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אני רוצה לפתוח את הישיבה שלא מ
 המניי
 על , ערב טוב וברוכי� הבאי�:   חמו'יהודה ב

ולאחר מכ
 להצבעה ולאישור , אני מבקש להעלות לדיו
. נושא צו הארנונה

�מי . את אישור צו הארנונה כפי שהוצג בפניכ�, את החלטת ועדת הכספי

 �מכיוו
 שנמצאי� פה מרבית החברי� שהיו , הערות, יש לו שאלותמהחברי

�לתת ? חברי�, את� רוצי� סקירה,  ויפתח משהלמעט, ג� בועדת הכספי

  ?משהסקירה 


  .אני רק רוצה להעיר הערה. לא  :משה אב
 ח

אני קורא בעיתוני� שביו� ראשו
 תתקיי� ישיבה . אני רק רוצה להעיר הערה  

אבל יחד ע� זאת מקבלי� כבר , של העלאת הארנונהשלא מ
 המניי
 בנושא 

  ,אבל, רטרואקטיבית זה בסדר מינואר, הביתה את החשבונות ע� התוספת


  ...לועדת תקציב כל חברי המועצה , מהיו� והלאה לארנונה, סליחה רגע:   חמו'יהודה ב


  .בלי שו� קשר, לא,  לא  :משה אב
 ח


  , עכשיוהיית חוס  לי, לא חשוב:   חמו'יהודה ב


אני אומר שא� הישיבה הזו היא על מנת לאשר . זה בלי שו� קשר, לא,  לא  :משה אב
 ח

  . והופיע בעיתוני�, אז למה זה כבר הופיע קוד�, את צו הארנונה


  ,תודה:   חמו'יהודה ב


  , זאת אומרת שהישיבה שלנו היא מיותרת בעצ�  :משה אב
 ח


הועבר קוד� לכל , 3.08%% –ני� זה היה בנושא ה מה שהופיע בעיתו. תודה:   חמו'יהודה ב

הנה . ולהבא באמת נזמי
 את כל חברי המועצה, חברי ועדת הכספי� שהיו פה

להבא אנחנו נזמי
 לועדת הכספי� שמאשרי� את , ישמע את זה, עמוס הגיע

או דיוני� בתקציב את כל חברי המועצה על מנת שתשמעו את , הארנונה

  ,ו%ההסברי� מהתחלה ועד הס


  , אבל לא ענית לי בשביל מה הישיבה  :משה אב
 ח


 עלה בחוק ההסדרי� של 3.08% 'אנחנו  פה העלינו ה . עונה ל  עכשיו :חמו'יהודה ב

אנחנו מביאי� ס  . 3.08% 'אנחנו לא מביאי� היו� לאישור את ה . הכנסת

על פי החוק אנחנו חייבי� לפעול לפי החלטת הממשלה והחלטת . הכל ליידוע

�דנו . אנחנו לא מאשרי� את זה היו�. זה מה שאושר. הכנסת בחוק ההסדרי

. בסעיפי� אחרי� בועדת הכספי� שבנוס% לכ  את זה אנחנו מביאי� לאישור

פעלנו על פי חוות .  חברי המועצה לא מתבקשי� לאשר בכלל3.08% 'את ה 
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ת מחלקת הגביה פעלה על פי חוק ועל פי סמכו. הדעת של היועצת המשפטית

  . ששלחה את הצו

. יש פה מישהו שרוצה להתחרט על ההצבעה שלו בועדת הכספי�. בבקשה גיא  

  ,                     בבקשה

אני פשוט כנראה היחיד . אני לא מתחרט על ההצבעה, רק  למע
 הסר ספק  :גיא ב
 גל

כי לא זכור לי שהיתה , שהיה פה תחת רוש� שלא התקיימה הצבעה אמיתית

או שהדבר הובא להצבעה לא היה הלי  של הצבעה , דיי�פה הרמת י

�אז אני רוצה להבהיר שאני , וא� היה כזה, פורמלית בועדת הכספי

, שיהיה הצבעה בישיבה הנוכחית... אבל מה , לא הבנתי שהיה כזה. התנגדתי

  .אני ברשותכ� רוצה להסביר למה אני הול  להתנגד לאישור צו הארנונה

  ,טוב. הבהרהקוד� כל לתק
 איזה   


יש מישהו שלא הבי
 שהיתה פה הצבעה בועדת , סליחה שאני מפריע ל  :חמו'יהודה ב

�  ,אז אתה היחיד? הכספי

. היא עברה בהתנגדות שלי, היא לא עברה פה אחד, הצבעה... לצור  העניי
   :גיא ב
 גל


לא בכדי כל מי שלא היה כא
 בישיבה קודמת הביע את אותה , לעת� העניי

והיא סביב הנושא של , ה שג� אני הבעתי בישיבת ועדת הכספי�טרוני

אז הגיעו לכא
 .  שאושרה במסגרת חוק ההסדרי�3.08%% 'העלייה של ה 

, אנשי הגביה, באמת הנציגי� המלומדי� והמוכשרי� של העירייה הגזבר

ל שהוא אכ
 דרג מקצועי והסבירו לנו בצורה מלומדת "היוע# המשפטי והמנכ

עשה אנחנו היו� לא נדרשי� להצביע על העלאה שאושרה ומנומקת שלמ

�אלא על אות� תיקוני� נקודתיי� שנוגעי� לצו שג� , במסגרת חוק ההסדרי

ל א� בצדק נפגעת "אדוני המנכ, ולכ
, עליה� התקיי� דיו
 מקי% ומקצועי

. מהערתי שצוטטה היו� בעניי
 הזה אז אני לוקח את דברי בחזרה ומתנצל

  . ואני אנמק למה, חושב שיש כ
 מקו� להתנגד לצו הארנונהלמרות זאת אני 

וההסברי� שקיבלתי לא הניחו את דעתי בגי
 העלייה , אני חושב שלא הגיוני  

�. שמוצעת במסגרת הצו החדש בכל מה שקשור לתערי% לגני ילדי� פרטיי

אחרת ה� לא היו , יכול להיות שהוא שכנע את עמיתי, שוב, ההסבר שקיבלתי

�אני לא חושב שיש מקו� לעלות מעבר לתערי% שהיה קיי� ב ,  כול�מסכימי

' 2005�ל "אני לא מקבל את הטענה של המנכ,  את התערי% המוצע לגני ילדי
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שניתנה בועדת הכספי� שההסתייגות שהוגשה על ידי ועל ידי אמיר גבע בגי

�אני רוצה רק לסבר את האוז
 למי שלא מספיק בקיא בסוגיה , נכסי� ריקי

  ,הזאת


  ,בחיי שאני לא מאמי
, אני לא מאמי
:   חמו'יהודה ב

  ,כי זה המציאות, יהודה, אז תתחיל להאמי
  :גיא ב
 גל


  ,אתה עושה צחוק מכל המועצה. אתה עושה בדיחה, תאמי
 לי:   חמו'יהודה ב

אני מנצל את הזכות שלי , א� אתה יכול להגדיר את מה שאני עושה כבדיחה  :גיא ב
 גל

  ,ועצהכחבר מ


ואתה הצעת להוריד את ההצעה של  לדו
 בזה , אבל כרגע התקיי� דיו
, לא:   חמו'יהודה ב

  .2007 'ב 

מה אני , אז כנראה שעוד פע� היתה אי הבנה בינינו לגבי מה אתה הצעת  :גיא ב
 גל

  .ועל מה שנינו הסכמנו, הצעתי


  ,2007 'הורדנו אותו ל , אמיר:   חמו'יהודה ב

  ] לא נית
 לתמלול'מדברי� ביחד [


  ,אני רוצה להבי
:   ... חמו'יהודה ב

אפשר לראות את ? היה פרוטוקול? אנחנו קיימנו הצבעה על משהו  :גיא ב
 גל

היתה ישיבת ועדת כספי� . קרה פה ג� משהו חריג הערב, תראה. הפרוטוקול

�  .ומועצת עיר באותו יו


  ,אני בהל�:   חמו'יהודה ב

  ,כי קורה משהו מאד פשוט, � של  ותתעשתאז תצא מההל  :גיא ב
 גל


  ?אז הוא ידבר את כל השטויות שבעול�?  דקות10אז מה ע� :   חמו'יהודה ב

  ,היתה ישיבה  :גיא ב
 גל


  ,ע� כל הכבוד:   חמו'יהודה ב

  ,אני מאד מחמיא לי שאתה מייחס לדברי� שלי אמירות של שטות  :גיא ב
 גל


  ,נכו
:   חמו'יהודה ב

, כי זאת הזכות שלי להשמיע אות�, אבל אתה תיאל# לשמוע אות� בסבלנות  :גיא ב
 גל

  . ולא תפריע לי ג� באמצע הדיבור שלי א� אפשר

אנחנו הגשנו הסתייגות מאד ברורה שכל מי שהוא לא אנאלפבית ומבי
 קרוא   

�היא הציעה לקחת , והיא הציע משהו מאד פשוט, וכתוב יכול להבי
 אות
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  ,עירייה לעשות אותו והוא על פי תקנות שפרס�משהו שיש בסמכות של 


  ,תגיש את זה על פ י החוק:   חמו'יהודה ב

  ,שר הפני� לפני שנתיי�  :גיא ב
 גל


  ,תגיש את זה על פי החוק:   חמו'יהודה ב

  ,הוא פרס� לפני שנתיי�  :גיא ב
 גל


  ,זה ג� הועבר לועדת הכספי�:   חמו'יהודה ב

היו� העירייה לא מקנה את מלוא ההנחה .  אותו היו�שהעירייה לא עושה  :גיא ב
 גל

�בא אמיר גבע ואנוכי ותיאר . שהיא יכולה לאפשר על פי חוק לנכסי� ריקי

הסביר לו והציע שיש מקו� , את המצב העובדתי הקיי� היו� לראש העיר

מה שנאמר לנו בועדת הכספי� שבגלל שהגשנו את הבקשה שלנו , לשנות אותו

אז , גלל שמתקיי� איזה שהוא דיו
 כולל יותר בנושא ארנונהוב,  ביוני23 'ב 

אני . 2007א� וכאשר תמצא לנכו
 העירייה היא אולי תשלב את זה בשנת 

חושב שיש מקו� לעג
 את הרפורמה הזאת בהנחה לנכסי� ריקי� כבר בשנת 

כי קיבלת את המכתב הזה , אני חושב שהיתה אפשרות לעשות את זה.  2006

  ,לפני שבוע

  , ימי� מהיו�10 זה לא 23, 23 'שלחת ב .  ימי� לפני לשלוח10צרי  ? אי    :ייל יוניא
א

  ,כי לא בדקתי את זה, שאתה אמרת...  זה התקבל 26 'ב . ... נכו
  :גיא ב
 גל


  ,וראש העיר, ואתה היית בחופשה שבוע שעבר  :אייל יוניא

  ?מה הקשר  :גיא ב
 גל


  .ל"טס מחר לחו  :אייל יוניא


זה שהעירייה עד היו� לא מצאה לנכו
 לתת  את מלוא , אני אומר עוד פע�  : גלגיא ב

היא נובעת מאיזה שהיא מדיניות שהיא אולי . ההנחות שלה היא לא מקרית

. שאתה מוביל אותה. ל עירייה אתה מוביל אותה"לגיטימית בעיני  כמנכ

יכולה אבל אני אומר שהעובדה שהעירייה לא נותנת את מלוא ההנחות שהיא 

�בעיני נראית , על פי די
 לתת לפי תקנות שאישר שר הפני� לנכסי� ריקי

ואני שמח שיש , א� לפי התפיסה של  הדר  היחידה לתק
 את זה. פגומה

עוד , אני חושב שהיה מקו�, 2007 'בכוונת  לשקול מחדש את המדיניות ב 

כראש ואתה , ל"אני חושב שאתה כמנכ. לפני שהגשתי את זה לייש� את זה

  ,עירייה היית צרי  לייש� את זה עוד הרבה לפני שאני הגשתי הסתייגות
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  ?ל"מה זה אני כמנכ  :אייל יוניא

התיר ל  את . לתת את מלוא הנחה או לא, על פי חוק, כי שר הפני� התיר ל   :גיא ב
 גל

  ,האפשרות


  . לא לי, למועצה  :אייל יוניא

זה , ו בונה את צו הארנונה עבור המועצהמישה, למועצה שבכל זאת. קיי.או  :גיא ב
 גל

אני לומד . אני מצביע עליה כחבר מועצה. לא אני מגיש את הסעיפי� האלה

אבל אני אומר , מהעיתונות מה העירייה רוצה או לא רוצה לעשות אולי לגביה

�לצור  העניי
 , לא היית� צריכי� לחכות שחברי מועצה, עוד פע

אני חושב שהיא היתה צריכה . עניי
 הזהמהאופוזיציה מגישי� הסתייגות ב

הטיעוני� של  אומרי� שלא נית
 לעשות . מיוזמתה שלה היא לעשות את זה

את זה בשנת התקציב הנוכחית באישור ארנונה בגלל סד הזמני� שאתה 

ואת , טוב תעשה העירייה שתכניס את השיקולי� האלה? כרגע מצוי בו

תה ג� צריכה לעשות את זה מראש לדעתי היא הי, 2007 'התיקוני� האלה ל 

אני , אגב, את התיקוני� האחרי�. והטעמי� האלה בלבד, מהטעמי� האלה

אלה שנוגעי� למיסוי ארנונה חדש , אלה שנוגעי� לתחנת הדלק, מקבל

שמחתי לגלות שיש הסכ� ע� חברת החשמל בעניי
 , לתחנות טרנספורמציה

וטוב , ודברי� טובי�, אבל מאחר ואני נאל# להצביע, אני כ
 בעד�. הזה

�ויש דברי� , אבל מאחר ואני נאל# להצביע על הצו כמיקשה אחת, שנעשי

�  .אז אני מתנגד, שאני לא מסכי� לגביה


? מישהו שלא היה בועדת הכספי�? עמוס? יש עוד מישהו מהחברי�. תודה:   חמו'יהודה ב

  ?את� רוצי� לשמוע יותר סקירה מי שלא היה

  ?יש דיו
 עכשיו  :דובר


  . עמוס, כול� היו בועדת הכספי�. דיו
, דיו
. כ
:   חמו'יהודה ב

  ] לא נית
 לתמלול'מדברי� ביחד [


  ,בבקשה, קובי:   חמו'יהודה ב

לא מבי
 שו� דבר שהוא שונה ממה שאישרנו , למעט כמה דברי�, לא מבי
:  אוחיו
 יעקב

 2005בשנת . 2005ומשרד הפני� לא קיבל בחלקו מה שהיה צו ארנונה לשנת 

�היית , שהיה פה דיו
 מעמיק ע� מספרי� והכל, בנוגע לפטור לנכסי� ריקי

נפגשתי ע� בעלי , ומותר ל  להגיד שבחנתי את הנושא מחדש, שות% להחלטה
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ל העירייה ינחש מה "אל תצפה שג� מנכ. עסקי� ויש לי דעה אחרת לגמרי

 לאותה דעה כול� היו שותפי�. ושההצעה היא מצויינת, אתה עומד להציע

�צו הארנונה הקוד� בנוגע לנכסי� . ולאותה עמדה בצו הארנונה הקוד

�עד כמה להרחיב , כלומר, ריקי� התקבל התיקו
 הזה פה אחד על ידי כול

ואת , או את חלקו, הא� לתת את הפטור כפי שהמחוקק מאפשר, את הפטור

�  . חדכל חברי המועצה הצביעו פה א. חלקו ניסו לשכנע באותות ומופתי

  ,שנה קודמת  :דובר

  . שנה קודמת:  אוחיו
 יעקב


  .אותו דבר הבאת. אותו דבר הבאת:   חמו'יהודה ב

  . מותר ל . מותר ל  לחשוב אחרת הפע� הזאת:  אוחיו
 יעקב


  ,2005 'תגיד טעיתי ב :   חמו'יהודה ב

  , דקות2.5שעשיתי את זה לפני בדיוק ...   :גיא ב
 גל

  ,אחרי שקיבלנו סקירה מלאה, מותר לנו:  אוחיו
 יעקב


מכיוו
 שבועדת הכספי� לא היו , ברשותכ� חברי�, בואו ברשותכ�. תודה:   חמו'יהודה ב

�נית
 , נטו בלבד, חברי ועדת הכספי� התייחסו בצורה מקצועית, עיתונאי

�. סקירה ג� לאלה שלא היו בועדת הכספי� על כל ההשתלשלות של האירועי

אבל פתאו� אני רואה , לעשות את זה קצר יותראני חשבתי שנוכל , חבל

ולא , לא אושר פה אחד. שאחד מבי
 חברי המועצה לא הבי
 שהיתה הצבעה

�ולא אמרנו שכל מי שיש , דנו בהצעה לסדר שאמרנו שנדו
 בזה במכלול הקיי

רק שיביא ג� רעיו
 מאיפה משלימי� את , לו רעיו
 אי  להפחית ארנונה

ג� של מנהלת , ג� של הגזבר, ל"רה ג� של המנכאז בואו נשמע סקי, החסר

ולאחר מכ
 א� יהיו שאלות נוספות ג� לחברי� שהיו בועדת , הגביה

�  ,בבקשה. ג� לחברי� שלא היו בועדת הכספי� נוכל להשלי�, הכספי

  ] לא נית
 לתמלול'מדברי� ביחד [

  ,רק להבא תבהיר מתי מתקיימת הצבעה  :גיא ב
 גל


  ,סליחה, שאלתי:   חמו'יהודה ב

  ,מה ההצבעה  :גיא ב
 גל


כמו כל ההצבעות שהיו עד . תקשיב ג� אתה, אמיר,  כמו כל ההצבעות,כמו:   חמו'יהודה ב

�הא� אפשר : תמיד אני שואל את החברי�. היו� מאז שאני מנהל אות
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 'והיה ומישהו מעלה אצבע ורוצה להסתייג ? להתאחד אחרי ההצעה פה אחד

  .בבקשה.  אני מעמיד את זה לפה אחד'והיה ולא . אני מעמיד להצבעה

אני לא חושב . אני לא הייתי בועדת כספי� ואני רוצה לומר דבר כזה:   עמוס גבריאלי

שלטובת אנשי העיתונות שיושבי� פה צרי  לדווח מחדש על סקירה כזו או 

נבדק על פי ... , הדבר הוא נורא פשוט, יהודה, מאחר ובסופו  של דבר, אחרת

�ואה ביחס  זה השו'והשני .  זה השוואה ביחס לשנה קודמת' 1: שני פרמטרי

�א� אנחנו נמצאי� היו� במקו� הנמו  ביותר , א� העלייה. למקומות אחרי

אי אפשר ,  מעבר לשנה שעברה400%אבל זה עדיי
 , ביחס לגני ילדי� באר#

ואנחנו אחוז , א� אנחנו נמצאי� במקו� הגבוה ביותר באר#. לעשות את זה

ידתיות בי
 זה שאלה של מ. ג� כ
 אי אפשר לעשות זה, אחד משנה שעברה

מאחר וברור לנו שאנחנו נמצאי� מבחינת חיוב . לבי
 החלק הזה, החלק הזה

, לגני ילדי� פרטיי� ברמה הנמוכה ביותר השוואתית לעומת ערי� אחרות

  ,וזה ראינו וגילינו

  ] לא נית
 לתמלול'לא ברור [

אבל זה , זה רעלא ש. הרי  הכל על האזור, מדובר  על האזור, באזור, באזור:   עמוס גבריאלי

תיראו את , כשעיר יש לה יומרה. עיר שיש לה יומרות להיות לפחות כמו אזור

, להוד השרו
, אנחנו משווי� את עצמנו בבחינות בגרות לרעננה, הקטע

מי . את הארנונה לא נוכל להשוות לשדרות. ולמקומות אחרי� באזור

לתת ורמת השירותי� שהוא רוצה , שמשווה את רמת ההוצאה פר ראש

. חייב להשוות ג� את רמת ההכנסות שלו לפחות לאות
 ערי�, לערי� אחרות

ונשווה את עצמנו , לא יכול להיות שאנחנו נשווה את עצמנו לרעננה בהוצאות

מי שדורש ג� שהחינו  יהיה ברמה , אז ע� כל הכבוד. בהכנסות למגדל העמק

וקטי� ואתה מהאדו, והנוער, והתרבות ברמה הכי גבוהה, הכי גבוהה

ולכ
 האזור . צרי  לפחות להשוות לאזור, ונגישות נכי�, הגדולי� של הנוער

א� גילינו שבפרמטר הזה אנחנו נמצאי� בסקלה הנמוכה של , עכשיו. חשוב

מקל וחומר שהעלייה היא ג� לא משמעותית .  אז אי
 שו� בעיה'האזור 

�ג� בישיבת ג� בישיבות הנהלה ו, אחרי שבחנו ג�, אבסולוטית פר ג
 ילדי

�או את ההוצאה הנוספת , את הנפח שזה גור�, ולא פע� אחת, ועדת כספי

�  .אז לכ
 זה מהומה רבה על לא מאומה. במקו� גני� פרטיי
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�יל אמר משהו 'רצ'אמר צ, אני אגיד ל  פע� משהו שעשה, על נכסי� ריקי

  ,כשנכנס ראש הממשלה אטלי. מאד יפה

 דקות ע� הבוחר הממוצע 5א אמר ששיחה של הו. אמר הרבה דברי� יפי�  :גיא ב
 גל

  ,היא הטיעו
 הכי טוב נגד דמוקרטיה

הוא אמר פע� אחת על ראש . הוא אמר עוד משהו מאד יפה.  זה נכו
'' א:   עמוס גבריאלי

מכוניתו הריקה של אטלי : הוא אמר, 10הממשלה אטלי שנכנס לדאונינג 

יש כאלה . כסי� ריקי�נ? אז אי  אומרי�. מגיעה עכשיו לדאונינג סטריט

�ויש כאלה נכסי� שאי
 בה� אנשי� , נכסי� שיש בה� אנשי� וה� ריקי

�אבל בגדול אני חושב שהנושא של נכסי� ריקי� הוא רלוונטי כל . וה� מלאי

, אבל כשיש ל  שאלה אחת של משהו במסגרת החוק. עוד זה היה חוקי

 החוק היא קודמת ג� פורשי שינוי מאמיני� ששמירת, ומשהו במסגרת הרצוי

, בזה נגמר הסיפור.  אז נגמר הסיפור'וא� זה בלתי אפשרי . לכל דבר  אחר

, בדי
, רק צרי  לעשות אותה כמו שצרי , זו הוצאה מצויינת, אגב. וזהו

זה . וזה הכל, נכו
, איזה שהוא דיו
 על זה, הצעה, לעשות איזה שהיא הצעה


  .מיותר כי זה דבר נכו


  ,ו הרבה טיעוני� כאילו היא לא  הגיעה בזמ
שמענ   :אייל יוניא

וזה , הוא טריוויאלי, הוא  פשוט. ואי
 מה להצדיק כרגע משהו שהוא נכו
  :גיא ב
 גל

  . הכל


אתה , אי אפשר היה להעלות את ההצעה של , א� כול� פה היו מסכימי�  :אייל יוניא

  ?מבי
 את זה

שהיא נראית ל  ושתייש� אותה ו, תצהיר שהיא מקובלת עלי , אבל אייל  :גיא ב
 גל

  . 2007 'אחד לאחד ב 


  ,אז הסבירו ל   :אייל יוניא

  .לא רק בעיה פרוצדורלית, יש ל  בעיה עניינית איתה ג�  :גיא ב
 גל

  ] לא נית
 לתמלול'מדברי� ביחד [


, אגב,  דקות5הבעיה היא . האמת שאי
 לי בעיה. עמוס, אי
 לי בעיה ע� זה:   חמו'יהודה ב

פתאו� נכנסו כמה , מקבלי� פה החלטה. יסו את הפרוטוקוללא הדפ

�  , עיתונאי

  ,  אבל זה מה שקורה שמנהלי� ועדת כספי� ומועצת עיר באותו ערב   :גיא ב
 גל
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  ?מה הבעיה:   חמו'יהודה ב

  ,זה לא רצוי  :גיא ב
 גל


. בהתודה ר. הזיכרו
 הוא כל כ  טרי שהוא לא צרי  לפגוע ב , ההיפ :   חמו'יהודה ב

�ואז , אני בכל זאת רוצה בכמה משפטי�, בכל זאת עמוס, בכל זאת, חברי

  . אלא א� כ
 יש למישהו מהחברי� הערות, באמת נעבור להצבעה

שלא יהיו אי הבנות כאלה ,  כפי שאמרתי למשה אב
 ח
3.08% 'בנושא של ה   

חר למרות שכתוב באיזה עיתו
 כזה או א, העירייה פעלה על פי די
, או אחרות

ג� חברי ועדת הכספי� שמעו את , די
ההסבירה ג� עורכת , שכביכול הזדרזנו

שפעלנו על פי הסמכות ולא חלילה פעלנו בניגוד , ההסבר וקיבלו את זה

 אנחנו אומרי� חד משמעית 3.08% 'לכ
 אני ב . לחוק, לתקנות, להוראות

  . שפעלנו על פי הסמכות שלנו ועל פי החוק

וג� , 2005והצבענו על זה ג� בשנת , עשות השוואה מבקשי� ל'דבר נוס%   

באנו ואמרנו , ואני מזכיר לכ� את תחילת הקדנציה, היו הצבעות. 2004בשנת 

אבל ג� , חלק מהרעיונות לגרו� ג� להכנסות, שחלק מתכנית ההבראה שלנו

ישנ� כמה . זה לפחות להשוות את עצמנו לאזור, ליישור קו בנושא הארנונה

נושא של תחנות ,  עליה� יותר בהרחבה בועדת הכספי�סעיפי� שדיברו

הדלק שזה בולט באופ
 מאד משמעותי שיש לנו פה יותר מידי תחנות דלק 

� או 9רק בשביל לסבר את האוז
 לדעתי יש לנו או . מאשר במקומות אחרי

, וזה לא במקרה,  תחנות בקנה שמבקשי�6ויש עוד . 11,  תחנות בכפר סבא10

? למה.  למשל מרעננה על תחנות דלק50% ' שלנו נמוכה ב מכיוו
 שהארנונה

כשבאנו . אנחנו מתמודדי� כרגע  לשנות אותה, זו עובדה ששייכת להיסטוריה

�ואני מודה ומתוודה שהסעי% הזה של תחנות הדלק לי זה , למשרד הפני

בדר  כלל בעלי תחנות , כי אני בא ואומר, הדליק נורה יותר מכל דבר אחר

או אותו אב ,  ילדי� שקשה לה�4, 3 הנשי� החד הוריות ע� הדלק זה לא

אני זוכר שאני , ולכ
 אני אומר.  פיות6 שקל וצרי  להאכיל 3,000שמשתכר 

באתי באופ
 אישי לדיוני� במשרד הפני� והגענו להסדר ע� מי שהיה אז 

שהוא ג� הצטר% לצו בכדי לראות את מידת נכונותנו , ל משרד הפני�"מנכ

כי אז התבטלו לא מעט תכניות הבראה שהוציאו , כנית הבראהלהיכנס לת

ולכ
 הצענו ג� הצעה שיבדקו , אות� מהמגירה ולא יישמנו אות� כא
 בעיר



   02.07.2006  12  מ
 המניי
 שלא מועצה 


ובפירוש העלינו את , וכ
 הלאה, חציו
, ג� פר שנה, אותנו ג� פר רבעו

משרד הפני� שינה גישה כלפי הרכיבי� המסחריי� . הרעיונות האלה

�, כמו שאמר עמוס, בתנאי שלא נעלה את זה, גני ילדי�, דלקתחנות , הפרטיי

בואו : ואז בא משרד הפני� ואומר. שנעלה את זה במידתיות ולא במכה אחת

�לא נאשר לכ� את , אנחנו נאשר לכ� פחות, תבקשו כל שנה את המקסימו

כמו .  שני� ליישר קו ע� כל האזור פה4, 3אנחנו מתו  מגמה של . הכל

ת הכספי� נושא למשל של חברת החשמל אנחנו מורידי� את שנאמר פה בועד

לבאי� בתור אחרינו , אנחנו מורידי� כי אנחנו הכי גבוהי� באר#. הארנונה

�,  מיליו
 שקל על חובות העבר3 'וזה נות
 לנו הכנסה של כ , שה� הכי גבוהי

בגלל , ח לשנה" אל% ש120 'כ , תקנו אותי במספרי�, 120 'וזה מוריד לנו כ 

�, בועדת הרפורמה, לא כא
, אנחנו דני� כא
 ג� היו�. שאנחנו מורידי

לא יהיו שאלה דיוני� . לעשות רביזיה בכל נושא צו הארנונה של כפר סבא

�שנצטר  לקחת , אלה דיוני� שיבואו לועדת הכספי� ולמועצה. פשוטי

ולא יהיה שו� , אבל לא יהיה דיו
, לקחת עליה� החלטות. עליה� אחריות

כי אנחנו , בלי שנדע למצוא את האיזו
, לוותר על משהו,  שנוכל לקחתסעי%

לתת את השירות שכל כ  רוצי� , כמו שנאמר פה קוד�, צריכי�  להמשי 

  .להתפאר בו ולהתגאות בו

   �ואני מאד לא אוהב להיתפס ,  הועלתה פה הצעה'לנושא של הנכסי� הריקי

�כי , כי אלי זה לא מדבר, י� ימ10או ,  ימי�9הגשת את זה , ללוחות הזמני

הייתי אומר ל  ג� ב , בהחלט א� היתה להצעה הזו כרגע היאחזות במציאות

' 6�, ג� א� היית מעלה את זה עכשיו היינו דואגי� א� זה טוב לעיר,  ימי

�. הייתי אומר ל  הייתי מעביר את זה, לא לפופוליז�, א� זה טוב לתושבי

שרק יבוא ויגיד , ו רעיו
 אי  להיטיבכל מי שיש ל: לכ
 אני באתי ואמרתי

, אלא א� כ
 באי� לפני ישיבת תקציב ומוצאי� כל סעי% בנפרד, באמצע שנה

�ואנחנו יודעי� למה אנחנו מחלקי� את , מתמודדי� על זה בועדת הכספי

השינויי� , לכ
 אני בא ואומר בגדול. העוגה לכל אוכלוסייה ואוכלוסייה

, אני לא מביא שו�. ו אות� פה אחד כולנושמתבקשי� אלה שינויי� שאישרנ

הדיוני� לקראת : אני בא ואומר. ושו� רעיו
 חדש, לא ממציא שו� גלגל חדש

2007�ועדת הרפורמה תהיה ערוכה להגיש ,  אני מקווה מאד שאז נהיה ערוכי
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יש חלק מחברי . אחרי שהיא עשתה לא מעט בדיקות, בפנינו המלצה כלשהי

אריה . רק אריה? מחברי המועצה בועדת הרפורמהומי עוד , אריה, המועצה

אני , נקיי�, שימליצו בועדת הכספי�, אברה� שהוא  פעיל בועדת הרפורמה

אמיר היה , ג� לישיבה הזאת אזמי
 את כל חברי המועצה בלי שו� קשר

נזמי
 את כל חברי המועצה לאות� ישיבות שנדו
 בצו הארנונה , והתפטר

, לבוא ולהביא הצעה כזו. עלות את כל הרעיונותואז נוכל לה, החדש לכשיוצע

, ולא על הקטע של לוחות הזמני�, בלי לפגוע במגישי� של ההצעה, אני חושב

  . אני חושב שזה לא רציני להגיש הצעה כזו כשדני� באמצע שנה

אני : בא גיא ואומר. ועדת הכספי� המליצה פה אחד. התקיימה ישיבה. זהו

  ,שר לחשוד בגיאאני חושב שאי אפ. לא הבנתי

  .תדייק. שלא כול� שמעו אותה, של  שזה הוחלט פה אחד...   :גיא ב
 גל


  ,אמרת, גיא:   חמו'יהודה ב

  .תדייק  :גיא ב
 גל


  ,אמרת את כל דברי החוכמה של :   חמו'יהודה ב

  ,לא היתה הצבעה  :גיא ב
 גל


  ,ויות שלית
 לי להגיד את השט, אמרת את כל דברי החוכמה של :   חמו'יהודה ב

  ...קוד� האשמת אותי   :גיא ב
 גל


  ,תעשה לי טובה, ת
 לי להגיד את השטויות שלי:   חמו'יהודה ב

  ,תהיה עקבי  :גיא ב
 גל


גיא בא  . אושרה פה אחד בועדת הכספי�, היתה הצבעה: לכ
 אני בא ואומר:   חמו'יהודה ב

ות  להצביע ואני לא מנסה לשכנע א, ואני מקבל את מה שאתה אומר, ואומר

  ,אחרת

  ...פה אחד ...   :גיא ב
 גל


אולי לא . אתה כבר שכחת, מוזר לי שעוד לא הדפיסו אפילו את הפרוטוקול:   חמו'יהודה ב

  .הבנת

  ,א� יש למישהו הסתייגות: לא שמעתי אות  אומר. לא שכחתי  :גיא ב
 גל


ת נוספות לחברי שאלו, אלא א� כ
 יש הערות, לכ
 אני מעמיד להצבעה:   חמו'יהודה ב

כפי שהוצע , אני מעמיד להצבעה את צו הארנונה כפי שהוא הוצע, המועצה

�  ,מי בעד ירי� את ידו. בועדת הכספי
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וג� לגבי ההצעה , ע� התוספות ג� לגבי עסקי� שאנחנו רוצי� להוריד  :רינה פז

�  ,שלה

  ] לא נית
 לתמלול'מדברי� ביחד [


  .זולא מאשרי� את ההצעה ה:   חמו'יהודה ב

  ,הצעה שלנו בעל פה אמרו שיבחנו אותה בשנה הבאה  :דובר

אנחנו מאשרי� את צו הארנונה שמונח לפנינו שהוכ
 . את� לא מביני� אותי  :רינה פז

�  ,בועדת כפסי


  .בדיוק:   חמו'יהודה ב

להכניס את שני הסעיפי� ,  נדו
 בארנונה2007לגבי תקציב , יחד ע� זאת  :רינה פז

  ,האלה

� לדיו
מביאי  :דובר,  

  ] לא נית
 לתמלול'מדברי� ביחד [


מי בעד לאשר את צו , חברי�. גיא ואמיר? בסדר. נדו
 ג� בהצעתו של גיא:   חמו'יהודה ב

  . הארנונה כפי שאושר בועדת הכספי� ירי� את ידו

  הצבעה  

,  אברה�אריה,  יואלאיציק,  מולהאברה�,  גבריאליעמוס,  אלגוביפתח :בעד


סיימו, יואל ברו 
, ש" ציבוקי,  אב
 ח
שהמ,  פזרינה,  גרנותאבינוע�,  גולדמ


  . יהודה ב
 חמו, כברהבני , יעקב אוחיו

  .   גיא ב
 גל:נגד

�  .   אי
:נמנעי
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� מה שאישרת� לפני כמה לפני שנסכ� את הישיבה אני רוצה לומר לכ:   חמו'יהודה ב

� יו� לשליחות מטע� העירייה לעיר ויסבאד
 13 'מחר אני נוסע ל . חודשי

 
ולאחר מכ
 אני אהיה ,  שני� לערי� תאומות ע� ויסבאד
25שבגרמניה לציו

שהיא , ולאחר מכ
 יו� אחד בדלפט, ג� יו� אחד במולהיי� שג� עיר תאומה

לאחר מכ
 אני . ליד הערי� התאומותוזה נסמ
 וי , ג� כ
 עיר תאומה בהולנד
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 ימי� באמשטרד� ע� אשתי שמשלמת את הכרטיס 5ממשי  לטיול פרטי של 

שאני לוקח אותה על מנשא גב ,  חודשי�3.5ע� ליה שהיא בת , על עצמה

�  . שלא תגיד שזה בצבע כחול, בצבע אדו

  נשלח אלי מייל ושאלו את המזכירה הא� ראש העיר רוצה'לגבי המונדיאל   

וענינו במייל שעל שאלות כאלה אצלנו , אז אמרתי. לראות משחק מונדיאל

א� ראש העיר : אז חזרו אלינו במייל נוס% אמרו. בצבא היו נשארי� שבת

אז אני לא הול  לצערי . רוצה אז נתקי
 מס  במלו
 שהוא יוכל לראות משחק

  .למשחק

  ] לא נית
 לתמלול'מדברי� ביחד [


. הישיבה טר� הסתיימה. הישיבה עדיי
 לא הסתיימה, ה חברי�רק שני:   חמו'יהודה ב


העובדי� , מבקש מכל חברי המועצה. בהיעדרי ימלא את מקומי קובי אוחיו

נאחל לכולכ� .  לסייע'אבל כל חברי המועצה שיכולי� לסייע , בטוח

  . שתשמרו על המולדת ועל העיר שלנו כמה שיותר טוב

  

  

  

  הישיבה נעולה

                 

  

  

  

  

  

  

 חמו�יהודה ב�
 ראש העיר 

 אייל יוניא� 
 ל העירייה "מנכ

  

  

  

  סבא� עיריית כפר
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  �ימ� המנישלא חלטות ישיבת מועצה ה

  )02.07.06(ו " תשס תמוז'ו ראשו�יו� מ
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