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  .ראש צוות הצופי�, פרידה מאריק שליט. 1

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

. אפתח היו� את הישיבה בסעי  הראשו� שעל סדר היו�, ברשותכ�, אני

אבל , אנחנו לא נפרדי� מאריק. פרידה מאריק �כתוב פה על סדר היו� 

אחת הישיבות הקודמות הבאתי את פועלו בכמו ש, מצאתי לנכו� להביא לכא�

מידי פע� בישיבות המועצה נשי� , רסטוויושב ראש עמותת א, של איל� ירוס

, שלעניות דעתי תרמו, לייטס על אנשי ציבור כאלה ואחרי��איזה שהוא היי

נביא לכא� , כשנוכל, אבל אני חושב שמידי פע�, נוספי�לא שאי� עוד אחרי� 

והיו� אנחנו פוגשי� את אריק , אנשי ציבור שעסקו בהתנדבות למע� הקהילה

ובאחד הטקסי� האחרוני� בערב השבט , ידידי וקולגה משכבר הימי�, שליט

או סיו� , אנשי הצוות ציינו שתהיה איזה שהיא פרידה, של שבט הצופי�

ומצאתי לנכו� להזמי� את אריק לאחת מישיבות ,  בשבטתקופה של אריק

אני יכול . ואני שמח מאד שאריק ע� רעייתו נמצאי� פה איתנו, המועצה

אלא כמה שני� טובות שעשיתי  , לא קצרה, להגיד מההיכרות הקצרה שלי

ואני מקווה שאני לא אבי$ אות$ בקטע שאני הול$ , את זה על דעת עצמי

אריק למעשה היה המייסד והמקי� .  לא  המטרהואבל בטח ובטח ז, לומר

ולמעשה כשאריק הגיע לכפר סבא היתה רק , של שבט הצופי� בכפר סבא

  ,תנועת הנוער העובד והלומד, תנועה  אחת בכפר סבא

  ?מתי זה היה  :דובר

  ,צניקי�"היו שמו  :דובר

, ע� מספר  חברי�יחד , ואריק. '78 �ב . אתה צודק, סליחה, והשומר הצעיר:   חמו�יהודה ב�

ה 'ארבעה חבר, "הגייס החמישי"וכינו אות� אז בזמנו , גייס מספר חברי�

או ארבעה שעזרו לאריק להקי� את , אחד מבי� החמישה, מהנוער העובד

כי הגרעי� למעשה הוא  , שבט הצופי� יש לו גרעי� טוב, הגרעי�, השבט

ולמעשה אני , ועוד שלושה אחרי�, אז עמוס הוא ביניה�, מהנוער  העובד

הייתי אומר שבחזקת קנאת סופרי� תמיד הסתכלתי על אריק כמי שריכז 

תמיד אהבתי את ,  שני�4, את הנוער העובד והלומד בכפר סבא מספר שני�
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אבל , כי א  פע� הוא לא התערב, המעורבות של אריק ולא את ההתערבות

פעילות בדרכו המיוחדת גר� לכ$ שלא מעט הורי� ילוו ויהיו מעורבי� ב

כי , וזו למעשה הנקודה שמובילה על שאר התנועות, התנועתית בשבט הצופי�

אז עדיי� , א� תיקחו למשל את תנועת הנוער העובד שאני בא ממנה

עדיי� מתעקשי� שהמבוגרי� לא ייכנסו לתו$ , מתעקשי� שהורי� לא ילוו

, בחכמה רבה תנועת הצופי� משלבת את ההורי�, לעומת זאת. התנועות

, 350, אני חושב שהשבט היו� מונה כמה מאות. לבת את הבוגרי� שבאי�מש

אני חושב שהרבה מאד קרדיט . למעשה היא יצירה של יש מאי�.  חניכי�400

אני אמרתי קוד� לאריק שאני נהניתי מאד מהרעיו� להביא . מגיע לאריק

, רג� הנושא של עבודת הנוע, מכיוו� שיש לנו שני קווי� משיקי�, אות$ לכא�

ואני חושב שאלה שני נושאי� חשובי� שלעצמ� ראוי , וג� נושא ההתנדבות

שה� , הציבור בכפר סבא באמצעות העיתונאי� שיהיו פה, שחברי המועצה

. וג� של עבודת הנוער, יוכלו להעביר את המסר ג� של התנדבות, נמצאי� פה

ריק רוצה להודות ל$ א, אני בש� מועצת העיר כפר סבא ובש� הנהלת העיר

אני לא יודע א� אנחנו , תרומה שקשה לכמת אותה, על התרומה הנכבדה

. מכיוו� שאנחנו לא יודעי� בדיוק מה עשית, יכולי� להערי$ את מה שעשית

ואני ראיתי את , והחלק הזה הוא משמעותי וגדול, אני יודע רק חלק

ומדובר פה בשנות דור של , למדריכי�, ואת האהדה שיש לחניכי�, ההערכה

והלוואי הלוואי נוכל פה בעיר , ניכי� ומדריכי� שאתה ליווית באופ� אישיח

מתנדבי� שבאי� באמת על מנת לבוא . הזאת להצמיח מתנדבי� כמו$

ואני מודה ומתוודה , לבוא ולהשקיע בהתנדבות מלאה, לבוא ולתת, וליצור

וג� בטח ובטח , מאד מערי$ אות$ בפא� האישי, שאני מערי+ אנשי� שכמו$

אני בטוח שעמוס ירצה להגיד כמה , מישהו מחברי המועצה. � הציבוריבפא

. אז זה הזמ�, לומר כמה מילי�, מי שמחברי המועצה ירצה להתייחס, מילי�

  .   בבקשה עמוס

אני באופ� אישי . אני מוריד את הכובע, קוד� כל ברכות ליוזמה הנהדרת:   עמוס גבריאלי

, א� מה שעזר לי לעזוב את הנועראני לא זוכר . 17את אריק מגיל מכיר 
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אני לא זוכר א� מה שעזר לי אז , והייתי אז יושב ראש מועצת הנוער העובד

, או שאריק שכנע אותי לעזוב, זה העובדה שהקומונר התחיל ע� החברה שלי

כי העיר הזו , אני חושב שהשילוב של שני הדברי� ביחד סייע לי אז לחשוב

אמיתית הגיע לפה . א מצא תנועה אחרתוראש העיר ל, היתה באמת אדומה

וזה היה , תקופה ארוכה ניסה פה להכניס את הצופי� ולא הצליח, אריק

 1,500הנקודה היתה שהנוער העובד מנה בק� אמיר . אפילו ברמה של מטרה

. הנוער העובד היה תנועה הגדולה ביותר אחרי גבעתיי�. חניכי� בשני קיני�

מורעלי� בצורה , יחד ע� שלושה חברי,  ג�והיינו, היינו תנועה עצומה פה

ואני לא , והרצו� להקי� תנועה, והלהט בעיניו, והגיע אריק, בלתי רגילה

אשכח את השכנוע כשהוא דיבר איתי אז הוא ג� סיפר שתנועה שניה יכולה 

תנועה אחת בעיר שומה , כי לא יעזור, רק להשביח את התנועה הראשונה

והוא , ממש כ$, והתחרות, של ריקבו�, השהיא תעבור תהלי$ של דקדנצי

אני אז ערקתי מהנוער . ואנחנו עשינו אז מעשה שלא ייעשה, שכנע בצורה כזו

שהחזקנו , שהיו מאד מרכזיי�,  בעצ�2שהיו ,  חברי�3העובד יחד ע� עוד 

? אתה זוכר? בער$, אריק,  חניכות היו50, ועברו איתי אז, בעצ� את הק� פה

אגב החני$ היחידי . היה ג� חני$ אחד.  את זה עד היו�אני זוכר,  חניכות50

זה היה היחיד שהיה אז , 531ישב בישיבה של ועדת הגבולות של , שעבר איתי

היינו ברחוב הרצל , הערצה מוחלטת, פ אריק"ת, היינו בק� היש�. בצופי�

זה היה המקו� שבו בעצ� קיימנו את . היכ� שבריכת המי� ש�, למעלה

וההערצה העצומה ,  רוצה להגיד לכ� שהלהט של אריקואני, האירועי�

,  שנה שאני עדיי� מחזיק בה20מעל , 20 �אני עדיי� מחזיק ב , שפיתחנו כלפיו

אני רואה את העבודה המדהימה . ואני מלווה את השבט הזה עד היו�

הגענו לשבט של ,  חניכי�50רק שתבינו שמשבט שהתחיל ע� . שאריק עשה

, ואני חושב שהוא עושה דברי� נפלאי�, והיד עוד נטייה, מדהי�, 500 � ו 400

ודורות של אנשי� , ודורות של מורי�, והוציאו פה דורות של לוחמי�

זה , ללא מליצה, ואני רוצה לומר, בכל אגודה, שתורמי� לחברה בכל עמותה

ועל , ועל מדריכי�, בראש ובראשונה למה שהאיש הזה השרה על רכזי הדרכה
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יש מעט מאד אנשי� שאני חוויתי עבודה אית� . לא תסולא בפזתרומתו , הכל

ואי , שה� ברמה הזו, עיני שזפה את פעולת� במש$ השני�, וראיתי, בימי חיי

אלא , לא מדובר פה באשה ליד. אני חייב לומר, אפשר בלי רעייתו ליוויה

א� זה , אחת שמופיעה ומגיעה, כול� מכירי� אותה מהספרייה. באשה איתו

זה מעורבות . א� זה היכרות ע� המדריכי� של הצופי�, י� של הצופי�לטיול

משפחת שליט כמשפחה היתה משפחת הצופי� בכפר סבא עד . משפחתית

. אני פוחד. אני לא יודע מה המשמעות שלה� שהיא כבר לא ש�. לאחרונה

וג� גדולתו של אריק . אני עד כדי כ$ המשמעות שלה� היתה כל כ$ גדולה

אני . היא שמה שה� בנו ימשי$ ג� אחרי שה� ילכו למקו� אחרושל ליוויה 

 שאני אישית אוהב �' אז אני רוצה להגיד ל$ א. מניח שזה חלק מהנקודה

וכל מילי� שנגיד פה קטנות על הפעולה , שאני ממשי$ את זה ג� היו�, אתכ�

ג� , ג� כמדרי$, ואני מבקש להודות לכ� ג� כתלמיד, הענקית שאת� עשית�

שבאמת מקרב , ג� כאבא לשני ילדי� שנמצאי� אצלכ� היו�, בעירכתושב 

וכי  , ואנשי� כמוכ� עושי� את העיר הזאת למקו� שכי  להיות בה, לב

תודה . את� הרגש הח� שלי לכפר סבא. לחזור אליה ג� כשאתה ג� בניכר

  . רבה

  . אבינוע� בבקשה? עוד מישהו מהחברי�. תודה לעמוס:   חמו�יהודה ב�

אבל אני עוקב ושומע על הפעילות , אני כמעט ולא מכיר אישית את אריק:    גרנותאבינוע�

כאיש הנוער העובד אני תמיד , וככה, שג� שמעו מגיע למרחוק, של השבט

מה , בכל מקו�, מקנא במבנה הזה של הצופי� שיש את האבא של השבט

, נהואת החיבורי� משנה לש, ואת המעו  החינוכי, שנות� לזה את היציבות

אני רוצה להודות לכ� , אז למרות שאנחנו פחות מכירי�, וכל הדברי� האלה

בתקווה שהשבט הזה וכל תנועה אחרת שרוצה , על העבודה שלכ� ע� הנוער

יש לנו פה . א  פע� זה לא יהיה על חשבו� האחרת, רק תל$ ותתרחב ותצליח

ימות בקשת זה די והותר לכל תנועות הנוער שבכלל קי,  בני נוער6,000 �כ 

  .זהו. הישראלית

  . אני רוצה כמה מילי�  :משה אב� ח�
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  .בבקשה משה:   חמו�יהודה ב�

להוסי  על מה .  קוד� כל אני כמוב� מצטר  לכל הברכות שנאמרו כא� קוד�  :משה אב� ח�

אני חושב שמכלי . מה שנקרא, שעמוס אמר שהוא חווה את זה על בשרו

יש תנועת נוער שאני , י פשוט מתקנאאבל אנ, ראשו� אי� מה להוסי  על זה

, ואני מייחל שג� לבני עקיבא יהיה מישהו שיהיה, בני עקיבא, מקורב אליה

ואנחנו , לפי הסיפורי� ששמעתי, לפחות יגיע רק לקרסוליי� של מה שאריק

ויש צור$ באנשי� , להתפתח, נזכה באמת לכ$ שהנוער שלנו יוכל להתקד�

באמת יישר כוח . י לבני עקיבא אחד כמו$א� יש ל$ מישהו להציע ל. כאלה

  .גדול אריק

אני . אני ברשותכ� רק מספר דברי� בהמש$ למה שעמוס אמר? עוד חברי�:   חמו�יהודה ב�

ועמוס נגע  בזה בצורה , אומר את זה ג� במיוחד תחת הכובע של עובד נוער

תקופה של שנה אחרונה יצא לי  לדבר . בנושא של המחלי , מאד מאד טובה

וההתלבטות מבחינת , ע� אריק על הנושא של הפעילות התנועתית פה בעיר

כי הוא הבי� שהוא צרי$ להעביר את זה , אריק לא היתה א� הוא עוזב או לא

? אבל תמיד במחשבה של אריק היתה אי$ מחפשי� את המחלי , לדור הבא

רגו� 'מה שפע� בז, זה הזכיר לי כשאני הדרכתי קבוצה של נוער מנותק

, הדרכתי פה בכפר סבא' 86', 85בשנת , צועי היה מכונה חבורות רחובהמק

ובאחד המכתבי� שאני מקבל ,  חודשי�9 �ונסעתי לטיול במזרח הרחוק ל 

, אתה היית המדרי$ הכי טוב: אמרו לי, או חני$, מאחת החניכות, מהחניכי�

ואז הבנתי . רק אתה החזקת אותנו, א  אחד לא נשאר,  הקבוצה התפרקה

ואריק לא עזב עד שלא . כי לא דאגתי למחלי , א הייתי כל כ$ מדרי$ טובשל

ויש לה את הנתוני� , מצא מחליפה שאני מאד מאד מקווה שאכ� היא תצליח

מי שהיתה יושבת ראש ועד , ליאורה גולדברג, אני מכיר אותה, כ� להצליח

ילווה ואני בטוח שאריק ג� , כ$ שאני מאד מאד מקווה... ההורי� בבית ספר 

והדבר השני שאני , על מנת שהדבר שייסדת לא ייפול, אותה בדחילו ורחימו

אחד הדברי� הנפלאי� שאפשר , בהחלט מתחבר ג� לדברי� שעמוס אמר

ועל כ$ צריכי� לעשות כל מאמ+ להקי� כל , למצוא היו� התנועות נוער
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לא כל כ$ , ר"ואני בעבר ניסיתי לסייע להקי� את תנועת בית, תנועה

אני מקווה מאד שבעתיד הקרוב לבוא כ� נצליח להקי� את תנועת , חתיהצל

לא אות� ערכי� שאני אחנ$ , זה לא אות� ערכי� שגדלתי עליה�. ר"בית

ילד שנמצא בתנועת נוער אתה יכול כ� להחלי  , אבל אני מאמי� שנער, עליה�

. וזה מה שנעשה פה, יכול כ� להתווכח איתו ברמה הערכית, איתו דעות

מה תנועת הצופי� על ידי אנשי� שבהחלט ראו בכ$ שתקו�  עוד תנועת הוק

, ואני רוצה, ואני שמח על כ$, לעיר, זה יהיה רק ער$ מוס  ליישוב, נוער

חפש את האשה " שרשה לה פא�"? אי$ אומרי� בצרפתית, קוד� כל, אריק

ואתה , אז בלי ליוויה אני בספק מאשד א� הדבר הזה היה ק�, שאחרי

ואני רוצה להודות ג� ל$ על התמיכה בכל אירוע ואירוע ראיתי , יתיתסכי� א

לפחות ככה המדריכי� והחניכי� , ואי$ הבית שלכ� תמיד פתוח, אות$

ועל החלק , ועל כל מה שנאמר, פתוח לחניכי� ולמדריכי� תמיד, מספרי� לי

אנחנו רוצי� להעניק לכ� איזה שהיא , לא ראינו, הגדול שאנחנו לא מכירי�

ומהנהלת , מחברי המועצה, ממני כראש עיר, מזכרת מאיתנו, ורה קטנהתש

ול$ ג� , ומודה ל$ מאד, לתת ל$ איזה משהו שילווה אות$ מאיתנו, העיר

  . ליוויה שבאת� לכא� היו�

  ] לא נית� לתמלול�מדברי� ביניה� [

. ה ב$אבל אני גא, אני לא אמרתי מילה, אני רוצה לומר ל$ באמת, אריק:   בנימי� כברה

  .ירבו כמות$ בישראל, יישר כוח, לא הכרתי אות$, אחרי המילי� שהאלה

  

  .שאילתות .2

     06/0206/הוגש , ר אמיר גבע בנושא מינוי משנה לראש העירייה"שאילתא של ד: א

 �ה "תשל) בחירת ראש העיר וסגניו וכהונת�(חוק הרשויות המקומיות "  :אמיר גבע

,  ש� נקבע כמה סגני� יהיו בשכר, רייה מסדיר מינוי סגני� לראש העי1975

מינוי מישנה לראש העירייה הוא למעשה ניסיו� . וכמה מותר שלא בשכר

בהיעדר . ביצירת מעמד שהחוק לא התיר, בוטה לעקו  את הוראת החוק

ל ולא בפקודת "הסמכה מהמחוקק למינוי זה של מישנה לא בחוק הנ
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החשש הוא כי בשלב הבא . העיריות אזי שאי� מקו� להתיר מינוי מעי� זה

סג� חבר מועצה , חבר מועצה בכיר, אפשר יהיה למנות ממלא מקו� למשנה

משנה לראש העיר , משנה לחבר מועצה בכיר, סג� חבר מועצה בכיר, בכיר

ועוד תארי� , משנה לראש העיר לעניי� ועדת רווחה, לעניי� החברה הכלכלית

 לאור האמור לעיל רצוני .כיד הדמיו� הטובה של ראש העירייה ויועציו

  : לשאול

החלטית ונכונה לא ליצור ,  האינ$ סבור כי מי� הראוי לקבל החלטה ישרה� 1

  . ואשר אי� בו כל צור$ אמיתי לשו� עניי�, מעמד שהחוק לא התיר

 האינ$ סביר כי מינוי כזה יגרו� יותר נזק מתועלת בהיותו פוגע בתדמית � 2

  ".ציבור בוחריהמועצת העיר בעיני עצמה ובעיני 

  : תשובת ראש העיר  

 איננו תפקיד סטטוטורי ואי� "מישנה לראש העירייה"תפקיד של , ראשית"

חולק על כ$ שתפקיד זה לא נמנה על קשת התפקידי� הקבועי� בחוק החרות 

בהתחשב במעורבותו הרבה של , אלא שבמקרה הנדו�. המתייחס לדיני עיריות

והכרתו לפני ולפני� את , ה הכלכליתר סיימו� גולדמ� בענייני בחבר"ד

ה� מכוח כהונתו של מר גולדמ� בתואר וה� , הנושאי� המטופלי� באמצעותה

ר "וכהונתו כממלא מקו� יו, מעצ� חברותו כדירקטור בחברה הכלכלית

מצאתי לנכו� להכתיר אותו לתואר משנה לראש העירייה , החברה הכלכלית

של מר גולדמ� בענייני החברה שכ� בקיאותו , בענייני החברה הכלכלית

ועל ידי כ$ בחרתי להעניק לו את הכבוד הראוי לו , הכלכלית לא תסולא בפז

בשל עשייתו הציבורית למע� ובעד ענייניה של עיריית כפר סבא בכלל והחברה 

ואי� לייחס לדבר כל משמעות אחרת החורגת מהכוונה , הכלכלית בפרט

שכ� ,  אי� מדובר במינוי עוק  חוק,זאת  ועוד. שהיתה בראשיתו של המעשה

או להסדיר את המינוי בדר$ , לא נעשה כל ניסיו� מטע� מא� דהוא להכשיר

עוקפת חוק או באמצעות הגבלה של תפקיד של תפקיד זהה לתפקיד זה 

  ". בחוק

הוא הודיע רק היו� שהוא , גיא ב� גל לא הגיע. שאילתה שניה. תודה רבה:   חמו�יהודה ב�
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יש עוד . תודה רבה. נעביר את השאילתה לישיבה הבאה, נחת עכשיו

  ?שאילתות

  ?שאילתה או הצעה לסדר  :אייל יוניא�

נראה א� נספיק לאחר מכ� להעלות , אני מבקש בינתיי�. הצעה לסדר:   חמו�יהודה ב�

  .4' נעבור לסדר היו� לסעי  מס, נעלה אות�, אות�

4.   �  .06/0303/ ומיו� 06/0320/אישור פרוטוקול מועצה מיו

הערות או הארות . 30/3/2006  ומיו�20/3/06 יו�ממועצה אישור פרוטוקול : יהודה ב� חמו

  .א� אי�.  בבקשה, הזמ�  זה', א�וב '  ע�ב 

  ] לא נית� לתמלול�מדברי� ביניה� [

ג� את , ג� את הסדר יו�, אבינוע� גרנות מעלה פה הצעה, מיכל בקשה:   חמו�יהודה ב�

  ,הדואר

  .ג� בדואר, מייל�ג� כאי:   רנותאבינוע� ג

מי שרוצה את הפרוטוקול יכול לקבל . מאשרי� את הפרוטוקול. תודה רבה:   חמו�יהודה ב�

תעשו בבקשה בדיקה ע� , מיכל, מה שאני מבקש. לא בניירת, רק על דיסקט

. זה יהיה יותר זול לנו, חברי המועצה מי מעוניי� לקבל את זה רק על דיסקט

  .  את הפרוטוקול אישרנו4סעי  

  

  .30/3/06  ומיו�20/3/06  מיו�מועצה  פרוטוקול מחליטי� לאשר : 294'  מסהחלטה

  

5.   �  .06/0423/אישור פרוטוקול ועדת כספי� מיו

  .בבקשה אמיר גבע.  אישור פרוטוקול ועדת כספי�� 5סעי  :   חמו� יהודה ב�

אני , סרי� ג� אני הייתי חסרבי� הח,  טכנית לחלוטי�� 1: יש לי שתי הערות  :אמיר גבע

  ,ל"אז פשוט הייתי בחו, עדיי� חבר ועדת כספי�

  ,סליחה:   חמו�יהודה ב�

אבל אני אמור להיות עדיי� נזכר , נכו� שלא הייתי בישיבה, שמי לא מוזכר פה  :אמיר גבע

אז זה פשוט , כי למיטב זיכרוני אני עדיי� חבר בועדת הכספי�, בי� החסרי�

אני מוכרח להגיד ,  דווקא בגלל שלא הייתי בישיבה� 2 .טעות בפרוטוקול
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ההערה הזאת אני מעיר אותה דווקא , שאלמלא הייתי חבר ועדת הכספי�

מהפרוטוקול אי אפשר , בגלל שאני חבר ועדת הכספי� ולא הייתי בישיבה

  .ללמוד מה היה בישיבה

  ?איזו ישיבה:   חמו�יהודה ב�

  .אי אפשר. של ועדת הכספי�  :אמיר גבע

  ?על איזה סעי :   חמו�יהודה ב�

, אני בעד דברי� תמציתיי� ולא להארי$ במלל. זה יותר מידי  תמציתי. הכל  :אמיר גבע

או מישהו בכלל לא חבר ועדת כספי� קורא את , אבל מי שלא היה בישיבה

הוא בא הנה לאשר דבר שהוא ממש אי אפשר ללמוד ממנו שו� , הפרוטוקול

, כמוב� במקרה זה, הסעי  המרכזי שאותי מטריד. דבר על מה שהיה בישיבה

באמת בקטע של , יש פה נגיד זה בסדר, אי� פה אומנ�, רי� מילא"כי על תב

אז מי שלא היה בישיבה קורא פה , דיווח מבקר העירייה, צביעת העמודי�

מחליטי� לאור : החלטה.  דיווח מבקר העירייה�צביעת עמודי� : "2החלטה 

כמו כ� , על המימצאי�... לבקש חוות דעת משפטית הדיווח של אליעזר 

מי ". ל ישלי� את הדיווח במשרד הפני� בהתא� למימצאי הביקורת"המנכ

לא , ח ביקורת"אי� דו. שלא היה בישיבה אי� לו מושג על מה מדובר בכלל

תמציתי , אני אומר את זה בכל הכנות, זה פשוט נראה לי באמת, רואי� כלו�

  . לאשר פרוטוקול כזהאני לא יכול, מידי

  ,ח ביקורת"ח של המבקר אי אפשר לקבל מכיוו� שהוא הוכנס לדו"את הדו  :רינה פז

, הערה שלי פה היא מעבר להערה ספציפית על הפרוטוקול הספציפי הזה  :אמיר גבע

וקצת להרחיב את , לדעתי צרי$ לעשות משהו. ההערה שלי היא ג� כללית

  ,הפרוטוקולי� של ועדת הכספי�

אני כשקיבלתי את . ח המבקר"אבל אנחנו לא ידענו שהחומר הזה הוכנס לדו  :ה פזרינ

אז כשבאתי , ח של המבקר כדי ללמוד אותו"הסדר יו� אני שאלתי איפה הדו

נחכה כשיגיע . ח מבקר העירייה"ח הועבר לדו"הדו. לא: לישיבה אמרו לי

  .לגבי זה היה טע� לפג� כל הנושא הזה. ח אז נדו� עליו"הדו

  ,אני מציע לועדת הכספי� שכל החלטה שנרשמת תיאמר  :ייל יוניא�א
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  .קצת יותר. בדיוק  :אמיר גבע

, יושב ראש הועדה. קובי הקריא אותה, 3' למשל מס, החלטה, כל ההחלטות  :אייל יוניא�

יוע+ נגישות . רי� אי� מה לאשר"כל התב', החלטה מס. הקריא אותה, קובי

ת רק לצביעת העמודי� שועדת הכספי� ההערה רלוונטי. זה החלטה שהיתה

  ,בעצ� קיבלה דיווח במסגרת ועדה סגורה

אני כ� , דווקא בגלל שאני חבר בועדת הכספי�, אני רוצה להעיר פה, אייל  :אמיר גבע

כשמקבלי� פה , ולדעתי, מדבר מגרונ� של אלה שלא חברי� בועדת כספי�

כי ועדת , ואז האחריות היא שלה�, לאשר פרוטוקול של ועדת כספי�

  ,אי� לה� מושג מה ה� מאשרי�, הכספי� היא רק ועדה ממליצה

  ] לא נית� לתמלול�מדברי� ביחד [

מאחר והנושא כרגע כלול , מה שאמרה רינה, במקרה הספציפי הזה, אמיר  :אייל יוניא�

א� אני , 176ולפי סעי  , ח המבקר שמונח על שולח� של ועדת ביקורת"בדו

  ,וק ולהוציא בממצאי ביקורת טר� שאושרו החוצהאתה לא יכול לעס, זוכר

  ,הבנתי  :אמיר גבע

  ,זה היתה הסיבה  :אייל יוניא�

  ,קיבלתי את ההערה:   חמו�יהודה ב�

  ,אבל אני רוצה לשאול עכשיו שאלה  :רינה פז

  ,בבקשה:   חמו�יהודה ב�

  ?הא� יש כבר חוות דעת משפטית כפי שביקשתי  :רינה פז

  .טר�  :אייל יוניא�

  ?טר�  :פזרינה 

  .טר�  :אייל יוניא�

  ?מה היה ע� משרד הפני�... ומה זה נוגע למשרד הפני� זה אני ממש   :אמיר גבע

היתה פניה למשרד , בזמנו שהנושא בא לידי ביטוי בתקשורת. אני אגיד  :אייל יוניא�

מרני מנהל אושוקי ,  אפילו+אולי של שמעו� פר, וכר כבר של מילא ז, הפני�

 3 �ואני הגבתי ב , מהעירייה את התגובה, י את התגובההמחוז וביקש ממנ

 3 �ב . ל"מימצאי הביניי� שאני ערכתי באמצעות הסמנכפ "עבאוגוסט 
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המצב הנתו� הזה לא כלל נתוני� . באוגוסט היה מצב נתו� שאני דיווחתי עליו

ולכ� הועדה אמרה , נוספי� שהמבקר הגיע אליה� מאותה נקודת זמ� צפונה

, הביא את זה ג� בפני משרד הפני� הממונה על המחוז שיידעשמי� הראוי ל

למע� הסר כל ספק הפניתי הנושא , למרות בדיקתי לעיל: "ואני אומר לו כא�

אבל , "וברגע שזה יהיה, לבדיקה נוספת יסודית ומקפת של מבקר העירייה

  ,אתה העברת לו את, אליעזר

  ,את החדש לא:   אליעזר פיירשטיי�

  .זה היתה ההחלטה. צרי$ להעביר. דרבס  :אייל יוניא�

  ,אני מודה לחברי�. חברי�, שאלות נוספות:   חמו�יהודה ב�

  ,אני מתנגד לאישור: אני רוצה שיהיה רשו�  :אמיר גבע

מי .  אישור  פרוטוקול ועדת כספי�� 5סעי  . אני מעמיד את זה להצבעה:   חמו�יהודה ב�

  .בעד ירי� את ידו

  הצבעה  

 טל,  פזרינה,  גרנותאבינוע�, אברה�אריה ,  אב� ח�משה, יעקב אוחיו� :בעד

  .  ב� חמו ויהודהכברהבני ,  גבריאלי עמוס,קוגמ�

  .  אמיר גבע:מתנגד

  .  אי�:נמנע

  

   ).ב"מצ (23/04/06טוקול ועדת הכספי� מיו�  פרומחליטי� לאשר : 295'  מסהחלטה

  

  .ר לשיקו� מגרשי כדורגל"תב  .7

ר לשיקו� מגרשי "תב.  אני לא רוצה להשתת 6בסעי  , ברשותכ�. 7סעי  :   חמו�יהודה ב�

  .בבקשה, יעקב, כדורגל

, אני פה מדבר כמי שהחזיק בתיק הספורט. אני אוסי  יותר תורה שבעל פה:  אוחיו� יעקב

וכמי שעובד בעצה אחת ג� ע� מחזיק תיק , ממונה על הפיתוח העירוני

אי� זה סוד שמצב , ורגל בעירתמונת המצב של מגרשי הכד. הספורט הנוכחי

לרשות העוסקי� בענ  . מגרשי הכדורגל בעיר בכי רע ומחייב שיקו� יסודי
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, חלק� ללא תאורה,  מגרשי דשא במצב ירוד למדי5הכדורגל בעיר עומדי� 

וחלק� א  ללא תאורה  , לא מערכות השקייה מתאימות, ללא תשתיות ניקוז

 מגרשי אימוני� 2, יו� העירוניחמשת המגרשי� זה האצטד. מספקת או בכלל

יש צו , מגרש הכדורגל עליה שאי� לו, מגרש הכדורגל קפל�, שצמודי� אליו

ומגרש הכדורגל , סגירה לגביו ואי� לו רישוי לא למשחקי� ולא לאימוני�

וממילא לעול� , בגאולי� שהוא מגרש שכונתי ובכלל לא עומד אפילו בתקני�

  .לא יאושר למשחקי�

  ? סגירה לעליהצו...   :דובר

  ,זה צו סגירה של המשטרה בגלל בעיות בטיחות:  אוחיו� יעקב

  , שני� כבר10  :אייל יוניא�

אני צירפתי חוות דעת של , מרבית המגרשי�. בשל קירבתו לכביש מנח� בגי�:  אוחיו� יעקב

מרבית . אבל אני אתמצת את המימצאי� שלו, היוע+ שאנחנו שכרנו

כרי הדשא בה� משופעי� . ינ� מפולסי�המגרשי� מלאי� מהמורות וא

בנוס  . ושכבות המצעי� בה� אטומות למדי, בעשבייה ומיני מזיקי� ומחלות

קיי� מחסור חמור במגרשי כדורגל מדושאי� בעיר לעומת תק� רשות 

לשחיקת� , לשימוש מוגבר במגרשי�, הספורט דבר הגור� לעומס יתר

קורת הציבורית בנושא הבי. ולשיבוש התחזוקה השוטפת שלה�, המתמדת

הורי� , היינו מועדוני הכדורגל, מצד העוסקי� בענ  הפופולרי ביותר בעיר

עיריית כפר סבא . הולכת וגוברת, והמשתמשי� עצמ�, ממחלקות הנוער

החליטה לשי� לזה ק+ ולהמשי$ בשידוד המערכות ותנופת הפיתוח והשדרוג 

  .  של מגרשי הכדורגל המדושאי� בעיר

, העירייה שכרה  לאחרונה את שירותיו של מר יהודה צבא? ושי�מה ע, עכשיו

ואני , מתכנ� ויוע+ מומחה בעל מוניטי� רב בתחו� מגרשי ספורט מדושאי�

ה� בתחו� מגרשי הדשא , צירפתי ג� את הרזומה שלו שעומד בפניכ�

, ב� בתחו� התכנו� שלה�, הסינתטי שלמעשה הוא כמעט בלעדי בתחו� הזה

ובכלל במתקני ספורט , וה� בתחו� מגרשי הדשא הטבעי, יוויל, תחו� הביצוע

שכרנו את שירותיו לש� תכנו� וליווי של תכנית רב שנתית . באר+ ובעול�
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התכנית עוסקת בעיקר בשיקו� כרי הדשא . לשדרוג מגרשי הכדורגל בעיר

תאורה , השקיית, וכ� בפיתוח ושדרוג תשתיות של ניקוז, ותחזוקת� השוטפת

שירותיו של היוע+ כוללי� תכנו� וליווי של כל התכנית . ומ�למבני� בתח

מיפרטי� , כתבי כמויות, היינו, החל משלב הכנת מסמכי המכרז לביצוע

וכ� הכנת , וכלה בפיקוח צמוד על עבודת הקבלני�, טכניי� ותכניות ביצוע

ותחזוקה שוטפת היכ� שאנחנו לוקי� ולקינו עד היו� , תכניות עבודה שנתיות

. ומת� הדרכה והנחיות ופיקוח על בשטח לביצוע הלכה למעשה, גרשי�של המ

הדברת מזיקי� , כיסוח, דישו�, כשאני מתכוו� תחזוקה שוטפת זה השקייה

תכנית העבודה לקראת עונת המשחקי� . למחלות שזרוע חור  וכיוצא בזה

כר הדשא , במיתח� האצטדיו� העירוני, זאת שבאה עלינו לטובה, הקרובה

ואילו בשני , וחדרי ההלבשה בו ישופצו, ו� יעבור שיקו� יסודיבאיצטדי

לדעתי תאורה , היו� אי� תאורה מספקת, מגרשי אימוני� תשודרג התאורה

אנחנו רוצי� תאורה . שמסכנת מבחינה בטיחותית את המשתמשי� בה

מגרש האימוני� התחתו� יותק� משטח דשא .  לוקס בכל מגרש400לפחות של 

 מיליו� שקל של דשא 2.5ר של " הזאת כבר אישרה תבוהמועצה, סינתטי

  ,סינתטי

  ...זה נוס  :   עמוס גבריאלי

כבר החלו העבודות להכשרת החניוני� , במתח� הזה כזכור, דשא סינתטי. כ�:  אוחיו� יעקב

במגרשי האימוני� בוצע קירוי לטריבונה של המגרש . מסביב לאצטדיו�

, במגרש בשכונת קפל� השנה. סביב לה�והותק� גידור חדש ותיקני מ, העליו�

תבוצענה עבודות להקמת טריבונה , לקראת העונה הבאה אני אומר עכשיו

ותוכשר ותיסלל ,  מקומות ישיבה600 �חדשה ומקורה מבטו� שמכילה כ 

שאי� לו אפילו , במגרש בשכונת עליה. חניה מוסדרת לבאי המגרש ומשתמשיו

רש אימוני� על פי דרישות המשטרה תבוצענה עבודות להכשרתו כמג, רישוי

הקמת מבנה , הכוללות בשלב זה גידור חדש ותיקני מסביב למגרש, וכיבוי אש

למגרש הכדורגל בשכונת . חדש ומהודר למועדו� וטיפול יסודי בכר הדשא

גאולי� תותק� תאורה מספקת לקיו� אימוני� בשעות הערב ויועמד מבנה 
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ל "נו ביקשנו מראש העיר והמנכאנח. שירותי� במקו� לטובת המשתמשי�

אנחנו רוצי� להגדיל , שתבינו. לעשות שימוש במבנה הפנוי שנמצא במקו�

ולהכשירו כדי להעמיד אותו ג� לרשות , את שעות השימוש במגרש גאולי�

ולא רק לרשות תושבי השכונה שמשחקי� ש� פע� , המועדוני� האחרי�

במיתח� , נית רב שנתיתשהרי זו תכ, 2008/2007בעונת המשחקי� . בשבוע

האצטדיו� העירוני יבוצע שיקו� יסודי של כר הדשא במגרש האימוני� 

. במגרש בשכונת קפל� יותק� משטח דשא סינתטי ותשודרג התאורה, העליו�

  . במגרש בשכונת עליה כר הדשא ישוק� ותאורת המגרש תשודרג

  ? מיליו� שקל כתוב ש�2שדרוג התאורה זה ...   :דובר

  ,כ�  :יא�אייל יונ

  ,כוללת:  אוחיו� יעקב

  .2.4 � כולל את ה 7.6 �ה . אתה צודק, דר$ אגב. יש להבי�, ולא בבת אחת  :אייל יוניא�

  ?2.4  �כולל את ה   :דובר

  .כ�, כ�  :אייל יוניא�

  .2.4 �לפי התכנית זה כולל את ה   :דובר

  . הוא צודק, ר"צרי$ להתאי� את התב  : אייל יוניא�

  .וק את זהתבד:  אוחיו� יעקב

  ,יש את זה בנספח, אני רואה, הנה  :אייל יוניא�

  .זה לא משנה, ר לשנה הבאה בקפל�"אז הוא כולל את התב:  אוחיו� יעקב

  .אז א� ככה זה כולל דשא סינתטי  :אייל יוניא�

  ,וצפו�' בהנחה שיאשרו לליגה א, לגבי המגרש קפל�:   חמו�יהודה ב�

ל לתפעול של "סמנכ, ד אורי שילה"עו, י שילההגשנו בקשה לאור, כ�:  אוחיו� יעקב

לשחק , ומטה' היינו מליגה א, ההתאחדות לכדורגל לאשר לליגות  הנמוכות

ההתאחדות . נכו� להיו� יש אישור למחלקות נוער. במשטח דשא סינתטי

זה יחסות , בעצמה יוזמת במזכירות שלה תיקו� תקנו� ולאשר את המשחקי�

ת נקודות החיכו$ בי� המועדוני� ויצור זה יקטי� א, בוא נאמר. לנו

אני רוצה להגיד לכ� ששני . אוטונומיה נפרדת לכל מועדו� בתחומו הוא
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מגרשי� עד היו� למעשה היו באחריות של האג  לאיכות הסביבה ושל קבלני 

היינו . ה� לא טופלו ברמה של משטחי דשא של מגרשי כדורגל. האזור בכלל

, מעתה. בכלל על ידי האג  לאיכות הסביבההמגרש בעלייה ובגאולי� טופל 

מעתה ואיל$ יעברו , אגב. כל מגרשי הדשא יעברו לאחריות מחלקת הספורט

כל מגרשי הכדורגל המדושאי� בעיר טיפולי� שוטפי� על פי תכניות עבודה 

תו$ ליווי ופיקוח ובקרה של היוע+ , תחזוקה שוטפת ונאותה, שנתיות סדורות

כניות האלה יחד ע� מנהל מחלקת הספורט ומנהל המומחה שג� יבנה את הת

אל תשכחו שענ  הכדורגל הוא , אני חושב שזה למעשה בשורה. האצטדיו�

יהודה יכול להעיד שהקבוצה קצת , אני חושב, ענ  הפופולרי ביותר שמוש$

  , צופי� למשחק4,000עלתה על דר$ המל$ הגיעו כמעט 

  , משחק של מכבי9,000, 8,000מה זה לעומת  :   בנימי� כברה

  . כי ג� אני הייתי4,001היו :   חמו�יהודה ב�

, מצב המגרשי� היו� ממש לא רק שלא מכבד את המשתמשי� בה�, רבותיי:  אוחיו� יעקב

  .אלא הוא ג� מהווה מפגע בטיחותי

האצטדיו� העירוני בעצ� הופ$ להיות . הערה אחת רק לגבי תפישת המקרו  :אייל יוניא�

  . חלק מהפארק

  ?לא הולכי� להרוס אותו ולבנות ש� פנימייה:   ס גבריאליעמו

  .זה לא הול$, היתה כוונה  :דובר

  ,היתה כוונה  :אייל יוניא�

כי אחרי השקעה כזו אי� שו� סיכוי שמישהו יצביע פה על הריסת : עמוס גבריאלי

  ,האצטדיו�

, שני� טובותזה ייקח כמה , אבל בוא נזכור שג� א� זה יקרה, היתה כוונה  :אייל יוניא�

  . שני�10לדעתי 

  , שני�10היושבי� פה לא ישבו בעוד :   חמו�יהודה ב�

,  שני�8ודשא טבעי צרי$ להחלי  כל ', 84האצטדיו� הזה קיי� משנת    :אייל יוניא�

  . שנה20 �והדשא באיצטדיו� לא החליפו אותו קרוב ל 

  ?מה זה רע. עשו בשכל:   בנימי� כברה
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  .� עובדות כרגעמצייני:   חמו�יהודה ב�

עצ� . עשו את זה כי לא היה כס , לא עשו את זה כדי לעשות משהו טוב  :אייל יוניא�

צרי$ ללכת ג� לצביעה אומנותית של , העובדה שמשדרגי� את החניה

המגרש בעליה הוא מגרש . צרי$ לעשות ש� שדרוג של כל הדבר הזה. החומות

לקחנו , בניגוד לעבר, לקחנו. וצרי$ לסדר אותו, כמו שאמר פה, ע� צו סגירה

כדי לא להשקיע כל שנה , של אצטדיו� רמת ג�, של בלומפילד, יוע+ של טדי

זה . סת� כספי� מיותרי� שבתחזוקה לא נכונה אנחנו מאבדי� את הכס 

  .הכל

הנושא של . לאחר מכ� שאלות,  משפטי� אני אשלי�3, 2 �ב . תודה:   חמו�יהודה ב�

כי מאז , צטדיו� צרי$ לקחת בחשבו� שחשוב מאד מה שאייל אמרהא

טיפלו טיפולי� , שלמעשה נבנה האצטדיו� כל הזמ� רק עשו שזרוע מקי+ לקי+

שלא נדבר על חדרי הלבשה וכל המבני� , קוסמטיי� כאלה ואחרי�

והשנה הזו אנחנו , שמשרתי� שמה את באי האצטדיו� לא קיבלו התייחסות

,  שני� הקרובות לנסות ולטפל בצורה מאד יסודית4, 3ל נכנסי� לתכנית ש

יש לי בקרוב מאד פגישה ע� אנשי . הרעיו� הוא ג� לגייס כספי� מהטוטו

הטוטו שאנחנו מאד מקווי� ומצפי� מה� למעורבות והשתתפות פה 

בכדי להעמיד את האצטדיו� הזה כמו , צרי$ לקחת בחשבו�. באצטדיו�

כי התכניות של , י אפשרי מסיבה אחת פשוטה בוא בלת�' א, שאנחנו רצינו

או בתחילת שנות ', 70 �האצטדיו� הזה ה� נעשו איפה שהוא באמצע שנות ה 

בכדי ', 80 �בתחילת שנות ה , התכניות היו במגירות, לא היה כס . '70 �ה 

, הסתדרות, מכרו את האצטדיו� היש� לסולל בונה, להזכיר לותיקי� שבינינו

קצת של כל , קצת של הטוטו, בתוספת קצת של העיר, הכס , וכ� הלאה

א� היו� אנחנו . ואז בנו את האצטדיו�, קצת מההסתדרות, העול� ואשתו

מכיוו� שבטריבונה למעלה , רוצי� לקרב את כר הדשא אל הצופי� אי אפשר

, לשאלתו של עמוס, ולכ� אנחנו, זווית הראייה היא  בכלל לא נכונה ולא טובה

 �הליכה משותפת ע� הוד השרו� לבניה אצטדיו� משות  בנושא של , אמיר

זה יהיה בעוד , ג� א� כ�, היא לא כרגע רלוונטית למרות שהרעיו� הוא מצויי�
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, אנחנו עדיי� לא מוצאי� את הגודל המתאי� ברשות שלנו. כמה שני� טובות

אנחנו זקוקי� למתח� כזה .  דונ�100 �של יותר מ , ברשות של הוד השרו�

אני מדבר .  דונ� על מנת לתת מענה של אצטדיו� שיוביל אותנו120 ,100של 

 שני� 8, 7, 6 �זה לא יקרה ב , אבל ג� א� זה יקרה, על אצטדיו� מפואר מאד

אני . זהו. ולכ� לדעתנו צריכי� כ� להשקיע וללכת למהלכי� האלה, הקרובות

יעי� לא מג, וכמו שציי� קובי, יכול להגיד שלאחרונה התחלתי ללכת לכדורגל

שבהחלט ג� לה� מגיע להשקיע על מנת , לא מעט אוהדי�, מעט  תושבי�

אבל פע� , אני מודה על הבורות שלי, הייתי בשני מגרשי�. שייהנו מהתנאי�

, וג� אתמול הייתי ש�, ראשונה שהייתי בבלומפילד זה היה לפני שבועיי�

  , רינהבבקשה. מגרשי� שפשוט אי אפשר להשוות, והייתי פע� אחת בטדי

  ?מה� הוצאות המימו�  :רינה פז

  ,אמרתי:   חמו�יהודה ב�

  ,אבל יש פה עוד כמה מגרשי כדורגל, אמרת לגבי האצטדיו�  :רינה פז

אז זה יהיה , ובמידה ונצליח לגייס מהספורטוטו, כל המקור הוא מהקרנות:   חמו�יהודה ב�

  ,מהספורטוטו

  ,פטאיזה מש, יש ג� כפר סבא הצעירה:   בנימי� כברה

  ,אפשר לחשוב כפר סבא הצעירה זה חבית שלא נגמרת:   חמו�יהודה ב�

  ?מה ע� מפעל הפיס  :דובר

  .מפעל הפיס לאירועי תרבות  :אייל יוניא�

  ] לא נית� לתמלול�מדברי� ביניה� [

  ,בני כברה, בבקשה:   חמו�יהודה ב�

ה מתחיל אצלי לקבל ז. דווקא ללמוד מכפר סבא, אני מציע לא ללמוד מחולו�:   בנימי� כברה

כפר סבא יכולה לייצר דברי� . ללמוד מכפר סבא? למה ללמוד מחולו�. חררה

  ?מה אני צרי$ את חולו� עכשיו, יותר טובי�

  ,אתה מורה בדימוס  :אייל יוניא�

מה שלא נראה לי נכו� ,  אז אני אגיד ל$ מה שלא מתאי�, אני מורה בדימוס:   בנימי� כברה

 הפ$ �, עכשיו מדברי� על חולו�, אז בואו נלמד מרעננה �שכשדיברו על רעננה 
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בוא ,  בוא תהפו$ את כפר סבא כמודל�אז בוא אני אציע . להיות חולו� מודל

, אני חושב שיש פה מספיק כוחות טובי� כדי לייצר. נייצר את התכניות אנחנו

אני חושב שהתכנית שמוצגת . וזוהי דוגמא מצויינת שאני רוצה לומר אותה

תכנית בראייה ארוכת טווח שלוקחת בחשבו� את , היא תכנית כוללתכא� 

אני אטפל רק ? את� יודעי� מה, בואו. קיי.או: לא באי� ואומרי�. המכלול

את , אלא ראו ג� את השכונות, במגרש אחד שהוא מגרש של האצטדיו�

כ$ שלדעתי בראייה כזאת אני מבר$ , ראו את המגרשי�, המגרשי� בשכונות

אני ג� חושב שצרי$ למצוא את ,  באמת חושב שזה נכו� ללכתאני, עליה

. האיזוני� בהשקעות הכספי� שהרשות הולכת להשקיע ג� בתחומי� אחרי�

ג� בדיוני� , אני כבר בשיחות, אני חושב, וצרי$ מאד מאד, אי אפשר

אני חושב אנחנו , ג� א� בכספי�, המוקדמי� אני הצעתי שבכל אופ� תהיה

מתנהגי� כמי שהכספי� ה� בלתי , י אמרתי לעצמיאנ, אגב, מתנהגי�

יו� אחד ג� כפר סבא הצעירה , יו� אחד ג� הפארק יסתיי�. מוגבלי�

בסופו של דבר לכלכל את צעדנו באופ� כזה , ונצטר$, יסתיימו הכספי� ש�

רי� האלה נצטר$ "והתב, שהכס  יו� אחד יסתיי�, שאות� פרוייקטי�

העניי� הזה של . וד פרוייקטי� נוספי�ויש ע, לכלכל אות� באמת בתבונה

, לדעתי זה מבור$ מאד, אני אומר לכ�, הספורט בצורה שהוא מובא למועצה

  .אני מבר$ עליה. זה נות� תמונה רחבה כוללת לגבי כל העיר

  .אמיר בבקשה. תודה רבה:   חמו�יהודה ב�

 זה החלטה ,בגדול כמוב� שמועצת העיר צריכה לקבוע את סדרי העדיפויות  :אמיר גבע

ותו$ כמה זמ� לחלק וכ� , או פחות, אסטרטגית א� מקדישי� יותר לספורט

אני , א� אנחנו מבודדי� את הקטע הזה, אבל במקרה הספציפי הזה, הלאה

, מאורגנת, באמת רוצה לבר$ מהבחינה הזאת שפה באמת רואי� תכנית יפה

 העניי� שא� זה בדיוק, אני במקרה מכיר את היוע+ הזה, אני חושב שזה נכו�

,  אל  שקלי�23עושי� עבודת תכנו� כזאת אז לוקחי� יוע+ ג� א� זה עולה 

  .ר"אני בהחלט חושב שככה צריכי� להגיש תב

  .עמוס בבקשה. תודה:   חמו�יהודה ב�
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. אני לא חושב שהדבר הזה מלמד על משהו אסטרטגי או שיקול דעת:  עמוס גבריאלי

גיה זה לא שיפור מצב של מתק� אסטרט, אסטרטגיה זה יצירת משהו חדש

  ,כפר סבא צריכה. קיי�

  .זה לא מגרש קיי�, זו ראיה מערכתית:   אבינוע� גרנות

, זו תכנית נהדרת: יכול לבוא מישהו ולהגיד. אני מבודד מהראייה הכללית...   :אמיר גבע

  ,אבל ספורט זה לא בראש העדיפויות

או ,  על הקמת אצטדיו� חדש בכפר סבאא� יוחלט . אני אסביר את עצמי:   עמוס גבריאלי

כי זה , זו החלטה אסטרטגית, על הקמת קבוצת כדורגל נוספת לליגת על

אבל ברגע שאנחנו מדברי� פה בס$ הכל על . יצירת משהו בבחינת יש מאי�

אפילו לא למצב , תחזוקת הקיי� כדי להעמיד אותו למצב ראוי לשימוש

. של הכרח, must יש פה שאלה של ,אי� פה אפילו ראייה אסטרטגית, משובח

לא דומה הדבר א� היינו מחליטי� היו� על הקמת מתק� ספורט חדש 

שיקו� מתקני� ירודי� לרמה ראוייה . כי זה סדר עדיפות, בהשקעה עצומה

לכ� אני לא רואה איזה ברירה יש פה חו+ מאשר , זה לא החלטה אסטרטגית

ספי� שמוציאי� פה ה� הכי רק מה שאת� צריכי� לבדוק שהכ. יופי: להגיד

מעבר לזה אי� פה לא אסטרטגיה . זה הכל. פחות בשביל לקבל את הכי יותר

יש פה החלטה מינורית של שמירת הקיי� והבטחה שיש לנו פה . ולא כלו�

  .ואני מבר$ על שמירת רמת הסביר, ולא יותר, משהו שהוא ברמת הסביר

. אני חסיד ומבר$ על למידת עמיתי�, אמר פהכמו שנ. חברי� נוספי�. תודה:   חמו�יהודה ב�

וישנ� , ישנ� לא מעט דוגמאות שבאי� ללמוד מכפר סבא. זה לא קשור

אני מבר$ על היוזמה . דוגמאות שאנחנו הולכי� ללמוד ממקומות אחרי�

? הולכי� לייש� כל מה שהוא ראה? אז מה. אייל הל$ לחולו� יו� של�. הזו

חלק מהדברי� , נו נשא  לייש� אות�חלק מהדברי� שישימי� אנח, ראה

 לא �ה� מתאימי� לחולו� ולא מתאימי� לכפר סבא , שה� לא ישימי�

, אני חושב שזה דבר מבור$, אני חסיד של למידת עמיתי�. נייש� אות�

הלכתי למספר ראשי , אני מודה ומתוודה שאני נבחרתי, והלוואי הלוואי

לראות את תחילת , ישהלראות את הג, רשויות לראות את תפישת העול�
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אז שבוע שעבר אצל , ואפרופו מה שאייל זרק, אני יכול רק לבר$, הדר$

ואני רק יכול , ואני למדתי דר$ אייל לא מעט מהסיור הזה, אבינוע� גרנות

  . לבר$ על כ$

רק לא להציג את זה ,  ללמוד זה דבר מצויי��אני רק אמרתי דבר אחד :   בנימי� כברה

  ,כמודל

  ,ג� מכפר סבא לומדי�:   חמו�יהודה ב�

אני אמרתי לטובת העניי� לא להציג את זה . אני מקבל כל מילה שאמרת:   בנימי� כברה

  ,יפה, למדת�. כמודל

  .בקשה אמיר ונעבור להצבעה. תודה:   חמו�יהודה ב�

, אז רואי� את בית העלמי�, במקרה פה אבינוע� צייר לי את המצב של חולו�  :אמיר גבע

ואצטדיו� ,  מטר אחד מהשני אצטדיו� מפואר של חולו�200 ואז במרחק

  ,שא� היו מתאמי� בי� שתי הערי�, מפואר של בת י�

  ,ושניה� ריקי� רוב השבוע:   אבינוע� גרנות

  . מטר שני אצטדיוני� כאלה גדולי�200מרחק   :אמיר גבע

 מי � 7סעי  . אנחנו בהצבעה כרגע, חברי�. אני עובר לאישור. תודה רבה:   חמו�יהודה ב�

פה ? הא� פה אחד של הנוכחי�? ר לשיקו� מגרשי הכדורגל"בעד לאשר תב

  .אחד של הנוכחי�

  . או מפעל הפיס, או מועצת ההימורי�, קרנות  :אייל יוניא�

  הצבעה

 טל,  פזרינה,  גרנותאבינוע�, אברה�אריה ,  אב� ח�משה, יעקב אוחיו� :בעד

  .אמיר גבע,  ב� חמויהודה,כברהבני ,  גבריאליעמוס, קוגמ�

  אי� :מתנגד

  .  אי�:נמנע

  

                 . 7,625,0000  בס'ר לשיקו� מגרשי הכדורגל" פה אחד תבמאשרי�: 296' מס החלטה

  או מועצת ההימורי�/או מפעל הפיס ו/קרנות הרשות ו: מקור המימו�
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  .ש" שדרוג המע� 0141ר "הגדלת תב  .9

  

חלק מהמהל$ הלכנו ,  שאנחנו בעצ� עשינו את ההפרטהש"עיש את נושא המ  :אייל יוניא�

 80%בעצ� קיבלנו . אריה מכיר את זה, רינה מכירה את זה, לשיפוט יסודי

יש צור$ להגדיל את זה .  מהביטוח הלאומי40% �ו ,  מקר� של�40%, מימו�

  . 80%אנחנו נקבל מימו� של . ח לאור סיו� העבודה" אל  ש506הגדלה של 

  ,500ר נוס  של " מביא עכשיו בקשה לתבאתה  :רינה פז

  ,הגדלה  :אייל יוניא�

  ,כשמתו$,  אל  שקל560הגדלה של   :רינה פז

  ,   506  :אייל יוניא�

? המטרה של ההגדלה הזו לאיזה מטרה זה. אני רוצה להיות בטוחה, רגע  :רינה פז

  ?להצטיידות

  .כ�  :אייל יוניא�

  ? אל  שקל להצטיידות506  :רינה פז

  ,         כ�  :א�אייל יוני

  ,ומתו$ זה אנחנו מקבלי�  :רינה פז

  ,80%ומקבלי� , הצטיידות למבנה  :אייל יוניא�

  ? מקר� של�80%  : רינה פז

  ,קר� של� וביטוח לאומי  :אייל יוניא�

  ,וביטוח לאומי  :רינה פז

  .8זה לא סעי  , חברי�:   חמו�יהודה ב�

  ,ה אחד שמסכימי� להוסי  את זהצרי$ להצביע פ, זה תוספת לסדר היו�  :אייל יוניא�

מתו$ זה , ר" זה ס$ הכל ההגדלה של התב506 �ה . זה לא תוספת, לא, לא, לא  :רינה פז

  ,80%הבנתי שאנחנו מקבלי� 

  ,נכו�  :אייל יוניא�

  ,מקר� של� וביטוח לאומי  :רינה פז

  . הבנת נכו�:   חמו�יהודה ב�
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  ] לא נית� לתמלול�מדברי� ביניה� [

עכשיו . כי אני חיפשתי את המסמ$ הזה. אני לא הבנתי,   למרות שרינה הבינה: בנימי� כברה

  . קיבלתי

  .עוד הסבר בבקשה, אייל:   חמו�יהודה ב�

 מזה מימו� 80%. ח" אל  ש506, ר"רוצי� להגדיל את התב, ר"יש לנו תב  :אייל יוניא�

  . מקר� של� וביטוח לאומי

  ?ר המקורי"כמה היה התב  :רינה פז

  .2.6  :א�אייל יוני

  ] לא נית� לתמלול�מדברי� ביניה� [

  ?25%למה היה צרי$ להביא למועצה א� זה עדיי� עומד בתחו� של :   בנימי� כברה

  .זה לא הזמנה. ר"זה תב  :רינה פז

  ,אי� לי כיסוי תקציבי, אי� לי סעי  תקציבי  :אייל יוניא�

  ] לא נית� לתמלול�מדברי� ביחד [

  .רק מהשבחה, קחת מהיטלי�אני לא יכול ל  :אייל יוניא�

מכיוו� , קוד� כל שמעלי� את זה, אנחנו צריכי� להצביע פה אחד, חברי�:   חמו�יהודה ב�

תודה . מי בעד להעלות את הסעי  הזה פה אחד. שזה לא היה על סדר היו�

  . רבה

  הצבעה

 טל,  פזרינה,  גרנותאבינוע�, אברה�אריה ,  אב� ח�משה, יעקב אוחיו� :בעד

  .אמיר גבע,  ב� חמויהודה,כברהבני ,  גבריאליעמוס, קוגמ�

  אי� :מתנגד

  .  אי�:נמנע

  

   .ש" שדרוג המע– 1410ר " סעי* הגדלת תב  מאשרי� פה אחד העלאת:297'  מסהחלטה

  

התוספת כפי . פה אחד של הנוכחי�? ר הנוכחי"מי בעד לאשר את התב: יהודה ב� חמו

  .ל"שצויינה על ידי המנכ
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  הצבעה

 טל,  פזרינה,  גרנותאבינוע�, אברה�אריה ,  אב� ח�משה, ב אוחיו�יעק :בעד

  .אמיר גבע,  ב� חמויהודה,כברהבני ,  גבריאליעמוס, קוגמ�

  אי� :מתנגד

  .  אי�:נמנע

  

 0 �506,213 בש" שדרוג המע– 1410ר "הגדלת תב  מאשרי� פה אחד :829'  מסהחלטה

  . קר� של� וביטוח לאומי80%: מימו�. מ"כולל מע

  

  

האצלת סמכותו של ראש העיר למנהלי היחידות לחתו� על התחייבויות   .8

  .כספיות של העירייה בצד חותמת הגזבר

אני מבקש להאציל סמכות למנהלי .  האצלת סמכות� על סדר היו� 8סעי  :   חמו�יהודה ב�

כמוב� , על התחייבות כספיות של העירייה, מחלקות/האגפי�/היחידות

בהתחלה אני , חלק מהניהול המתקד� שלנו. זברבצמידות לחתימת הג

אנחנו . והוא היה חות� על כל ההזמנות, האצלתי את הסמכויות לאייל

הגובה . רוצי� להגיע למצב כזה שג� מנהלי האגפי� ייקחו אחריות על עצמ�

אבל אנחנו רוצי� פה , ל"של סכומי ההזמנות וכ� הלאה ייקבע על ידי המנכ

 להאציל לה� סמכות שג� ה� יהיו בעלי סמכות במסגרת המועצה אני רוצה

  ,לחתו� על הזמנות

  ,אבל למה שלא תיקבע עכשיו  :רינה פז

  ,אני אסביר את זה  :אייל יוניא�

  ?ל"בסופו של דבר לעיונו של המנכ, הא� כל הזמנה צריכה לעבור:   בנימי� כברה

הזמנה זה ראש העיר  מי שצרי$ לחתו� על , פקודת העיריות, על פי החוק. לא  :אייל יוניא�

לא של פקודת , ראש העיר האציל לי את המסכות כחלק מניהול נכו�. והגזבר

אבל ערי� אחרות , בני לא אוהב שאני אומר את זה. אי$ צרי$ לנהל, עיריות

מאצילי� עד סכו� מסויי� את , טובות לפחות כמונו ג� עושות את זה
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כי אנחנו , לי האגפי�מאצילי� את זה למנה, ל"הסמכות  מראש העיר למנכ

וה� ירגישו שיש לה� תקציב שה� , כל הזמ� רוצי� שתהיה לנו אחריות

כאילו לא סומכי� , ל חות�"ועצ� העובדה שכל דבר מנכ, מנהלי� אותו לבד

  .וזה לא נכו�, עליה�

  ?עד איזה סכו�? ומה הסכו�  :רינה פז

  ,אתה אומר לו, אתה לא סומ$ עליו עד הסו :    בנימי� כברה

  ,צרי$ להחליט  :ייל יוניא�א

  ...אל  שקל :   ...  בנימי� כברה

  ,אז אני רוצה לדעת מה גובה הסכו�, רגע  : רינה פז

, אז אני אגלה לכ� שהכוונה היא על הזמנות שוטפות יחתמו מנהלי האגפי�  :אייל יוניא�

  . זה הכוונה כרגע. רי� אני בשלב הזה ימשי$ לחתו�"ועל תב

  ]נית� לתמלול לא �מדברי� ביניה� [

יש ערי� שהגזבר . כול להאציל את סמכותויג� הגזבר . הגזבר חייב לחתו�  :אייל יוניא�

  ...הוא מאציל את זה ... ג� 

  ...העניי� הוא . העניי� הוא לא החתימה:   אבי ב� חמו

  ,הוא לא חות� על הכל מוטי. אצל$ זה ג� ככה עד סכו� מסויי�  :אייל יוניא�

שו� דבר לא . זה לא עובר דרכו הוא אומר. אבל לא העניי� של מי חות�, לא:   אבי ב� חמו

  ,עובר

ויש , לית חותמת ג� על חלק מהדברי� במקו� מוטי ששו�"ג� אצלכ� המנכ  :אייל יוניא�

הכל רות , ברעננה בכלל ביאלסקי לא חות�. סכו� מסויי� שהיא לא חותמת

  ,חופרי לא שינה. שהיה, קידר

  .לאחר מכ� עמוס, ה אליעזרבבקש:   חמו�יהודה ב�

אבל יחד ע� זאת אני מציע שנוציא נוהל , זה נהדר מבחינת הביזור:  אליעזר פיירשטיי�

כי הרי לא יכול להיות מצב , ההנהלה תוציא נוהל הרשאות, שהעירייה

מנהל אג  התרבות , שמנהל אג  הנדסה יחתו� על הזמנות של התברואה

  ,צרי$ להגדיר, יחתו� על

  ] לא נית� לתמלול�יחד מדברי� ב[
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  .הוא לא יכול בהגדרה לפי הסעיפי� התקציביי�  :אייל יוניא�

  ...צרי$ להגדיר עד איזה סכו�  ובאיזה תחומי� כל :   אליעזר פיירשטיי�

  .עמוס בבקשה. תודה:   חמו�יהודה ב�

לכ� אתה , אתה פה כדי לשמור שאד�  עומד במסגרת תקציב שיש לו:   ... עמוס גבריאלי

, למעשה, אתה בעצ�  טוע�. כי כס  אתה לא מאשר, ייב לחתו� על כל דברח

  .למסוגלות לעמוד בהתחייבות

  .   וג� למיצוי בסעי  התקציבי הנכו� את ההוצאה :אבי ב� חמו

  ,אבל מי שקובע לא� יל$ הכס  זה מנהל האג . נהדר:   עמוס גבריאלי

  .מתי יצא הכס , לא  :דובר

 היא בעצ� שמנהל אג  יכול היו� לחתו� על התחייבות לפי המשמעות:   עמוס גבריאלי

ל "הגדרה של הזמנה כזו או אחרת שהוא רואה אותה לנכו� בלי שמנכ

  ,העירייה רואה את זה

  ...הוא לא חות� על , זה בקשה,    הוא מבקש     :אבי ב� חמו

  ,אתה חות� ביחד איתו, רגע:   עמוס גבריאלי

  . אנחנו מאשרי� את הבקשה, הבקשההוא חות� על  :   אבי ב� חמו

  ? אנחנו�מי זה :    עמוס גבריאלי

  ,במקרה הזה אייל ואני :   אבי ב� חמו

  .אבל אי� אייל:   עמוס גבריאלי

  ,   אז אני מאשר את הבקשה :אבי ב� חמו

ת� לי את הקרדיט שהבנתי אחוז אחד מהסיפור , אז בוא  תקשיב אבי, יופי:   עמוס גבריאלי

ויש פה אחד , יש פה אחד שמכיר את התוכ�: ה שני תפקידי�יש פ. הזה

 �אתה מכיר את הכס  אתה יודע כמה  כס  יש ל ? קיי.או. שמכיר את הכס 

X ,שאנחנו אישרנו , ועד מתי אתה אומר לו אי� ל$ את הקרדיט בבנק שלנו

  .נכו�. אותו במסגרת הכס  שלנו

  .נכו�:   אבי ב� חמו

כי  לפי זה אבינוע� ,  הוא מגדיר כראש אג  לא� הול$ הכס  הזהאבל. יופי:   עמוס גבריאלי

  ... חות� על 
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  ,העברות מסעי  לסעי ... אלא א� כ�   :אייל יוניא�

 הוא יכול להוציא העברת עבודה �אז עכשיו רק חסר לי דבר אחד . יפה:   עמוס גבריאלי

אבל באותה מידה הוא יכול ג� , במסגרת תקציב מאושר לסעי  ספציפי

כי אז , או שפה הוא מוגבל, או תקציב שיש לו, להוציא את זה מסעי  אחר

  ,כללי הסעי  חלי� עליה�

  ,בוודאי  :אייל יוניא�

רק אני רוצה , ברור לי, מה שאותי מטריד זה רק דבר אחד קט�, אז שימו לב:   עמוס גבריאלי

ר שברגע שאי� בקרה החו+ מערכתית של הדב, תהיו ערי� לעניי�, שתשימו לב

, יש יותר שיקול דעת לראש אג  לעשות מה שהוא רוצה בתקציב מאושר, הזה

אני לא אומר שזה , עכשיו. וזה אומר קביעת סדרי עדיפות בתו$ האג  שלו

 מיליו� שקל 30כי הרי בתקציב של , אבל יש פה שורה של החלטות, פסול

 את או להשקיע',  א�אפשר להשקיע את הכל ב . אפשר לעשות נסי� ונפלאות

אז אני . איכות הסביבה והכול, לגבי תרבות, זה חל לגבי חינו$. ' ב�הכל ב 

אבל קחו בחשבו� שקביעה , אני סומ$ על מנהלי האגפי� בכפר סבא, אומר

  ,תכנית לא� הול$ תקציב מאושר יש לה משמעות אסטרטגית

תקציבי אתה קובע בכל סעי  . אבל אתה קובע את זה במסגרת המועצה, לא:   אבי ב� חמו

  ,את המסגרות

  .בדיוק  :רינה פז

  .אתה לא נכנס לתו$ המסגרת:   אבי ב� חמו

  ] לא נית� לתמלול�מדברי� ביניה� [

  ,אחרי שאתה מאשר את ספר התקציב, או שלא הבנתי אות$ או שזה, עמוס:   חמו�יהודה ב�

  ,נכ�:   עמוס גבריאלי

סת� , בל שיקול דעת במכלולמנהל האג  מק, בהתא� לכל סעי  וסעי :   חמו�יהודה ב�

 הוא � כיבודי� �א� למשל יש לו סעי  , אני אקצי� בכדי להמחיש, דוגמא

  ,יכול בחוסר שיקול דעת נכו� להוציא על אירוע אחד את כל הכיבוד

  ?אני יכול לא להקצי� כדי להמחיש:   עמוס גבריאלי

 לא חות� היו� זה לא זה שאני. היה לה� שיקול דעת ונשאר לה� שיקול דעת  :אייל יוניא�
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מאד מאד , הספר תקציב מאד מאד ברור. היה מוציא לה� שו� שיקול דעת

מנהלי האגפי� עד היו� על פי הדי� וה� , כמו שה� פעלו, וה� פעלו, מפורט

וא  אחד ממנהלי היחידות לא מנסה לעשות פוילע , מאד מאד בסדר

שהיו מתערבות ל היה שואל שאלות "המנכ. ל היה חות�"רק המנכ, שטיקי�

ובאיזה , למה אתה מוציא ש�, למה אתה מוציא פה: בעצ� ברמת המהות

. אני סומ$ עליכ�: שהוא מקו� זה לא ביזור נכו� למנהלי אגפי� שאתה אומר

אני , שהדברי� עובדי�, עכשיו הגיע השלב שעיצבנו את השדרה הניהולית

עי� של האח לא צרי$ את ה: חושב שמי� הראוי לתת לה� איזה מקו� להגיד

  .הגדול

  ,ומסכמי�, בני. תודה, אייל:   חמו�יהודה ב�

שמה שבעצ� משתנה בנוהל פה זה שמנהל אג  יכול ? מה אתה אומר בעצ�:   עמוס גבריאלי

שאושר ספציפית על ידי , בסכו� ספציפי, לחתו� על הזמנה ספציפית

  ,המועצה

  ,נכו�  :אייל יוניא�

  , שיקול דעתאי� לו, זאת אומרת:   עמוס גבריאלי

  ,יש לו שיקול דעת מתי להוציא  :דובר

  ,ואי� לו שיקול במצב של יתר בי� כס :   עמוס גבריאלי

למשל בתו$ ההצגות של התרבות הוא יחליט איזה הצגה , יש לו בתו  הסעי   :אייל יוניא�

  .אלא א� כ� הוא בא אלי$ בהעברה מסעי  לסעי , הוא לא יכול, אי�. להזמי�

  ?דר$ אגב,    מי אחראי אבל:עמוס גבריאלי

  ?מה זאת אומרת מי אחראי  :אייל יוניא�

  ,מי נותר אחראי על פאק שיקרה:   עמוס גבריאלי

  ,את� טועי� בדבר אחד, אני רוצה להגיד עוד דבר  :אייל יוניא�

  ,ל מתנער"אני חושב שהמנכ  :דובר

  ,אני רוצה להגיד לכ� עוד דבר  :אייל יוניא�

  ] לתמלול לא נית��מדברי� ביחד [

רק היה חתימה , ה� חתמו ג� עד היו�. עד היו� מנהלי האגפי� חתמו  :אייל יוניא�
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  ,ל"זה הגיע למנכ, ה� הגישו בקשה, כמו שאומר אבי, שלה�

  ?בלי שאתה חות� על הדברי� האלה... אתה נשאר ע� אותה :   עמוס גבריאלי

  .אני יעשה דברי� אחרי� אבל. כ�  :אייל יוניא�

  .ונעבור להצבעה, בני  בבקשה:   חמו�יהודה ב�

כפי שאייל . ואני אסביר למה אני מבר$, קוד� כל שאני מבר$ על המהל$:   בנימי� כברה

  ,בסופו שלדבר מנהל האג  חת� על כל הזמנה, הציג

  ,עד היו�  :אייל יוניא�

השינוי הוא . בנושא הזה אי� שינוי בכלל. וימשי$ לחתו�, עד היו� חת�:   בנימי� כברה

שהפ$ אותו , ל בכל דבר ועניי�"שוט שלא צרי$ לעבור את המשוכה של המנכפ

היו . אלוהי� ישמור. שהוא צרי$ על כל דבר להחליט, לחכמולוג גדול

  ,שבועיי�, מתעכבי� דברי� אצלו לפעמי� שבוע

  ] לא נית� לתמלול�מדברי� ביחד [

ולכ� . י� שזה אפשר לבטלאייל הב. אני מנסה להסביר את המקור של העניי�:   בנימי� כברה

ולמרות זאת אני רוצה להעלות סוגיה שצרי$ לקחת . אני אמרתי שאני מבר$

הואיל ותקציב , שאלת הרבעוני�.  זו שאלת הרבעוני��אותה בחשבו� 

יש צור$ לחלק את התקציב באופ� כזה שלא , העירייה בנוי ג� על רבעוני�

  ,תהיה יד חופשית למנהלי האגפי�

  ,זה קורה  :אייל יוניא�

אני מוציא אות� : יגיד,  אל  דוגמא בסעי  מסויי�20יש לו תקציב של :   בנימי� כברה

  ,בינואר

  ,אתה יודע שזה לא קיי�  :אייל יוניא�

  ] לא נית� לתמלול�מדברי� ביניה� [

למרות , אני אמרתי שצרי$ לשי� לב ג� בעניי� הזה. אני לא אמרתי מה כ�:   בנימי� כברה

אנחנו כ� צריכי� להקפיד על העניי� הזה של לעצור , ר סמכותשנתנו לה� יות

  .בכל רבעו� כדי  לעשות את הסיכומי�

  ? ירי� את ידו8מי בעד לאשר את סעי  . תודה בני:   חמו�יהודה ב�

  ,אנחנו עוצרי� לפי אחוזי�, 1/12 �מסגרת התקציב בנויה כ   :אבי ב� חמו
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  ,מצב של פרוייקט שהוא אומר אני צרי$וא� יהיה . זה אגב לא נכו�:   בנימי� כברה

  ] לא נית� לתמלול�מדברי� ביניה� [

בנויה ככה שא� מישהו מוציא הזמנה והיא , לא הגזבר, המערכת הממוחשבת  :אייל יוניא�

ההזמנה . זאת אומרת שלא צרי$ להגיע לגזבר. זה מקפי+, 1/12 �חורגת מ 

  .עצמה יוצאת חריגה יחסית

  , אתה צרי$ להביא בחשבו� שיש שיקול דעת בעניי� הזהאבל, לא:   בנימי� כברה

  ,תסביר לי למה החריגה: הוא אומר. ואז הוא שואל, נכו�  :אייל יוניא�

  . ירי� את ידו8מי בעד לאשר את סעי  . תודה רבה. תודה רבה, חברי�:   חמו�יהודה ב�

  . פה אחד של הנוכחי�   

  הצבעה

 טל,  פזרינה,  גרנותאבינוע�, רה�אבאריה ,  אב� ח�משה, יעקב אוחיו� :בעד

  .אמיר גבע,  ב� חמויהודה,כברהבני ,  גבריאליעמוס, קוגמ�

  אי� :מתנגד

  .  אי�:נמנע

  

מועצת העיר מאשרת פה אחד את האצלת סמכויות ראש העיר       :299'  מסהחלטה

למנהלי היחידות לחתו� על התחייבויות כספיות של העירייה בצד חותמת 

הדעת בקשר לסכו� הכספי עליו יחתמו מנהלי היחידות שיקול . הגזבר

  .ל העירייה"יישמר למנכ

  

, חבל שלא עשיתי את זה בהתחלה, אני מוצא לנכו�, 6לפני שנעבור לסעי  :   חמו�יהודה ב�

נזכרתי תו$ כדי הדיו� לבר$ את מחלקת הגינו� שבסו  שבוע אחרו� היינו 

שזכו לקבל את פרס , ל אביבבטקס רב רוש� וברוב הדר ג� במרכז עינב בת

וכהנה , ל התאחדות התעשייני�"מזכ, נמיר במעמד יושב ראש ההסתדרות

כולל מחזיק תיק איכות , הגיעו כל המחלקה. אישי� כאלה ואחרי�, וכהנה

  ,מנהלי המחלקות, מנהל האג , בני כ ברה, הסביבה

  ,ראש העיר:   בנימי� כברה
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והמחלקה פשוט הגיעו כול� , יתי במש$ שעתיי� וחצינהנ, ג� אני הייתי ש�:   חמו�יהודה ב�

ג� בשמכ� , וזה המקו� לבר$ אות� ג� בשמי, זכו לקבל פרס, בהרכב מלא

  .ולקוות ולאחל שיהיו עוד מחלקות נוספות שיזכו בפרסי�, בירכנו אות�

    

  .ח הסוכנות"חמו לוונצואלה ע�מר יהודה ב�, נסיעת ראש העיר  .6

רק לתת דברי רקע ועמוס ינהל את ,  ברשותכ�6ר חזרה לסעי  אני חוז:   חמו� יהודה ב�

קיבלנו פניה לפני כחודש וחצי ממשרד הקליטה . הדיו� בסעי  הזה

לא , כפר סבא נבחרה כעיר שקולטת עליה מוונצואלה, ומהסוכנות היהודית

ואני מקווה שהעיתונאי� פה במידת האחריות שלה� ג� לא יכתבו , לציטוט

ה לי להאמי� שהמקומוני� שמחולקי� פה יגיעו עד למרות שקש, את זה

יש איזה שהיא התעוררות , אבל ביקשו שלא לתת דגש לכ$, ונצואלה

העיתוי הטוב ביותר זה , אנטישמית בוונצואלה ומבקשי� היהודי� לצאת

 25אז ביקשו שכפר סבא תקלוט בקליטה ישירה לפחות , יהיה בתקופת הקי+

קליטה והליווי שלה� יהיה הב של כל סל כשהתקצו, משפחות בשלב הראשוני

, ואנחנו כרגע שוקדי� יחד ע� הסוכנות, על ידי משרד הקליטה והסוכנות

ויחד ע� פרוייקטורית שנבחרה אתמול לטובת הנושא הזה לבנות תיק 

על מנת , לדעת את האינפורמציה מבעוד מועד, משפחה לכל משפחה ומשפחה

א� זה בבתי הספר ,  בתעסוקהשנוכל להיער$ לשלב את המשפחות א� זה

ונתבקשתי על ידי , במוסדות החינו$ ובפעילות הבלתי פורמלית כא� בעיר

וכמוב� , הסוכנות לנסוע ולנסות לשווק את העיר כפר סבא כעיר קולטת

 23 � אמורה להתקיי� ב הנסיעה. שנענינו בהסכמה לצאת לפרוייקט הזה

  .לחודש מאי

. א רק כפר סבא נבחרה בפרוייקט הזהל, לא] בתשובה לשאלה שלא נשמעה[  

עדי� ה� לא באי� . צרי$ לבוא אית� במגע,  לתושבי�ש�אני צרי$ להסביר 

,  אמריקה�רוב הקליטות שנעשו ג� בדרו. צרי$ להגיע אליה�, ע� המזוודות

  ,ג� באירופה הסוכנות מציעה את המודל של ראשי רשויות שנוסעי�

  ?ה� דוברי עברית:   אבינוע� גרנות
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זה יוצר את המחוייבות שראש רשות . מרבית�, ה� דוברי עברית, בהחלט:   חמו�הודה ב�י

זה פחות או יותר . קולט אות� בשדה התעופה פה ומלווה אות� פה, מגיע

, היא על חשבו� הסוכנות, הנסיעה היא לא על חשבו� העירייה. הרעיו� שבעניי�

להביא את הנושא , סג� ראש העיר, אבל קיבלתי את עצתו של ידידי עמוס

א� יש שאלות . דיוני� שהתקיימו בקדנציה הקודמת, לדיו� במועצת העירייה

  .אענהאני , לא על האישור שלי, על הנסיעה

, יצא לי לארח בשליחות במקסיקו את ראש עיריית אשקלו� על אותו משקל:  אבינוע� גרנות

 זאת ,ומה שאני רוצה לומר שהמשקל של ההופעה של ראש העיר בקהילה

זה , הרי אפשר כאילו להעביר באימייל את כל החומר ולפזר לכול�, אומרת

לא לבוא , במיוחד למשפחות שמאד חרדות כ� לבוא לישראל, לא אותו דבר

שיטת , ולכ� א� כבר לשכנע, כל הדברי� האלה, כל החששות, לישראל

זה : השכנוע הכי חזקה זה שבאמת מי שמייצג את היישוב יגיע ואומר לה�

, ובעיקר התחייבות בש� כל הקהילה, מה השירותי� של היישוב, יהיה ככה

שזה , שלא לדבר על היתרו� של דוברי ספרדית פה בעיר, כפר סבא, כלומר

  ,ולכ� אני חושב שזאת הדר$ הנכונה. יתרו� עצו� למשפחות כאלה

  ?לכמה זמ� הנסיעה  :אמיר גבע

אז הקדמנו ביו� אחד בכדי שאני אחזור , גלר לחודש יש פרס 30 �ב .  ימי�6:   חמו�יהודה ב�

  .לפרס גלר

  ,נוכח העובדה שרק הטיסה לש� הלו$ חזור זה יומיי�...   :דובר

כמעט מי� , אז יעשו לה� כינוס,  משפחות25 �הואיל ומדובר ב , תראה:   בנימי� כברה

  .אסיפה כללית

  ] לא נית� לתמלול�מדברי� ביניה� [

  ?עוד שאלותיש , חברי�:   חמו�יהודה ב�

  ?הכל בעיר הבירה  :דובר

  ] לא נית� לתמלול�מדברי� ביניה� [

, אני יכול לומר מתו$ הניסיו� של יצחק ולד, הואיל ועמוס יציג את העניי�:    בנימי� כברה

א� זכור , אני זה שטיפלתי בכל הנושא הזה. מי� הראוי כ� לאשר את העניי�
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  ,ל את האישורחייב לקב. עשו מזה פרשייה גדולה מאד, לכ�

אלא א� כ� יש למישהו להיות , אני פונה לכל חברי המועצה בבקשה אישית:   יהודה ב� חמו

לא , משהו אישי, דברי� שכאלה, למשפחה, באיזה שהוא טקס שקשור לגדוד

וג� , ג� ביו� השואה קיבלנו את ההערה הזו, מעט משפחות שכולות פנו אלי

  ,ג� לערב יו� הזיכרו�,  � למצעדכל מי שיכול להגיע  ג, ביו� הזיכרו�

  ,לא קיבלנו שו� דבר? יש מצעד בכלל  :רינה פז

  ,יש מצעד:   חמו�יהודה ב�

  ] לא נית� לתמלול�מדברי� ביניה� [

  ?באיזה שעה  :רינה פז

אבל ג� בערב יו� הזיכרו� בערב ,  וחצי להיות ברחבת היכל התרבות8 �ב :   חמו�יהודה ב�

,  יקבל את אלו  עוזי דיי�ש�ס הנוער שבני כברה  טק בתיכו� גלילייש טקסי�

אייל למשל הול$ ליצחק , וחברי מועצה שנוהגי�, שהוא יהיה הדובר הראשי

אז מראש תודיעו שנוכל לדעת מה לענות , יש אפשרות כ� לעשות חלוקה. שדה

או , או מקו� כזה, או בית ספר אחר, מי שלא הול$ לבית ספר כזה. לאנשי�

  ,מכ� תבואו לטקס וג� למצעדאנא , מקו� אחר

שהוא נמצא בשליחות , ר זיידנברג"ד, קיבלתי הודעה מחברי, אתה ציינת...   :דובר

יש חברי� שתמיד סקרני� לדעת איפה נמצא אהר� בכל , רשמית בגרמניה

  ,אז אני מודיע שאהר� נמצא בשליחות רשמית בגרמניה, מיני פורומי�

. מאחלי� לו הצלחה בכל השליחויות אנחנו . אי� שו� בעיה:   בנימי� כברה

  ] לא נית� לתמלול�מדברי� ביניה� [

  .צרי$ לבדוק את העניי�, יהודה:   בנימי� כברה

  ] לא נית� לתמלול�מדברי� ביניה� [

ח "ישבנו פה על דו, ה'תיראו חבר. נעשה את זה קצר מאד שנל$ הביתה:   עמוס גבריאלי

מהמקרי� היו לו היעדרויות בדיקה בשעתו של יצחק ולד ומצאנו שבחלק 

כי שליחות של מדינת , מוצדקות כי הוא יצא בשליחויות בעצ� רשמיות

זה . ישראל שראש עיר מקיי� לכל הדעות זו שליחות רשמית של העיר עצמה

הוא יוצא כראש עיריית , שיהודה ב� חמו יוצא לוונצואלה מטע� הסוכנות
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וג� לאשר את , יבויולכ� חזקה שאנחנו צריכי� לתת את הג, כפר סבא

  ,אז כתבנו את זה כנוהל שראש עיר? מדוע ביקשנו, עכשיו. הנסיעה הזו

אנחנו צריכי� לאשר את הנסיעה הזו כדי לתת גושפנקא : מה שקרה זה ככה:  עמוס גבריאלי

לא , לעובדה שהוא יוצא בשליחות שהיא בעצ� שליחות שלנו כראש עיר

 שני� 5בעוד , הסביר בעוד שנתיי�זה יחסו$ לו את הצור$ ל, שליחות פרטית

ובמקרי� שלנו אנחנו חייבנו את ולד להחזיר , לא� הוא היה וכמה הוא עשה

 לאשר את �' אז מה שאני מציע זה א. כס  בנסיבות שלא היה אישור כזה

הנסיעה של יהודה בשליחות העיר כפר סבא במועצת העיר ולאחל לו 

  .זה כל מה שצרי$ לעשות, בהצלחה

אני מקבל , בעצ� כש� שאני עוזב והול$ לחופש, זה יותר ממה שאתה אומר  :יא�אייל יונ

אז הוא מדווח , אז יהודה יוצא ועוזב את העירייה, אישור מהמעסיק שלי

לא כימי , זה מוכר לו כימי עבודה, אבל הוא מקבל את זה. לדירקטוריו�

  .חופשה

  ,הוא יצא לעבוד:   עמוס גבריאלי

אני יודע , ל"האש. ל"ואני לא יודע מה ע� האש... ח של עמוס "הדוזה חלק מ  :אייל יוניא�

  ,ל"אבל האש, שהסוכנות

אני אגיד . ברגע שהמועצה מאשרת זה על פי הכללי�. זה לא משנה, אייל:   עמוס גבריאלי

והוא רוצה במסגרת ,  שבועות3כשראש עיר יוצא לנסיעה של , יותר מזה

  , ימי�3הנסיעה לבלות ע� רעייתו במקו� אחר 

  ,להארי$ את החופשה:   בנימי� כברה

.  ימי� הוא עשה משהו אחר3 שבועות 3 �זכותו להודיע למועצה שמתו$ ה :   עמוס גבריאלי

לאשר את , לבר$ אותו, אני חושב שהכי נכו� והכי שקו  לעשות את זה ככה

  ,פה אחד, הנסיעה

  הצבעה

 טל,  פזרינה,  גרנותאבינוע�, אברה�אריה ,  אב� ח�משה, יעקב אוחיו� :בעד

  .אמיר גבע, כברהבני ,  גבריאליעמוס, קוגמ�

  .חמו לא השתת* בהצבעה לבקשתו�ראש העיר יהודה ב�
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  אי� :מתנגד

  .  אי�:נמנע

  

  .פה אחד:   בנימי� כברה

  

  .  אחד את נסיעת ראש העיר לוונצואלה על חשבו� הסוכנות פה מאשרי�:300'  מסהחלטה
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