקצתיה. הזה ייבדק

זה , לגבי אד� ספציפי שפה נכתב. לא בחרתי איש, מינויי� ולא מיניתי איש

היה תיק של� של , לאחר שהיו המלצות רבות מאד, אד� שנכנס בדי�

, עבד עשר שני� בעיריית רעננה, א"הוא עבד עשר שני� בעיריית ת,  המלצות

ברגע . מעבר לזה לא היה לי שו� קשר אתו. הגיע אלינו כפקח בתחו� הגינו�

ברגע , הוא עבד חודש ימי� בלבד,  שהמשטרה הודיעה שיש חקירה נגדו

 הופסקה עבודתו מיידית ולא חודשה עד –חקירה שהמשטרה הודיעה על ה

אבל א� אתה מחפש כל , על מה מדובר, אני לא מבי� עכשיו. עצ� היו� הזה

אני , תלמד דבר אחד: אני רוצה לומר ל%, הזמ� רק להכפיש ורק להטיל דופי

ולמרות שהיו לי , ר וועדת הביקורת בקדנציה הקודמת"ג� כיו, בניגוד אלי%

ועל המחלקה לתרבות , המועצה הדתית ועל תפקודההרבה נושאי� על 

לפחות אנשי� שהולכי� , אני השתדלתי לא לפגוע בכבודה של תורה, תורנית

הואיל והנושא הזה נמצא במסגרת תביעה , אני מציע ל%. ומכהני� ש�

ולכ� אני בקשתי כ� לקיי� , הרי הנושא הזה לא ירד מסדר היו�, משפטית

לגבי הנושא , לא כ� אמרתי ל%,קיות בנושא הזהוהואיל וידי נ,  את הדיו�

משו� שלא ,  לא הורדתי את הנושא הזה מסדר היו�, מפעל המי�, השני

שזה לא המקו� ולא הבמה , ומשו� שחשבתי  לנכו�,רציתי להתמודד אתו

יש את הכובע האחר של מפעל , מי שירצה לנהל את הדיו�. לנהל את הדיו�

שלא רק שלא , שעשית טעות חמורה מאדאני אומר , בעניי� הזה . המי�

אלא אתה מדבר כל הזמ� על העניי� של די� מוסר , בדקת את הדברי�

אתה . שחקי�" מרקיעה"הצניעות אצל% , ומחסלי� חטאי� מפני חילול

ובשל העובדה שאתה שומר תורה , מדבר על כ% שאתה שומר תורה ומצוות

לא , ה להזכיר לחברי�אני רק רוצ. אתה אפילו לא פונה למשטרה, ומצוות

. אמרת לפחות שפנית למשטרה והגשת תלונה כנגדי בעניי� אחר,  מזמ� פנית
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שכל מה שאד� יעשה , אני אמרתי?  אבל איפה הצניעות, זכות%, בסדר

בוודאי ובוודאי לא כאשר , במסגרת תפקידו ובמסגרת ההגינות הציבורית

ומצד שני ה� , הולכי� רכיל ואומרי� ממש דברי� שה� תועבה מצד אחד

  . שקר מוחלט

ועל התרבות , א� יש לחברי חומר על המועצה הדתית, אבל בני סליחה :סיימו� גולדמ�

  , התורנית ולא נעי� ל%

, ולגבי תרבות תורנית היה לי את החומר, המבקר בדק לאחר מכ�, סליחה  :בני כברה

את כל היו לי , אני לא רציתי לעסוק בזה, ואני מודיע לחברי מועצת העיר

  . החומרי� והעברתי את זה

  . אלא עלי, שהיו� יצא מכתב לא עלי%, אני רק רוצה להרגיע אות%, בני  :משה אב� ח�

הפכת לאובייקט , שברגע שמונית למחלי# של התרבות התורנית, צרי% להבי�  :גיא ב� גל

  . ר וועדת הביקורת"מאד חזק לתגובתו של יו

עשיתי , אני עוד מבי�, מילא" . המוביל"תי להיות אני כבר הפכ, אני לא יודע  :בני כברה

ובשו� דבר אתה  ?  מה אתה רוצה ממני. גנבתי ל% את המשכורת, ל% משהו

.  אתה בזבוז אחד גדול).  כול� מדברי� יחד. (אבל לא משנה, לא מדייק

אתה עדיי� עוסק ברווחה ואתה , תראה. זה לא פשוט כמו שאתה חושב, אריה

עד כדי כ% , ההכפשות אפילו כבר הפכו להיות בכל שטחאתה ש� לב ש, שומע

.  אני אמרתי את דברי� לש� הפרוטוקול?  מה זה קשור בכלל–שמדברי� על 

  . אתה מדבר אל הדורות הבאי�, אריה אברה�

  ?אתה רוצה לומר משהו, אברה�, בבקשה  :יהודה ב� חמו

אז , נגח באופ� אישי שלומי שרוצה באמת להת. אני רוצה להגיד מילה פשוטה  :אריה אברה�

א� יש מישהו שרוצה להראות הפופולריות שלו . לא על חשבו� היושבי� פה

אז , וא� מישהו רוצה לעשות החלטות בתקשורת, בתקשורת באופ� אישי

לכול� פה יש . אבל לא על חשבו� אלה שיושבי� פה, אנשי� אוהבי� את זה

  . זי� את זמננועיסוקי� אחרי� וחבל שאנחנו סת� יושבי� פה ומבזב

, אני חייב להגיש אותה, אני יחד ע� זאת כשמישהו מגיש הצעה לסדר, תודה  :יהודה ב� חמו

ואני רוצה , למרות ולו בגלל זה שיש כל כ% הרבה הצעות שרובצות פה לפתח
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מרבית המכתבי� שאת� , לומר לכ� בהמש% להערה של משה אב� ח�

א אני קורא אות� דר% "  ז.בכלל לא מגיעי� אלי, מקבלי� אות� בתקשורת

, אז א� את� מקבלי� את זה אחרי. וה� אפילו לא מגיעי� אחרי, התקשורת

אני לא .  אני אומר את זה באחריות. כ המטרה מובנת"אבל סה. תגידו תודה

אני מבקש להסיר את , ולכ� בנושא של ההצעה הזו. מקבל את המכתבי�

  . ההצעה הזאת מסדר היו�

  :הצבעה

, אבינוע� גרנות, אריה אברה�, אמיר גבע, יפתח אלגוב, וחיו�יעקב א:  בעד

יהודה ב� , ח�משה אב� , אברה� מולה, טל קוגמ�, גיא ב� גל, סיימו� גולדמ�

  . בני כברה, ש"בוקי צי, חמו

  .אי�: נגד

    אי�:נמנע

    

מר , הוריד ההצעה לסדר בנושא תיפקודו של סג� ראש העיר   מחליטי� ל:192'החלטה מס

  .ברה מסדר היו�בני כ

  

  :ל העירייה בנושא קניו� ערי�"ח מנכ"דיו� בדו: 7סעי( 

כל אחד . ל העירייה בנושא קניו� ערי�"ח מנכ"דיו� בדו,  אני ברשותכ�  :יהודה ב� חמו

אני מבקש לפתוח פה היו� דיו� .  ח אליו הביתה"מהחברי� קיבל את הדו

, נו דפנה קצירנמצאת את, בנושא שאייל יאמר עליו כמה משפטי� בנושא

אנחנו נקבל זאת , לית הקניו� שבמידה ותבחרי ותמצאי לנכו� להעיר"מנכ

  . אייל, בבקשה. באהבה

שכמו שאת� , ח הזה  הוא פועל יוצא של עבודה של הצוות העירוני"הדו  :אייל יוניא�

איילה ' הגב, את אדריכל העירייה, כלל את היועצת המשפטית, רואי� כא�

וקיבלנו סיוע מדבורה הררי ומאלו� ויינגרט� , סי� מחלקת נכזיו מנהלת

מתו% נסיו� באמת פע� אחת ולתמיד לתפוש את השור , מבקר העירייהו

וללמוד היטב את כל הסוגיות הרלוונטיות לגבי הקשר שבי� העירייה , בקרניו
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עשינו בעצ� עבודה מקצועית שבחנה את ההשלכות החוקיות וניסינו . לקניו�

פרטיביי� מבלי לשפו% את התינוק ע� המי� ולהתחשב למצוא פתרונות או

על מנת לעצור מחול , כ נהני� מהקניו�"שבסה, בצרכי� של תושבי כפר סבא

וכתבתי זאת בפסקה השניה , לא תמיד התבסס על עובדות, שלטעמי, שדי�

י "שנחת� ע', 98צרי% לזכור שנעשה כתב התחייבות בשנת . ח שלי"של הדו

ובעצ� הקניו� פעל ,  ע� הקניו�העיר מר אלוני� וראש ל העירייה לשעבר"מנכ

הועלו במהל% השני� טענות כנגד ההתנהלות . מכוח ועל סמ% ההסכ� הזה

כ הקניו� פעל על פי ההסכ� שהיה לו ע� עיריית כפר "אבל בסה, של הקניו�

עיריית , ג� א� היו דברי� שלא נעשו כפי שצרי%, לצערי, מעבר לזה. סבא

ולכ� , ה שהכשירה אות� בשתיקה או לא באה בטענה לקניו�עד כמ, כפר סבא

וג� צרפנו , וצרי% לומר כא� מילה טובה ג� לבעלי�, היה חשוב ג� לקניו�

ח הזה בעצ� נבנה במהל% של דו "הדו.  ח"יש דברי� שכ� כתבתי בדו, תצהיר

,  אני לא בטוח שיש הסכמה של הקניו� לכל מה שכתוב כא�. שיח ע� הקניו�

על מנת באמת לנסות וללב� את , � א� נשי� את זה כחלק מדו שיחאבל בעצ

, ומצד שני, מצד אחד, כ תושבי כפר סבא נהני� מהקניו�"כי בסה, הדברי�

וחובתנו כעירייה בדיוק , שהקניו� צרי% לפעול על פי חוקי העזר, ברור לכול�

 עד ולא רק להגדיר מה גבולות הגזרה שלא הוגדרו, להגדיר מה גבולות הגזרה

  . דבר שג� לא נעשה עד היו�, אלא ג� לאכו# אות�, היו�

ח מדבר על כמה דברי� "כ הדו"בסה. ח"אני מקווה שכול� קראו את הדו  

אבל הוא , נושא החניוני� שהוא נושא שעל פניו נראה פשוט מאד, עיקריי�

כ צרי% לבחו� היו� "בסה, יש ש� סוגיות משפטיות, לא פשוט כלל ועיקר

הא� אנחנו הולכי� לקראת השכרת . מה הצעד הבא,  סבאבעיריית כפר

ג� בהוד השרו� וג� , צרי% לזכור  שג� ברעננה. הפעלה בכס#,  החניוני�

יה ה. החניוני� בקניוני� עד היו� לא היו בכס#, וג� בכפר סבא, בהרצליה

 שהוא מייצג ואני ג� לא אומר שזה מה נסיו� בעבר ואני לא בהכרח אומר

וזה לא , ברמה עובדתית להכניס חניו� בכס#, היה נסיו� בעבר, שיקרה בעתיד

אלא , לא יכולה להיות כמשהו נפרד, צרי% להבי� שהפעלת חניו� בכס#.  צלח
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, של הפעלת חניוני� בעיר בכלל, של אכיפת חניה.  כחלק ממדיניות כוללת

והדברי� ה� קצת פחות תקפי� מכפי שה� לפעמי� באי� לידי ביטוי 

  .בדיוני� כאלה ואחרי�בתקשורת או 

הא� עיריית כפר , לבחו� בקטע  הכלכלי, לגבי החניוני�, אני מציע בעצ�  

מאחר , או לנסות להגיע ע� הקניו�,  סבא נכו� לה או להפעיל את זה בכס#

או לבדוק , כחלק אינהרנטי מתו% הקניו� מבחינה פיזית, וזה נמצא במתח�

השכרה כזו או , סכ� חכירההא� אנחנו יכולי� להתקשר ע� הקניו� על ה

ובעצ� עד , כפי שנעשה בעצ� בשנתיי� אחרונות באחד הקניוני�, אחרת

היו רצונות  לכיוו� כזה או אחר של בתי קפה בכפר סבא , היו� היו בקשות

היה חשש מצד אחד . לא היתה מדיניות קבועה בנושא, ובקניו� בפרט, בכלל

ואני חושב שההחלטה , �לא היו דברי� מוסדרי, לקחת החלטה ומצד שני

ולתת , לבוא וכ� לתת  כמו בכל האר� ולקבל על זה ארנונה, כא� של המערכת

שמצד אחד ה� , שהדברי� נעשו למע� תושבי כפר סבא, היתר זמני אפילו

ומצד שני אנחנו משרתי� את התושבי� שלא מקבלי� , פועלי� על פי החוק

י הוועדה "מועצה או עי ה"זה דבר נכו� שנעשה כא� ע, את הצרכי� שלה�

כמוב� שזה מצרי% כמה שינויי� . המקומית וכא� זה כבר מתחיל להתבצע

אי� בעצ� זכויות בנייה ובקשות , מאחר ומבחינה חוקית בעצ� כיו�, ע"בתב

  . כאלה ואחרות צריכות לקבל היתרי� אלה ואחרי�

עדיי� לא קיבל את אישור משרד , קו הארנונה שבעצ� שינינו אותו כא�  

בעצ� מתייחס למצב , כי עדיי� לא עבר תקציב וחוק ההסדרי�,  פני�ה

, כמוב� שזה יחול ג� על וייצמ�, העתידי ג� של הוצאת סחורה מחו� לחנויות

שוב לענות על . כדי שנוכל לתחו� שטחי� ולא הדברי� יהיו לא מוגדרי�

נוצר , אנשי� בקניו� מוציאי� היו�. אבל במקביל לפעול לפי החוק, צור%

ר ומצד שני " מ90(ר שמוציאה כסאות ב" מ10שיש חנות ע� , מצב אבסורד

אז למעשה יש כא� , ר ולא מוציא כסאות החוצה" מ100יש אד� ששוכר 

, כי אנחנו לא נגזור גזירה שהציבור לא יכול לעמוד בה, ועצ� העובדה, אפליה

זה ונתחו� את , אבל נסדיר את זה בצורה חוקית,  וכ� נרשה להוציא כסאות
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ג� ,ג� נוכל לגבות ארנונה, בסיו� כזה או אחר, כמו שנעשה בערי� אחרות

כמוב� הכל כפו# לתאורי� שיוגשו , נגדיל את גבולות הגזרה וג� נוכל לאכו#

  , אנחנו מקבלי� אגרת מעבר זה נקרא. י בתי הקפה"ע

  , יש אגרה לפי חוק העזר של העמדת כסאות במעבר  :בתיה ברא#

ג� , ומשל� ג� חשמל, משל� ג� שכירות, מי ששוכר מבנה, תראה, רהיש אג  :אייל יוניא�

וג� מנקה  ובעצ� מי שלוקח שטח שהוא שטח ציבורי ומשתלט . תחזוקה

לא , לא משל� לא ביטוח, לא משל� לא ארנונה.  וזה מה שקורה בפועל,עליו

,  וא� תהיה צעקה–לבוא , לכ� מבחינתי. משל� לא על נקיו� ולא על תחזוקה

זו טענה משוללת , לא נותני� לעסקי� לפרוח, את� מחבלי� בארנונה, מה

כ "כי בסה. והיא טענה חוצפנית אפילו, טענה שהיא לא במקו� בכלל.יסוד

מי שלא משתלט , ומצד שני, האנשי� האלה משתלטי� על שטחי ציבור

כמוב� שזו מדיניות שתקרי� .  משל� כס# מלא, והכסאות אצלו בתו% החנות

  . מ� וג� על כל העירג� על וייצ

אנחנו מדברי� על שטחי� בתו% , לגבי שימוש בשטחי ציבור במתח� הקניו�  

בעצ� ,  איפה שיש את המדרגות הנעות וכל המתח� הזה, הקניו� היש�

בפועל זה מ� מובלעת של העירייה , השטחי� האלה ה� שטחי� של העירייה

, שנחת� בזמנועל פי ההסכ� , ולכ� מה שנעשה עד היו�. בתו% הקניו�

אי� לי יכולת בדיוק להגיד וג� לא ,  שהקניו� תחזק את השטחי� האלה

עלויות , עלויות של ביטוח, אבל צרי% להבי� שיש עלויות, בדקתי מה העלויות

, וכל העלויות האלה בעצ�, של אחזקה, עלויות של תחזוקה, של תאורה

בעצ� נעשו ש� , נימצד ש, יחולו עלינו,  כאשר אנחנו נחזיר את זה לעירייה

צרי% להגיד . שלא היו ביכולת של העירייה לפקח ולבקר את זה, שימושי�

שהקניו� פה פעל על פי הסכ� שנחת� ואני לא בטוח שכלכלית , עוד פע�

, אנחנו שוב, אבל מבחינה חוקית, מבחינת עיריית כפר סבא זה יהיה נכו�

כיו� ודמי הארנונה אנחנו נקבל את דמי הז, נצטר% להגדיר שטחי� מסוימי�

וכמוב� שאנחנו , מאות� עסקי� שיקבלו רישוי והיתר לפעול במקומות האלה

כל . אלא א� כ� נגיע ע� הקניו� להסדר אחר, נצטר% לתחזק את המקומות
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ולשדרג את המזגני� ובעצ� , מצרי% קצת שינויי�, לדעתי, הסדר שיגיע

ואז מערכת , יי�ח הזה יאומ� בשינויי� כאלה ואחרי� או בלי שינו"הדו

עלפי ההמלצות , להסדרת המערכת החוזית, העירייה תפעל מול הקניו�

הוצאת . וכמוב� ההסכ� יובא לאחר מכ� לכא� בצורה יותר פרטנית, האלה

ג� . כסאות שולחנות וסחורה מחו� לחנויות זו בעיה שקיימת בכל רחבי העיר

כמוב� שזה . פהדיברתי על זה מקוד� על בתי הק, כא� צרי% להסדיר את זה

יהיו בקפה כניסות מסודרות ואני חושב שבא לציו� . יהיה הכל בכפו# להיתר

 בני בעצ� אי% –איכות הסביבה , גואל ג� ברמת וייצמ� וג� ברמת הקניו�

הנחה את הפקחי� להטיל גזירה שווה בי� החנויות , ח" הדויצאש

  . בכל מה שקשור להוצאת סחורות,ובי� הקניו�,בוייצמ�

היו� הדברי� לא ,  העירכיכרב,  מתקני צעצועי� וטרמפולינותלגבי  

העירייה צריכה לקחת אחריות על השטח הזה מבחינת איזה , שוב, מוסדרי�

העירייה היא זו שתסדיר . הכל צרי% להיות כפו# להיתרי�, פעילויות יהיו ש�

והיא זו שתקבל את דמי השימוש בגי� , ותנהל את זה, את הענייני� האלה

צרי% להסביר שבעצ� מי שבנה את , לגבי פרסו� על הגשרי�. ו�הזכי

זה נכס של עיריית כפר , יחד ע� זאת, היה הקניו� מבחינה עובדתית, הגשרי�

צרי% להביא , ויש לזה עלות, הקניו� עד היו� תחזק את הגשרי�, שוב. סבא

הקניו� עד , יש ש� עלויות כאלה ואחרות, רצפת רקורט�, לש� רצפה מיוחדת

הקניו� נהנה , לגבי כל הפרסומי� שהיו על הגשרי�, מצד שני. יו� טיפל בזהה

עיריית כפר סבא תיקח , אני לא בטוח משפטית וכלכלית, שוב. מדמי הזכיו�

 זה לא –אני מבחי� בי� הקטע . צרי% להבי� את זה. הנושא יהיה רווחי, את זה

זה כמו ,  העירייהמאחר וזה נכס של העירייה וגשרי� של, אני אומר. רלוונטי

מ� , ובעצ� תיקח, העירייה בעצ� צריכה לתחזק את זה,  מעבר וכמו רחוב

הייתי ג� . אנחנו ג� נקבל את דמי הזכיו�,  מאחר והנכס יעבור אלינו, הסת�

היא צריכה , וג� א� תהיה חלופה אחרת, כא� בודק כלכלית הא� זה נכו�

א� אני לא , שנאמר בעברולא כפי , קוד� כל להיות כפופה לבחינה משפטית

ההסכ� התחייבות שנחת� לא הובא לאישור מועצה ולא עבר , טועה
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  . ולכ� אני חושב שבעצ� זה המקור לצרות ולמחול השדי�, משפטית

  . אנחנו מורידי� כס# על הפרסו� בגשרי�  :בתיה ברא#

למרות .  אני הפרדתי בי� שני הדברי�'יו� ושזה שוק , לגבי הנושא האחרו�  :אייל יוניא�

בעצ� , ועל פי חוק העזר, בעצ� מדובר בעסק. שהפרוזדור הוא אותו פרוזדור

מדובר ברוכלות ולכ� צרי% להסדיר ', א� אי� רשיו� עסק ג� א� זה רק ביו� ו

, שאמנ� הציבור מאד נהנה, ושוב צרי% להגיד. את הדברי� ברמת היתרי�

להסדיר שכל אבל זה לא רלוונטי מבחינה משפטית וצרי% חוקית בעצ� 

לפי מה , מי שניהל את זה עד היו� זה הקניו�. הנושא יהיה ברמת רשיו� עסק

, אבל זה לא רלוונטי, אפילו מפסיד מזה, הוא לא מרוויח מזה, שהקניו� מסר

  . הדברי� צריכי� להיות מוסדרי� בהיתרי�

מדובר בבעיה שעלולה להיות , מתריע ג� היו�וא� התרעתי , לגבי שוק המזו�  

בחנו הרבה מאד אפשרויות יצירתיות . ה חמורה מאד א� תהיה הרעלהבעי

על מנת לראות א� אפשר להעביר את האחריות מעיריית כפר , אלה ואחרות

לדעתי ג� , האחריות היא אחריות ברמה אישית. זה בלתי אפשרי, סבא

, יש כא� אחריות לעיריית כפר סבא, א� וכאשר מישהו מורעל, פלילית

אני יודע . האוכל הוא מאד בעייתי. עילי� פיקוח וחוקי עזרואנחנו כא� מפ

, שעד אשר הנושא לא יוסדר, אני ממלי� כא�. שיש פניה למשרד הבריאות

להפסיק לאלתר את הפעילות בשוק , ברמת אישורי� ממשרד הבריאות

אני יודע , אני יודע שיש פניה. כי אנחנו עלולי� כא� להכנס לבעיה, האוכל

יכול להיות שבימי� הקרובי� זה אפילו . � מתקדמי�שהדברי� בהליכי

אנחנו יודעי� לדבר ע� הקניו� ויודעי� ) כול� מדברי� יחד (–אבל .  יוסדר

ישנה רוח מאד חיובית , אבל עוד פע� אני אומר. וזה בסדר, ג� לא להסכי�

ה� מבקשי� , ל"היתה פניה אלי כמנכ, אני יכול להגיד שהקניו�. של רצו�

, כי כל פע� מגיע איזה פרסו� נגד� שפוגע בה�. דברי� האלהלהסדיר את ה

בואו תגדירו ונפעל לפי ', 98(כתבת� אתנו הסכ� ב, תשמעו, וה� מבקשי�

יש , הגידור, יש היו� את הגידור של הקניו�.אני אגיד עוד דבר. 'נקיו� וכו. זה

, אז בעצ� השטח המקי#, יש תפישת משטרה לגבי תקינות,  לא יפהכיכרש� 
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אנחנו , זה ויזואלי, וג� כא�. טבעת המקיפה זה שטח של עיריית כפר סבאה

אני גוזר גזירה , לכ� מה שנעשה עד היו�. נהני� מזה אבל זה שטח שלכ�

היה אולי נוח והדברי� היו מקבלי� ביטוי . שווה בי� מפעל המי� לבי� כא�

וד� אבל בעצ� מי שנפגע בזה זה ק. על מנת שתהיה יכולת לשחק, במציאות

אני לא יודע א� היו פה כאלה , ושוב, כל הקניו� וג� עיריית כפר סבא

אני . אבל צרי% להסדיר את הדברי�, עסקאות אחרות ומישהו זכה במליוני�

  . סיימתי

הוא ביקש כי הוא , ברשותכ�, ראשו� יהיה בני. אנחנו נפתח בדיו�. תודה רבה  :יהודה ב� חמו

  . צרי% לצאת

משו� שאחרי הסקירה של .  מאד מאד לתמצת את הדברי�אני אשתדל   :בני כברה

אני ג� לא רוצה להכנס לגופ� של . אני חושב שרוב הדברי� נאמרו, אייל

אני רק אומר .  הואיל והעניי� הזה כבר מוצה במועצה.  ח"פרטי� בתו% הדו

המצב שהיה ושרר בקניו� , תראו. כמה משפטי� בעלי משמעות כללית

, הוא לא היה בריא. היה בעייתי מאד, ו ובי� הקניו�ובמערכת היחסי� בינינ

היתה בו אפילו מידה רבה מאד של תסכול והיה בה� הרבה מ� האפליה 

שחשו אפליה בהתנהלות ,  בעיקר הסוחרי� בוייצמ�, ביחס לסוחרי� קבועי�

היתה בו , אני לא הייתי מגדיר אותו כהסכ�, ההסכ� הקוד� עצמו. הזאת

הוא חייב , הוא חייב לקבל תוק#, מבצעת הסכ�מפני שכשרשות . הסכמה

, היה הסכ� מתחת לשולח�, ההסכ� שהיה קיי� כא�. להיות מפורס�

אני , אבל מבחינה ציבורית, לא בי� העירייה לקניו�, ברמה הציבורית, לצערנו

אבל עצ� העובדה שזה לא , ואני לא נכנס לתוכ� שלו, היתה לו בעיה, אומר

ולא , פר החוזי� וההסכמי� של העירייה מצד שנילא פורס� בס, פורס� מחד

ואני , אני מאד שמח. הוא בוודאי היה בעייתי, קיבל שו� אישור של העירייה

ואני מאד מערי% , שלא פשוט היה להוביל את המהל% הזה, רוצה לומר לכ�

, ל"ל כנ"והמנכ, למרות הקושי, למרות הקושי שישנו, שיהודה כראש עיר

פפה הזאת ולהסדיר פע� אחת ולתמיד את הנושא החליטו להרי� את הכ

כשאני  נכנסתי בתחילת הקדנציה . ואני אומר לכ� הוא היה בעייתי, הזה
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התבררו לי המו� עובדות , כדי לטפל בנושא מזו� מ� החי, לנושא הקניו�

הווטרינר האזורי הוציא מכתבי� . שה� היו חמורות מאד מבחינתנו, אחרות

, ואני לא מדבר על השוק האחר, ירת שוק המזו�מכתבי� שתבעו סג, ליצחק

א� חלילה , כפי שאייל אומר, אבל שוק המזו� היה, לא מעניי� אותנו בכלל

משו� שהווטרינר , אנחנו היינו בצרות, היתה קורית ופורצת ש� הרעלה

הוא בעצ� קיבל הנחיה מאתנו לא לנגוע בשו� . האזורי כביכול עשה את שלו

ואני . עד כדי כ% שישנ� בכתובי� הדברי� האלה. �לא להתערב בעניי. דבר

אני באמת יכול רק לבר% על , הואיל והנושא הזה הול% להיות מוסדר, אומר

, הקניו� יתנהל בצורה מוסדרת, מצד אחד. ואולי זה לטובת כל הצדדי�, כ%

  . ואנחנו בעצ� נצא ע� ידיי� נקיות

אני אומר לכ� כמי , ליאני בעצ� רוצה לומר לגבי ההסכ� במשפט כל, עכשיו  

כי אני טיפלתי בנושא הזה ג� בקדנציה , שמכיר את הנושא לפרטי פרטי�

, הוא ניתוח מאד ממצה, אני חושב שהניתוח שנעשה. הקודמת באופ� אישי

ואני ,בעצ� מקי# את כל הבעיות שקיימות בינינו ובי� הקניו� , מאד מעמיק

ומה , רמי� המקצועיי�שילוב של כל הגו, נעשתה עבודה מקצועית, אומר

לא מספיק לאמ� את , דבר שני. ח"שלדעתי צרי% זה לאמ� היו� את הדו

כדי , ל העירייה יחד ע� הגורמי� נוספי�"אלא להסמי% את מנכ, ח"הדו

. לתרג� אותו הלכה למעשה לשפה הכי פרטנית שישנה, ח"לתרג� את הדו

  . ריתולדאוג שנצא באמת כולנו ע� ידיי� נקיות ג� מבחינה ציבו

. ח יצא"אני רוצה לפתוח בזה שג� אני מבר% את אייל ויהודה על כ% שהדו :סיימו� גולדמ�

ח הקוד� "ח באמת משק# אחד לאחד את כל טענות מבקר העירייה בדו"הדו

ולפני . נשאלות פה עוד כמה שאלות, יחד ע� זאת. הוא נגע בכל הנקודות. שלו

ובאמת קניו� , על שיתו# הפעולהאני רוצה להודות לקניו� , שאני אשאל אות�

אפשר ,  ציבורית(חברתית(ערי� בכפר סבא משמש למוקד פעילות תרבותית

אני רוצה לשאול שאלה על .  העיר ומרכז חיי�כיכרלקרוא לזה למעשה 

 א% בהסכ� ע� עיריית פר סי חב"שהגשרי� נבנו ע, נכו�. שהזכרת, הגשרי�

. א ג� היחידי שמשתמש בה�אבל הו, זה נכו� שהקניו� מתחזק אות�, סבא
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אי� שו� שייכות בי� . ולכ� הגיוני שג� יטפלו בו. הקוני� של הקניו�, כלומר

זכויות הפרסו� . טיפול בגשרי�  ובי� שימוש בגשרי� לבי� פעולות הפרסו�

מתגאי� בכ% , ה� של עיריית כפר סבא ואנחנו כעיר שנותני� פרסו� החוצה

   –שחלק מהפרסו� הוצא 

הוא רק משתמש ,  העירכיכרזה כמו . חוקית הוא לא צרי% לתחזק את הגשר  :�אייל יוניא

  . בה

הוא לא ?  אז מה. אייל, חוקית הוא ג� לא צרי% לאבטח את הקניו�. בסדר :סיימו� גולדמ�

אני טוע� שנכו� שנעשה . בקשר להפעלת החניוני�, חייב לתחזק את הגשרי�

שלושה חניוני� על ידו היו ללא וזה כאשר , להפעיל חניו� בתשלו� והוא כשל

אני חושב . כמוב� שא# אחד לא הול% לשל� כאשר יש חניוני� חינ�, תשלו�

, או שאנחנו כהצעת אייל. שדינ� של שלושת החניוני� צרי% להיות אחד

או שאנחנו , נוציא באמת הצעות מגורמי חו� להפעלת שלושת החניוני�

ו השכרת החניוני� בהחלט מגיעי� להסדר ע� הקניו� על מכירת א

אני רוצה רק להזכיר שעוד שני חניוני� . לקניו�, שלושת�, בשלמות�

עוד שני חניוני� שהסכ� השימוש שלה� פג ,  העירכיכרחו� מ, שנמצאי� ש�

והשימוש ,ה� בבעלות עיריית כפר סבא, לפני כשנה, כלומר, 2004בפברואר 

ניוני� האלה חשוב ששלושת הח. ההסכ� פג לפני כשנה, היה לעשר שני

אי אפשר לעשות אחד בתשלו� ושניי� אחרי� . הטיפול בה� יהיה אחד

שצרי% לקבל הצעות מחיר , הסכמנו ג� ע� אייל, ודר% אגב, לכ� אני. בחינ�

  . כדי לראות אי% אנחנו מתנהלי� כלכלית לגבי החניוני�, אחרות

ות כי מתרוצצ, ואני באמת שואל אותה באמת ובתמי�, עוד שאלה שנשאלת  

  . הא� לקניו� יש בכלל רשיו�, כל מיני שמועות

  . לחנויות יש, לחברה  :אייל יוניא�

קוד� כל זו ', לגבי שוק יו� ו. עוד משהו. לחברה כחברה להפעלת הקניו� :סיימו� גולדמ�

.  ג� אני לפעמי� מצטר# ועובר בי� הדוכני�, פעילות מבורכת ואנחנו נהני�

 שהיו� משלמי� דמי שימוש לחברת ,שדוכני� כאלה, אבל ברור לכול�

, אני לא יודע מה היחסי� בי� אותה חברה לבי� הקניו�, או למישהו, ההפעלה
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, כאשר כול� או חלק� או רוב�, אבל בטח ובטח לא לעיריית כפר סבא

ואי� , שטח ששיי% לכול�, שטח ציבורי, עומדי� על שטח של עיריית כפר סבא

וב� שיש להפסיק לאלתר מכירת מזו� כמ. שו� הצדקה שישלמו למישהו אחר

אנחנו עומדי� פה בפני סנה . וג� אייל וג� בני התייחסו לזה. מ� החי בדוכני�

אני שוב , אבל יחד ע� זאת.  ממשית של תביעות אישיות מכל הנוגעי� בדבר

הנהלת הקניו� באמת תורמת ג� לפעילות וג� לאווירה הטובה , רוצה להגיד

  . אלא באמת להסדיר את הדברי�, לא לפגועוהכוונה שלי , בכפר סבא

הנושא מורכב ועבר פרק זמ� יחסית ארו% עד שהנהלת . אני אשתדל לקצר :גיא ב� גל

אני מרגיש טוב שהנושא סו# סו# . העירייה התפנתה לעסוק ולהסדיר בעניי�

  . מובא לדיו�

 הרבה אנשי� כל כ%. תרשה לי לחרוג ממנהגי ולהעיר ל% בקטע הזה באמצע  :יהודה ב� חמו

כפי , העדפנו לנהל את הדיאלוג החיובי מול הקניו�, היו מעורבי� ומתערבי�

אבל , ואני אגיד את דעתי על ההתנהלות מול הקניו�,שעשינו במספר נושאי�

והיו , שזה היה נושא שכל כ% הרבה בחשו בו, בפרוש אני אומר ל%

היינו שכל מילה ש, התבטאויות שבכלל רחוקות מהמציאות בעיתונות

ולכ� רצינו בפרוש , אלא ג� בציבור, היו עלולות לפגוע לא רק בקניו�, אומרי�

ואני אחדד את זה לאחר , כמו שאמר אייל, לנהל את הדברי� בצורה עניינית

אבל היה דיאלוג כל הזמ� ברמה הכי חיובית שיכולה , לא תמיד הסכמנו. מכ�

  . להיות של שני הצדדי�

אני חושב שבמסגרת סדר העדיפויות שהנהלת העיר . דברי%אני מסכי� ע�   :גיא ב� גל

ולכולנו , היתה צריכה לתאגד במסגרת הירושה הקשה שהורישו לכ� כא�

במסגרת האנדרלמוסיה הארגונית ניהולית , למעשה כחברי קואליציה

, אני חושב שטוב עשתה העירייה, ששררה כא� עד לפני פחות משנתיי�

טוב עשתה העירייה , ברה הכלכליתשהסדירה למשל את יחסיה ע� הח

, בתור גופי� בעלי זיקה עירונית מובהקת, שהודיעה קוד� לכ� למפעל המי�

אנחנו , אחרי שנה וארבעה חודשי�, אבל ג� פה. סדר העדיפויות היה נכו�

נותני� סו# סו# לתת איזשהו עיגו� מוסדי מסודר ליחסי הקניי� והמכירה 
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  .וכל מה שמשתמע מזה לגבי הקניו�

. גר מעל הקניו�, למי שלא יודע, אני, ההערות שאני רוצה להעיר בנושא הזה  

וככזה אני חשו# להיבטי� ולצדדי� , מעל המרכז המסחרי, אז במוב� מסוי�

. וג� לצדדי� הפחות טובי�, המאד חיוביי� שהקניו� תור� ומשרת את העיר

רוח מה שבעצ� יצר את כל המורכבות ב, אני יכול לספר לכ� שלשמחתי

שהורישה ההנהגה הקודמת של העירייה " הירושה הקשה"אותה אמירה של 

אותו הסכ� שהביע חוסר . זה אותו חטא קדמות, להנהגה הנוכחית

זאת היתה , כי למעשה מה שהיה, לגיטימציה מובהק באופי ובדקדוק שלו

היה , להשיג עותק מההסכ� הזה, ועד לא מזמ�, הבנה שהושגה במחשכי�

להסתיר ,  בטח של ההנהגה הקודמת, כי היה רצו� עז.  עצמופרוייקט בפני

זה לא סוד שחלק גדול מההבנות שהושגו , בעצ� את ההבנות שהושגו ש�

נתנו יתרו� ברור  ומובהק למי שבעצ� הבעלי� של הקניו� הזה ובמוב� , ש�

הזה לרגע שלא יירמז מדברי שאני בא בטענות לחברת חבש או להנהלת 

 לא חושב שצרי% להאשי� מישהו שנותני� לו עסקה שהיא אני בטח. הקניו� 

, התלונה והביקורת שיש לי. מאד כדאית ומאד מעדיפה את האינטרסי� שלו

ממניעי� שאני באמת לא מצליח להבי� , זה על עצ� העובדה שהעירייה

והקונוטציות שאני משאיר אות� למוח הקודח והפורה של כל אחד .  אות�

לתת לקניו� , ס של העירייה בקדנציה הקודמתמה היה האינטר, מאתנו

ולכ� טוב . בצורה שהיא לא שקולה ולא רגילה, תנאי� כל כ% מועדפי�

צרי% להבי� שבמסגרת אותו חטא . שהדברי� מקבלי� ביטוי של הגדרה היו�

 וחבל שבני לא פה –היא , ואגב, ע המקורית שהוגשה"הפער בי� התב, קדמו�

טוטוריי� המוסמכי� של מועצת עירית כפר י הגופי� הסט" כ� אושרה ע–

ע שהוגשה לבי� המצב "הפער המעשי בי� התב, האגפי� התכנוניי�.  סבא

ויש לי חדשות . והפער הזה נשמר בקביעות עד לרגע הזה, הוא גדול, שקיי�

מי שלא ,לצור% העניי�, של הקניו�' ג� א� נאמ� את מתח� א, בשבילכ�

ל " כל ההמלצות שהגיש כא� המנכג� אחרי שנאשר את, בקיע במטריה

, ע המקורית שהוגשה ואושרה"עדיי� יהיו פה פערי� בי� התב, כלשונ� וככתב�
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  . לבי� המצב הקיי� היו�

באמת מתו% רצו� כ� , למרות שלדעתי ניסית לכסות, אייל, יש עוד נושאי�  

שג� אחרי שנאמ� את כל , יש עוד נושאי�,  ואמיתי להתמודד ע� כל הבעיות

נושא הנגישות לנכי� . יישארו ללא מענה, צות של% והמסקנות של%ההמל

, מכיוו� שהקניו� על הנהלתו, הוא בעייתי. בקניו� עד הרגע הזה הוא בעייתי

בחלקו לא מקבל את , עד לרגע זה, על בעליו ועל חלק משוכרי המשנה שלו

 ,חלקכ� אולי יודעי�. הוראות החוק לתכנו� ובנייה שמחייבי� את הנגישות

הסיבה שהכנסנו אותה , אותה  רצפה משובחת שדיברת על העלות שלה

' היא כדי שתאפשר מעבר נגיש וקל יותר  לנכי� לעבור מצד א, מלכתחילה

אני , וא� כבר מדברי� על הגשר ועל העלות של האחזקה', של הקניו� לצד ב

לטעמי נשמע מופרז ,  על פי ההערכה של הקניו�, חושב שהסכו� שננקב פה

צרי% ליצור את הזיקה בי� , אני לא חושב שכמו שסיימו� אמר, אבל שוב. מדי

עצ� החובה להנגיש וליצור מעבר בטוח מצד אחד לצד שני לבי� האחריות 

יהיה מעבר , שלו' שלו לצד מסחרי ב' שמצד מסחרי א, והאינטרס של הקניו�

דסית יש בעיה הנ. ג� לאד� שיושב בכסא גלגלי�, נגיש  וקל ג� לאד� שהול%

העובדה שהדבר , מה שאני רוצה לבוא ולהצהיר. א� הגשרי� האלה בטוחי�

אי� ספק שהעירייה . הוא דבר חיובי מאד, הזה באמת יש לו מימד פומבי

אבל כמו שנאמר פה . והקניו� לא רואי� עי� בעי� מאה אחוז של הדברי�

טרס יש אינ, כמו לעירייה, ולו מההיבט הציבורי, לקניו�, בתחילת הדברי�

בדיוק כמו שהיה אינטרס למפעל המי� בכפר סבא , למסד את היחסי� 

בדיוק כפי שהיה אינטרס לחברה הכלכלית של עיריית , למסד את היחסי�

חלק , אייל, ופה תענה לי,  אני רק מקווה,  כפר סבא למסד את היחסי�

ואתה ' אתה מציע אפשרות א. מההמלצות של% מקבלי� ביטוי של חלופות

הא� אנחנו . 'ובחלק מהדברי� אתה מציע אפשרות ג' שרות במציע אפ

, ח הזה"הא� אנחנו מאשרי� את הדו? מאשרי� את כל החלופות האלה

ומשאירי� את החלופות לגור� , בהנחה שאנחנו מאשרי� כמקשה אחת

  ? עירוני אחר
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  . בבקשה, אבינוע�, תודה גיא.  זה יבוא אליכ� חזרה לאישור  :יהודה ב� חמו

, בגלל המיקו� המרכזי שלו, יש בעיה ע� החניו�, האחת. שתי הערות קצרות:  גרנותאבינוע�

יש פער בי� מי שעומד ש� בחינ� ובי� האכיפה .  העירכיכראני מדבר על 

יש פה .  שנעשית באזור הקניו� הסמו% וברחובות ובחניוני� הלא רחוקי�

אחוז , ריש פה איפה ואיפה ומותר לי ג� לומ, מידה רבה של חוסר צדק

אחוז החוני� שבאי� מחו� לכפר סבא הוא הרבה יותר , החוני� בחניו� העיר

שש� היו�  לפעמי� , מאשר ברחובות אחרי� בחניוני� אחרי�, לדעתי, גבוה

זה איפה יש  בעיה של נושא , מה שאני בעצ� רוצה לומר). ?(אי� כניסה

, פו של דברבסו, ומזה אני מגיע להערה הכי חשובה בנושא הקניו�, החניה

בדר% כלל זה כולל , ואנחנו משלמי� מחיר מינימלי, כשמסודרי� החניוני�

שכשאתה , רציתי כבר מזמ� לכתוב לפיקוח, העניי� הנוס# . ב"תאורה וכיו

או שהתאורה לא , במיוחד מהקומה התחתונה, יורד במדרגות מהקניו�

, ג� ביו�שזה ממש סכנה לפעמי� בלילה ולעתי� , ואני מודיע לכ�, עובדת

ככה כל , אנשי� מסתובבי� ש�, ריח שת�, המדרגות שעולי� מלמטה למעלה

א א� כבר "ז, אני אומר את ההערה הזאת כהערת אגב.  ב"מיני טיפוסי� וכיו

, כי באמת האזור כולו מאד מוצלח, אז צרי% להסדיר את החו�,  מסדירי�

תאורה , תי�שרו, נקיו�, ואנחנו צריכי� לדאוג ש� שהבטיחות תהיה בסדר

  . במדרגות וכל הדברי� האלה

  ?על איזה מקו� אתה מדבר  :יהודה ב� חמו

אבל , היא הערה ג� כ� לא נעימה, הערה שניה. על החניו� בקומה התחתונה: אבינוע� גרנות

אני לא מרוצה מצורת הגידור . נספוג אותה כמו שצרי%, בעקבות החלטה

 אני לא הייתי מציע ,זה שהמצב הבטחוני קצת השתפר. שנעשית היו�

קוד� כל הוא לא גידור שעוצר את , הגידור הזה שיש. להרגיש יותר מדי טוב

, אני חושב שאנחנו צריכי� לחשוב על גידור היקפי מלא. מי שרוצה להכנס

כדי , מחומר שצרי% להיות לא מקובע במדרכות, וזה צרי% להיות גידור יפה

עובדה שאי� גידור בטחוני אבל ה, שאפשר יהיה להסיר אותו מתי שרוצי�

. היא עובדה מאד מפחידה, וג� לא בטיחותי מסביב לכל השטח הזה
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לא עוצרי� קבוצה של , השומרי� האלה שעומדי� בכניסות שזה לא כניסות

מה רוצי� לעשות אנחנו עדיי� תחת איו� של טרור ואנחנו שמענו , מחבל

אני חושב . אז נושא הגידור אני מעלה אותו פה.  בלטרו� ובמקומות אחרי�

א� כבר , אבל הוא שיי%, שהוא לא שיי% ממש להסכ� ולהסדר היחסי�

איזה פתרו� מקצועי וג� , אז צרי% לחשוב שוב מבחינה הנדסית, רוצי�

מה אסתטי אנחנו נותני� לכל האזור הזה שלפעמי� מסתובבי� ש� כ

  . עד כא�. א� זה ביו� שישי בצהרי� או כל האירועי� של העיר, אנשי�

  , י שאני לא רוצה להארי% יותר מדי"אעפ, ג� אני  :משה אב� ח�

  . אני רק אודה ל% א� תוסי# על הדברי� ולא תחזור עליה�  :יהודה ב� חמו

ס שלא בנו שבמש% שני� רבות בכפר סבא היה במרכז העיר פרד, רציתי לומר  :משה אב� ח�

. ב במרכז העיר"קומזיצי� וכיו, היו עושי� ש� ימי יו� עצמאות. עליו

אלא , זה לא קניו� כמו כל הקניוני� אחרי�. ובמרכז העיר נבנה הקניו� הזה

שקשור , ע"זה לא כמו שגיא הגדיר את זה בתב. יש בו הרבה מ� הער% המוס#

ש% אליו את כל זה מקו� מרכזי שמו. זה לא רק שטח מסחרי. לשטח מסחרי

אי� ספק , יש לו את ההיבט הסגולי. תושבי העיר ולא להתחמק מהעניי� הזה

על העבודה , ופה אני בהחלט רוצה לומר יישר כוח לאייל ולכל הצוות , שטוב

. כי זה לא קניו�  שנמצא באזור התעשיה או בכל מקו� אחר, היפה שה� עשו

את הנושא של ,  א� הזכרת,ולכ� ג� הנושא, יש לו את ההיבט הציבורי הזה

 אז הכרת אותי –שהקניו� הזה , שבזמנו נלחמנו ע� הנהלת הקניו�, השבת

 ובהחלט –ואפשר לומר שהיתה אפילו היכרות טובה שעד היו� היא בסדר 

אלא יש לו את ההיבט , הנהלת הקניו� הבינו שזה לא רק מקו� למסחר

כי , אני מקווה, יו� היו�והקנ, ולכ�  נענו לתביעות של תושבי העיר, הציבורי

ואכ� , מועצת העיר, אכ� נענה לבקשת ראש העיר, אני לא הול% לבדוק את זה

לא רק , וזה בהחלט מקו� שמוש% אליו תושבי�.  סגרו את הקניו� בשבת

  . אלא בעיקר תושבי כפר סבא כמקו� לבילוי ולא רק לקניות, מכפר סבא

  .  סגור בשבתהקניו�  :בתיה ברא#

ואני חושב שזה הוסי# ער% מוס# נוס# לקניו� , אני בהחלט שמח שזה ככה  :משה אב� ח�
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ח הזה שאני יודע שהושקע בו "ולכ� אני מאד שמח על החיבור של הדו. הזה

ובהחלט כל אות� רינוני� ,  לא כל כ% דמעות–הרבה מאד יזע ועמל 

כל הדברי� הללו ', וכו' וכו, מעדיפי� את הקניו�: שהסתובבו כל הזמ�

. ובהידברות ע� הקניו�, ח שאייל וצוותו הכינו"דרו באמצעות אותו דוהוס

  . אלא ג� לקצת כס# נוס#, אני מקווה שג� העיר תזכה לא רק למקו� יפה

. העוסקי� במלאכה, זהר בכבוד� של אחרי�יאני רוצה קוד� כל לפתוח ולה  :יעקב אוחיו�

נושא שהועלה זה , עיקר ההתחייבויות לא היו במחשכי� ולא בחדרי חדרי�

ומי שהעלה את הנושא זה , ובשעתו הייתי מעורב מחו� לחברותי במועצה

והוא זה שהביא לפחות למסמ% שמסדיר , ד יפתח אלגוב כהצעה לסדר"עו

מאיר אלוני� הפי� למי שרצה . מערכת יחסי� כלשהי בי� הקניו� והעירייה

את הכל זהר בכבודו ולא להפו% יאת  כתב ההתחייבות ואני מציע קצת לה

שעד היו� לא מוסדו היחסי�  ע� החברה , אני ג� יכול להגיד ל%. לשחור

זה רק , כל הנושאי� הישני� נשארו כפי שהיו ומה שמוסדר. הכלכלית

  . הנושאי� החדשי� שהועברו לטיפולה של החברה הכלכלית

ואני לא מתכוו� פה שהקופה , אני באתי בעמדה נחרצת, נושא החניוני�  

פרט בפניכ� את כל את� רוצי� שאני א, זה עובדתית. רהה חסהציבורית תהי

אני תקנתי דברי� , אני לא עסקתי בקדנציה קודמת? הסוגיות שלא נסגרו

אני אגיד ל% מהי שורת , וא� אתה אומר לי הוסדרו. שלא נכוני� עובדתית

  . הסוגיות שלא נדונו ולא הוסדרו

  . עוד לא הוסדרו. נדונו  :יהודה ב� חמו

לא ? להביא ל% את הו� המניות.  לא הוסדרו–היו כמה חניוני� בתשלומי�   :חיו�יעקב או

אני רוצה עובדתית להגיד ? הוסדר הנושא של כל מפעלות כפר סבא. הוסדר

כל , אי� שו� קשר. אני הבעתי דעה נחרצת, נושא החניוני�. לא סגורי�, לכ�

, ה בתשלו�חניו� דוד אלעזר הי. החניוני� מסביב היו חניוני� בתשלו�

שני החניוני� של היכל , והחניו�, החניו� של היכל התרבות היה בתשלו�

וזו לא הסיבה  , כ% שכל החניוני� כול� היו בתשלו�, התרבות היו בתשלו�

הוא . שהוא אפילו לא היה בייזו� תפעולי,  העירכיכרשנחשדנו בהפעלת חניו� 
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לא תחת .  כפר סבאו� בחניוני� שלאי� תרבות של תשל. יה חניו� מפסידה

להני# את הדגל , הסיסמה של לא להפלות את סוחרי וייצמ� לעומת הקניו�

שלא דינו של , אני רוצה להזכיר. ולהגיד שג� החניוני� האלה יהיו בתשלו�

.  העיר כדי� חניוני� אחרי� שעכשיו חוזרי� לבעלות העירייהכיכרחניו� 

 שהיא יכולה להשוות את כ%, להנהלת הקניו�  יש די� קדימה על פי ההסכ�

: ההצעה שלי מאד ברורה. ההצעה הכי גבוהה ולקבל את החניו� לתפעולה

אני בעד ההסדר הקיי� שהנהלת הקניו� תקבל את , במחיר שוק הול� והכל

אני חושב שזה הביא . כל החניוני� ותת� אות� ללא תשלו� לכל באי הקניו�

רה שוויונית ע� כל וזה ג� גר� לו להתחרות בצו, לפריחה של הקניו�

אני . לא לשפו% את המי� ע� התינוק? אי% אייל אמר, ולא.  החניוני� מסביב

אתה ,  כדי שהחניוני� האלה יישאו רווח כלשהו, לא חושב שהחניוני� האלה

כמו ערי� , א"כמו בעיר ת.  שקלי� לשעה10צרי% לגבות תשלו� של לפחות 

ואחרי זה נצטר% ג� , כאלההרי אנחנו לא רוצי� לגבות תשלומי� . אחרות

 שקלי� 3(ו,  שקלי�4שגובי� ש� , להשוות את החניוני� בתשלו� לאחרי�

.   העיר שהוא ללא תשלו�כיכראני חונה בחניו� שב. אני לא חונה ש�. לשעה

ואני חושב שזה סידור יפה לכל תושבי העיר ותושבי , אני חונה ש� הרבה

ולא רק , � מהפריחה של הקניו�אני חושב שכולנו נהני. הסביבה שבאי� לש�

זהר מריצת יכ% שאני חושב שצרי% מאד לה.  דיינו–א� זה נהנה וזה לא חסר 

אני לא בעד האופציה של , ואני לא בעד שהעירייה תתרוק� מנכסיה, אמוק

אני בעד האופציה החלופית של השכרת החניוני� , מכירת החניוני� האלה

אבל אני בעד . ד לעשות בה�אנחנו לא יודעי� מה נרצה בעתי. האלה

אני , וכדי שה� יהיו ללא תשלו�, שהחניוני� אלה יהיו חניוני� ללא תשלו�

לא אמרתי במחירי , בעד שהעירייה תתקשר פה ע� חניו� ערי� במחיר השוק

יש אל# מנגנוני� כדי . אפשר ללוות את זה בשמאות, אפשר לבדוק. הפסד

  .�להסדיר שאנחנו נקבל את המחיר הריאלי לש

והוא לא צרי% שיוסיפו לו , אני ברכתי את אייל על העבודה שלו, זה לא סוד  

שאייל עשה עבודה יסודית יותר ממה שעשו , בואו נאמר. על הברכות
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מישהו ניסה להעדי# , אבל לא הייתי אומר שמישהו הסתיר פה,  הקודמי�

הוא לא רק לא הובא כדי� לאישור מועצת , ההסכ� הזה הוא פומבי. פה

  . עירה

אבל אני . אני הייתי רוצה להגיד דעה שונה לגבי חלק מהדברי� שנאמרו כא�  :איציק יואל

חושב שזה מאד חשוב לתפישת העול� של מועצה שלא חייבת להצמד 

ג� א� ה� נמצאות בצד , אלא מותר שיהיו לה דעות אחרות, לאיזשהו דבר

דה ל% ואני לא אני לא מו, ראשית. בי� לב� לבי� שחור, האפור של הצבעי�

כי אני חושב שכל העבודות שהגשת לכא� , מבר% אות% אייל על העבודה של%

אבל . אז מוב� מאליו שאי� טע� להמשי% ולבר%. ה� עבודות טובות ויסודיות

  . דבר אחד אני רוצה לומר לכולנו

, וזה כמוב� לא אישי, שאמרת את הדברי� במ� פתוס כזה, במנוגד ל% גיא  

, יש לה ג� איזשהו חזו�, בר להיותה מפקחת על ענייני העירמע, מועצת העיר

והיא אמורה בסיכומו של דבר לשבת ויחד למצוא איזשהו חזו� לגבי אי% 

אני חושב שמה שקרה בדורות . אנחנו רוצי� לראות את העיר הזאת

ואכ�  יש לנו  , יוש� חזו� או חלו�, היה חזו�, האחרוני� כלפי הקניו� הזה

" פנינה"השוני בי� הפנינה הזאת ל. תגאות בה במרכז העירפנינה שרי% לה

זה גוש בערי� אחרות שקוראי� לו , אחרת שהוא קניו� אמיתי בערי� אחרות

אי� בעיה של , אי� בעיה של חניוני�', ואי� ש� בעיה של מטרז, קניו� זהב

יש גוש בטו� שיודעי� , וזה להפ%, מדידה של כניסות לשטחי� ציבוריי�

פה יש איזשהו רעיו� שהוא חדיש במדינת . יודעי� לגבות עבורו , ולמדוד אות

של כל המערכת הכפר , של מדרחוב, שהוא המשכיות ורצ# של שכונה, ישראל

בקדנציה , אני מניח, ובגלל זה, לצור% זה.  סבאית הזאת שחיה בתו% העיר

, בסיכומו של דבר, הרי כל נוסחה כזאת. מ לא פשוטי�"היו פה מו, הקודמת

אני , זה צרי% להיות כלכלי.  צריכה להתרחש כשיש קונה מרצו� ומוכר מרצו�

, מניח שא# אחד פה לא בא להבטיח לעיריית כפר סבא רווחי� מהצד הזה

לכ� צרי% ליצוא את שביל . כמו שאנחנו לא רוצי� שהקניו� יפסיד מהצד השני

חושבי� ואני מקווה שכול� , את האיזו� בי� דבר שהוא מתאי� לעיר, הזהב
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, ובי� מקו� שמחולל פרנסה גדולה מאד בתו% העיר כפר סבא לסוחרי�, כ%

ובי� להקפיא בבת אחת את הכל ולהגיד שמה ,ללקוחות ולעיריית כפר סבא

  . זה לא נכו�. שהיה זה היה במחשכי� 

הוא , שאייל עשה עבודה נהדרת, ואני מתכוו� לכ%, למרות שאמרתי, ג� היו�

זה יהיה . י ההחלטות שהתקבלו כל מה שהיה עד עכשיועל פ, לא יוכל לסגור 

כל , אגב. זה אומר שבעצ� יצטרכו חלק להתמודד ע� סוחרי�. לא פשוט

וג� פה זה , תקטי� את הכדאיות שלו לפעול, פגיעה בסוחרי� בסופו של דבר

  , כי אני מכיר קניוני�, ואני אומר לכ�, אחד הקניוני�

  . רי� אתה מדברהשאלה על איזה סוח  :יהודה ב� חמו

כשלא . רואי� לפי התחלופה של החנויות? את� יודעי� אי% רואי� קניו� חזק  :איציק יואל

זה אומר שג� . רואי� הרבה תחלופה של חניות זה אומר שכול� חיי� טוב

ברגע  שיש תחלופה של .  בעלי החנויות וג� הבעלי� של הקניו� חיי� טוב

צרי% לעשות את ,  וג� להנהלת הקניו�ג� לסוחרי�, למישהו יש בעיה, חנויות

  .החשבו� עובדתית בסופו של דבר מקבלי� ארנונה מכול�

 העיר בצורה כיכראכ� היה פה איזשהו חזו� , לגבי השטחי� הציבוריי�  

. א� ניקח כמה שולחנות וכסאות החוצה,  לא נורא א� נתפשט קצת. יפהפיה

אולי א� , אני חושבו, ערי� אחרות ואני נמצא בערי� אחרותלאני הול% 

ובתקופה כזאת צרי% , עדיי� לא, קורית פה איזו צמיחה במדינת ישראל

במיוחד שזה לתושבי , לעודד עסקי� קטני� ולא להקשות על עסקי� קטני�

  .כפר סבא

היה חניו� ע� זכיו�  , כל הנושא של החניוני� ע� המכרז ומה שאמר קובי  

אז , בה את זה מבעלי החנויותא� תגבה כס# ולא תג, וא� לא, לדמי ניהול

יש פה איזה דבר מערכתי שצרי% לקחת . פחות אנשי� יגיעו כי לא ירו לשל�

הולכי� לעשות , יש פה הזדמנות, רגע: ולא ביו� אחד להגיד,  אותו בחשבו�

כשעוד לא הולכי� לארח את תושבי העיר , עוד לא הולכי� לעשות כס#. כס#

  .ואת כל מה שהקמנו ובצענו עד היו�

, יש פה מצב שצרי% ללכת בזהירות. בסיכומו של דבר צרי% להבי� דבר אחד  
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בצד העסקי של אלה שבאמת משלמי� את שכר הדירה , כדי לא לפגוע באיזו�

צרי% לדעת . של אלה שנהני� ואלה שמשלמי� הרבה מליוני�, והזכיו�

  . לעשות את האיזו� הזה וצרי% לדעת לחיות אתו

ובמדחו� מה , אני לא מבי� בווטרינריה, הסוחרי�, לגבי מה ששאלת סיימו�  

אני . בצהרי�12 ועד 10אומרות המעלות של הבשר החי כשהוא מונח משעה 

לא הלב� , שהוא אמנ� על הצד האפור, רק יודע בנושא הזה ג� לומר משהו

א מצד אחד "ז. התושבי� והמשתמשי� אוהבי� את זה, עובדה, ולא השחור

תנו ,  אומרי� יש פה איזה סיכו�אנחנו, מצד שני, אוהבי� את זה, עובדתית

ג� בעניי� הזה , אני בכל אופ�.  הרוב הרי מכריע בסופו של דבר.  דעהלהביע

אבל על , מישהו שאחראי על זה, צרי% להקפיד אחד שתהיה בטיחות

אי� מקו� שלא ,  את� יודעי�–השוק החי והכל , על הדר%, התאומי�

, אבל ש� המצב הסניטרי טוב יותר, י� בחנויותאני לא מב, מוכרי� בו אוכל

הפתרו� לסגור , שלא לדבר על  כ% שבסופו של דבר. החימו� והקור בוודאי

שכל הצדדי� , יהיה לעמוד אל מול הנהלת הקניו�, ואני מזהיר, את השוק

  . ואני מקווה ששלושת הגורמי� בסו# יבינו  את ההצלחה, ייהנו

  ? מי זה השלישי  :יהודה ב� חמו

אלה כול� צריכי� . זה הסוחרי� והמשתמשי�, זה היז�? מי זה השלישי  :איציק יואל

פע� אחת האינטרס שלה זה תושבי . להנות והעירייה עובדת פעמיי�

ופע� שניה האינטרס שלה זה העיר כמי שנותנת את הפעילויות לתושבי ,העיר

  . העיר

 בסיכו� הזה של , שיש ליההערה הקצרה.  יש לי הערה קצרה  וג� בקשה  :אריה אברה�

אני מדבר על שטחי� ציבוריי� ותשובתו של ראש העיר , 1998ה בשנת תפוס

הוא מאשר לו שטחי� ע� . וג� מאיר אלוני� מדבר על שטחי� פתוחי�

שטחי� ציבוריי� זה ג� , כאשר זה מדבר על שטחי� ציבוריי�, תשלו�

אז זו הערה לאלה . ופה מדובר רק על שטחי� פתוחי�,  סגורי� וג� פתוחי�

צרי% לשי� לב . או שכ�, על מה ה� חתמו,  שלא קראו כנראה את הנייר

 דיברו על תמהיל האירועי� בשטחי� 1995ח של "בדו, אני מבקש. למסמכי�
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 אחוז מהיק# האירוע 30 אחוז ארגוני� ציבוריי� ורק (7(הציבוריי� מורכב מ

ה בעל אופי וולונטרי  אחוז יהי30(אני מאד מבקש שה. יהיה בעלות מסחרית

 30כי  ג� ,  אחוז יהיה מסחרי70(ו, והמתנדבי� ולמע� פעילות למע� הקהילה

ה� מבחינת , וזה חשוב לנו מאד, אחוז בתקופה האחרונה צריכי� לבצע

  , ארגוני המתנדבי�

  . אתה אומר, אי� חכ� כבעל נסיו�  :יהודה ב� חמו

אבל שיישארו ,  לפעולות וולונטריות70אז אני מוכ� לוותר על חלק של . כ�  :אריה אברה�

  .  אחוז30לפחות 

אני קוד� כל מודה לכל מי שהשתת# בדיו� ואני רוצה לומר כמה , חברי�  :יהודה ב� חמו

כפי , חזרתי עכשיו מטיול שורשי�. דברי� קצרי� ולאחר מכ� ניקח החלטה

, הולכי� לקניו�, הולכי� לקניו�: וכל הזמ� המדרי% אמר, שאת� יודעי�

ואז מישהי מקריית גת שישבה בסו# ,  וכול� מחכי� להגיע לקניו�

אני , אחד המקומות הכי יפי� בעול�, יורדי� לקניו� הטודרה, האוטובוס

ויש ש� צוקי� , מגיעי� לקניו� הטודרה, שראיתי אני לפחות, חושב

אמרת� קניו� , ואכ�, ואיפה כל החנויות? זה קניו�: היא אומרת, מרהיבי�

אני אמרתי שכל מה שנעשה בקדנציה , דבר שני). בסגול(א קניו� ול) בקמ�(

. הכל נעשה בצורה טובה ומושלמת, וכל הקדנציות לפנינו, הקודמת ולפניה�

זה לא חלילה מתו% ביקורת לאות� , א� נשמעת הערה כזאת או אחרת

, כל אחד לקח את ההחלטות בנקודת הזמ� שהוא לקח אותה, אנשי� שפעלו

אני יכול רק לציי� . זו היתה החלטה טובה לאותה נקודת זמ�ויכול להיות ש

לאו דווקא בקדנציה , לטובה את ראש העיר הקוד� ואת ההנהלה הקודמת

בזכות אותו מרכז , כפר סבא זכתה לפרס עזריאלי לתכנו� אורבני. הקודמת

כ% .  העיר וג� קריית התרבותכיכרג� של , מסחרי ותרבותי ג� של הקניו�

היו דברי� חיוביי� וצרי% להבליט , וביי� ולא רק שליליי�שהדברי� החי

כל אחד עשה את המצוינות שלו ועכשיו אנחנו מבקשי� לעשות את . אות�

תגיד את דברי החכמה של% ות� : אי% פע� אמרתי למישהו. המצוינות שלנו

אנחנו נגיד את השטויות . אבל ת� לי להגיד אות�, לי להגיד את השטויות שלי
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  . ווה שהשטויות שלנו יצאו טובשלנו ונק

, תרתי משמע, לטעמי, שוק המזו�. אני חייב להתייחס לשוק המזו�, דבר שני  

אני מאד אוהב אותו מהפ� . הוא אחד השווקי� הכי יפי� שיש פה באזור

ואני מתקשר , אבל הרבה פעמי� קורה שאני לא נמצא פה ביו� שישי, האישי

קנו לי מזה ואני מקבל ג� הרבה תקנו לי מזה ות: לחברי� ואומר לה�

אני , שאני נאל�, אבל צר לי. תקנה לי מזה ותקנה לי מזה: טלפוני� מחברי�

לפחות אני מדווח , ואני שמח מאד, להסכי� ע� ההמלצה, פשוט נאנס אפילו

שהנהלת הקניו� עושה מאמ� רב להסדיר במסגרת ,  מיו� ראשו� האחרו�

שהיו� הקניוני� ובכלל מרכזי , להבי�אבל צרי% , החוק את נושא שוק המזו�

ואת� נהני� לפחות כמוני , אני אומר לכ�.  חיי� מהשווקי� האלההערי� 

אני . ואני חושב שיהיה חבל שהשוק הזה ייסגר, ואת� יודעי� במה מדובר

  . שהנושא הזה יוסדר ויועבר בהתא� לחוק, דפנה, מקווה מאד

 כמה מניי� הדוכני� של אוכל ביחס לכל ,באחוזי�, רק שנקבל פרופורציה  :אריה אברה�

  ? שאר הדוכני�

כול� .  (יש עוד דוכני� למזו�. אחרי זה תהיה התייחסות. אני לא יודע  :יהודה ב� חמו

  . המזו� מוסי# את הטע� והצבע) מדברי� יחד

אנחנו פועלי� ביתר מר� לקבל רשיו� כדת . השוק פועל כבר שש שני�, אחד  :דפנה קציר

ודבר .כי במרבית הדוכני� של האוכל כ� יש רשיו� עסק, כלוכדי� ג� באו

ובכל , צרי% לקבל פשוט פרופורציה כי בכל הקניוני� באר� יש שוק כזה, נוס#

  . זה ככה לידיעה. הקניוני� באר� אי� רשיו� עסק לשוק כזה

אבל אני , אמנ� הערתי הערה קוד� באמצע דבריו של גיא, דבר נוס#. תודה  :יהודה ב� חמו

יש הרבה מאד נושאי� , ע� הכתפיי� הצרות שלי, עוד פע�, יב לומר לכ�חי

, תכנסו אלי למשרד ותראו בסדר היו�, ותאמינו לי, שיש לה� עדיפות עליונה

ויש . שה� חייבי� היו� לגמור אות�, כמה דברי� מסומני� ש� באדו�

ג� , מרגע שאייל נכנס, כבדי� מאד אפילו, הרבה מאד נושאי� כבדי�

. והאצלנו סמכויות,  ל נטל חלק"וג� הסמנכ, י� הצרות שלו נטלו חלקהכתפי

אנחנו מעדיפי� לתפוש , ישנ� כל כ% הרבה נושאי�, אי אפשר, יחד ע� זאת
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כ% שהנושא של הקניו� , לעבור לעוד נושא ולעוד נושא, לסיי� אותו, נושא

, סהרצל חב, ג� הבעלי�, נהלת הקניו�ולזכות� של ה, היה בעדיפות עליונה

,  אני רוצה לומר לכ�, וג� ע� דפנה שיושבת פה, נפגשתי את� מספר פעמי�

כי , לא פגישת היכרות. כבר היתה פגישה, שאחרי השבוע הראשו� שנבחרתי

והיה חשוב לה� לשמוע הצהרת . אבל היתה פגישת עבודה, הכרתי לפני

היתה חסרה לה� , וא� מותר לי לספר ממה שהיה בפגישה הזאת. כוונות

. ולא כלו�, לא הבטחות ולא מתנות. לא יותר מזה. הרת כוונות בעברהצ

אלא לקוח גדול שצרי% , הוא לקוח לא מועד# ברמה אישית, כ הקניו�"סה

וזה , כמו שאני מתייחס.  וכ% אני מתייחס אליו. להתייחס אליו בהתא�

שנגיע בשעה טובה ומוצלחת וסגרנו ע� חברה חדשה שמגיעה , הזמ� להודיע

. ואנחנו מתייחסי� אליו כאל לקוח מועד#, ר" מ7000 התעשייה ובונה לאזור

וכל הפניות הגיעו  אלי , שטיפלנו בו בכפפות של משי, אני רוצה לומר לכ�

כי אחרת היו , מכיוו� שהדברי� צמחו  מלמטה, ללשכה ולא לאג# ההנדסה

מה .  וככה אנחנו מתייחסי� ללקוחות גדולי�, שה� דברי�ה נתקלי� באיז

וכשבא איש ,  אני עומד בתור הארו%, כשאני עומד בתור בבנק, אני אעשה

, אבל יחד ע� זאת, אז אני לא מקצר פה תורי�. עסקי� מקצרי� לו את התור

זה , שמה שהיה חסר פה, אני חייב לומר לכ�,  המגמה היתה להצהיר כוונות

רתי הסב, תיחד ע� זא. הצהרת כוונות אמיתית ויש בינינו ידידות נפלאה

לא רמזו לי  אפילו פע� , וג� ה� רוצי� את זה, ג� לדפנה וג� לחבס, לה�

נהפו% . שה� מעונייני� לקבל איזושהי מתנה, אחת בפגישה שהייתי את�

, אבל תמיד שמעתי את המשפט הזה, כ� יזמו פעולות בקהילה: אמרו לי, הוא

ברגע . הסדרבואו ונגיע ל, תגיעו להסדר: וכ% ג� הנחיתי את אייל ואת הצוות

וברגע , לכול� ברור מה� גבולות הגזרה, שמסדירי� את מערכת היחסי�

וג� א� לא היו , אנחנו יכולי� לחיות בשלו�, שגבולות הגזרה ברורי�

ברגע , ברגע שמגדירי� את הדברי�, הסכמות בתחילתו של תהלי%

  . וכ% הדברי� התקדמו, אפשר לחיות את�, שמסכימי� עליה�

ג� בטר� , אני אומר לכ�,  המעורבות הקהילתית של הקניו�אני דיברתי על   
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את , אני מכיר במסגרת פעילותי כעובד נוער בעיר הזאת, היותי ראש עיר

אי� שו� בעיה , ביו� כזה ואחר, ביו� נוער, המעורבות הקהילתית של הקניו�

. יש ג� אינטרס כלכלי לקניו� ולא מסתירי� את זה. ליצור את המעורבות

וה� בעד להיות שותפי� באירועי� ,   העירכיכרליצור אירועי� בוה� בעד 

וה� בעד לעזור לגדר את הגדור שאנחנו יכולי� בתקציב ,  העירכיכרב

. ה� בעד הרבה מאד דברי�. קמק אלא לבוא ולעשות משהו חזותי יפה'ו'מצ

לכ� אני בא . ה� בעצמ� באו והעלו בפני. אבל ג� בעד ליפות את הבמה

בטח : אמרו לי, שאני באתי והתחלתי רק לרמוז עליה�, רעיונותהעלו , ואומר

באת הסתכלת באחת המגירות ויש לנו הצעות כאלה מקדמת דנא מטע� 

 נסדיר את מערכת היחסי� בינינו לבי� –כ% שברגע שאנחנו . הנהלת הקניו� 

הנהלת , אני בטוח שבראש ובראשונה התושבי� יצאו נשכרי�, הנהלת הקניו�

לכ� אני שמח מאד על שיתו# הפעולה שנוצר . ריית כפר סבאעיהקניו� ו

, והצוות מונה ג� את בתיה ברא#, מ שהתנהל בי� הצוות"על המו, מההתחלה

, שבאמת  אני חושב שהצוות עשה עבודה נפלאה,  ואילה זיוגרולאת יאיר 

אנחנו לא הולכי� לאשר אותו . ומגישי� לנו היו� את המסמ% הראשוני לדיו�

את אותו צוות שהביא , למנות את הצוות. זה א, א מה שאני מציעאל, כרגע

, אני מציע למנות את הצוות הזה בראשותו של אייל. לכא� את המסמ% הזה

למעשה להביא סיכומי� ע� הנהלת הקניו� להתנהל את� , להמשי% ולסיי�

ואני מקווה שבזמ� , ברמה של כל הסעיפי� וכל תתי הסעיפי� שנעשו פה

אני לא , אולי אפילו לישיבת המועצה הבאה, ו אני מקווה מאדאפיל, הקרוב

, נוכל להביא את ההסכ� הזה, אבל א� הדברי� יתנהלו בצורה מהירה, בטוח

  .  את הצעת ההסכ� לחתימה מול הנהלת הקניו�

לא היתה פע� אחת שפנינו להנהלת , הפעילות הוולונטרית מיותר לציי�

 המזכירה שלי מול המזכירה של פנו ברמה של, הקניו� ולא אני פניתי

י� שרצה כל ארגו� מתנדב, ותמיד, אני לא זוכר, לית או של דפנה"הסמנכ

כל עוד יודעי� , לדוכני� כאלה ואחרי�, והתרמת ד� של ליונס, לארג�

וג� הקניו� , וחד משמעית אנחנו זוכי� לאוז� קשבת, לשמור על כללי המשחק
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פנו אלי ג� חברי תנועות הנוער , ע פנתה אלי" באותה מידה שמועצת יש–

ואני חושב , כי אני סבור. ובפרוש התנגדתי, שגדלתי וצמחתי את�, העובד

 כיכראבל אני חושב שה, סליחה שאני אומר את זה על עצמי, שזו החלטה

ופנו אלי , ולכ� כל מי שפונה אלי. נועדה לאירועי� תרבותיי� ולא פוליטיי�

ולא הסכמתי , לי מכתבי� מאד פוגעניי�וכתבו , חברי� שרוצי� לגרור אותי

ומי שמכיר אותי קצת יודע מה יחסי לנוער . ולא נתתי ג� לנוער העובד, את�

. ובכל זאת סרבתי שיקיימו ש� עצרת פוליטית בעד ההתנתקות, העובד

ולא בגלל שאני חלילה לא , ובטח שאני לא אסכי�, וכשבאו אלי חברי�

קחו . ות� אותה לפעילות פוליטית לא נ– כיכראלא כי ה, מסכי� לדעת�

אני לא מדבר כבר על העיקרו� של כל הבלג� שהול% אחרי זה , בחשבו�

חד משמעית אני , בפעילות הוולונטרית, לכ� אני אומר. 'וכו' והלכלו% וכו

מה ג� שהדברי� מתבצעי� הלכה , מחזק את הדברי� של אריה אברה�

  . למעשה

נה שהגיעה לכא� והעירה את ההערות אני מודה לדפ, חברי�, מה שאני מבקש

יחד ע� , ר הצוות"שנמנה את אייל יוניא� כיו,  אני מציע הצעת החלטה.שלה

כצוות שימשי% ויגבש , ד אילה זיו" ועוהאדריכל יאיר גרול, ד בתיה ברא#"עו

ואני , ברוח הדברי� שנכתבו פה, את המסקנות ברוח הדברי� שנאמרו פה

נוכל להביא , מכסימו� לעוד שתיי�, הבאהשלישיבת המועצה , מקווה מאד

  . הצעה הזו ירי� את ידומי בעד ה. את המסמ% הסופי לדיו� כא�

  :הצבעה

, אבינוע� גרנות, אריה אברה�, אמיר גבע, יפתח אלגוב, יעקב אוחיו�:  בעד

יהודה ב� , ח�משה אב� , אברה� מולה, טל קוגמ�, גיא ב� גל, סיימו� גולדמ�

  . י כברהבנ, ש"בוקי צי, חמו

  .אי�: נגד

    אי�:נמנע
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   מחליטי� למנות צוות לגיבוש מסקנות סופיות למסמ' התקשרות ע� :193'החלטה מס

�  .מסמ' ההתקשרות יובא לאישור המועצה. קניו� ערי

ד איילה זיו ויאיר "עו, ד בתיה ברא("עו, ר " יו�אייל יוניא� :                         חברי הצוות 

  .גרול

  ":אנוש"הקצאת קרקע ל: 3( סעי

מי שלא יודע מה זה ". אנוש"הקצאת קרקע ל, 3. אני עובר לסעי# מס  :יהודה ב� חמו

,  חברי�. אז קראנו, א� קראנו, בכל זאת,  ואני בטוח שכול� יודעי�,אנוש

כפי שנאמר , אישור הקצאת קרקע לאנוש) כול� מדברי� יחד(הבקשה של  

הבקשה עברה את התהלי% של , ר# אליכ�וכפי שמצוי� בד# שצו, פה קוד�

.  עמותת אנוש זו עמותה שעוסקת בתשושי נפש. הוועדה להקצאת קרקעות

מה שה� .  לא רחוק מבית הכנסת של קהילת הוד והדרהעמותה פועלת

, יש לה� תור� שמעוניי� לבנות לה�. זה להקצות לה� עוד קרקע, מבקשי�

אנחנו ,   בצמוד לבית אנוש.ואנחנו מתבקשי� לאשר לה� את הקרקע הזאת

  . אבינוע�, בבקשה. נותני� לה� עוד חלקה

, מה זאת אומרת. 'מדובר ש� על בניי� טרומי וכו, מה שמטריד אותי בנוסח: אבינוע� גרנות

   –זה נשמע לי , הקמת בניי� טרומי

  . בכפו# לאישור אג# ההנדסה  :יהודה ב� חמו

לא גרי� . ל חוגי� בפעילות יו� במבנה טרומיע, מדובר ש� על פעילות יו�: אבינוע� גרנות

  . פעילות יו� של תשושי נפש. ש�

אפשר להקי� בעיר בנייני� טרומיי� , אבל המושג של בנייני� טרומיי�, לא  :אייל יוניא�

א שאנחנו "ז, וזו הצעה שאני רוצה להעלות ואמרתי ל% כבר יהודה, מהסוג

והבקשה , ה� הגישו בקשה.  אישרנו כבר את הבניי� ואת צורתו, מאשרי�

  . וזה יעבור את ההלי% הרגיל, לאג# ההנדסה, הזו תעבור לוועדת המשנה

שהכל מאושר , מה שנשלח לה�. זה לא הלי% שבא לקבל הקצאת קרקעות: אבינוע� גרנות

הרי , אי% זה נראה, וועדת ההנדסה זו הוועדה המקומית, מוועדת ההנדסה

  . זה פחות או יותר במרכז העיר

כי , בהקשר אחר, אני רוצה לנצל את ההזדמנות שאנחנו מדברי� על אנוש  : ב� גלגיא
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יש חוב . אני לא יודע מתי תהיה עוד פע� ההזדמנות לדבר בזה במועצת העיר

שנובע , חוב ארנונה של עמותת אנוש מול עיריית כפר סבא, שתלוי ועומד

זו בעיה , ציעאז אני מ, כבר דני� בעמותה הזאת. ממדיניות לא ברורה, שוב

  .  עירונית נוספת להתייחסות

  ? מה זה מדיניות לא ברורה  :אייל יוניא�

בגי� חובות , לדעתי, עצ� העובדה שה� צברו חוב של חמש שני� מול העירייה  :גיא ב� גל

ואני מפנה .  מעיד על העדר  טיפול רצי# בעניי� הזה, ארנונה של חובות עבר

גע שאתה מציע פה לעשות לעמותה בר. את תשומת לב חברי המועצה לזה

ואתה מציע לה שטח נוס# ושנוי , שכבר יש לה אחיזה קרקעית בשטח עירוני

ואני חושב שמה , אני מכיר ומוקיר את הפעילות של אנוש, ותאמי� לי, ועומד

אבל זה לא סותר את העובדה שתלוי ועומד ,  שה� עושי� זו עבודת קודש

, תה יודע על איזה סכו�  בדיוק זה עומדאני לא יודע א� א, חוב ממשי וכבד

אבל זה חוב של כמה עשרות אלפי שקלי� קרוב למאות אלפי שקלי� בגלל 

לא הוסדר בצורה תקינה חוזה , שמהיו� ראשו� שה� התחילו לפעול

  . אולי יש סעי# שמגדיר בדיוק, ההתקשרות שלה� בגי� חוב הארנונה

  . אתה מייחס לה את החובלא זאת הבעיה ש. זו לא הבעיה  :קובי אוחיו�

אני לא מציע שזה ימנע את ). כול� מדברי� יחד.  (אבל אני כ� יוצר זיקה  :גיא ב� גל

  . אבל זה המקו� להסדיר את החוב הזה, הקצאת הקרקעות

עקב העובדה שחלו שינויי� בתקנות של משרד הפני� בנושא של , חברי�  :יהודה ב� חמו

מרות שאני מנסה להגדיל את הכנסות ל, ואני אומר את זה בצער, הארנונה

.  לא היה משל� ארנונה, א� היה תלוי בי בלבד, ארגו� כמו אנוש, העירייה

המחוקק קבע , אני לא קובע. היינו צריכי� להתמודד ע� מקומות אחרי�

  . ה� יסדירו בצורה כזאת או אחרת את החוב. שה� חייבי� בארנונה

  . ההעירייה כ� אשרה לה� הנח  :אייל יוניא�

. זו הקצאת הקרקע, מה שעומד פה על סדר היו�, חברי�, מה שאני מבקש: יהודה ב� חמו

פה אחד ? מי בעד. ואני מבקש לאשר את המלצת הוועדה להקצאת קרקעות

  .  תודה רבה. של כל הנוכחי�
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, אבינוע� גרנות, אריה אברה�, אמיר גבע, יפתח אלגוב, יעקב אוחיו�: בעד

יהודה ב� , ח�משה אב� , אברה� מולה, טל קוגמ�,  גלגיא ב�, סיימו� גולדמ�

  . בני כברה, ש"בוקי צי, חמו

  .אי�: נגד

    אי�:נמנע

    

 15 חלק מחלקה 6432בגוש " אנוש"   מחליטי� לאשר הקצאת קרקע  ל:194'החלטה מס

  .18/11/2020לתקופה שעד , )כולל ההקצאה הקודמת( דונ� 1.062בשטח של 

  

  :5' ל וועדת שמות מסאישור פרוטוקו: 4סעי( 

אני . כפי שאת� רואי�  יש רק נושא אחד על סדר היו�. 4אני עובר לסעי#   :יהודה ב� חמו

 כיכרלדו� בנושא של קריאת , בקשתי מוועדת השמות להתכנס באופ� מיוחד

אני מוצא לנכו� לציי� את . על ש� הקהילה היהודית בקולומבוס אוהיו

יש לנו . לה היהודית מקולומבוס אוהיושיתו# הפעולה הנפלא שיש ע� הקהי

, ר הוועדה"יש  בתור יו'וג� בוקי צ, ג� אריה אברה�, שני נציגי� של כבוד

ג� הנציגי� הישראלי� הכפר סבאי� וג� , 2000בקשר נפלא ע� שותפות 

(ה יגיע לכא� ראש עיריית קולומבוס"אי,  לחודש10(ב, הנציגי� האמריקאי�

שיהיה נכו� שאנחנו , ואני פשוט סברתי, סבאיתארח חצי יו� בכפר , אוהיו

ונקרא , כחברי מועצה נכיר ונוקיר תודה לקהילה היהודית בקולומבוס אוהיו

כולל , כיכרראוי לציי� שכמוב� כל ההוצאות של ה,  על ש� הקהילהכיכר

יהיה על , הפסל היפה שאריה אברה� ועוד אנשי� עובדי� על הנושא הזה

השאר ,  על חשבונוכיכר?  בסדר–ל לא "שהמנכ, האני לא טוע? נכו�. חשבונ�

  . תודה רבה? אני חושב שאפשר לאשר את זה פה אחד. על חשבונ�

  

, אבינוע� גרנות, אריה אברה�, אמיר גבע, יפתח אלגוב, יעקב אוחיו�: בעד

יהודה ב� , ח�משה אב� , אברה� מולה, טל קוגמ�, גיא ב� גל, סיימו� גולדמ�

  . כברהבני , ש"בוקי צי, חמו



  
  4.4.2005                                                                                          מועצה מ� המניי�           

  

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

  

44

  .אי�: נגד

    אי�:נמנע

    

  .ב" המצ5'    מחליטי� לאשר פרוטוקול ועדת שמות מס:195'החלטה מס

  

  : בקשת אישור לעבודה נוספת–מנהל מער' הביטחו� במוסדות חינו' , טובי אלמוג: 5סעי( 

 והבקשה –מבקש , ט העירוני"הקב, טובי אלמוג.  5. אני עובר לסעי# מס  :יהודה ב� חמו

ואני אומר את זה למע� כבוד� של ,  זה מחייב החלטת מועצת עיר,מצורפת

ודברי� פעוטי� פגעו , שלא הביאו לאישור, אני זוכר בשנה שעברה. העובדי�

, אישור זה רק לשנה.  יש אישור של מועצת העירייה. בסופו של יו� בעובד

יכולי� רק לתרו� לנו , השעתיי� האלה מהבית, כפי שכתוב פה זה נכו�

הוא תור� ש� ואני מציע לאשר את , כת היחסי� ע� מכללת בית ברללמער

אפשר . זה לא פוגע בשו� פני� ואופ� בעבודה השוטפת שלו. השעתיי� האלה

  . תודה רבה? לאשר את זה פה אחד

, אבינוע� גרנות, אריה אברה�, אמיר גבע, יפתח אלגוב, יעקב אוחיו�: בעד

יהודה ב� , ח�משה אב� , אברה� מולה, טל קוגמ�, גיא ב� גל, סיימו� גולדמ�

  . בני כברה, ש"בוקי צי, חמו

  .אי�: נגד

    אי�:נמנע

    

מנהל מער' הביטחו� ,    מחליטי� לאשר עבודה נוספת לטובי אלמוג:196'החלטה מס

   .במוסדות חינו'

  

  

  :חות על פי חוק עזר עירוני"הסמכת מאיר אלקיי� להגיש דו: 6סעי( 

ק העזר העירוני מאיר אלקיי� קוד� כל זה המקו� ג� להודות על פי חו: יהודה ב� חמו

מיד ע� . למאיר על העבודה הנפלאה שהוא עושה באג# לאיכות הסביבה
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אלא ג� של , ולא רק שלו, אפשר לראות מהתביעות האלה, כניסתו לתפקיד

על פי החוק . הוא מוכיח את עצמו, ואני חושב שכאותו מנהל אג# חדש, אור�

  על פי חוק העזר העירוני,  להסמי% אותואנחנו צריכי�

אנחנו מסמיכי� אותו בעניי� חוקי העזר בנושא איכות ? אפשר לשאול שאלה  :גיא ב� גל

  ? הסביבה

  . בדיוק. חוקי העזר בנושא איכות הסביבה, כ�  :יהודה ב� חמו

ולא לגבי ראשי אגפי� , למה חוקי העזר קיימי� רק בנושא איכות הסביבה  :גיא ב� גל

, אני רוצה לרענ� את זכרונכ�, בשעתו, אנחנו להזכירכ�? קי עזר אחרי�בחו

להקי� צוות שיבח� את , שקצת לפני פחות משנה אישרנו במועצת העיר פה

מרכז את הצוות הזה סג� ראש העיר . כל חוקי העזר העירוניי� של כפר סבא

 פה למה יש. השאלה א. שכבר התחיל עבודה נמרצת בעניי� הזה, יעקב אוחיו�

אי% זה  מסתדר ע� הצוות שהוק� כדי . וב, התייחסות רק לנושא חוקי העזר

או שיש פה מה שחל רק על , או שיש פה כפילות. לבחו� את חוקי העזר עצמ�

  , חוקי העזר לאיכות הסביבה

ראש העירייה רשאי להסמי% . הסמכות בחוק העזר היא של ראש העירייה  בתיה ברא#

במקרה הספציפי הזה מדובר על אג# . צת העירייהרק באישור מוע, עובד אחר

ולכ� כל החוקי� הרלוונטיי� שאג# תברואה אחראי עליה� כרגע , תברואה

כשלמעשה מה שאת� עושי� , מסמי% ראש העירייה למנהל האג# החדש

 מועברת באישור מועצת עטיהזה אותה הסמכה שהיתה בעבר לב� , כרגע

  , י�לגבי חוקי� אחר. העיר למאיר אלקיי�

מי מונע ממאיר אלקיי� להגיש ? עוברת להיות מה שמוגדר בחוקי העזר   :גיא ב� גל

  ? דוחות על חוקי עזר

. זה לא על כל חוקי העזר, אנחנו נגדיר בדיוק איזה חוקי עזר ובאיזה נושאי�  :בתיה ברא#

, יש חוקי עזר. כל חוק עזר מסמיכי� את האד� הרלוונטי מאותו אג#

. שאפשר להסמי% א% ורק את מהנדס העיר, מסוכני�על מבני� , לדוגמא

  . אנחנו כל דבר דני� לגופו של עניי�

. כל פקח עירוני צרי% לעבור הלי% כזה של האצלת סמכויות מראש העיר: אליעזר פיירשטיי�
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צרי% לעבור הסמכה של , כל פקח עירוני בנושא חוקי עזר באיכות הסביבה

  . ראש העיר

ג� . אז יש לו הסמכה מראש העיר,  ברגע שמישהו ממונה כפקח,באופ� גור#  :בתיה ברא#

  ? לחניה את� מאשרי� לאלקיי�

העובדה שאישרנו כא� והסמכנו ברשות סג� , רק כדי ליישר את הקו, בתיה  :גיא ב� גל

צרי% לעבור איזשהו הלי% , לבחו� את חוקי העזר העירוניי�, ראש עיר

  . מסוי�

  . דברי�כתוב פה בדיוק איזה   :בתיה ברא#

כמנהל אג# איכות , אני מציע שמועצת העיר מאצילה סמכות למאיר אלקיי�  :יהודה ב� חמו

ועל מנת לאפשר לו ,  ויורשה להגיש דוחות על פי חוק העזר העירוני, הסביבה

אנחנו מאשרי� למאיר . יש הוראות חוקי עזר לעיריית כפר סבא, לפקח 

חוקי ,  לראש העיר בחוקאלקיי� את סמכויות האכיפה והביצוע שהוקנו

, ניקוי מגרשי�, בקשר למפגעי תברואה, העזר העירוניי� בעיריית כפר סבא

הוצאת אשפה לפי חוקי שמירה על הסדר , שימור רחובות, חצרות בנייני�

   –שילוט , אחזקת בעלי חיי�, פיקוח על הכלבי�, והנקיו�

במסגרת , פי�אפשר בהמש% להחלטה שקיבלנו אתמול בוועדת הכס  :גיא ב� גל

ג� שיקבל את ההיתר מתו% , הסמכויות שמקבל מנהל אג# איכות הסביבה

הא� אפשר מתוק# אות� האצלת , זה נוגע אלי%, בתיה, הסעי# בחוק

סמכויות שניתנות היו� למנהל האג# לאיכות הסביבה ג� להאציל את 

  ?סמכותו למעשה לאכו# את החוק ליישו� איסור עישו� במקומות ציבוריי�

  . לא  :יה ברא#בת

  , כי הסוגיה שיש בעיה משפטית  :גיא ב� גל

מוסדר בחוקי� ,  כל הנושא של העישו�, כרגע. קיבלת� את חוות הדעת  :בתיה ברא#

טר� . וש� הנושא מוגדר, וחוק העזר החדש של נקיו� טר� אושר, הישני�

  . זה נמצא במסגרת אכיפה לא של הרשות המקומית. אושר

חוק הראשי מדבר על היכולת של רשות מקומית באמצעות פקחיה אבל א� ה  :גיא ב� גל

להטיל קנסות של  פקחי הרשות לפי חוק העזר , להטיל קנסות של פקחיה
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  . העירוני

  . לקבוע את גובה הקנסות, בוודאי. כ�  :בתיה ברא#

  . גובה הקנסות מפורט בחקיקה הראשית  :גיא ב� גל

  . אלא בדר% אחרת. הדר%אבל אתה מאמ� את זה לא באותה   :בתיה ברא#

  –א� אי� חוק עזר . נאמ� את זה כלשו� החקיקה הראשית? למה לא  :גיא ב� גל

, אתה למעשה בחוק עזר. אתה מאמ� את זה כמו שאתה מוצא לנכו�. לא. לא  :בתיה ברא#

ואתה  לא חייב לאמ� את החוק , אתה מהווה פרלמנט פנימי של העירייה

אתה צרי% ? אתה רוצה עכשיו לקבוע, יכולאתה . ככתבו וכלשונו בחוק ראשי

  . עשרה ימי� מראש כדי לקבוע

החליטה שהיא תסמי% , אתמול וועדת כספי� במסגרת חלק מההחלטות שלה  :גיא ב� גל

לאכו# את חוק איסור עישו� , לפחות פקח אחד של האג# לאיכות הסביבה

יש אכיפה . אי� חוק עזר עירוני שמתייחס לאכיפת החוק. במקומות ציבוריי�

ראשית שכ� מתייחסת ומדברת באופ� פרטני שלרשות מקומית יש את 

היכולת לאכו# את החוק הזה ולהטיל קנסות בגבהי� שנתוני� בחקיקה 

שמדברת בצורה , שבצד החקיקה הראשית, הא� יש היתר פורמלי. הראשית

הא� , מה הרשות יכולה או לא יכולה לעשות באמצעות פקחיה, מאד פרטנית

  ?  הכרח שיהיה חוק עזר עירונייש ג�

חוק עזר שלפני שנתיי� התקבל במועצת העיר , יש כרגע במשרד המשפטי�  :בתיה ברא#

נמצא בהליכי� פורמליי� סופיי� לפני , שלמיטב הבנתי, בקדנציה הקודמת

וכל הפרק הזה של העישו� מעוג� ש� בצורה שהמועצה מצאה לנכו� ,  פרסו�

את לנכו� לאמ� כרגע חקיקה ראשית בדר% לכ� אני לא מוצ. לעג� אותו

מבלי שנתנו את הדעת כשחוק העזר עצמו מאד מפורט בכל הנושא של , אחרת

  . סוגיית העישו�

  )כול� מדברי� יחד(, אני רוצה להבי�  :איציק יואל

  ?מי בעד. אני מציע לאשר ולהסמי% את מאיר אלקיי�, על פי מה שהקראתי  :יהודה ב� חמו

אנחנו מסמיכי� אותו להגיש דוחות בנושא . י הסתייגות על העניי� הזהיש ל  :משה אב� ח�

  . פרט לז� את הכל, איכות הסביבה
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  . פה אחד, תודה רבה. על פי ההצעה שהגשתי? ירי� את ידו, מי בעד: יהודה ב� חמו

  

, אבינוע� גרנות, אריה אברה�, אמיר גבע, יפתח אלגוב, יעקב אוחיו�: בעד

יהודה ב� , ח�משה אב� , אברה� מולה, טל קוגמ�, � גלגיא ב, סיימו� גולדמ�

  . בני כברה, ש"בוקי צי, חמו

  .אי�: נגד

    אי�:נמנע

    

מאשרי� להסמי' את מאיר אלקיי� כמנהל האג( לאיכות הסביבה    :197'החלטה מס

ניקוי , י חוקי העזר למפגעי תברואה"עפולבצע אכיפת� להגיש דוחות 

�עצי� , הוצאת אשפה, שימור רחובות, יני�חצרות וכניסות לבני, מגרשי

החזקת בעלי , פיקוח על כלבי�, מסוכני� וחוקי שמירת הסדר והנקיו�

�   מודעות שלטי� ורוכלות, חיי

  

 .3.4.05אישור פרוטוקול ועדת כספי� מיו� : 8סעי( 

.  אני חייב הערה קטנה. אישור פרוטוקול ועדת כספי�, 8אני עובר לסעי# : יהודה ב� חמו

ני כמה חודשי� אמרתי שנעשה את וועדות כספי� ביו� ראשו� ולמחרת לפ

אבל מכיוו� שבשבוע שעבר חברי המועצה לא הגיעו לישיבת . יבוא לדיו�

מי במייל , והעברתי לחברי�, אתמול דנו בוועדת הכספי�, וועדת הכספי�

שאלות לגבי , הערות, חברי�. כול� קיבלו?  ויש מי שלא קיבל, ומי בפקס

  ? ות וועדת כספי�החלט

אי� חוקי עזר . הסמכה של מפקח על איסור עישו�. יש הסתייגות של בתיה  :יעקב אוחיו�

  .עומד בעניי� העישו�, בנושא איכות הסביבה שהכל מוסדר ש�

   –אני הצעתי  שבחוק העזר , מה שאני אמרתי  :בתיה ברא#

  . א כמו החוק הראשיהא� במהותו הו, השאלה א� חוק העזר בנושא העישו�   :גיא ב� גל

  .  הוא לא יתאשר לעול�, א� הוא נוגד  :בתיה ברא#

, אבל לפי מה שנאמר לנו. מוצע לאכו# את חוק איסור עישו� במקומות ציבור  :יהודה ב� חמו
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  )כול� מדברי� יחד(,  כל עוד לא אושר החוק הראשי

 לפי הנחיות זה יהיה, אי� שו� בעיה ובלבד שאחרי שאושר חוק העזר החדש  :בתיה ברא#

כ אתה "אח. החוק החדש עוד לא אושר.  של חוק העזר החדש ולא במקומו

  . תעשה את זה לפי חוק העזר המקומי

פה . ירי� את ידו, מי בעד לאשר את פרוטוקול וועדת הכספי�. עוד לא אושר: יהודה ב� חמו

  . תודה רבה, אחד

  

,  אבינוע� גרנות,אריה אברה�, אמיר גבע, יפתח אלגוב, יעקב אוחיו�: בעד

יהודה ב� , ח�משה אב� , אברה� מולה, טל קוגמ�, גיא ב� גל, סיימו� גולדמ�

  . בני כברה, ש"בוקי צי, חמו

  .אי�: נגד

    אי�:נמנע

    

  .ב" המצ05/0403/   מחליטי� לאשר פרוטוקול ועדת כספי� מיו� :198'החלטה מס

  

  :ביטול שעבודי� בשכונת למפרט: 9סעי( 

שהיו חלק מההלי% המשפטי של , בר בעיקול הנכסי� בשכונת למפרטמדו  :בתיה ברא#

העירייה , להזכירכ�, בבית המשפט המחוזי. הערעור שהעירייה זכתה בו

אלא א� , אנחנו בקשנו מבית המשפט שלא ישול� כס#.  חויבה לשל� כס#

יווצר , נכסי� כלשה� שא� לא כ�, כ� ישעבדו לזכותה של עיריית כפר סבא

בית . לא יהיה לנו מהיכ� להפרע, טרכו להחזיר את הכס#מצב שא� יצ

וכל תובע שרצה לקבל את מלוא סכו� , המשפט קיבל את הטענה שלנו

והוא יכול , היתה שמאות לגבי הנכס, פנה לשמאי, הפיצוי או אפילו את חלקו

, הואיל ועכשיו זכינו בדיו�. היה לשעבד לטובת העירייה את המקרקעי�

אז ה� כמוב� רוצי� להחזיר את , י� להחזיר את הכס#ואות� תובעי� צריכ

החתמתי כא� את ראש העיר . הכס# בכפו# לכ% שאנחנו נסיר את השעבודי�

. והגזבר להסרת השעבודי� כי חלק מהתובעי� כבר שילמו את הכס#
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. דרש הרש� החלטת מועצה, להסיר את השעבוד בפועל, כשהגענו לטאבו

הדברי� שראש העיר לא צרי% בה� החלטת זה מסוג , ולעניות דעתי, לדידי

אבל במקו� לצאת כנגד רש� המקרקעי� וללכת לבית משפט לפסק , מועצה

אני חושבת שזה הרבה יותר פרקטי מאשר לקבל החלטת , די� הצהרתי

כי הרי אי� בכלל וויכוח שאנחנו יכולי� לקבל כס# רק בכפו# לכ% , מועצה

מסרה לכ� רשימה של נכסי� נ, ולכ� אני מבקשת. שנסיר את השעבודי�

 מי 523/17 חלקה 6427בגוש ,   אני אומר בדיוק איזה נכסי�–שלגביה� 

בגוש . שהיה התובע זה היה כאמל היו� אנחנו כבר מדברי� על היורשי�

בגוש ,  זלמ� הכטר207 חלקה 6428בגוש ,  משפת אלטר850/11 חלקה 6426

  .  אריאל דרור8(2 חלקה 6428

  . תודה רבה. פה אחד? 9בעד לאשר את סעי# מי   :יהודה ב� חמו

, אבינוע� גרנות, אריה אברה�, אמיר גבע, יפתח אלגוב, יעקב אוחיו�: בעד

יהודה ב� , ח�משה אב� , אברה� מולה, טל קוגמ�, גיא ב� גל, סיימו� גולדמ�

  . בני כברה, ש"בוקי צי, חמו

  .אי�: נגד

    אי�:נמנע

    

שיעבוד מהנכסי� משכונת למפרט על פי הרשימה    מחליטי� להסיר ה:199'החלטה מס

  .המצורפת לפרוטוקול

  

  

  

 �  :27.3.05אישור וועדת תמיכות מיו

. תמיכות לספורט וכלליות ותמיכות מסגרת. התמיכות מתחלקות לשתיי�  :אייל יוניא�

וועדת , מה שבעצ� אנחנו עושי� עכשיו. המסגרת אושרה בתקציב העירייה

 1.9( כלליות ו50. התקציב עצמו אושר. החלוקההתמיכות מעלה בפניכ� את 

מאחר ומדובר , שג� אותה, וחו� מזה אושרה העברה לחברת ספיר, לספורט
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מה שהוועדה , בפועל, הכאנחנו מאשרי� בוועדת תמיכות כתמי, בחברה

בשלב זה אנחנו מאשרי� רק את ,  תמיכות כלליות56זה מתו% , החליטה

מעבר , זה בנפרד,  אל# שקל15 שזה ,המלגות לרוטרי ואת הקמחא דפסחא

  .  ברוטו15.  לחמישי�

. אני מנצל את ההזדמנות  הזו להגיד לכ� מילה אחת בנושא קמחא דפסחא  :יהודה ב� חמו

אנחנו . ע� כל מה שנכתב בעיתונות וזה פשוט דברי� שרחוקי� מהמציאות

שמחלקת , מעבירי� לטובת אג# הרווחה, את הכס# שנותני� לקמחא דפסחא

מדובר  במסורת של , מה שפורס� בעיתו� לגבי אונרי%. ל פי קריטריוני�ע

הסב של , של משפחה שאביה נפטר, יותר משישי� שבעי� שנה בכפר סבא

ככל . וחלקו למשפחות נזקקות, הסכי� ע� ראשי העיר דאז, המשפחה היו�

ובשנתיי� , ה� יצאו בכלל באופ� פורמלי, שהביקורת הלכה והחמירה

וה� מתנדבי� ,  � מקבלי� רק את הרשימה מאג# הרווחההאחרונות ה

אני לא רואה בזה , כ% ג� לגבי המועצה הדתית. לחלק בהתא� לרשימה

מחלקי� ככה : שהמועצה הדתית אבל ג� במועצה הדתית היה כתוב בעיתו�

פשוט ,  לא לשו� עמותה ולא לשו� ארגו�, אבל חד משמעית. ומחלקי� ככה

ירייה מחלקי� לפי אות� פרמטרי� של אג# ג� במועצה הדתית וג� בע

כשאג# הרווחה מקבל את התשאול והמשפחה מתמודדת יחד ע� , הרווחה

  .  אל14#(15זה עומד על . הב� של מי שיסד  את הרעיו� הזה

מאחר וזה לא , למרות שזה מאושר בתקציב העירייה, כל שנה, תנועות הנוער  :אייל יוניא�

מצד שני ה� שמרני� ומראי� את זה . ייהה� חלק מתקציב העיר,  עמותות

. אבל בעצ� חלק מתפקיד העירייה זה לתת את זה. ג� לוועדת תמיכות

 במסורת 10.500אושר ,  אל# שקל50(מלגות לתלמידי� מצטייני� כחלק מה

  . העירייה

  . זו הפע� האחרונה שה� מקבלי�  :אריה אברה�

  ?מי אמר? למה  :יהודה ב� חמו

  ? למה ה� צריכי� לקבל, יש עמותות שלא מקבלות כלו�. רוטרי  :אריה אברה�

  . יש מסורת של זה  :גיא ב� גל
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חלוקת המלגות או שתי העמותות הגדולות עושות את זה וה� לא מקבלות : אריה אברה�

אבל הוחלט בפע� הקודמת שזו היתה פע� אחרונה שה� . כלו� מהעירייה

  ). כול� מדברי� יחד.  (יגייסו את עצמ�

על כל שקל שאנחנו מקבלי� ג� , ואני לא מזלזל  באחרי�, ארגו� רוטרי  :לגיא ב� ג

  . העירייה שמה שקל

  . אותו הדבר צריכי� לעשות ג� לאחרי�, אז א� ככה: אריה אברה�

  . זה שווה דיו�  :גיא ב� גל

אנחנו בוועדת התמיכות  דנו כבר בנושא , אני מבקש לאשר את זה, חברי�  :יהודה ב� חמו

  . באה נגבש צוות שיבדוק את הנושא הזההזה בשנה ה

 אל# 50(והחלטנו לא להקצות את יתרת ה, הנושא הזה עלה בוועדה באמת  :אייל יוניא�

אבל אי� קריטריוני� , ויש קריטריוני� לספורט, אלא הוקמה וועדה, שקל

  . ולכ� ג� השנה עוד לא חלקנו את היתרה מעבר לרוטרי. לתמיכות

  ? זה משהו אחר לגמרי? ל# שאנחנו מדברי� עליה� א50(זה לא ה  :גיא ב� גל

זה התמיכות בקר� , דבר נוס# שאושר. זה מתקציב אחר,   אל60#זה   :אייל יוניא�

אבל , כל הדברי� האלה ה� חלק מהתקציב העירוני שאושר, שוב. המוסיקה

אז צרי% להביא את זה , מאחר ומדובר בגופי� שה� לא גופי� עירוניי�

לגבי . שוב באופ� ספציפי למועצה כדי לקבל אישור ספציפילוועדת תמיכות ו

  , בעצ� מה שיש כא�, הקריטריוני� מצורפת הטבלה

לא היו גופי� לא ספורטיביי� , אז חו� מתנועות נוער וקמחא דפסחא, רגע  :גיא ב� גל

  ? שקיבלו תמיכה

אמרתי , יש את קר� המוסיקה, מה שאמרתי,  אל# שקל50יש . אני מסביר  :אייל יוניא�

מתוכ� , 50יש ,  אל# שקל15 יש קמחא דפסחא ,ספיריש חברת , את הסכו�

יש , שש עמותות הגישו, הגישו בקשות. היתרה לא חולקה,  הול% לרוטרי3500

ראש העיר ביקש לבחור , א% מאחר ואי� קריטריוני�, רשימה גדולה מאד

  ). דברי� יחדכול� מ.  (זה ג� מוסדות חינו%, זה לא רק מוסדות רווחה, וועדה

אי% חולקו הכספי� ה� ברמת , בהעדר קריטריוני� שאתה מודה בחסרונ�  :גיא ב� גל

א� אי� , להוציא הגופי� הספורטיביי�, הכמות וה� ברמת הגורמי� שבקשו
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  . אפילו תנועות הנוער, לפי מה חולקו למשל?  קריטריוני�

קציב העירוני שאתה מחליט תנועות הנוער זה סעי# בת. אתה מבלבל, לא לא  :אייל יוניא�

הכנו ,  אל# שקל50(על ה, חו� מזה. אפילו החלטת להגדיל אותו. נקודה. עליו

   –סכו� קט� 

  . כ תהיה ל% התחייבות להשתת# ג� בגרעו� שלה�"אח: יהודה ב� חמו

  . חלק מתוכנית ההבראה, זה ג� חלק מהסעי#  :אייל יוניא�

  ). כול� מדברי� יחד (?יש פרוטוקול של וועדת תמיכות  :גיא ב� גל

  . מעמד תנועות הנוער חריג, יש חוק, עד היו� הסכומי� האלה.  אני אגיד ל%  :אייל יוניא�

הרי זה לא מצב נתו� שיש קריטריו� , מה התוכנית במסגרת סל התמיכות  :גיא ב� גל

  . נפרד

  . יש סטאטוס נפרד, אני אומר. כ�  :אייל יוניא�

או בגופי� שמקבלי� תמיכות ,  במניי� התמיכותא� יש סטאטוס  חריג  :גיא ב� גל

, השאלה שלי לגבי מלגות. אותו הדבר לגבי תנועות הנוער.  מוועדת התמיכות

לא , א� אי� קריטריוני� ברורי�. לגבי קמחא דפסחא ואני שואל את זה שוב

,  אל# שקל למשל15(אבל על פי מה קבעת� ש, שיש לי בעיה ע� הסכו�

  . ה יותר מדי או פחות מדיז. מספיק לקמחא דפסחא

העירייה יותר . קמחא דפסחא זה ג� לא תמיכה, אני מסביר עוד פע�  :אייל יוניא�

, קמחא דפסחא זה לא תמיכה, שמרנית בדבר הזה ממה שהיא צריכה להיות

כי העירייה בונה דפוסי� והעירייה קובעת מה הרשימה ואני מפרס� את זה 

. ברי� בהתנדבות ונותני� לה� את זהכ יש גופי� שעושי� ד"ובסה, בעיתו�

 אל# שקל שזה תקציב התמיכות 50חו� מזה יש . זה מעי� עידוד תמיכה

בעצ� כל עמותה שמגישה . יש חוק,  האלה עד היו�50(מתו% זה ה. הכללי

אז מי שעמד בתנאי . נקרא לזה כ%. צריכה לעמוד באיקס תנאי ס# מסוימי�

ריוני� היו שצריכי� להיות עמותה הקריט. הס# נכנס ואז היו קריטריוני�

 40אי% אני אחלק . היו קריטריוני�, שנותנת שרותי� פה לתושבי כפר סבא

לא רוצי� להתעסק ? שזה גו# פוליט,  אני את� לזה כ% וכ%, מה, אל# שקל

אני את� לגופי� חיצוניי� . בזה בוועדת התמיכות שיושבי� ש� חברי מועצה
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לא רוצי� להתעסק , ה מה שהוא אמרז, של עובדי עירייה ואיש ציבור

,  אני את� את זה לגו# חיצוני, , כי יש בזה הרבה מאד פוליטיקה, בפוליטיקה

שה� יקבעו קריטריוני� , גו# חיצוני של אנשי ציבור, וזו היתה ההחלטה

  . ואז זה חוזר לוועדת התמיכות. זה הכל. נקיי� וזה מה שאנחנו ממליצי�

, איכות סביבה, חינו%, אבל חלק נכבד מהוועדות, לא כל הוועדות,  שימו לב:  יהודה ב� חמו

  . במסגרת חוק הוצאו מידיה� של חברי המועצה, הקצאת קרקעות

  . זה עובר לאנשי� מקצועיי� ואז זה חוזר לאישור חברי המועצה,כ�  :אייל יוניא�

דה לא שהווע, הוועדה הזאת על פי הקריטריוני� שאנחנו הערנו, אני מבקש  :גיא ב� גל

  . יש קריטריוני�, תחשוב שהיא עובדת באוויר

  . תודה רבה. אני מבקש לאשר את הסעי# של פרוטוקול וועדת תמיכות: יהודה ב� חמו

  

, אבינוע� גרנות, אריה אברה�, אמיר גבע, יפתח אלגוב, יעקב אוחיו�: בעד

� יהודה ב, ח�משה אב� , אברה� מולה, טל קוגמ�, גיא ב� גל, סיימו� גולדמ�

  . בני כברה, ש"בוקי צי, חמו

  .אי�: נגד

    אי�:נמנע

    

 מיו� 0510�/155/' פרוטוקול ועדת תמיכות מס    מחליטי� לאשר:200'החלטה מס

  .ב" המצ27/03/05

  

  

  

  

  

  

 

 אייל יוניא�
 ל העירייה "מנכ

 יהודה ב� חמו 
 ראש העיר 
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  :'נספח א
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  ה"התשס',           באדר' כד              :'נספח ב
  2005,                    באפריל4      
  1556(0001(2005  : אסמכתא       
    

  410(1: תיק 

  200510�/1524/' פרוטוקול מס
  

  )03.04.2005(ה "התשס' אדר ב' כג, מישיבת ועדת כספי� מיו� ראשו�
  

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

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

  חבר הועדה     גיא ב� גל
  חבר הועדה     ר אמיר גבע"ד

    חבר הועדה  אבינוע� גרנות           
    חבר הועדה    יצחק יואל 

    רינה פז                         חברת הועדה
   חבר הועדה  יש           'ר בוקי צ"ד

  
 �   חבר הועדה  ד עמוס גבריאלי"עו    :חסרי

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

  ) 1לסעי# (חברת מועצת העיר     ר טל קוגמ�"ד
  )1לסעי# (הגבייה ' מנהלת מח     דבורה הררי
  )1לסעי# (וש מנהלת אג# משאבי אנ    ענבר אטיה
      )1לסעי# (מידע ' מנהלת מע    אורית הר� 

�  על סדר היו

 .ס"ח סיכו� עבודת הצוות לקידו� נשי� בעיר כפ"דו .1
  .ל"הצעה לתגמול בני עיר היוצאי� לשירות מילואי� בצה .2

  .הצעה לאכיפת חוק הגבלת העישו� במקומות ציבוריי� .3

 .ר הרחבי שידור� לציבו"הצעה להגברת שקיפות ישיבות המועצה ע .4
 . 2005 לשנת 2' העברות מסעי# לסעי# מס .5
 � "אישור תברי .6

 ח"כ בש"סה מקור המימו� ש� הפרוייקט 
תמרורי� מוארי� ברחבי  .1

 העיר
 500,000 קרנות הרשות

מרכז משולב לבית תנועת  .2
ומועדו� " ר"בית"הנוער 
 "קפל�"ספורט 

 1,500,000 קרנות הרשות

פרוייקט נוער מעניק איכות  .3
 לסביבה

    מהרשות15,000  הלוואה מקרנות הרשות
� " ממנהלת עמ20,000(

 )וחסות
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)2)  

  
  החלטות

  

 ס"ח סיכו� עבודת הצוות לקידו� נשי� בעיר כפ"דו .1
 י טל קוגמ� וחברי הצוות"ח שנשלח לחברי הוועדה ע� סדר היו� הוצג ע"הדו

 :ועדת הכספי� גיא ב� גל הכוללי� בנוס# למוזמני� את חבר 

  . ר הצוות וועדת הכספי� מודי� לצוות"יו  .א
 את במערכת החינו% הבדיקה טר� הושלמה מאחר ואג# החינו% לא העביר  .ב

  . י הצוות בזמ�"כל הנתוני� שנדרשו ע
  .התקיי� דיו� מקי# לגבי הדרכי� לטיפול בקידו� ספורט הנשי�  .ג
  .ח"הצוות התבקש להציג מחדש את נתוני הבכירי� בעירייה המופיעי� בדו  .ד

  
   :60' טה מסהחל
  .גיש לראש העיר הצעות אופרטיביות בנושא החינו%י הצוות   .א
יבדקו מחדש הנתוני� לגבי עובדי העירייה ותיער% בדיקה מעמיקה לאתר   .ב

  .ע� הצעות לפתרו�באותו תפקיד א� קיימת אפליה של נשי� לעומת גברי� 
הצוות יגיש הצעה להשתלמויות ספציפיות ע� עלויות ומימו� אפשרי של   .ג

  . �"פעהמ
באחריות מחזיק תיק הספורט , יוק� צוות משות# לקידו� הנשי� בספורט  .ד

הצוות יכלול נציגי� של אג# החינו% ואגודות הספורט יחד ע� . יש'בוקי צ
  .נשי� מהתחו�

קה המרכזי יהיה מעמד האישה תיבדק בקשת הצוות לתוספת משרה שעיסו  .ה
  . לאחר קבלת כל ההמלצות ופירוט הגדרת התפקיד

גיבוש כל התחומי� יתקיי� דיו� נוס# בוועדת הכספי� שבו ידונו לאחר   .ו
  .ההצעות ותקבע דר% היישו�

  

 ל"אי� לשירות מילואי� בצההצעה לתגמול בני עיר היוצ .2
   :61' החלטה מס

� מנהל אג# התרבות הצעה בנושא זה ויביא את גבש ביחד עיל העירייה "מנכ
 . המלצותיו בפני ועדת הכספי�

   

  חוק הגבלת העישו� במקומות ציבוריי�הצעה לאכיפת  .3
  . להכשיר פקח שיעסוק באכיפת החוקראש העיר הודיע שבדעתו 

  
   :62' החלטה מס

  .  שהועלו ויעדכ� את ועדת הכספי�ל העירייה יטפל בגיבוש הסוגיות המשפטיות"נכמ
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)3)  

 
 י שידור� לציבור הרחב"הצעה להגברת שקיפות ישיבות המועצה ע .4

  
   :36' החלטה מס

ישיבות המועצה באתר האינטרנט סדר היו� ל העירייה ידאג לפרסו� "מנכ  .א
 .העירוני

של ישיבות רמת הדיו� העניינית התקבלה עמדת ראש העיר שעלולה להיפגע   .ב
  . מועצת העיר

  . במידה ותהיה פנייה ביוזמת הערו� הקהילתי יתקיי� דיו� נוס# בנושא  .ג

 
 2005 לשנת 2' העברות מסעי( לסעי( מס .5

  
   :64' לטה מסהח
  . י  הפרוטוקול המצור#"רי� העברות מסעי# לסעי# עפמאש

  

� "אישור תברי .6 
 

   :65' החלטה מס
 :  רי� כדלקמ� "ממליצי� לאשר התב  

  

  ח"כ בש"סה מקור המימו� ש� הפרוייקט 

 
  תמרורי� מוארי� ברחבי העיר .1

 
 500,000 קרנות הרשות

מרכז משולב לבית תנועת  .2
ומועדו� ספורט " ר"בית"הנוער 

 "קפל�"

 1,500,000 קרנות הרשות

פרוייקט נוער מעניק איכות  .3
 לסביבה

הלוואה מקרנות 
 הרשות

    מהרשות15,000 
� " ממנהלת עמ20,000(

 )וחסות
  

  

  

 אייל יוניא�

 ל העירייה "מנכ
 יהודה ב� חמו 

 ראש העיר 
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  ה"התשס',           ד באדר ב"כ    
  2005                     ,     אפריל 3   
  1533(0001(2005    :אסמכתא  

  
  

        151515155555////----0404040410101010////' ' ' ' פרוטוקול ועדת תמיכות מספרוטוקול ועדת תמיכות מספרוטוקול ועדת תמיכות מספרוטוקול ועדת תמיכות מס
        333327272727////2005200520052005////מיום מיום מיום מיום 

  
  ר" יו– ראש העיר   (   יהודה ב� חמומר   :השתתפו  

  סג� ראש העיר   (ד יעקב אוחיו�  "עו
        חבר הועדה   (מר יואל ברו%              
        חברת הועדה  (       ר טל קוגמ� "ד      

  
  ל העירייה"מנכ   (      אייל יוניא�     : נכחו   
    גזבר העירייה    (      דני בוסטי�      
     העירייה מבקר   (אליעזר פיירשטיי�       

  
�  סדר היו

  
  .תמיכות כלליות  .1
  
  .קריטריוני� לתמיכות  .2
  

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))  
  
  
  תמיכות כלכליות   .1

טל קוגמ� וסוכ� שיתקיי� דיו� נוס# בבקשת . ר הוועדה קיבל את הערת הגב"יו )1
 .כה של העמותות השונות לאחר שחברי הוועדה יעיינו במסמכי�התמי

 :גזבר העירייה מבקש לאשר את הנושאי� הבאי�  )2

 המתבצעות באמצעות הזמנות ככל יחידות (  התמיכות לתנועות הנוער  .א
הסכומי� מחולקי� לפי תוצאות . העירייה באישור מנהל מחלקת הנוער
 .יפי מחלקת הנוערההוצאה מסע. מפקד שנתי הנער% מטע� המחלקה

 הקצבת . ועדה ולא באמצעות תמיכה לחלוקה באמצעות ( "קמחא דפסחא"  .ב
 3 15,000על ס% ) בשלוש השני� האחרונות(העירייה מועברת בתלושי שי 

בניכוי ההנחה של העירייה בהוראת אג# הרווחה המפקח על החלוקה ומוודא 
 במסגרת ההוצאה מסעי# תקציבי אחר שאינו. שהסכו� יגיע לנזקקי�

 .המחולקת בוועדת התמיכות

 חלוקת המלגות המשותפת – רוטרי – מלגות לתלמידי� למצטייני�  .ג
לתלמידי� מצטייני� מטע� העירייה ורוטרי הפכה למסורת והעירייה 

 .  10,5003 ובס% של 50% –נדרשת להעביר חלקה בשעור כ 
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)2)  

 

.  המשותפת מהוות תמיכה בחברה( ההעברות של העירייה לחברת ספיר  .ד
למעשה ה� מתבצעות בתוק# חוזה המחייב את העירייה לממ� הגירעו� של 

 .החברה ולא כתמיכה

   : 7' החלטה מס

  .ל"הוועדה מקבלת את ההסברי� וממליצה בפני מועצת העיר לאשר את הנ

 

טל קוגמ� ואישרה את .   הוועדה קיימה דיו� בהצעותיה של הגב( נוהל תמיכה  )3
. 2006דרשו העמותות להוסי# ע� בקשותיה� החל משנת הוספת המסמכי� שיי

או בכירי העירייה נקבע שהיועצת /לגבי הדרישה להצהרה בגי� קרבה לנבחרי ו
  . המשפטית תנסח את ההצהרה הנדרשת

  
ל ומבקר העירייה יביאו לוועדה הצעה בנושא " נקבע שמנכ– פיקוח על עמותות  )4

  .זה
  
ועדת משנה שתביא לוועדת התמיכות הצעה  הוועדה מינתה ( תמיכות כלליות  )5

בהפחתת הסכו� ( 3 50,000לחלוקת תמיכות כלליות במסגרת התקציב בס% 
. ענת ניסקי ודני בוסטי�, הוועדה תמנה את משה גרומב). המוקצב לרוטרי

 .לבקשת ראש העיר תבח� הוועדה קריטריוני� לחלוקת התמיכות

  
  קריטריוני� לתמיכות   .2

 הוועדה ממליצה בפני מועצת העיר לאשר את הצעת וועדת ( תמיכות בספורט
התמיכות יועברו רק לעמותות שישלימו . הקריטריוני� לחלוקת התמיכות בספורט

עמותה שלא תגיש את המסמכי� כנדרש תבוטל התמיכה . להגיש את כל המסמכי�
 בדק סופית מול מחלקת הספורטיעד לישיבת מועצת העיר י. ותועבר לקר� ההישגיות

אינה נמוכה מהתמיכה ) כולל ההעברה למגנה(שהתמיכה שנקבעה למכבי כפר סבא 
 .י רשות הספורט"לית הנדרשת עאהמינימ

  
  

  ,בברכה  
    

  ב� חמו יהודה  
  ראש העיר  
  ר הוועדה"ויו  

  
  

   פרוטוקולי� מועדת תמיכות401(1  :תיוק

  


