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  דוברת העירייה  לי ליבר                                   

                    ל"מנכ/ע  מיכל טל                                
  



2  14/08/06    ה מ� המניי�מועצ

  

  סבא �עיריית כפר
 54/15�10/06. פרוטוקול מס

  )2006/0814/( ו "באב תשס'  כ,יו� שנימ, שיבת מועצה  מ� המניי�ימ

�  :על סדר היו

  .שאילתות  .  1

  .הצעות לסדר  .  2

3  .   �  .02/07/06 � ו05/06/06אישור פרוטוקול מועצה מיו

4  .   �  .06/08/06אישור פרוטוקול ועדת כספי� מיו

  ./ 400.000 �ר ב"ר מועדו� בית"אישור הגדלת תב  .  5

פיקוח על  (סבא�כפרוחוק עזר ל) העמדת רכב וחנייתו( סבא�כפרתיקו� חוק עזר ל  .  6

�  .)כלבי

מנוחה "שינוי החלטת מועצה באופ� שתתאפשר התקשרות ישירה בי� העירייה ובי�   . 7

  .לצור& מת� אישור קבורה בשטח בי� העלמי� החדש" נכונה

   מחאמוד , ארז עודי, שלו� בוקטוס:  ע� הקבלני�50% �הגדלת חוזה שיפוצי קי) ב  . 8

  .ראס� מוחמד תאו

  . אישור הקצאת קרקע�" עזרת אחי�"בית כנסת   .  9

  . שני�5 � אישור הקצאת קרקע ל�ת "מעו� יו� נעמ  . 10

ועדת ההשקעות של קר� ההשתלמות של ול העירייה כחבר ב"אישור מינוי מנכ  . 11

  .הרשויות המקומיות

  .העדרומ גזבר בעת "מר יעקב סנדרובי) כמ, הגזבר/מינוי ס  .   12



3  14/08/06    ה מ� המניי�מועצ

פשוט , אנחנו נחרוג היו� מהסדר הרגיל, ברשותכ�. ערב טוב וברוכי� הבאי� :חמו�יהודה ב�

הזמנו את המהנדס לאחד הסעיפי� ואנחנו נתחיל בו כי יש לו אירוע משפחתי 

  . והוא ביקש להגיע

  

  : שקל00400,0 �ר ב"ר מועדו� בית"אישור הגדלת תב  .    5

מחאמוד , ארז עודי, שלו� בוקטוס:  ע� הקבלני�%50 � בהגדלת חוזה שיפוצי קי)  .    8

  :ראס� מוחמד תאו

  .א� יש שאלות לרמי. 8 וסעי& 5סעי&   :אייל יוניא�

.  הגדלת חוזה שיפוצי קי(8ר וסעי& "ר מועדו� בית" אישור הגדלת תב5סעי& : חמו�יהודה ב�

  . גיא לאחר מכ� רינה, חברי המועצה, בבקשה

אנחנו כל ? ר"על כמה עומד היו� התב. ר"ר למועדו� בית"בלגבי הגדלת ת  :רינה פז

   .פע� מוסיפי� ומוסיפי�

  .ח" אל& ש400וזה תוספת מיליו�  2.5ר עומד היו� על "התב  :אייל יוניא�

  ?על איזה סכו� הלכנו, מלכתחילה  :רינה פז

  .2.5על   :אייל יוניא�

  ? מהתחלה2.5על   :רינה פז

  .רמי תסביר, יש סיבה. ידי המועצהר שאושר על "זה התב  :אייל יוניא�

שונה , המיקו� של המבנה שונה? 400 �למה זה נשאר על תוספת של ה  :רמי ראובני

מפאת הסיפור הזה התווספו . 'בעקבות כל מיני דרישות של בטיחות וכו

התווס& אגרות למפעל המי� וכיבוי אש וכל , סעיפי� של פיתוח בגלל המיקו�

  .ועבודות חשמל שהתחייבו מכוח הנסיבות, �מה שמסביב שלא נלקח בחשבו

  ?וזה הסו&  :רינה פז

 אחוז בלתי צפוי למקרה ויהיו 10נלקח עוד . אנחנו בשלבי� הסופיי�, מקווי�  :רמי ראובני

  .עוד כל מיני שינויי� קטני�

  .זה הסו& כבר  :אייל יוניא�

  .זה הגמר, זה הסו&  :רמי ראובני

  ?ר"הכל בתו, התב, רסינההח, כל הקטע של הריצו&  :אייל יוניא�
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  .זה כבר בגמר. בטח, כ�  :רמי ראובני

  .גל�בוודאי גיא ב� :חמו�יהודה ב�

זה לא הפע� . אני רואה פה בנייר בנושא הגדלת החוזה של שיפוצי הקי(  :גל�גיא ב�

הראשונה שאנחנו נדרשי� לאשר את תקציבי שיפוצי הקי( אבל זה פע� 

 את ההסכ� ע� הקבלני� לפחות 50 �ראשונה שאני זוכר שאנחנו מגדילי� ב

למה מראש לא ניתנה מסגרת כוללת : אז אחת השאלה היא. בקדנציה הזו

כמו שהיה בשני הקייצי� האחרוני� שמה שאושר מלכתחילה הספיק לכל 

.  אחוז50 � שנוגע להגדלת שיפוצי הקי( ב8אני מדבר על סעי& ? מנת העבודות

  .צוינו בצדק שמות הקבלני�

  .אבנר רמונד לא פה :מוח�יהודה ב�

אני . גיוו� בזהות הקבלני� זה דבר מבור,. וג� לא שני החברי� האחרי� שלו  :גל�גיא ב�

רק , ההערה הראשונה שלי. אדוני ראש העיר, כל הערה של, לוקח ברצינות

שלא תתבלבל מהערות הסרק פה זה למה בעצ� אנחנו נדרשי� לאשר הגדלה 

בר שנית� שזה הגדלה שהיא נדרשת ובהס. בשונה מהשנתיי� האחרונות

כי אנחנו בכל זאת מגדילי� ? מה ה� בעצ�, לביצוע שלב שני של שיפוצי�

  . אחוז אז א� תוכל בכמה מילי� להגיד לטובת מה זה50בהיק& של 

, 1.5 ועוד 4, סליחה.  מיליו� שקל5שיפוצי הקי( מלכתחילה תוכננו להיק& של   :רמי ראובני

כמה שאני , נדמה לי,  קיבלו את אישור המועצה מיליו� כבר4כאשר . 5.5

מהסיבה הזאת לא יכולנו לצאת למכרז ביצוע .  לא קיבלו1.5 �וה, זוכר

 מיליו� או יותר נכו� 4יצאנו על מכרז של . עבודות שיפוצי קי( על כל ההיק&

את המומנטו� או את הקי( , נקרא לזה, ועל מנת לא לאבד.  מיליו�3.5

. ינו את המיליו� וחצי תוספת לכל הקבלני� שזכועש, מבחינת השיפוצי�

א� היה לנו בשלב . זו הייתה כל הסיבה. ארבעת הקבלני� שזכו במכרז

  .הראשו� את כל ההיק& מבחינת אישור היינו יוצאי� על כל ההיק&

  ?שעל פי שאני מבי� התוספת הזאת אושרה כבר על ידי משרד הפני�  :גל�גיא ב�

  .אושרה  :רמי ראובני

  . תודה  :גל��גיא ב
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  .בוקי ולאחר מכ� אבינוע�: חמו�יהודה ב�

  .ג� ההגדלה צרי, לדעת מאיפה היא באה  :יש'בוקי צ

כשאתה . ר"אתה מתבלבל ע� הגדלת תב. ר"זה לא הגדלת תב, זה חוזה  :אייל יוניא�

זה לא הגדלת , כא� אני מגדיל את החוזה. ר זה הקטע התקציבי"מגדיל תב

  . ר"תב

  .ינוע� בבקשה ולאחר מכ� יפתח אלגובאב: חמו�יהודה ב�

לא� בדיוק הולכת , אני רוצה לקבל שתיי� שלוש דוגמאות למה בדיוק: אבינוע� גרנות

  . דוגמאות של פרויקטי� לא� זה הול,. ההבדלה

  . אני לא יכול לתת ל, ספציפית  :רמי ראובני

  )מדברי� ביחד(

חינו, ביקש שיפוצי קי( בסדר גודל אג& ה, מה שהיה. זה במיוחד גני הילדי�: חמו�יהודה ב�

. לאחר מכ� בחנו את הדברי�. בהתחלה לא אושר לה�. ח" מיליו� ש5.5של 

נענינו לבקשת� ונדרשנו להביא את . ביקשו לשפ( גני� מיושני� מאד מאד

  . ההגדלה

  .אבל זה לא הכל גני ילדי�  :אייל יוניא�

  .יפתח בבקשה. מרבית ההגדלה :חמו�יהודה ב�

  ?הא� ההגדלה על מה שעשו כבר  :ביפתח אלגו

  .מבצעי� אות� עכשיו, לא, לא: חמו�יהודה ב�

הולכי� לבצע בשביל זה מבקשי� את ההגדלה או בוצע ומבקשי� את   :יפתח אלגוב

  ?ההגדלה

א� אפשר , תודה רבה. את שיפוצי הקי( מבצעי� עכשיו, עדיי� לא בוצע: חמו�יהודה ב�

  .פה אחד של הנוכחי�, הלאשר את שני הסעיפי� האלה תודה רב

  . /400,000 – ב ר"ר מועדו� בית" הגדלת תב מחליטי� לאשר:314'  מסהחלטה

  

  

שלו� :  ע� הקבלני�%50 – מחליטי� לאשר הגדלת חוזה שיפוצי קי) ב :315' החלטה מס

  .מחאמוד ראס� מוחמד תאו, ארז עודי, בוקטוס
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3      . �  06/0702/ � ו06/0605/אישור פרוטוקול מועצה מיו

 5/6 אישור פרוטוקולי� לגבי פרוטוקולי� מהתאריכי� 2 � ו 1לפני סעי&  :חמו�יהודה ב�

  .גל�בבקשה גיא ב�? הא� יש הערות. 2/7 �ומה

אני חוזר על הערתי לא בפע� הראשונה ששוב לא פורס� הסדר יו� המקדי�   :גל�גיא ב�

שפתחנו ע� למרות . זה לא קשור במישרי� לפרוטוקולי�. של הישיבה הזאת

אתה הצהרת שיעשו המגעי� הנדרשי� ע� אג& . זה את הישיבה שעברה

הפרוטוקולי� הגיעו , לגופו של הפרוטוקול. המחשוב כדי שזה יקרה

אני ממלי( , לגופו של הפרוטוקול אני חושב שכדאי שנאמ(? לאינטרנט

למועצה מנהג שהיה קיי� בקדנציה הקודמת שלא רק מופו החלטות 

ועצה בסו& כל סעי& אלא ג� היה ריכוז שלה� בסו& מסכמות של המ

  .אני לא כיהנתי בקדנציה הקודמת. הפרוטוקול

  .אני כיהנתי אבל אני לא זוכר את ההחלטות? את שומעת את הדברי�, מיכל :חמו�יהודה ב�

  .כי אני לא תמיד ראיתי שיש ריכוז של החלטות? זה מופיע  :גל�גיא ב�

חבל שזה ככה . לגבי ההערה של, אתה צודק, גיא? חברי�, יש עוד הערות :חמו�יהודה ב�

  . אני אוודא שהפע� זה יתוא�, אבל זה חילופי גברא שלא תיאמו את הדברי�

  .פע� ג� לא היה פרוטוקול לפני הישיבה  :גל�גיא ב�

ברגע שזה יוצא אליכ� . לגבי הפרסו� של סדר היו� יהיה באתר העירוני :חמו�יהודה ב�

  .אי� שו� בעיה ע� זה, נס ג� לאתרלחברי המועצה ייכ

  2006/72/ � ו2006/65/ פרוטוקול מועצה מיו� מחליטי� לאשר: 316'  מסהחלטה

  

  :שאילתות.    1

  :2005/69/ �שאילתא של שמעו� פר) בנושא המוקד העירוני הוגש ב: א  

 אינו מתפקד כיאות ודרושה עדיי� סבא�כפרה� ידוע לכל שהמוקד העירוני ב"  

  . כדי לייצבו ולהופכו ליעיל לטובת תושבי העירעבודה רבה

אני מניח שכחלק מהארגו� מחדש של המוקד העירוני והעברתו גיאוגרפית   

  .לבניי� אחר ציפה כבוד ראש העיר להתייעלות מסוימת בעבודה
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הרי לא יתכ� שכבוד ראש העיר יסגור חלק ממשרדי המועצה הדתית עבור   

  .לטובההמוקד העירוני ודבר זה לא יעשה 

בבניי� החדש מעל השוק העירוני היכ� שהיו ממוקמי� חלק ממשרדי המועצה   

  . הוק� המוקד העירוני מזה כבר שבועות מספרסבא�כפרהדתית ב

נתוני� שקבלתי הצביעו על כ, שאת משרדי המוקד העירוני לא מאיישי�   

ו� שלא לדבר על ש, אי� יוצא ואי� בא, המקו� ריק ברוב שעות היו�, עובדי�

  .פעילות שלא נעשית כלל ועיקר

ג� בדיקה נוספת במשרדי המוקד העירוני החדשי� העלתה חרס ולא נמצאו 

  .עובדי� המאיישי� את המוקד העירוני

? מה נעשה לאחרונה כדי לשפר את מער, המוקד העירוני, ראשית: שאלתי

  "?מדוע זה משרדי המוקד העירוני החדשי� אינ� מאוישי� כלל ועיקר, שנית

  :תשובת ראש העיר

  .אי� כל קשר בי� משרדי הרבנות למשרדי העירייה. 1 

 במטרה לחסו, שכר דירה הוציאה את משרדי הרכש סבא�כפרעיריית . 2

והעבירה ) שהיו אמנ� סמוכי� לרבנות שג� משרדיה ש� ה� בשכר דירה(

כל זאת כאמור על מנת לפנות . אות� למבנה של העירייה ששופ( עבור המוקד

 עירייה הנמצאי� עדיי� בשכר דירה והעברת� למבני� שבבעלות משרדי

  .העירייה

ארגו� מחלקת �ע� מינויו של המוקד העירוני מר דני הרוש הוחל ברה. 3

  . המוקד במטרה לשפר את השירות הנית� דרכה לתושב

מה נעשה מאז ועד . מאז השאילתא כבר עברה שנה, השאלה שלי מה נעשה  :שמעו� פר(

  .לאחרונה זה שנה שלימה? מה נעשה לאחרונה. בטח, אלה שליזה הש? היו�

, הוספו מספר מוקדניות. א. מאז שדני נכנס נעשו כמה דברי�. אני אענה  :אייל יוניא�

כל פנייה למוקד יש לה . כל זמני התק� נבדקו מחדש. ב. תוגברו המשמרות

 שלא היו זמני תקני�. זמ� תק� תו, כמה זמ� צרי, לתק� כל דבר. זמ� תק�

. והיו זמני תק� שהיו ארוכי� מדי, היו קצרי� מדי, זאת אומרת, היו ריאליי�

  .קוד� כל הוא ישב ע� כל מנהלי המחלקות וסידר את כל זמני התק�
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. ל ואני עוברי� כל חודש על העמידה של המחלקות בזמני התק�"הסמנכ  

לא , התברר שהיו מחלקות שלא היה ש� מי שיקליד את הנושא של הקריאות

היה מעביר את , המוקד העירוני היה מקבל קריאה. היה מי שיטפל בקריאות

א� ג� . א& אחד בגינו� לא היה פותח את זה ולא היה מטפל בזה, זה לגינו�

היו� המוקד העירוני פועל . היו מטפלי� בבעיה אז לא היו מקלידי� אותה

 תיכנס ג� עוד מספר שבועות. שיפרנו את נושא התוכנה. בצורה אחרת לגמרי

 עד סבא�כפרמה שלא היה ב, היכולת להכניס קריאות מוקד דר, האינטרנט

מצלצל לתושבי� ושואל , יש מצבי� שראש העיר דוג� מספר קריאות. היו�

יש לנו מספר . מנהל המוקד עצמו יוצא הרבה מאד לשטח. את שביעות הרצו�

ספר בעיות שאיתרנו אות� בעקבות הפיקוח והבקרה שאנחנו עושי� במ

יש בעיה , ומפה ג� ראינו שיש בעיה בתקני�. מחלקות לגבי עמידה בזמ� תק�

אני . ע� הקבל� בכל מיני מחלקות כאלה ואחרות והדברי� מטופלי� בשוט&

  .יש עוד מה לשפר. חושב שבס, הכל השירות הוא במגמת עלייה

הכוונה היא לא להעביר אות� למשרדי הרבנות אלא , כמו שאתה מציי� כא�  

אנחנו רוצי� . תובא התוכנית למועצת העיר. עביר אות� לבניי� המבקרלה

לבנות שתי קומות ולהגדיל אותו ג� לרוחב ואז , להרוס את בניי� המבקר

  . ג� את המוקד העירוני ש� על מנת שיהיה מוקד יותר ראוי לעבודה�למק

ר תחילת ינואר אני יכול להוסי& ולומר שבמהל, דצמב, חברי המועצה. תודה :חמו�יהודה ב�

תתקיי� ישיבת מועצה ע� דוח סיכו� שנתי של המוקד ואז תוכלו לראות ג� 

  . את כל השינויי� הלאה למעשה

, אני חושב שאנחנו קבלנו שירות בתקופה האחרונה של החודש וחצי האחרו�  :אריה אברה�

אבל אני עבדתי אתו . לא היו לי אליו פניות, אני לא מכיר את המוקד קוד�

ינג תושבי� 'אד צמוד במש, החודש וחצי האחרו� בנושא של מטצמאד מ

. אני חושב שהמוקד הזה עבד. מהדרו� לצפו� וכ� הלאה, מהצפו� לדרו�

רק . בשש בבוקר, בשמונה בבוקר, בשתי� בלילה, צלצלתי אליו באחת בלילה

  . ממש הוא עזר לנו לכל הפעילות. מלי� טובות אני יכול להגיד עליו

  .יש עדיי� מה להשתפר אבל השתפר. אי� ספק שהשתפר  :אייל יוניא�
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אני הייתי מגדיר , אני נחשפתי אליו במש, החודש וחצי האחרו�. בסדר גמור: אריה אברה�

  .8אותו בתור ציו� 

חיבור על ידי מירס שאנחנו , א והמוקד שלנו והמשטרה"יש היו� בי� מד :חמו�יהודה ב�

  .  וההפ,ליי� מחוברי� לכל ידיעה מהמשטרה�באו�

ג� כשה� לא ידעו לענות לי ה� נתנו לי תשובה תו, שלושה דקות שזה זמ�   :אריה אברה�

  . סביר לגמרי

  2005/51/ �שאילתא של שמעו� פר) בנושא פרסו� העירייה הוגש ב: ב  

על , ביניה� כאלה שאינ� שומרי דת, לאחר שהעירו לי מספר אנשי� רבי�"  

י ועריה במודעת המימונה על העירייה הפרסו� הפוגע של בחורה עירומה ער

  .אינני יכול לעבור לסדר היו�

אינני נכנס כרגע למניעי� שעמדו מאחורי הפרסו� הפוגעני ולמעשה ה� בכלל   

  .לא מענייני� אותי

על כבוד ראש העיר לדעת כי הוא מייצג ממלכתיות של עיר וא� בישראל   

  .שתמונות פורנו ה� לא חלק מסדר יומה

לא מיוחדי� בעירו� שבה� , וזה יודע ג� כבוד ראש העיר, מרוקאי�  

יש עוד כמה דברי� במרוקאי� . ובפריצות כפי שמודעה זו ניסתה להציג

ולמותר לציי� שדברי� אלו נאמרי� . מלבד הפקרות שראוי ולציי� ולהבליט

  . בציניות ראויה

ורה ובייחוד שרבני� ואנשי דת רבי� הופיעו וייצגו את העיר במימונה האמ  

  .וג� ה� נפגעו מרה מעצ� הפרסו� הפוגע

לא רק אנשי דת ושומרי מסורת העירו לי כי א� ג� שדולת הנשי� , כאמור  

 מחו נמרצות על עצ� הפגיעה המרה של מוסד ממלכתי באירוע סבא�כפרב

  .פולקלוריסטי שנועד להרבות אחווה ורעות

דומני שדוברת אינני יודע מי אחראי על פרסו� העירייה בימי� האלה א,   

וזאת ללא כל ביקורת שיש עליה וללא , העירייה המהוללת היא זו שידה במעל

  .כל צנזורה ראויה

שדוברת העירייה מבליטה את חוסר , להזכיר,, זו אינה הפע� הראשונה  
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  . המקצועיות שבה כפי שהגיע ג� הפע� לידי ביטוי

הא� מודעת ? הא� יש פיקוח על פרסו� העירייה שהינו ממלכתי: שאלתי  

המימונה שכללה זימה ופריצות ופגעה בכל כ, הרבה אנשי� קבלה את אישור 

  "?הגורמי� המוסמכי�

  :תשובה ראש העיר  

הועדה הציבורית לחגיגות המימונה קבעה את תוכנית המימונה כולל . 1  

  .הפרסו� בשיתו& ע� דוברת העירייה

חלקת האירועי� הפניתי את תשומת לב מנהל מ. מקבל את הערת מר פר(. 2  

  . להקפיד להבא על פרסו� נאות

גל בנושא תשלו� חשבונות החשמל של בתי כנסת �שאילתא של גיא ב�: ג  

  :06/35/ �הוגש ב. י העירייה"בעיר ע

לאחרונה פורס� כי העירייה ניתקה את זר� החשמל בבית כנסת בעיר "  

מורי� למיטב ידיעתי בתי הכנסת א. משו� שבית כנסת זה פיגר בתשלומי�

לשל� עבור חשבונות החשמל שלה� וה� אינ� אמורי� להיות מחוברי� 

לחשמל באמצעות העירייה והיא אינה אמורה להיות זו שמשלמת את 

חשבונות החשמל של בתי הכנסת על פי אותו עיקרו� לפיו בתי הכנסת בעיר 

  ".אמורי� לשל� על חשבונ� את הוצאות המי� שלה�

בית הכנסת , סת שאתה מתכוו� אליולגבי בית הכנ. & בעל פהא� אני אוסי :חמו�יהודה ב�

 במיוחד ,העירייהכשהתברר לעובדי . בשכונת יוספטל'  השחרהעירא'

שבית הכנסת הזה מחובר למקלט עירוני ולמעשה העירייה , למחלקת החשמל

מימנה שלא מתו, רצו� את החשמל ניתנה הוראה ובקשה לבית הכנסת 

סבא ניתקה את בית הכנסת מהחשמל של �רלהיער, בהתא� ועיריית כפ

  .המקלט והיו� ה� כבר מחוברי� בשעו� משלה�

בסיבה דנ� המניע לניתוק היה חיבור לא חוקי לצור, העניי� של בית , כלומר  :גל�גיא ב�

  .הכנסת שהיה על חשבו� העירייה והוא יוצא מהכלל שאינו מעיד על הכלל

מרגע שנודע לנו נתנו .  שאנחנו לא ידענו עליולצערי היה לזה אישור בעבר :חמו�יהודה ב�

  .לצערי. היה אישור, אני אומר, לצערי. הוראה שלא
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  .טוב שזה תוק�. קיי.או  :גל�גיא ב�

 �הוגש ב. גל בנושא איסו( ופינוי פסולת למחזור�שאילתא של גיא ב�: ד  

/2006/220:  

 ופינוי וכ� תקנות איסו&, 1993חוק איסו& ופינוי פסולת למחזור משנת "  

 קובעי� בסעיפיה� 1998 חוברת פינוי פסולת למחזור משנת �פסולת למחזור 

השוני� את ההנחיות השונות בנוגע לחובותיה של רשות מקומית בכל הקשור 

רשות "ל קובע כי " בתקנות לחוק הנ3סעי& . לאיסו& ופינוי פסולת למחזור

י פינוי "ק עמקומית תפעל להפחתה הדרגתית של כמות הפסולת שלה לסילו

התקנות שהתקבלו בשנת ". ומחזור של חלק ממנה באחוזי� כמפורט להל�

, 2000 לפחות עד סו& שנת 15% הציבו יעד של הפחתת פסולת בגובה של 1998

  . 2007 לפחות עד סו& שנת 25%בגובה של 

  :בהקשר זה ברצוני לשאול  

 הפסולת  בהיקפי15% להביא להפחתה של סבא�כפרהא� הצליחה עיריית . 1  

כיצד נערכת העירייה להפחתה הנוספת ? 2000 ועד לשנת 1998שלה משנת 

  ?2007 עד סו& שנת 25%הנדרשת בשיעור של 

על , מאז נכנס לתפקידו, הא� ראש העיר דיווח לשר לאיכות הסביבה. 2  

במידה וכ� הא� נית� לקבל העתקי� ? סבא�כמויות הפסולת של עיריית כפר

  ?מהדוחות שהוגשו

לו אמצעי� בכוונת העירייה להעמיד לטובת עמידה ביעדי צמצו� בממדי א. 3  

הפסולת העירוניי� והגדלת המחזור ומהי תוכנית העבודה של האג& לאיכות 

  "?הסביבה בהקשר זה

  :תשובת ראש העיר  

  .1992סבא עוסקי� בהפרדת פסולת למטרות מחזור משנת �בעיריית כפר  

  :החומרי� המופרדי� והממויני� הנ�  

  . מתקני� ברחבי העיר30 מוצבי� �קרטו�   

  . מתקני� ברחבי העיר60 מוצבי� �עיתו�   

  . מתקני� ברחבי העיר25 מוצבי� �נייר משרדי   
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  . מתקני� ברחבי העיר60 מוצבי� �בקבוקי פלסטיק   

מדי שנה אנו מגדילי� את מספר מתקני המחזור כמו כ� גדלה כמות הפסולת   

  .ל באוכלוסיית העירהנאספת בעיר התוצאה מהגידו

 יש עליה בנתוני� 1998מגמה זו נמצאת כל הזמ� בעליה ויש לזכור כי מאז   

. 2005 בסו& 88,600 � לכ1998 � תושבי� ב76,777 �הדמוגרפי� של העיר מ

הגידול באוכלוסיית העיר מביא בהכרח ג� לגידול באשפה שמייצרת כל 

  .משפחה בעיר

  :נתוני המחזור  

  .5% �אשפה שפונתה למחזור עומד על כ אחוז ה1999בשנת   

  .10% עומד על 2004אחוז המחזור מתו, כמות הפסולת שנאספה בעיר לשנת   

 עומד על 2005אחוז המחזור מתו, כמות הפסולת שנאספה בעיר לשנת   

14.5%.  

בסיו� כל שנה מועברי� . ג� בתחו� המחזור קו המגמה הוא בעליה מתמדת  

הדוחות נמצאי� באג& ונית� לעיי� . הסביבהדוחות האיסו& למשרד לאיכות 

  .בה�

במסגרת הטיפול בהעמקת המודעות למחזור המשרד לאיכות הסביבה אישר   

נושא . השנה תוכנית לחינו, קהילתי למחזור במסגרת קול קורא של המשרד

אג& איכות , המחזור הוא אחד מהנושאי� עליה� מופקד איכות הסביבה

  .ית העבודה כיעד להגדלההסביבה והוא ג� מופיע בתוכנ

בזכותו של בני כברה התנהל . לפני שאתה תתייחס, גיא, אני יכול רק להוסי& :חמו�יהודה ב�

ה� מוסיפי� עוד מתקני� ליד כל . משא ומת� ע� המשרד לאיכות הסביבה

, של נייר, מתקני מחזור של עיתונות, בתי הספר היסודיי� וחטיבות הביניי�

לאחרונה ג� התקיי� לפני שבוע דיו� אצלי . אהפלסטיק ובטריות וכ� הל

היוזמה הזאת . ג� כ� ביוזמה של בני, במשרד בנושא של מחזור פסולת בניי�

אבל , אני לא אפרט כרגע את המיז�, תהיה יחד ע� התאחדות הקבלני�

הרעיו� הוא לחסו, מצד אחד את זריקת פסולת הבניי� בכל מיני שטחי� וג� 

 כמה גרושי� לקבלני� וה� מוכרי� את זה בזול מצד שני זה מכניס איזה
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  .כ, שג� בתחו� הזה נוכל להיות מבשרי טובה. יותר לקבלני�

  .אבל אולי ההערה של הגזבר תחסו, אותה,  רוצה שאלת המש,ניא  :גל�גיא ב�

רי� "ג� בוועדת הכספי� האחרונה שמצורפת פה יש פה שלושה תב  :חמו�אבי ב�

  .סביבהשמאושרי� של המשרד לאיכות ה

אני בכל זאת רוצה לנצל את זכותי לשאלת . במסגרת הקול קורא שדובר עליו  :גל�גיא ב�

א� אני מבית שמאי הייתי אומר שאנחנו עוד רחוקי� מהיעד שהחוק . המש,

  .הציב

  .רחוקי� מהיעד שהתחלנו  :בני כברה

 מאד אמרתי א� הייתי מבית שמאי אז הייתי אומר שאנחנו רחוקי�, שנייה  :גל�גיא ב�

מבית הלל אני יכול להגיד שביחס לערי� . 2007 עד סו& 25%מהיעד שהוא של 

אחרות מצבנו טוב לאי� שיעור וטוב שאנחנו עומדי� כבר היו� על יעד של 

במיוחד לאור הערה , אבל עדיי� קשה לי להאמי� שבקצב הנוכחי.  אחוז14.5

  .  הציבהנצליח לעמוד ביעד שהמדינה, שניתנה בתשובה שהגידול ממשי,

כל האינדיקציות מעידות שבמסגרת . אני רוצה בהקשר הזה לשאול ולהגיד  

זה באופ� .  היטלי ההטמנה יעלו הרבה יותר כס&2007חוק ההסדרי� של 

כי א� . מעשי מעצי� בצורה משמעותית את האינטרס של הרשות למחזר

ר ולכ� היטלי הטמנה יעלו יותר כס& אז כל טונה שאנחנו נטמי� תעלה לנו יות

בהקשר הזה אני רוצה לשאול למה אי� . הפוטנציאל והאינסטיב למחזר גדל

זה לא נית� כא� ואני יודע שהעירייה יש לה היקפי גז� . נתוני� על גז�

. א� אפשר להשלי� אות�. עצומי� בגלל צמחיה כא� ולא ניתנו כא� נתוני�

מחזור התשובה דיברה על . אני מניח שבשליפה א& אחד לא יהיה מסוגל

וא� יש מחזור של גז� , א� המסקנה שגז� לא ממוחזר אבל חבל. באופ� כלל

  .אני אשמח לדעת את ההיקפי� שלו

במילה אחת אני אומר מה שראש העיר אמר קוד� שג� לגבי . אני אגיד ל,  :בני כברה

. המיז� שמדובר בו נושא הגז� הול, להיכנס ג� למחזור כחלק מהתוכנית

 2000 � או מ1999 �שכמסתכלי� על הגידול שישנו מ, אני חושב רק דבר אחד

זה לא דבר .  כל גידול באחוז כא� הוא משמעותי מאד מאד� אחוז 10 �ב
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זה עניי� של חינו, ועניי� של טיפול , שימו לב שזה עניי� של חינו,. פשוט

אי� לנו אתר משלנו לצור, העניי� הזה שאפשר יהיה להגדיל . בדברי� הללו

אבל אני חייב לציי� ולומר ל, שאתה יודע שקיימת . לי סו&את הכמויות ב

ואני , רגישות כל כ, גדולה בעירייה לפחות מצדנו שכל פניה של, בעניי� הזה

אמרתי ל, שהמיז� הזה נראה . אומר ג� לגבי המיז� שאתה פנית אלי בזמנו

  . וברכנו על העניי� הזה וברכתי

חזור מזכיר לי שלא ילהצעות לסדר הנושא של מלפני שנעבור . תודה, חברי� :חמו�יהודה ב�

חזור כי יזה הזכיר לי את המ. עדכנתי אתכ� כמי שנשלח על ידכ� לגרמניה

חזור של בקבוקי� ישמה אתה עובר על יד כל שני בתי� אז אתה רואה מ

חסר שיהיה ג� הפרדה של . לפי צבעי�, צהובי�, חומי�, ירוקי�, אדומי�

ל המשלחת שנסענו לגרמניה כי זה לא הופיע לי כמה מילי� ע. צבעי הניירות

  .בסדר היו� אבל נזכרתי עכשיו

. אישרת� נסיעה של שני חברי מועצה, נסענו באישור של מועצת העירייה  

רצינו שאריה ייסע כחבר . בוקי לא התאפשר לו לנסוע מטעמי� אישיי�

תי נסע. מועצה שני אבל לאריה ג� כ� לא הסתדר מטעמי בריאות של הורי�

 נסעו באופ� ה�, ג� רעיתי ובתי הצטרפו. יחד ע� עוד שלושי� תושבי� מהעיר

המטרה של המשלחת הייתה בגדול לציי� עשרי� וחמש שנות ידידות . פרטי

חלק מחברי המשלחת שלנו היו כתשעה . בי� ויסבאד� שבגרמניה לבי� ישראל

. באד�אמני� ציירי� שציירו כא� ופתחנו תערוכה בבית העירייה של ויס

המקומית ש� . כולל העיתונות המקומית, השתתפו הרבה מאד אנשי�

זה כמה ערי� גדולות .  יכול לומר לכ� מה זה מקומית ש�זיידנברג, מדובר

המשלחת קבלה סיקור מאד נרחב בעיתונות . מאד מסביב לויסבאד�

  .המקומית ש�

המארחי� יחד ע� , יחד ע� חברי המשלחת היינו ג� במחנה ריכוז בוכנוואלד  

התקיי� טקס לזכר� של נספי . יחד ע� אנשי המחלקה לקשרי חו(, שלנו

כל חברי המשלחת . במש, תשעה ימי� המשלחת ביקרה בויסבאד�. השואה

, לעיר הבירה, אני נפרדתי מה� ליומיי� ונסעתי למולהיי�. התארחו בבתי�
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ביקור בבית העלמי� היה  ש� ג�. ניצלתי את ההזדמנות שאני בגרמניה

הגברת דגמר , היהודי ומפגש ע� חברי מועצה וע� ראש העיר שהיא אשה

  .מולהיי�מ

כמי שנסע פע� ראשונה מטע� העיר במשלחת אני חושב , בס, הכל אני חושב  

החלפת , שיש חשיבות מאד מאד גדולה מבחינה חברתית תרבותית במיוחד

  .נובי� הערי� התאומות שלנו לבי� העיר של, קשרי תרבות בי� ויסבאד�

מה שהווה ג� כ� סיבה , התמהיל האנושי של המשלחת היה יוצא מגדר הרגיל  

הייתי , חלק מחברי המשלחת. נוספת להנאה מאד מרובה של חברי המשלחת

אני לא מדבר ע� כול� יו� יו� אבל לפעמי� אני שומע , כמעט כול�, אומר

אז כול� בקשר ע� המארחי� , מאנשי� שאני פוגש או שמתקשרי� אלי

מה קורה , מתענייני� מה קורה בישראל, מתענייני� לשלומנו, גרמניהב

אני חושב שהייתה משלחת שעסקה בהסברה יוצאת . מזדהי� אתנו, בצפו�

סבא אלא בכלל על מערכת היחסי� שנבנית פה �לא רק על כפר, מגדר הרגיל

התקיימו מספר דיוני� ושיחות ג� . בישראל בי� הפלשתיני� לישראלי�

על מערכת היחסי� , בפורומי� רחבי� יותר, מצומצמי� יותרבפורומי� 

גרמניה שאחרי מלחמת העול� , שנבנתה בי� גרמניה החדשה לבי� ישראל

לוונו במרבית הזמ� על ידי , בס, הכל באופ� כללי הייתה משלחת. השנייה

בס, הכל . ליקה טיל שהיא נשיאת הפרלמנט'ראש העיר מר דיל והגברת אנג

ח אני יכול לומר שמלאנו את המשימה בצורה יוצאת מגדר אני חושב שכאור

התקיימה כבר פגישה ע� כל חברי המשלחת שיצאו לגרמניה פה . הרגיל

כל . אכלנו כול� ארוחת ערב ועשינו ג� שיחת משוב, בישראל איזה ערב שבת

ההערות יגיעו לועדה לערי תאו� בראשותו של . אחד העלה את ההערות שלו

יעה הייתה מוצלחת מאד אבל אני חושב שצרי, להסיק  למרות שהנס.בוקי

בס, הכל . את המסקנות על מנת לשפר את מה שטעו� שיפור לנסיעות הבאות

מארחי� אותנו , יש מפגשי�. אני חושב שחשוב מאד שחברי מועצה נוסעי�

לאתר ההנצחה , מלווי� אותנו לפחות לביקורי� במוזיאוני�, ג� חברי מועצה

בכל מקו� שהלכנו כמעט הצטרפו לסירוגי� חברי . צהבאו שני חברי מוע
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  . זה לגבי המשלחת, וזהו. מועצה מויסבאד�

עוד דבר שעולה לי תו, כדי הישיבה שהיינו אמורי� לעשות את זה בתחילת   

הייתי . סבא ספגה אבדות קשות מאד�בשבוע שעבר העיר כפר. הישיבה

לזכר� של שלושת אבל לעמוד דקת דומיה , קצת באיחור, ברשותכ� מבקש

ל "ל וגלעד זוסמ� ז"נוע� גולדמ� ז, ל"זיו בלאלי ז: סבא�ההרוגי� חיילי כפר

 באותו נהרגושלושת� . גלעדי�זיו בלאלי נהרג בכפר. ששלושת� נהרגו בלבנו�

  . יהי זכר� ברו,. שבוע

  

  :הצעות לסדר.  2

  .שמעו� פר(. הצעות לסדר, בבקשה :חמו�יהודה ב�

  � פר) בנושא מענה לתושבהצעה לסדר של שמעו: א

לגבי התשובה של ראש העיר כשפוני� אליו בדר, כלל בכל חברה מתוקנת   :שמעו� פר(

ג� לראש , ג� לחברי כנסת, ג� לשרי�, לוקח בדר, כלל ארבע עשרה יו�

, שמחויב להחזיר תשובה לפחות תו, ארבע עשרה יו�, ממשלה או מי מטעמו

לכ� אני . בטח הרבה תושבי� פוני�ובטח ראש העיר שממונה על העיר שלו ו

חושב שהדבר הזה במיוחד לאחר שהגדלת את הלשכה של, והוספת בה 

ל שטפח ע� "והמשרד של המנכ, מנהלת לשכה ושתי עוזרות למנהלת לשכה

אני הייתי . ל שלא היה לפני כ�"יחד ע� סמנכ, עוד שתיי� שלוש פקידות

יר לפחות יתפנה מצפה שע� כל התוספות האלה של כוח אד� שראש הע

לעשות כל מאמ( כדי להחזיר תשובה לכל אחד מתושבי העיר או מי מטעמ, 

  . ג� שיכול לתת תשובה לחברי� שפוני�

מאז שנכנסתי לתפקיד עשינו מספר . אני ברשות, אעשה את זה קצר מאד :חמו�יהודה ב�

חלק מכוח האד� שהיה במזכירות הועבר ג� ללשכה שלי . שינויי� ארגוניי�

אני לא מדבר על הגדלת נפחי העבודה אבל אני מדבר . ל" ללשכת המנכוג�

פשוט שינינו את סדר העבודה בי� , כרגע שאות� תקני� שהיו במזכירות

  .המזכירות לבי� הלשכה

ולא רק שלי אבל כל עובד עירייה מחויב , מבחינת מענה שלי באופ� אישי  
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אייל והופ( בקרב כל ויצא נוהל בנושא הזה של . להשיב תו, שני� עשר יו�

לא , אני לא מכיר למעט מצב אחד שאני התנצלתי בפני אותו תושב. העובדי�

אני יכול . שלא עניתי תו, שבוע עד עשרה ימי�, חבר מועצה או משהו כזה

למע� האמת לומר שחלק מחברי המועצה מקבלי� את התשובות דר, 

חרי עשרה ימי� אני מקבל קוד� כל מהעיתונאי� וא, כי מה לעשות, העיתו�

אז מישהו מחברי המועצה שעדיי� לא . או שבועיי� אני מקבל מחבר המועצה

קבל תשובה יכול להבי� שא� הוא פתח את אותו עיתו� שהוא שלח אליו את 

לא , לתושבי�. לא לתושב, אז אני באותו מטבע עניתי לחבר מועצה, המכתב

עה חודשי� למעט מקרה אחד שקרה לי בשנתיי� ושב, מאמי� שיש מצב

התנצלתי בפני אותו תושב . שאחד המכתבי� נבלע בדואר שלנו, האחרוני�

  . באיחור מסוי�, וכמוב� שהוא קבל את השירות כפי שהיה צרי, לקבל

  י� לבתי כנסת ובתי מדרש"הצעה לסדר של שמעו� פר) בנושא תבר: ב

, משו� מהלא יודע . הצעה לסדר הבאה זה בנושא בתי כנסת ובתי מדרש  :שמעו� פר(

סבא אי� חלוקה צודקת �בכפר, אולי אפילו עשרות שני�, שני� על גבי שני�

במיוחד בי� המבני� שקשורי� ורוב התושבי� משתמשי� בה� , רי�"בתב

א� נספור אותו כל חברי , לבי� הציבור הדתי שלפחות מונה עשרי� אחוז

ראיתי אפילו אני עוד לא .  אחוז כולל כל מה שמסביב30או נגיד , מועצת העיר

, לבתי תרבות שלנו, רי� שעוברי� לבתי כנסת" אחוז מהתב10 או 5

אני חושב שהגיע הזמ� לתק� את האפליה הזאת ולהתחיל . לפעילויות שלנו

ג� א� העירייה תשל� חשמל לבית . לתת כמו שהחשמל ששול� לבית כנסת

נסת אי� בית כ. זה עוזר לבית כנסת. זה דווקא טוב, כנסת לא יקרה מזה כלו�

  . בס, הכל מה שתורמי� הציבור, לו הכנסות משלו פרטיות

העירייה תשל� את , סבא�יש תשעי� וחמישה בתי כנסת בכפר, אתה מציע  :גל�גיא ב�

  .החשמל

  ?מה רע בזה, למה לא  :שמעו� פר(

  .רי�"אנחנו בהצעה לסדר של תב :חמו�יהודה ב�

. הפלות בי� תרבויות שונות בעירמועצת העיר דורשת שלא ל. אני עונה לו  :שמעו� פר(
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ועדה מיוחדת שתבדוק , בזה אני רוצה לדו�, מועצת העיר מחליטה להקי�

היהודיות , רי� לבתי כנסת וליתר הפעילות הייחודית"הקצאת תב

. ר אחד שיצא בעשרי� שנה למקו� דתי"תראה לי תב. אני מוסי&, והייעודיות

  . תראה לי

  ?בנושאאנחנו מקיימי� דיו�   :גל�גיא ב�

  .אייל יענה ולאחר מכ� נראה א� מקיימי� דיו� :חמו�יהודה ב�

. ופעילויות ייעודיות, רי� שמדבר שמעו�"לתב. צרי, לחלק את זה לשניי�  :אייל יוניא�

 החלטה של לגבי פעילויות בתקציב השוט& זו. &פעילויות זה בתקציב השוט

ריכה להיעשות מועצת העיר בישיבות התקציב או בהגדלה מסעי& לסעי& שצ

 הסוגיה ,רי� לבתי כנסת"לגבי תב. א� וכאשר במועצת העיר בתקציב השוט&

. א� תרצי להוסי&, קר�. היא כבר קצת יותר מורכבת ויש לה ג� פ� משפטי

בשני� האחרונות העירייה בהקצאת קרקעות לבתי , לא היו�, היו� העירייה

מקצי� את הקרקע אנחנו . כנסת אנחנו מקצי� את זה רק לעמותות רשומות

. דר, ועדה להקצאת קרקעות ובעצ� אז העמותה צריכה להתאגד כעמותה

, לא משנה בדיוק מה, טלפו� וכיוצא בזאת תמיכה, קרי חשמל, וכל תמיכה

בעבר היו בתי כנסת שהיו איזה יצור . צריכה לעבור דר, ועדת תמיכות

והיו היו מתאגדי� כמה מתפללי� . כלאיי� כזה שלא הייתה ש� עמותה

מביאי� , בי� א� זה קרקע לא פרטית, בי� א� זה קרקע פרטית, בעצ�

כנסת הוא בית כנסת הבית עצ� מה ששמעו� אומר זה רק וכאשר ב. תורמי�

כאשר מדובר . עירוני ששיי, לעירייה ואז בעצ� זה חלק מפעילויות העירייה

והיו� אנחנו מקצי� קרקעות רק לעמותות כי זה נוהל הקצאת , בעמותה

א� זה עמותה זה חייב לעבור . א� אני זוכר נכו�, 2000קרקעות שיצא בשנת 

  ,בית הכנסת הגדול, א� אני זוכר נכו�. דר, ועדת תמיכות

  .רק הגדול  :חמו�יהודה ב�

  . זה היחידי. הוא בעצ� כמו היכל תרבות שנות� שירותי�. בזה שמעו� צודק  :אייל יוניא�

לגבי הפעילויות חד משמעית אני .  לגבי הפעילויותבשני משפטי� נוספי� :חמו�יהודה ב�

יש פה אפליה מתקנת ביחס לשני� , נהפו, הוא. קובע פה שאי� פה אפליה



19  14/08/06    ה מ� המניי�מועצ

מתקיימת פה פעילות לכלל . התרבות התורנית זוכה לפעילות ענפה. קודמות

המבני� של , כמו שנאמר פה, לגבי. דתי וג� החרדי�ג� הציוני, הציבור הדתי

זה בבדיקה שעשיתי ע� כל בתי הכנסת . רי� לבתי הכנסת"התב, בתי הכנסת

למעט בית הכנסת הגדול שאכ� באמת אנחנו צריכי� ג� . ע� הרכוש שלנו

נצטר, להקצות איזה שה� משאבי� לשיפו( , לפעול בנושא הנדו� לגביה�

זה באשר להצעה . בית הכנסת שהוא ג� מבנה שלנו וג� הקרקע היא שלנו

  .לסדר של,

  .אבל בכל בתי הכנסת הקרקע של העירייה  :שמעו� פר(

כאתה מקצה קרקע אתה יוצא מנקודת הנחה שמי . אבל המבנה לא שלנו  :חמו�יהודה ב�

ג� תנועות הנוער אנחנו רק הקצנו את . שמי שאתה מקצה אותו יתחזק אותו

  .בבקשה גיא. המבנה

  .א� לא מקיימי� דיו� אז לא  :גל�גיא ב�

  .זה מה שאני רוצה, בל רק לתק� את האפליהמקיימי� דיו� א  :שמעו� פר(

  .אבינוע� לאחר מכ� ונקיי� הצבעה א� מקיימי� דיו�, בבקשה גיא :חמו�יהודה ב�

אני חושב , מנקודת המבט שלי שהיא מעט שונה משל המציע, מ� הסת�  :גל�גיא ב�

שקצת יש פה בלבול בי� מה האחריות של העירייה ומה האחריות של מי 

באמת לש� כ, יש את , אז מבחינת פעילויות. ל שירותי הדתשבפועל אחראי ע

וא� אתה תצליח . מחלקת התרבות התורנית שהיא חלק אינטגרלי מהעירייה

להוכיח שבאופ� יחסי היא מופלת לרעה לעומת האגפי� והמחלקות האחרות 

במקרה לא נמצא פה . לא הבאת הנמקה לזה. אז אולי יש בסיס לטיעו� של,

לפחות מאז ,  לא שמעתי אותו מדבר בש� אפליה תקציביתמחזיק התיק אבל

אני בטח לא הול, להגיד . שהוא מחזיק וג� לא הובאו נתוני� בהקשר הזה

  .אבל לא הובאה הוכחה כזאת. א� קיימת אפליה או לא

  ?בביקור, האחרו� בבית הכנסת הייתה אפליה :חמו�יהודה ב�

זה היה , ליתי לתורה בגיל שלוש עשרהביקורי האחרו� בבית הכנסת היה כשע  :גל�גיא ב�

  . קצת מזמ�

�פע� אחת בבר. מישהו סיפר לי שהוא פעמיי� הניח תפילי� בחיי�, גיא :חמו�יהודה ב�
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  .מצווה ופע� שנייה בארו�

  . פחות מבתי כנסת, אני יותר מתעסק בבתי עלמי�, כמו שאתה יודע  :גל�גיא ב�

לבית כנסת לא כול� ?  קברותאתה יודע מה ההבדל בי� בית כנסת לבית, בני  

  .אז אולי זה יותר חשוב, לבית קברות בסו& כולנו נגיע, הולכי�

אני רוצה להשלי� את התמונה בזה שא� יש למישהו אחריות על בתי הכנסת   

. ומתו, כתשעי� וחמישה שקיימי� שמענו שרק אחד הוא כזה, הלא עירוניי�

תור יושב ראש מועצה שכמו שאתה יודע טוב ב, אז אולי המועצה הדתית

.  אחוז מהתקציב השוט& שלה מהעירייה40 �יונקת לא פחות מ, דתית לשעבר

אני ג� לא אגלה ל, , שמעו�. 40הלוואי וזה היה ,  ממשרד הדתות40, סליחה

וא� , שא� בתי הכנסת מקבלי� בחינ� הקצאת מבני�. את אמריקה

אז קצת מרחיק  אחוז 90במונחי� של היטלי הבנייה ה� מקבלי� הנחה של 

. שהעירייה תשל� את החשמל, לכת לבוא ולדרוש ג� שה� לא ישלמו חשמל

חלק מה� חייבי� חובות מי� די , ואגב. וזה לא מקרי שה� משלמי� מי�

נגדיר את זה , ומדובר דווקא בבתי הכנסת לא המסכני�. כבדי� למפעל המי�

, ית הכנסתאז כנראה שיש משהו בתפישת העול� של, ששונה משלי שב... ב

וא� הוא מקבל כבר מבנה בחינ� . צרי, לכלכל את עצמו, ע� כל הכבוד

 90והיטל בנייה בהנחה של , סליחה, קרקע בחינ�... והיטל בנייה בשיעור של

  ...אחוז אז לדעתי הסבסוד

  )מדברי� ביחד(

אני טוע� שהטענה של המציע בדבר אפליה כלפי בתי כנסת אי� לה שו�    :גל�גיא ב�

  . בסיס

  .בבקשה. התור של, אחרי אבינוע�, בני. אבינוע�, תודה :חמו�יהודה ב�

בדר, הנה ברחוב הכרמל ראיתי שהולכי� לסיי� את הבית כנסת החדש : אבינוע� גרנות

, הלוואי וכל בתי הספר וגני הילדי� יראו כמו הבית כנסת הזה: אמרתי. ש�

קר בו והבית כנסת שאני מב, והבית כנסת שעומד מאחוריו הפרסי

הנקודה היא שאני כופר במה . אבל לא זאת הנקודה. 'וכו' באוסטשינסקי וכו

  ,יש פעילויות בעלות אופי יהודי וישראלי. שאתה אומר
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  ?למה להגיע לכפירה  :שמעו� פר(

דתיי� , סבא�יש פעילויות בעלות אופי יהודי וישראלי לכלל תושבי כפר. רגע: אבינוע� גרנות

ולכ� הבסיס . יש שמחת תורה וכל מיני דברי� כאלהיש מימונה ו. ולא דתיי�

  . לדעתי, של, לאפליה הוא בכלל לא מדויק ולא נכו�

  ...יש ל, זמ� מחר לשבת אתי על התקציב לעשר שני�  :שמעו� פר(

  .עוד לא התחלנו את הסדר היו�, שמעו� :חמו�יהודה ב�

  .כי בשבילי בית כנסת זה הבית תרבות שלי  :שמעו� פר(

  .בבקשה תמשי,, אבינוע� :חמו�יהודה ב�

  .אני שמח מאד, טוב שהתפטרת. ואתה עוד מייצג אותי בחינו,  :שמעו� פר(

. בהתחלה היית נורא שמח שאני בחינו,? עכשיו אתה שמח. תודה רבה: אבינוע� גרנות

  .פתאו� עכשיו אתה שמח שהתפטרתי

אני שומע . נסת שליאצלי זה בבית כ, היכל התרבות של, זה פה ברחוב ויצמ�  :שמעו� פר(

  ...פיוטי� ואני שומע

, מה שאני רוצה להגיד ל, שכל בית כנסת הוא ג� כ� מרכז קהילתי לעצמו: אבינוע� גרנות

  .מרכז תרבות לעצמו

  .אז מגיע לו, יפה  :שמעו� פר(

ה� לא רצי� אחרי העירייה רק , ואחרי�' הוד והדר'מכיר את , א� צרי,: אבינוע� גרנות

  . ושי� מפה ועד הודעה חדשהע. לחפש תקציבי�

  .בני כברה ואנחנו עוברי� להמש, סדר היו�. תודה רבה :חמו�יהודה ב�

אני לא רוצה להיכנס לעניי� . יש לי הערה אחת לגבי הנושא של בתי הכנסת  :בני כברה

של אפליה או לא אפליה בתי כנסת אבל דומני שנושא בתי הכנסת מטופל 

העירייה יכולה . לא על ידי המועצה. ה דתיתואמור להיות מטופל על ידי מועצ

  .להידרש מדי פע� בפע� לגבי התקציב אבל זה לא הנושא כא�

מקרה מי� היה מקרה מיוחד ולכ� אני לא ... מעול� לא. לגבי נושא של חשמל  

לחלק השני של הפעילויות אני כ� יכול , לשאלה השנייה, אבל. רוצה להיכנס

אבל אי� לי ספק שבשני� , אפליהאני לא אשתמש במושג של . לומר

שזה בעצ� , האחרונות לא חל גידול כלשהו בנושא תקציב תרבות תורנית
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  ...המקור היחידי לפעילות

  . אל& שקל670 �הגעת ... בקדנציה הקודמת מתו, תקציב. סליחה  :רינה פז

  )מדברי� ביחד וצועקי�(

לא שאני . ל הכבודע� כ, המספרי� מדברי� בעד עצמ�? למה את מתפרצת  :בני כברה

לא נית� היה בתקציב של השנתיי� האחרונות לעשות הגדלה . בא בטענה

  .  אל& בתקציב700זה נשאר , בסדר. אני מדבר על זה. בתקציב

  )מדברי� ביחד וצועקי�(

  ...דני� על יותר אבל זה היה  :רינה פז

  ? למה את� תוקפי�. הוא לא מתייחס לזה  :בני כברה

  . היה גידול בהכנסות. צודקתרינה : חמו�יהודה ב�

  .אני רק מציינת עובדה  :רינה פז

בשניי� וחצי , חברי�. מה שלא היה בעבר, רינה צודקת שהיה גידול בהכנסות: חמו�יהודה ב�

  . משפטי�

  )מדברי� ביחד(

הפעילות הלכה וגדלה . רינה צודקת, סליחה רגע, קוד� כל לעצ� הנושא: חמו�יהודה ב�

אבל . אבל הגדלנו את התקציבי�, לא בהרבה, דלנוהג. מסיבה אחת פשוטה

ההכנסות , שניי�. זה כבר לא פילוסופיות, זה כבר לא תיאוריות, זה מספרי�

ח� והרבה �והרבה בזכות ג� משה אב�, גדלו ג� ממשרד החינו, והתרבות

קוד� כל . מה שאני מציע לעצ� העניי�. והרבה בזכות כול�... בזכותו של מר 

אני מציע שבנושא הזה . עילות לא פעילות בנושא הציבור הדתיבנושא של כ� פ

זה לא אומר שהולכי� להגדיל וזה לא . 2007 �נדו� במהל, הכנת התקציב ל

  .אני חושב שזה המקו� לדו� בו. אומר שהולכי� להקטי�

אי� ספק שהפלטפורמה העיקרית לעשייה למע� הציבור הדתי זה אחד   

ואני מודה ומתוודה , סבא�ריית כפרהצמתי� החולי� ביותר היו� בעי

שבמקו� הזה עדיי� עוד לא הצלחנו לעשות סדר ובקרוב מאד אנחנו הולכי� 

לישיבת המועצה הבאה נידרש להביא לכא� . זה המועצה הדתית. לעשות סדר

  ,את ההרכב
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  .אני שומע את זה שנה  :דובר

בישיבת המועצה ואני אומר ל, ש, אתה שומע שנה ואתה שומע חודשי� :חמו�יהודה ב�

הבאה לאחר שסו& סו& התייצבה ממשלה ונפגשתי ע� גורמי� בכירי� מאד 

מה שלא מרוצי� היו� בלשו� המעטה ממה , כולל שר החינו,, במשרד הדתות

התלונות לא מגיעות רק מהציבור , ושלא תתבלבלו. סבא�שקורה היו� בכפר

ני אזכיר את רק א� א. חובשי הכיפות אלא ג� מהציבור החילוני המסורתי

השיחת טלפו� שהייתה לי אתמול ע� טל קוגמ� על מה שעיניה ראו במקווה 

אני לא טובל . זה פשוט התעמרות בציבור דתי. גוריו� בשבת�ברחוב ב�

אבל מה שקורה היו� במועצה . אני הול, לבית כנסת רק בחגי�, במקווה

אבל , וניכולל ציבור חיל... הדתית זה פשוט פגיעה בציבור רחב שעל ידי

  .במיוחד הציבור הדתי

להסיר את ההצעה הזאת מסדר , שמעו�, אני מציע, מה שאני מציע, על כ�  

לא מקימי� שו� . היו� ואנחנו נקיי� דיו� בנושא של הפעילות השוטפת

במהל, . אני יכול להעביר את זה לחברת קדישא א� אתה רוצה. ועדה

  ?אתה מקבל את הצעתי. התודה רב. הדיוני� על התקציב נעלה את זה מחדש

  .אי� שו� בעיה ע� זה, לחברי המועצה ייכנס ג� לאתר

  . כ�, כ�  :שמעו� פר(

  

ההצעה יורדת מסדר היו� ותעלה לדיו� במהל& הדיוני� על תקציב : 317' החלטה מס

  .העירייה

  הצעה לסדר של שמעו� פר) בנושא החזרת מת� הנחה לקשישי�: ג

אולי אפשר . לקצר למה אנחנו רואי� ששמונה וחציפה אני חושב שכדאי   :שמעו� פר(

אבל ג� , להסמי, את ועדת הנחות עצמה ג� לגבי נזקקי� וג� לגבי קשישי�

 אחוז 40 או 30אפילו מה שנותני� .  קשישי� שבכלל אי� לה� מה לשל�שי

  . לפעמי� אנשי� צריכי� קצת יותר כי אי� יד� משגת

  .נה את מקסימו� ההנחות על פי החוקסבא נת�לדעתי עיריית כפר  :אייל יוניא�

  .אנחנו נותני� את המקסימו�  :רינה פז
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  .אבל יש חריגי�, לא  :שמעו� פר(

  .זה לא אנחנו, זה חוק מדינה, מעבר לזה  :אייל יוניא�

  ...העירייה יכולה, זה משלנו. אבל יש חריגי�  :שמעו� פר(

  ...יש חריגי� שהועדה יושבת  :רינה פז

  . את יושבת ראש הועדה, בסדר. קבלתי. ר היו� ההצעה האחרונההוסרה מסד  :שמעו� פר(

  . יש הנחות שזה עד ואנחנו נותני� את המקסימו�  :רינה פז

  

  ההצעה מסדר היו�  שמעו� פר) מסיר, מגיש ההצעה: 318' החלטה מס

  1963 �) רוכלי�(סבא �הצעה לסדר של גיא ב� גל בנושא תיקו� חוק עזר לכפר: ד

של ההצעה שלי נוגע לאיזה שהיא הצעה שאני מנסה להציע לכ� לתק� דינה   :גל�גיא ב�

אי� לי הרבה אשליות שהדבר הזה יקבל . את חוק העזר העירוני בדבר רוכלי�

אולי לא בהכרח , את תמיכת המועצה אבל אני כ� רוצה לדבר בשבח הרעיו�

כי מאז אמנ� לא אושר אבל הוגש , בתיקו� של חוק העזר הספציפי הזה

, ר משרד הפני� חוק העזר שמירה על איכות סביבה ומניעת מפגעי�לאישו

מחכי� בסבלנות מורטת ? נכו�, למיטב ידיעתי עד לרגע זה לא אושר, שבתיה

  .אני תכ& אסביר למה אני מתייחס אליו. עצבי� כבר

ג� סיימו� גולדמ� הגשנו , ואגב, בדברי ההסבר אפשר להבי� בעצ� מה אני  

לפחות , הרציונל מאחורי ההצעה בעצ� אומר. זאתיחד את הצעת ההחלטה ה

ד "אני ומי שהגיש אתי את ההצעה גורסי� שיש ניצול לרעה של חסידי חב

מתמקמי� ליד , בעיקר בימי ששי, בעיקר אבל ג� גורמי� דתיי� נוספי�

ר ועוסקי� במה שאני מגדיר אותו כרוכלות "קריית התיכוני� ברחוב אז

, � שחלק מכ� רואה בזה הנחת תפילי� תמימהיתכ. רוחנית לכל דבר ועניי�

ליד מגדל המי� בדר, . אבל בתור מי שהיה ש� לא יו� שישי אחד ולא שניי�

בפעמי� הראשונות ה� . ה� מנעו מה� לעמוד ממש על פתח בית הספר. כלל

  .וזה נמנע מה� בצדק, אפילו ניסו להיכנס אל תו, שטח בתי הספר

ה� מחלקי� ,  ה� לא רק מניחי� תפילי�...מה שאני מציע בהצעה המקורית  

אני לא כופר בזכותו של אד� . אני לא סיימתי להציג, שמעו�... ג� חומר
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ולפני שנייה ', צדיק באמונתו יחיה'להאמי� באמונתו וחכמי� ממני אמרו 

ואני אג� בחירו& נפש על זכות, לכבד את חופש הדתי . דיברנו על בתי כנסת

כשאתה או אנשי� , אבל. ילה שאתה רק רוצהשל, להתפלל באיזה מקו� תפ

  .לא סיימתי, ברשות,... מטעמ, או יראי שמי� אחרי� באי� להיכלי

  ,אבל, אני לא אקטע אות, :חמו�יהודה ב�

  .אתה אומר אני לא אקטע אות, ואתה קוטע אותי  :גל�גיא ב�

אני חייב לנווט את הדיו� שיתקד� קדימה ולא יעצור במקו� או יל, , לא :חמו�יהודה ב�

תציג את הנושא ולאחר מכ� נדו� ... אל תהפו, את ההצעה לסדר ל. לצדדי�

  .בו

 אני חושב שאני יכול להג� על זכותי להגיד 2004 במאי 14 �בתור מי שחיכה מ  :גל�גיא ב�

הרציונל מאחורי ההצעה הוא , ברי� יקרי�ח, בקיצור. כמה מלי� בלי הפרעה

אני מזמי� אתכ� , עוד מעט נפתחת שנת הלימודי�. שאני רואה שימוש לרעה

אני . לראות ביו� שישי אפילו הראשו� של שנת הלימודי� את ההתמקמות

חושב שיש לנו פרוגרטיבה כמו הצעה לאסור את הדבר הזה שבעיני הוא 

. י, להתלבש על חוק עזר לענייני רוכלי�אני אגב לא אומר בהכרח שצר. פסול

שלו שנוגע ' יש בפרק ח. עברתי על חוק העזר לשמירה על איכות סביבה

לשמירת הסדר והניקיו� הציבורי שני סעיפי� שנוגעי� להיתר להעמדת 

, בי� היתר מה שעושי� רוכלי הדת האלה. כיסאות ושולחנות והקמת דוכני�

. עמידי� דוכ� בצורה שהיא לא חוקיתה� מ, אני מגדיר אות� כאלה, ושוב

אני לא . לכאורה זה דבר שמצרי, היתר ג� מהעירייה על פי חוק העזר החדש

  . אני מגיש את זה כחומר למחשבה עבורכ�. מעלה את זה להצבעה

מאחר והגשת את זה . אני אציע ל, את זה בהמש, לחומר למחשבה של, :חמו�יהודה ב�

נו החלטה פה בשולח� הזה להקי� ועדה מאז לקח, 2004איפה שהוא בשנת 

  .הועדה בראשותו של קובי. שתעסוק בכל נושא חוקי העזר העירוניי�

  .שקובי עומד בראשה, שאני הגשתי, שכחת, זה בעקבות הצעה לסדר  :גל�גיא ב�

ואז . ולכ� אני מציע שאת ההצעה הזו תעביר לועדה בראשותו של קובי ונדו� :חמו�יהודה ב�

  ,לנואנחנו חוסכי� 
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  .מקובל עלי  :גל�גיא ב�

א� אתה משווה את הנושא של הנחת , ואני אומר ל, את זה לא בזה, צר לי :חמו�יהודה ב�

  ,תפילי� לעומת מיסיונרי�

  .זה לא רק מה שה� עושי� ש�  :גל�גיא ב�

  . אני לא את, בקטע הזה :חמו�יהודה ב�

ה� לא רק מניחי� , וררק שיהיה ל, מושג בר. אני לא נגד הנחת תפילי�  :גל�גיא ב�

' מחלקי� קלטות של אמנו� יצחק וה� מזמיני� ילדי� בכתה י. תפילי� ש�

שאמונת� האידיאולוגית הדתית לא מגובשת דיה לבוא לסמינרי� של 

בעיני, זה ליברליז� דתי ובעיני זה . התחזקות וזה בעיני מיסיונריות

  . מיסיונריות

  )צועקי� ומדברי� ביחד(

  . ש� יו� שישי אחד כמו שאני עברתי ותדע ומה ה� עושי� ש�תעבור  :גל�גיא ב�

  .אני עובר :חמו�יהודה ב�

  . על הכיפק  :גל�גיא ב�

  

גיא ב� גל מורדת מסדר היו� ההצעה לסדר , בהסכמת מגיש ההצעה: 319' החלטה מס

ומועברת לדיו� בוועדה בראשותו ) רוכלי�(סבא �בדבר תיקו� חוק עזר לכפר

  .  �ד יעקב אוחיו"של עו

4     .   �  2006/86/אישור פרוטוקול ועדת כספי� מיו

. 6/8 אישור פרוטוקול ועדת כספי� מיו� 4סעי& . תודה רבה, בבקשה: חמו�יהודה ב�

תודה ? אפשר לעלות את זה להצבעה, א� אי�.  זה הזמ��הערות , שאלות

  .תודה. פה אחד של הנוכחי�? אפשר לאשר את זה פה אחד. רבה

  

  ב" המצ2006/86/פרוטוקול ועדת הכספי� מיו� מחליטי� לאשר     :032'  מסהחלטה
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פיקוח על (סבא �וחוק עזר לכפר) העמדת רכב וחנייתו(סבא �תיקו� חוק עזר לכפר  .   6

�  ):כלבי

  .קר� קדמי בבקשה. 6אנחנו עוברי� לסעי&  :חמו�יהודה ב�

נושא העמדת רכב . וקי העזריש פה שני תיקוני� לח. קר� תעזור לי א� צרי,  :איי� יוניא�

אני אעשה את זה טלגרפית וא� יש . וחנייתו ונושא פיקוח על הכלבי�

 שקלי� לשעת חניה 4.5בס, הכל אנחנו מעמידי� את הסכו� על . שאלות

אנחנו רוצי� . שהוא מקביל לרשויות אחרות באר( ובאזור פחות או יותר

, א ישלמו מחציתסב�ללכת למצב שג� קיי� בחלק מהמקומות שתושבי כפר

, רצינו לתת שעה חינ�, בדקנו את האפשרויות. חמישי� אחוז מהסכו�

קחו את הרציו של הפארק שתושבי . ג� פה זה מגיע מהרציו. שעתיי� חינ�

זה . זה קיי� בערי� כאלה ואחרות. סבא לא ישלמו ותושבי חו( ישלמו�כפר

בקשי� להגיע זה ההצעה הראשונה שאנחנו מ. סבא�זה לא היה בכפר, שינוי

  .לאישור

  . סבא בפרט�הנושא השני של פיקוח על כלבי� זו צרת מדינה בכלל ובכפר  

  .סבא לא יותר מערי� אחרות�כפר, לא :חמו�יהודה ב�

הקנס . כמו כול�, אנחנו באזובי�. אנחנו בכלל. אמרתי בכלל ובפרט  :אייל יוניא�

ואנחנו רוצי� . וברעננה ג� מעלי� אות. 690, א� אני זוכר נכו�, בהרצליה

אנחנו ממליצי� . לעלות אותו לא בשביל הכס& כי זה לא העניי� הכספי

  .  שקלי�690 �להעלות את זה ל

וזה המקו� במשפט אחד לומר שדיברנו על זה בתחילת הקדנציה . תודה :חמו�יהודה ב�

להטיב ע� התושבי� לחצי מהעלות של החניה וזה המקו� שאנחנו עושי� את 

  .בבקשה גיא. ר מכ� רינהלאח, גיא. זה

אני חושב שג� א� הקנס המקסימלי היה . לעניי� הכלבי� אני בהחלט בעד  :גל�גיא ב�

א� , רק כמו כל דבר. מתיר יותר היה צרי, ללכת על התקרה הגבוהה ביותר

ועל , אי� אכיפה בצד העניי� אז תקבע ג� קנס של אל& שקל זה לא יעזור ל,

לו של ראש העיר כמחזיק תיק איכות הדבר הזה אמו� מי שיושב לשמא
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  . הסביבה

  .מי שיושב לשמאלו ואמור להיות יד ימינו  :אייל יוניא�

כמו שראינו , במוב� הזה. אני חושב ששניכ� אפשר להגדיר אתכ� כיד ימינו  :גל�גיא ב�

אני בטוח שג� במישור , באמת שינויי� פוזיטיביי� באג& איכות הסביבה

. לא הקקי. תואיל לעדכ� אותנו על היקפי הדוחות, בני, אולי מעת לעת. הזה

דווקא מכל הסיעה כברה הגיש הצעה לסדר לשקיות צואה לכלבי� ככה 

שלפני שאתה מרעי& בדיחות על הנושא מסתבר שזה אפילו מעניי� חלק 

אבל מעת לעת תואיל לעדכ� את חברי המועצה על היק& . מחברי המועצה

  .� על עישו� במקו� ציבוריג, לא רק לגבי זה, הדוחות שנרשמי�

  . יגיע מצב שנעשה שולח� החתלה לכלבי� :חמו�יהודה ב�

אדוני , לגבי החניה. זה לגבי חוק העזר לעניי� הכלבי�, יש הרבה חרא בעיר  :גל�גיא ב�

הג� שאני בעד קביעת דיפרנציציה בי� תושבי העיר באופ� שמקלה . ל"המנכ

 על פי ההצעה לשנות את חוק את� מציעי�, עליה� ומקשה על תושבי החו(

 2.25 � שקלי� לעלות ל2העזר העירוני שהתערי& המוצע בו היו� עומד על 

אני ברשותכ� רוצה .  פי שניי� לתושבי חו(4.5 �לשעה לתושבי העיר ו

 שהוגש 2005 בנובמבר 28להקריא לכ� מה שקרה מבקר העירייה בדוח 

אחד מפרקי הדוח . חניהלסוגיה הספציפית שנוגעת לדמי הגבייה של שעות ה

שלו התייחס לסוגיית החניה בעיר והחלק השלישי ספציפית התייחס לסוגיית 

  :2005החניוני� הציבוריי� בתשלו� וכ, כתב המבקר בנובמבר 

שזה החוק שבגינו אנחנו עוסקי� (על פי חוק עזר עירוני העמדת רכב וחנייתו "  

יחד ע� . ח לשעה" ש2ד על התשלו� עבור שעת חניה בחניו� ציבורי עומ) היו�

זאת הביקורת מצאה כי בעת עריכת הביקורת התשלו� בפועל בחניוני� 

מה שכל אחד מכ� יצטר, , אגב, שזה( שקלי� לשעה 3הציבוריי� עומד על 

על ). בחניוני� העירוניי� בתשלו�, לשלשל למדח� א� הוא יחנה היו� בעיר

עליית המדד ) כשנתיי�שזה לפני  (2004פי חישוב שערכה הביקורת במאי 

הסתכמה בעליה של כחצי ) שהוא מתייחס אליה(המצטברת בשבע שני� אלה 

.  שקלי�2.5תערי& החניה לשעה היה לכל היותר , משמע. שקל לשעת חניה
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הביקורת לא מצאה ולא הומצא לה כל מסמ, המאשר את העלאת התערי& 

לביקורת לא , יתר על כ�.  שקלי�3 �לשעת חניה בחניוני� הציבוריי� ל

הביקורת רואה ממצא זה . הומצא כל מסמ, המציי� את מועד שינוי התערי&

לדעת הביקורת העלאת תערי& החניה ללא החלטה נאותה . בחומרה יתירה

  ".של הגורמי� המוסמכי� לא תקינה

: ל החברה הכלכלית שעדיי� מכה� בתפקידו"על הדברי� האלה הגיב מנכ  

. 1997 חניה צמוד למדד החל מחודש נובמבר על פי חוק העזר מחיר, כידוע"

.  שקלי�2.35תערי& החניה הוא ) 2005נכו� לאז נובמבר (בחישוב נכו� להיו� 

  ".לפיכ, המלצתי לתק� את חוק העזר

שתי , אבל שאלתי בעיקר אליכ�. וטוב שכ,, וזה אכ� מה שאנחנו עושי� כא�  

כפי שציי� , ועלעד כמה הגבייה שנעשתה בפ: גבירותי היועצות המשפטיות

 שקלי� לשעה הייתה 3של ס, של , המבקר שהיא אקט חמור לצור, העניי�

 שקלי� בכל פרק הזמ� 3והא� לצור, העניי� כל תושב ששלשל . גבייה חוקית

ונגיד והיא לא חוקית הא� . הזה מבלי שחוק העזר שונה היה אקט תקי�

  ? העירייה חשופה לתביעות

  )מדברי� ביחד(

יש לי פה חוק עזר ששחור על גבי לב� אומר שהסמכות ?  זה להוכיחמה  :גל�גיא ב�

העירייה גבתה ? אפשר לסיי� בבקשה.  שקלי�2החוקית של, הייתה לגבות 

, זה פתח אולי לתביעות ייצוגיות.  שקלי�3בפועל באמצעות החברה כלכלית 

פתח לביקורת אחרי שהמבקר לפני למעלה משנה התריע שהעירייה שגתה 

  . לא סיימתי. זה עניי� אחד. איחור ניכר באי� לתק� את המצבואנחנו ב

  ...בעקבות הדוח. הדוח יצא. לא איחור ניכר  :אייל יוניא�

התשובה ניתנה לפני למעלה משנה ומאז לא תוק� שו� , קוד� כל עוד פע�  :גל�גיא ב�

  . דבר חו( ממה שהיו� מנסי� לעשות

ג� .  רצינית וג� משפטית מכ�לפני שאני מקבל תשובה קצת יותר, הדבר השני  

צרי, ג� לזה , שעל פניו זה דבר שנראה לי חיובי, א� יוצאי� ע� דיפרנציציה

 אל& כמוני הולכי� לשל� אחרי 60סבא ועוד �א� אני כתושב כפר. להיער,
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 אגורות ואד� מכל 25 � שקלי� ו2שהחוק הזה ייכנס לתוק& אחרי התיקו� 

על פי איזה ? י, יזהו את הרכב שלוא.  שקלי�4.5ישוב מחו( לעיר ישל� 

  ,את המדבקה הזאת. שהיא מדבקה

  .יענו ל,. זה מוב�: חמו�יהודה ב�

א� לא היית מקבל שיחה היית מבי� . זה נושא אחר. זה לא מוב�, זה לא מוב�  :גל�גיא ב�

צרי, , צרי, להבחי� בי� רכבי� של שני אנשי�. שאני מדבר על סוגיה אחרת

י, ליצור דיפרנציציה באמצעי התשלו� האחרי� צר, לחלק את המדבקות

  . פארק שזה התשלו� ובאמצעות המכשיר הסוללרי�שזה האיזי

  . הדברי� נבדקו  :אייל יוניא�

 3אני רוצה תשובה משפטית לעניי� הגביה של . אז אני רוצה לקבל תשובה  :גל�גיא ב�

  .שקלי� שלטעמי נעשתה בצורה מאד בעייתית כפי שהמבקר ציי�

  .בבקשה רינה :חמו�ב�יהודה 

  לגבי העלאת הקנס  :רינה פז

  ?תשובה משפטית אי אפשר לקבל עכשיו  :גל�גיא ב�

  .עכשיו רינה: חמו�יהודה ב�

  .היו�, אבל הערב. מאה אחוז  :גל�גיא ב�

מאחר . לגבי השעת חניה. לגבי העלאת הקנס לגבי הכלבי� אני מקבלת  :רינה פז

 2.5 � שקלי� או ל2 �כדאי לעגל או לאני חושבת ש. והמדח� לא מחזיר עודפי�

אנחנו התלוננו בזמנו .  זה בלבול שכל10 � אגורות ו5כי להתחיל ע� . שקלי�

 5יש ל, , אתה יכול לבוא. ותושבי� רבי� שהמדח� לא מחזיר עוד& בכלל

א� אנחנו כבר , אז לכ�.  שקלי� ולא מקבל עוד&5אתה משלשל , שקלי�

זה כבר ,  שקלי�2.5עגל או כלפי מטה או הולכי� לתק� את החוק אז כדאי ל

  . שקלי� שלא היינו צריכי� לשל�3 �פחות מ

  .אבינוע� בבקשה ולאחר מכ� בני :חמו�יהודה ב�

אנחנו צריכי� , לא מספיק לנפנ& בקנסות. בנושא הכלבי�. שתי הערות: אבינוע� גרנות

לא , ההעמות, אני ג� שלחתי ל,. לעשות פעולה גדולה מאד של חינו, והסברה

זו . אביב�סט של� של העמותה שעוסקת בזה בתל, יודע א� קבלת את זה
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  ,עמותה שעושה את זה בהתנדבות ומתו, ג�

  .ככה קמה ההסתדרות, התנדבות :חמו�יהודה ב�

מה שאני רוצה . א� היא תגיע לממדי� של ההסתדרות זה יעזור לנו, בסדר: אבינוע� גרנות

, שא כמו בעלי חיי� וחינו, לבעלי חיי�בכלל כל דבר אבל בעיקר בנו, להגיד

זה לא מספיק לעלות את הקנס שזה קנס מאד כבד מה שאנחנו הולכי� 

וה� לא תמיד משתלטי� על הכלבי� , ויש המו� בעלי כלבי�, לעשות פה

אלא צרי, לעבוד הרבה על חינו, והסברה ולא רק חוקי עזר עירוניי� . שלה�

, בעד הגבלת הכלבי�, שאני בעד החוקלמרות . זה דבר אחד. שמגבילי� אות�

, זה דבר אחד. אבל צרי, לחנ, את בעלי הכלבי� אי, להתנהג ע� החיה

זה חלק מדבר של . כמו שעושי� במחזור ככה לעשות, ולספק לה� ג� את ה

זה כמו שאתה יודע שצרי, לעצור באור אדו� ועוד הרבה דברי� . מחזור

חינו, האוכלוסייה ,  של חינו,יש פעולה. ולא לזרוק אשפה ברחוב, אחרי�

כמו . אני מדבר על הסברה וחינו,. אתה מדבר פה על אכיפה. וחינו, ילדי�

פעולות הסברה לנהיגה . שעושי� פעולות הסברה נגד סמי� ונגד אלכוהול

. וזה בא בשילוט וזה בא בהסברה וזה בא בעיתונות. בוודאי, בוודאי, מונעת

דווקא בגלל שמדובר פה בטיפול . ברהצרי, להגביר את ההס, אז אני אומר

  .דווקא בגלל זה יש פה מקו� להסברה, בחיות

בהערה השנייה אני מצטר& עוד יותר בתוק& למה ? אפשר את ההערה השנייה  

זה מטרד למי שרוצה , זה פשוט לא פרקטי.  אגורות25 �שאמרה רינה לגבי ה

  .צרי, לעשות חניה בשקלי� עגולי�. לחנות

  .בבקשה. בני ולאחר מכ� שמעו� ונעבור להצבעה. תודה :חמו�יהודה ב�

, צרי, לחנ, את האנשי� לכיוו� אחר. אני חושב שצרי, להוריד את המדחני�  :בני כברה

היו� יש אפשרות לשל� . פארק ולכיוו� של הניידי��לכיוו� של האיזי

ואני . באמצעות מכשיר נייד כ, שכל הנושא של המדחני� אי� בעיה אמיתית

ג� א� נפתור את הבעיה בשלב הנוכחי הבעיה הזו תתעורר אחרי חצי , אומר

  . תשנה את הסכומי�, כי ההצמדה הזאת למדד היא תהווה בעיה. שנה

  )מדברי� ביחד(
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 2 �כדי לתק� את העוולה שנעשתה קוד� לדעתי צרי, לחלק את הסכומי� ל  :בני כברה

  . דבר סביר שקלי� זה4 � שקלי� ו2. זה דבר אחד,  שקלי�4 �שקלי� ו

  . תהיה פה ירידת הכנסות שהיא לא תוכל לשאת  :אייל יוניא�

  .ירידת הכנסה, מה נעשה  :בני כברה

  . 2.5 � ו5תעשו   :אייל יוניא�

  . 2.5אתה לא יכול   :בני כברה

  . בכל מקרה הצמדת המדד משנה את הסכומי�  :אייל יוניא�

לפחות , קורת של המבקראני יותר מוטרד מדוח הבי. אני אומר דבר אחד  :בני כברה

אתה דיברת על הסקת , אייל. אני חושב שהדוח חמור מאד. ממה שקראת

אני לא מבי� איזה לקחי� הוסקו כא� מעבר לזה . על הפקת לקחי�, מסקנות

הפקת לקחי� במקרה הזה . אני מתק� את חוק העזר. קיי.או: שאתה אומר

ח על עצמו אחריות הייתה צריכה או נזיפה או לא יודע מה לאותו אד� שלק

  .כזאת

  .קבלנו ירושה? אני אנזו& בו, מה. זה לפני תקופתנו  :אייל יוניא�

  .זה לא דודו ד�, ע� כל הכבוד, סליחה. אני לא יודע  :בני כברה

  )מדברי� ביחד(

  . זה ירושה שהוא קבל, זה לא בתקופתו  :אייל יוניא�

 הקנס הוא כבד מאד ואני אני מסכי� את, שהסכו�. לגבי הנושא של הכלבי�  :בני כברה

  .רוצה להציע

  .הלוואי והייתי יכול לעשות עוד? סכו� כבד: חמו�יהודה ב�

  .הוא כבד  :בני כברה

  )מדברי� ביחד וצועקי�(

  ,אז לצואת כלבי� במדרכה שאני עובר,  זה לנסוע ע� דיבורית750  :אייל יוניא�

  . זה מפגע תברואתי: חמו�יהודה ב�

  )מדברי� ביחד(

  .תודה בני. זה אפילו לא בעיה של איכות סביבה. זה מפגע תברואתי, אבינוע�: חמו�יהודה ב�

כשראש . התפרצת לדברי� שלי אז אי, אני יכול לדבר, מתפרצי�. לא סיימתי  :בני כברה
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. אני בכל אופ� עומד על דעתי. עיר מתפר( לדברי� שלי אני לא יכול לדבר

ולמרות זאת אני . כבד, נמו,לא , בוא נאמר, מדובר בכל אופ� בסכו� שהוא

זה לא . וכא� הבעיה העיקרית, שימו לב, ג� א� הייתי מכפיל אותו, אומר

, דקה, רגע. ואני כבר אומר את זה. ע� כל הכבוד, בהכרח יגדיל את ההכנסות

אני אספר , אתה יודע מה. בחיי,, תהיה קצת ע� המציאות, שנייה, רגע, דקה

הוא מדבר על , א מדבר עליו הוא בצדקכל הסיפור שהו. ל, מה הבעיה כא�

השאלה המרכזית היא שאלה . אי, אתה מגיע בכל אופ�. השאלה החינוכית

  .חינוכית

  )מדברי� וצועקי�(

, אתה יודע מה. מכוו� שרמת הפיקוח הלכה וקטנה ג� האנשי� התחכמו  :בני כברה

ו אבל חלק גדול מהאנשי� אנחנ. אנשי� היו� הולכי� ע� שקיות ניילו� ביד

אנשי� כנראה . כי ה� מסתכלי� רגע א� יש פיקוח, לא מרימי�, מסתכלי�

ולכ� אני אומר שיש פה ? בסדר. לא אוהבי� ג� ע� השקית להרי� את הקקי

אני , יש תזוזה, מצד שני. אני רוצה להגיד ל,, אני לא מתפלא. בעיה אמיתית

למרות . קויש תזוזה בעניי� הזה ואנשי� כ� מיישרי� . לא אומר שאי� תזוזה

שיש בגובה הקנס כדי לשנות ,  שקל660 �מי שיחשוב שה, זאת אני אומר

  .זה לא זה,  תשכחו�במשהו את החינו, של התושבי� 

  . תודה רבה :חמו�יהודה ב�

זה . בסו& הרחוב שלי יש ש� דשא כזה גדול ויפה. יש לי צרה צרורה  :שמעו� פר(

  .תפזר אבני� שמה. ש�אי אפשר לדרו, על הדשא . השירותי� של הכלבי�

  )מדברי� ביחד(

עד שמשרד . קוד� כל זה צרי, ללכת ממשרד הפני�. הוא צודק אבינוע�  :אייל יוניא�

צודק אבינוע� . אני מקווה שזה יהיה בקדנציה הזאת, הפני� יאשר את זה

  . שברגע שזה יעלה צרי, לעשות לזה קמפיי� חינוכי

מישהי . השאלה של גיא לא קבלה תשובה מכ�. נעלה את זה בועדת חינו, :חמו�יהודה ב�

  ?קר�, מכ�

  .אנחנו נלמד את זה. אני לא מכירה את החוק  :קר� קדמי
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על סמ, מה שאמרתי את לא מסוגלת לתת לי חות . למדו את הדוח כבר שנה  :גל�גיא ב�

בכל . אני מבקש משהו מוסמ,? דעת משפטית בעל פה בדבר חוקיות הגבייה

  .פטי של העירייהאני לא היוע( המש, זאת

  . יועצי� משפטיי� ה� לומדי� לפני שה� מדברי�  :אייל יוניא�

בראיה של אד� שהוא לא משפט� על פניו נראה לי . חלילה לי מלהקשות  :גל�גיא ב�

  .שהעירייה עשתה פה מעשה חמור

היא אמרה שא� היית מבקש את דוח המבקר לפני כ� לדו� בו היא הייתה  :חמו�יהודה ב�

אני ? מה הבעיה. אז היא תלמד אותו והיא תית� ל, תשובה. ובהמכינה תש

פארק אז יש �שבעקבות ההכנסה של האיזי, יכול לומר לכ� רק דבר אחד

הרבה פחות תלונות ממה שהיה בעבר בנושא של העודפי� , פחות תלונות

ואני מאמי� שזה עניי� של זמ� שכל הנושא של השיפורי� . כאלה ואחרי�

פארק וג� הכל רק יטיבו �ג� האיזי. נסות כבר הצעות חדשותנכ, הטכנולוגיי�

  .ויקלו על כל התושבי�

א� המבקר התריע לפני שנה על העניי� . ע� כל הכבוד אני מבקש עוד הערה  :גל�גיא ב�

 לי אי� �ל להגיד שזה מצרי, את עדכו� חוק העזר "הזה וכל מה שהיה למנכ

מונה על יישו� של רביזיה אמו� אחרי כזו תשובה בחברה הכלכלית שהיא א

ע� , עוד יותר מורכבת שמחייבת יצירת הבחנה בי� תושבי� לשאינ� תושבי�

אני , אז בסדר. צרי, להבחי� בי� התושבי� לאלה שאינ� תושבי�. מדבקות

זה קשור כי זה מעיד על אוזלת יד . אני מניח שהחוק הזה יעבור. אצביע נגד

  . של פיקוח אלמנטרי

דווקא אתה מה . היה פה דיו� במועצה. נו מקבלי� את מה שאתה אומראנח  :אייל יוניא�

  .שאתה אומר שכ� צרי, להיות חוק העזר על אחת כמה וכמה

זה על , את הדוח הזה, התקופה שאליעזר הביא את הביקורת. תקשיב טוב :חמו�יהודה ב�

  .2004 עד 1997

 ולא 1997 �� לא היו לא במדחני. אדוני ראש העיר,  לא היו מדחני�1997 �ב  :גל�גיא ב�

  . שקלי�3 ולכ� ג� לא גבו בגי� חניה 2000 � ולא ב1998 �ב

 שינינו פה איזה 2003מדצמבר . 2003אנחנו נכנסנו לפה בדצמבר . ת� לי רגע: חמו�יהודה ב�



35  14/08/06    ה מ� המניי�מועצ

זה . חלק מהדברי� מגיעי� ג� מהפרוזדור של המבקר. גר� וחצי בהתנהלות

. זה לא ביו� אחד ולא ביומיי�.  חודשי�דנו על זה מספר, הגיע לשולח� שלנו

? אז מה לא בסדר פה. לשינוי חוק העזר, לשינוי, ולכ� זה מגיע עכשיו לדיו�

  .לא מצליח להגיע לסו& דעת,, אני לא מבי�? מה לא בסדר פה. אני לא מבי�

  .תעלה את זה להצבעה  :אייל יוניא�

  ?ההערה שלי לגבי הסכו�, מה לגבי הסכו�  :רינה פז

  .זה מתעדכ� כל שנה במדד ולכ� בכל מקרה הסכומי� לא יישארו עגולי�  :יוניא�אייל 

זה , כמו שאת יודעת ואמרת קוד�, ברגע שזה יאושר במשרד הפני�, רינה :חמו�יהודה ב�

  .ייקח איזה יו� וחצי

פארק ויש את �יש את האיזי. היו� יש. בעבר לא היו שימושי� חלופיי�  : אייל יוניא�

ג� , אנחנו כל הזמ� מחפשי� עוד ועוד. ש קמפיי� עכשיוהסלולרי שג� י

  .מחפשי� לראות א� אפשר לקבל עוד& עגול וג� מחפשי� עוד ועוד אמצעי�

אני עכשיו . רק בתור אמצעי מונע שלא תהיה עוד פע� בכייה לדורות, אגב  :גל�גיא ב�

רואה בסעי& האגרות שאנחנו מעדכני� רק את הנושא של החניה לשעה שיש 

ה בעד ניהול מקו� חניה פרטי לכל דונ� שזה בעיקרו� שכירות חודשית אגר

על פי עמוד הבית של החברה הכלכלית ה� לא גובי� רק מאה . של החניה

 שקלי� לחודש 200שקל לחודש עבור מקו� חניה אחד בחניו� מוגדר אלא 

אז לצור, העניי� יכול . זה לא מעוג� בחוק העזר. בעבור כל החניוני� כול�

  .כדאי שתבדקו את זה, אני לא יודע. יות שג� בזה יש בעיהלה

. סעי& האגרות הוא הסעי& האחרו� בחוק העזר שאנחנו באי� לתק� אותו  

 שקלי� 2במקו� . אנחנו מתקני� בו סעי& ספציפי שנוגע לשעת החניה לשעה

אחד מה� מתייחס . סעיפי� נוספי�, יש סעי& נוס&.  לזה4.5 � לתושב ו2.25

 שקלי� לחודש עבור מה שה� מגדירי� אגרה בעד ניהול 100ל לתשלו� ש

. הכוונה היא לשכירות של מקו� חניה חודשית. מקו� חניה פרטי לכל דונ�

 שקלי� מוכרת לכל מבקש מקו� 100החברה הכלכלית תמורה סכו� של 

בשונה ממה . חניה פרטי לצור, העניי� בשכירות לכל דורש בחניו� מוגדר

 על פי עמוד הבית שבידי שהוצאתי מאתר האינטרנט של ,שכתוב בחוק העזר
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.  שקלי� עבור כל החניוני� בעיר200יש אפשרות ג� לשל� , החברה הכלכלית

אז שלא נהיה עוד חצי שנה עוד פע� במצב . אבל לזה אי� ביטוי בחוק העזר

  .שצרי, לתק� את הדוחות

פה אחד של ? 6 סעי& הא� אפשר לאשר את. תודה על ההערה של,, גיא: חמו�יהודה ב�

  . אושר פה אחד. תודה רבה? אפשר לאשר פה אחד. הנוכחי�

  

העמדת רכב (סבא �פה אחד את תיקו� חוק העזר לכפרמאשרי�   :321'  מסהחלטה

  .המצור( לפרוטוקול) פיקוח על כלבי�( סבא�וחוק עזר לכפר) וחנייתו

  

מנוחה "ירייה ובי� שינוי החלטת מועצה באופ� שתתאפשר התקשרות ישירה בי� הע  .7

  :לצור& מת� אישור קבורה בשטח בי� העלמי� החדש" נכונה

  ? הכל מוב�. שאלות, הערות. 7סעי&  :חמו�יהודה ב�

? זה המבט הקשוח של,. יש לי כמה וכמה מילי� בהקשר.  אני מבקש7סעי&   :גל�גיא ב�

אני צרי, פרשנות לשפת ? זה המבט המהורהר של,? זה המבטח המאיי� של,

  . & של,גו

  .הלאה גיא, בבקשה :חמו�יהודה ב�

 נוגע לעמותה שאני מניח שבשלב הזה 7סעי& , חברי המועצה, ברשותכ�  :גל�גיא ב�

ג� אתה . שמעו� פר( ידידי, כולל אתה, כולכ� יודעי� שאני יושב ראש שלה

אני מניח שבשלב , בכל מקרה. נתיבי רבי עקיבא? נכו�, יושב ראש של עמותה

אני כחבר מועצת עיר , חדש הרבה שג� אני וג� העירייה פנינוהזה אני לא מ

, ר העמותה והעירייה באמצעות היועצת המשפטית שזה הרגע יצאה"וכיו

אחרי . לועדה למניעת ניגודי ענייני� שבמקרה מבקר העירייה הוא ג� חבר בה

של הועדה לתכנו� ובנייה על , שהתקיי� דיו� בועדת המשנה לתכנו� במליאה

תי ובה הודגשתי שאני עשוי להימצא במצב של ניגוד ענייני� והפציר פי בקש

אני לא . בי לא אחת ראש העיר והיועצת המשפטית להימנע מלהשתת& בדיו�

  .קבלתי את עמדת�

  .וסירבת :חמו�יהודה ב�
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עמדתי על זכותי . סירבתי ולא קבלתי את עמדת� זה במילו� שלי אותו דבר  :גל�גיא ב�

, לא אתה ניהלת אלא הסג� של,, אגב, שאת הדיו�, עשיתילהשתת& בדיו� וכ, 

בסיכומו של דבר פנתה היועצת . כי אתה הלכת לעוד איזה אירוע חשוב

או על פי שיקול , ראש העיר, אני מניח במצוות,, המשפטית של העירייה

. וג� אני פניתי, לועדה למניעת ניגודי ענייני�, דעתה המקצועי האוטונומי

אני . ה שכשפוני� בגינו של אד� אז לפחות יודיעו לו על כ,הייתי מצפ, אגב

שמעתי לא מהעירייה על הפנייה כי פניתי במקביל ג� אני ולמדתי מהועדה 

  .עצמה שהעירייה פנתה

  .אני יכול לומר שלא דיברתי חצי מילה ע� קר� :חמו�יהודה ב�

ייה פנתה לועדה אז העיר. אני לא מייחס את זה ל,, אני לא מייחס את זה ל,  :גל�גיא ב�

אני מנחש שאני לא אהיה חבר המועצה . אני חושב שטוב תעשה העירייה

האחרו� שהעירייה תצטר, לפנות לערכאות כאלה ואחרות בגי� פעילות� של 

למדתי רק שבוע שעבר שהעירייה ביוזמת מישהו הגישה . חברי המועצה

 זה ג� הוא למד את. תלונה במשטרה נגד יושב ראש המועצה הדתית

אולי במקרי� לא חמורי� כמו שלכאורה . מהמשטרה ולא מהעירייה

אבל כשהעירייה מגישה תלונה למשטרה על מישהו או פונה , מייחסי� לי

א� זה מעניי� , אני ג� נתתי תצהיר בבית משפט עבור בכור וקני�... לועדה

  .אבל זה לא הנושא כרגע. אות,

  .בסדר גמור: חמו�יהודה ב�

יש לי פה . ג� אני וג� היועצת המשפטית בש� העירייה פנינו, פו של עניי�לגו  :גל�גיא ב�

  ,וחוות הדעת מאד ברורה והיא אומרת, א� זה מעניי� אתכ�, את חות הדעת

  .בחיי,. נו, לעצ� העניי� :חמו�יהודה ב�

תצטר, להשלי� באיזה שהוא שלב ע� הזכות לחבר מועצה לדבר עד עשר   :גל�גיא ב�

  .ג� א� יש ל, חתונה באותו ערב, �דקות בנושא מסוי

  .תהיה ענייני, מה יש לי חתונה :חמו�יהודה ב�

השורה . אבל ככל שתקטע אותי זה מקשה עלי, אני מאד משתדל להיות ענייני  :גל�גיא ב�

התחתונה של הועדה למניעת ניגודי ענייני� הייתה שאני לא אוכל לקחת חלק 
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אבל . קחת חלק בהצבעות עד עכשיול, אגב, כפי שנמנעתי, בדיו� ולא בהצבעה

אני רוצה לגופו של עניי� כ� לסבר את אוזנכ� כי יש לי את הזכות להציג את 

  .את הזכות הזאת עמדתי עליה ואכ� היא ניתנה לי, הדברי� בפתח הדיו�

את� מתבקשי� למעשה לאשר את מה שהוגדר כשינוי החלטת מועצה באופ�   

לצור, מת� ' מנוחה נכונה'ה ובי� שתתאפשר התקשרות ישירה בי� העיריי

זה בא בעצ� לתק� הצעה . אישור קבורה בשטח בית העלמי� החדש

תינת� זכות , מהקדנציה הקודמת שלפיה דובר על כ, שתהיה התקשרות

כעמותה שמייצגת את האינטרסי� של קבורה אזרחית לקבל ' מנוחה נכונה'ל

אבל מת� השטח . שטח בבית העלמי� על פי החוק לקבורה אזרחית חלופית

. לבי� חברה קדישא' מנוחה נכונה'הזה מותנה בהגעה של הסכ� בי� עמותת 

, כאמור, ויתקנו אותי אלה שבאי� אחרי, הואיל ופני הדברי� היו� ה� כאלה

, שחברה קדישא לא הצליחה למצות, אני לא אוכל לקחת חלק בדיו� אחר כ,

בדבר הסדרי� שלה לגבי שו� משא ומת� ע� העירייה , נגדיר את זה בעדינות

שמייצגת את האינטרס האזרחי הייתה ' מנוחה נכונה'. בית העלמי� העתידי

ולכ� כדי לשחרר אותנו ואת . למעשה שבויה בידי חברה קדישא במוב� הזה

החובה שמוטלת ג� על העירייה לאפשר קבורה אזרחית על פי חוק את� 

  .מתנדרשי� היו� למעשה לתק� את ההחלטה מהקדנציה הקוד

  . הפתיח של, היה בסדר. אתה התפרצת לדלת פתוחה  :בני כברה

�אני מבקש לייחס את ההבהרה של הסעי& הזה לגיא ב�, רבותי העיתונאיות :חמו�יהודה ב�

  .זה מה שהוא מבקש, גל

למי שלא בקי בפרטי� , בני, אני בס, הכל מדגי� למי שלא בקי בתמונה  :גל�גיא ב�

זה הדבר היחידי . ד על זכותי לשאת את הדברי�ואני עומ... ואל תיקח. כמו,

  ?ג� את זה אתה רוצה לקחת. שאפשרו לי לעשות

  .אבל לא צרי, להציג את הנושא  :בני כברה

אז אני יכול ? אתה מבי� את זה. אני לא יכול להשתת& בדיו�, לא, לא, לא  :גל�גיא ב�

. ייני�לשאת את הדברי� ראשו� ואז אני נאל( לצאת מהחדר בגלל ניגוד ענ

ואז ישלימו אותי , ג� א� מאד קשה ל,, אז תאפשר לי להגיד כמה משפטי�



39  14/08/06    ה מ� המניי�מועצ

  .ומה שאתה רק רוצה, יתקנו אותי, במידת הצור,

  )מדברי� ביחד(

אני לא , חברי� יקרי�. אני רוצה להדגיש ככה. אני עוד לא סיימתי את דברי  :גל�גיא ב�

שאני היושב ' כונהמנוחה נ'עמותת , העמותה הזאת. אנא מכ�, סיימתי לדבר

יש לה את כל ההצדקי� הציבוריי� והחוקיי� . 2001ראש שלה קיימת משנת 

הגור� . לספק את הפתרונות של קבורה אזרחית בבית העלמי� החדש שיקו�

והתחלה דה ' מנוחה נכונה'שמעכב באופ� מעשי את מסירת הקרקע לידי 

חוסר הגעה סבא הוא �פקטו של קבוצה אזרחית בבית העלמי� החדש בכפר

מה שמנע מזה לקרות עד עכשיו זה . להסכ� בי� העמותה לבי� העירייה

. ההחלטה הקודמת שכאמור מלכדה אותנו בהגעה להסכ� ע� חברה קדישא

. ההצעה שאני מקווה שתתקבל על ידכ� היו� תשחרר אותנו מהצור, הזה

  , אני אצטר, לקיי� הסכ� ע� העירייה, אדוני ראש העיר, אני מאד מקווה

  ?יש ל, כס& לממ�? אתה תקבל חינ� את זה  :בני כברה

אני בניגוד לחברה קדישא מכיר בעובדה . הכל צרי, לשאת ולתת, חס וחלילה  :גל�גיא ב�

שהעירייה השקיעה באמצעות ועדת הכספי� ומכספה השקעות תשתיתיות 

וכל מי שטוע� לחזקה על אותו בית עלמי� צרי, לשל� ולהגיע . בבית העלמי�

, בני, אני כבר אומר ל, ומרגיע אות,. י� ע� העירייה על אות� נקודותלהסדר

יש לה את הגיבוי הכלכלי והכספי למנהל את המשא ' מנוחה נכונה'שעמותת 

הגור� היחיד שמעכב מחר בבוקר את . ומת� הזה ובמידת הצור, לעמוד בו

היכולת שלנו לספק פתרו� קבורה אזרחי זה חוסר הגעה להסכ� ע� עיריית 

יש לו ... בצדק או שלא בצדק, אז כמו שהעירייה מיהרה להאשי�. סבא�כפר

כמו שהעירייה . וג� עוד מעט הסכ� העברה ע� המוסד לביטוח לאומי

 אני �האשימה בצדק או שלא בצדק את חברה קדישא כמי שמושכת זמ� 

מקווה שמה שחברה קדישא לכאורה עשתה לעירייה לא תעשה העירייה 

  .'מנוחה נכונה'ל

אני מזכיר ל, שבישיבה ההקמה של , וג� ל, ראש העיר, ואני מודיע לכ�  

אני שמח שאני משעשע אות, אבל זה . העמותה באסיפה הכללית הראשונה
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. הגעת כחבר מועצה כי הזמנתי את כל חברי המועצה, היית ש�. נושא רציני

ואני מניח שבעצ� ההגעה . וג� היה ש� יעקב אוחיו� וג� הייתה רינה פז

שלכ� לאותו דיו� זה אומר שלכל הפחות הנושא עניי� אתכ� והכרת� 

וכראש עיר יש ל, חובה . בחשיבות האלמנטרית של אספקת שירותי קבורה

לספק פתרונות קבורה לא רק לתושבי� הדתיי� והמסורתיי� 

  והאורתודוכסיי� אלא

  )מדברי� ביחד וצועקי�(

.  היו� לא יכול לספק פתרונות קבורהאבל אני, אתה בעד, אני מתנצל, בני  :גל�גיא ב�

  אשה שהתקשרה אלי השבוע , אני מודיע ל,, ויש לי

  )מדברי� וצועקי�(

  אני לא מסוגל כראש עמותה לקבורה אזרחית  :גל�גיא ב�

ה� רוצות להספיק את . תסתובב, תעשה לי טובה. אני מנהל את הדיו� כא� :חמו�יהודה ב�

  .סתכל עלימה אתה מ, תסתכל אליה�. הכתיבה של,

אני אדבר ע� כל . כמו של, יש דוברת אני צרי, לדברר את הדברי� של,  :גל�גיא ב�

  ...עיתונאי כמה שאני רוצה

  ?מה אתה רוצה? מה אתה רוצה :חמו�יהודה ב�

אני מבקש מכ� לקבל החלטה ברוח , אני מבקש מכ� לקבל את ההצעה  :גל�גיא ב�

, אדוני ראש העיר,  של,אני מזכיר ל, את החובה. הניסוח שהתקבל כא�

ומהטעמי� שנימקת שה� צריכי� להיות . לספק פתרונות קבורה אזרחיי�

ואני כופר ביחס שחברה קדישא מקבלת . מיידיי� ולצור, העניי� מחר בבוקר

כי במבח� התוצאה . וג� הטענות הקשות שהעירייה משמיעה כלפי, מהעירייה

ואי, שלא . אי� ש�חברה קדישא קוברת במתח� החדש וקבורה אזרחית 

ואני יודע , ואני לא מייחס ל, זדו�, אדוני ראש העיר, תהפו, את הדברי�

שחברה קדישא עשתה לא מעט להטוטי� ע� העירייה בניהול משא ומת� 

כי כמי שאמור לספק . אבל במבח� התוצאה את נכשלת. בחוסר תו� לב

וכסית אפשר לקבור קבורה דתית אורתוד, פתרונות קבורה לכל התושבי�

  . בבית העלמי� החדש ועדיי� לא נית� לקבור בה קבורה אזרחית
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. לפני שאתה אומר לי לצאת אני גוזר על עצמי לצאת ואני אחזור בסו& הדיו�  

  .תודה על ההקשבה

  ?אפשר להעמיד את זה להצבעה. תודה הרבה :חמו�יהודה ב�

טי� שמה בשביל מה א� לא יהיה קליינ. צרי, להגביל את זה לשנה, יהודה  :שמעו� פר(

  ...הוא צרי,

היינו בקבורה בהתחלה שעשו . אני אגיד ל, בנושא של הקליינטי�, שמעו� :חמו�יהודה ב�

:  הוא אמר לו? מה זה: אז בא איזה אד� אחד ואמר לרב. קומותיי�

? וא� אני רוצה למטה: רואה קומות, הוא מסתכל. קומותיי� זה על פי הלכה

תקריא את , בבקשה. אל תדאג, היו קליינטי�י. תזדרז: אז הרב אומר לו

  .החלטה

סבא בכל הנוגע לקיו� החלטות �היות ובשל התנהגותה של חברת קדישא כפר  :אייל יוניא�

מועצת העיר בקשר ע� בית העלמי� החדש במזרח העיר עד כה טר� נחת� 

סבא �הסכ� המסדיר את מערכת היחסי� ע� חברת קדישא לבי� עיריית כפר

היות וההסכ� כאמור כלל לא קרוב לידי חתימה .  העלמי� החדשבנוגע לבית

והיות , בשל התניות בלתי סבירות שמציבה חברת קדישא חדשות לבקרי�

 קובעות כי 2002 ביוני 5 ומיו� 2002 באפריל 10והחלטת מועצת העיר מיו� 

 תיעשה באמצעות חברה סבא�כפר' מנוחה נכונה'ההתקשרות אל מול עמותת 

  .קדישא

מנועה העירייה , ע� חברה קדישא, כאמור, פיכ, כל עוד לא נחת� הסכ�ול  

המעונינת לקבור בבית העלמי� החדש ' מנוחה נכונה'מלהסדיר את יחסיה ע� 

 10 מחליטה מועצת העיר לתק� את החלטותיה מיו� ,בקבורה אזרחית

באופ� ' מנוחה נכונה' בכל הנוגע לעמותת 2002 ביוני 5 ומיו� 2002באפריל 

בהסכ� ' מנוחה נכונה'סבא תהיה רשאית להתקשר ע� עמותת �יריית כפרשע

. בנושא בית העלמי� החדש במזרח העיר ישירות ולא באמצעות חברת קדישא

ועיריית ' מנוחה נכונה'והכל לצור, הסדרת מערכת היחסי� שבי� עמותת 

תוכל להתחיל לקבור א& היא בבית ' מנוחה נכונה'סבא על מנת שעמותת �כפר

  .למי� החדש בקבורה אזרחיתהע



42  14/08/06    ה מ� המניי�מועצ

כל זה של , א� עושי� את ההסכ� ע� חברת קדישא. אני רוצה לשאול שאלה  :רינה פז

  ,א� זה טהרה וע� כל הדברי� מסביב, הקבורה

  .אי� טהרה ש�  :בני כברה

  ?אז איפה הטהרה  :רינה פז

על פי , רינה, זה ינוהל על פיה� על פי החוק. לא הבנתי את השאלה של, :חמו�יהודה ב�

  .האמונה שלה�

  . ובהסכ� ה� יצטרכו ג� לשל�, הול� להיחת� את� הסכ�  :אייל יוניא�

  .בבקשה, בוקי. הוא אמר את זה, זה ברור :חמו�יהודה ב�

הא� אפשר בכלל לעג� באיזה . גיא התייחס לזריזות ההחלטה והמימוש שלה  :יש'בוקי צ

? כלו לקבורשהיא התייחסות למש, הזמ� עד לקבלת ההחלטה עד שה� יו

  ?בעוד חצי שנה, בעוד חודש, הא� זה בעוד שבוע

יש מישור אחד שאנחנו לא יכולי� להתקשר את� בכלל בגלל החלטת מועצה   :אייל יוניא�

המישור הבא . בעצ� ההחלטה של המועצה אז המישור הזה נפתר. 2002 �מ

 צרי, עכשיו לתכנ� ש� כדי לאפשר לה� בכלל לקבור. הוא המישור התכנוני

עכשיו אנחנו עובדי� על הקטע . ש� כי בתי הקברות צריכי� להיות נפרדי�

גיא יודע את זה ג� והנציגי� האחרי� יודעי� את זה כי ה� בקשר . התכנוני

המישור השלישי הוא . ע� הארגו� וה� רואי� את ההתקדמות התכנונית

צרי, לחתו� את� הסכ� שבי� היתר ה� יצטרכו לשל� חלק . המישור החוזי

  . זה הכל. מההוצאות שהעירייה עמדה בה� כפי שחברת קדישא לא עושה

תודה , פה אחד? הא� אפשר לאשר על פי נוסח ההחלטה שאייל הקריא. תודה :חמו�יהודה ב�

  . רבה
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  :מחליטי� פה אחד כדלקמ�  :223'  מסהחלטה

כל הנוגע לקיו� סבא ב�היות ובשל התנהגותה של חברת קדישא כפר                        

 �המעונינת לקבור בבית ' מנוחה נכונה'החלטות מלהסדיר את יחסיה ע

מחליטה מועצת העיר לתק� את החלטותיה , העלמי� החדש בקבורה אזרחית

 �' מנוחה נכונה' בכל הנוגע לעמותת 2002 ביוני 5 ומיו� 2002 באפריל 10מיו

מנוחה  'סבא תהיה רשאית להתקשר ע� עמותת�באופ� שעיריית כפר

בהסכ� בנושא בית העלמי� החדש במזרח העיר ישירות ולא ' נכונה

   .   באמצעות חברת קדישא

�מנועה העירייה , ע� חברה קדישא, כאמור,                          ולפיכ& כל עוד לא נחת� הסכ

 �המעונינת לקבור בבית העלמי� ' מנוחה נכונה'מלהסדיר את יחסיה ע

מחליטה מועצת העיר לתק� את החלטותיה מיו� , תהחדש בקבורה אזרחי

' מנוחה נכונה' בכל הנוגע לעמותת 2002 ביוני 5 ומיו� 2002 באפריל 10

מנוחה 'סבא תהיה רשאית להתקשר ע� עמותת �באופ� שעיריית כפר

בהסכ� בנושא בית העלמי� החדש במזרח העיר ישירות ולא ' נכונה

ת מערכת היחסי� שבי� עמותת והכל לצור& הסדר. באמצעות חברת קדישא

תוכל ' מנוחה נכונה'סבא על מנת שעמותת �ועיריית כפר' מנוחה נכונה'

  . להתחיל לקבור א( היא בבית העלמי� החדש בקבורה אזרחית

  

  : אישור הקצאת קרקע�" עזרת אחי�"בית כנסת .    9

  ". עזרת אחי�" בית כנסת  :חמו�יהודה ב�

: אמר, בא אד� טע� לאפליה.  שיושב בבית מגורי� פרטימדובר בבית כנסת  :אייל יוניא�

אני מבקש להקצות , זו קרקע שלי פרטית, העירייה מקצה לבתי כנסת אחרי�

בדיוק לי יש שטח חו� שמנכשי� בו עשבי� כל היו� וזורקי� בו פסולת . לי

  .זה הכל. נעשית פה הצרכה של בית כנסת קיי�. בניי�

  .רינה בבקשה. תודה?  לאשר את זה פה אחדאפשר. תודה רבה :חמו�יהודה ב�

  .זה לא בית כנסת חדש, הסברתי את כל הזה  :אייל יוניא�

הרי יש ג� מספר בתי ,  בתי כנסת שהיו100 בתי כנסת או 95יש הרי מתו,   :רינה פז
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הא� המצב של . אמנ� יש מני� אבל לקבוצה קטנה. כנסת שה� בתו, בתי�

אני לא ? הוא לקבוצה קטנה, ומרי�כמו שאת� א, בית הכנסת הזה הפרטי

א� עד עכשיו זה היה בבית פרטי לקבוצה קטנה . יודעת כמה אנשי� באי�

  ? של אנשי� אז מה אנחנו הולכי� עכשיו להקצות קרקע

  . אתה מכיר את זה, בני  :אייל יוניא�

  .עובדה שזה אצלו בבית. ברצינות  :רינה פז

  .5האמוראי�   :אייל יוניא�

  .ר הועדה שאישרה את ההקצאה"אבל אתה יו, מכירבני   :גל�גיא ב�

  ?אני יודע כמה התפללו ש� עכשיו  :אייל יוניא�

בעליה יש כמה . כי בדר, כלל בבתי� פרטיי� זה באמת מספר אנשי� מועט  :רינה פז

כא� כתוב שליד . אני מתכוונת ברצינות. בשיכו� ותיקי� יש כמה, בתי כנסת

  . טח חו�הבית שלו באמוראי� להקצות קרקע ש

בזמנו כשבדקנו זה בית כנסת . אני יכול לבדוק אותו, אי� לי את הנתו�, רינה  :אייל יוניא�

  .1950שקיי� משנת 

הקצאת הקרקע היא לא רחוקה מש� וזה מיועד לבער, ארבעי� , רינה:חמו�יהודה ב�

  . שלא נכנסי� לבית פרטי, וזה לא כמה בודדי�, חמישי� מתפללי�

  )מדברי� ביחד(

. זה צפו& לה� מאד, ה� לא יכולי� להרחיב באותו מקו� את בית הכנסת  :כברהבני 

והניסיו� שלה� להגיש תוכניות ולהרחיב באותו מבנה פרטי נתקל בקשיי� 

  .לכ� לא היה מנוס אלא לצאת למקו� אחר. של השכני�

  .זה באותו מקו�. אבל אתה אומר שזה ממש קרוב  :רינה פז

כרגע בית הכנסת מתפקד בבית , פה מדובר, תביני, לא. זה לא באותו מקו�  :בני כברה

ברגע שהוא , הדו שלו. פרטי שהוא בתו, מבנה בתו, אזור שיש לו ג� דו שלו

ברגע שהוא שמע שה� רוצי� להרחיב את בית . ה� הגישו תוכניות, שמע

ה� ניסו אפילו לחבור לבית , אגב. ואז לא הייתה ברירה. הכנסת התנגדו

  .לא מדובר בעשרה מתפללי�. תדרכנסת אחר ולא הס

ויש בית כנסת עכשיו שהול, ' נחלת אחי�'יש בית כנסת . אני קוראת פה, רגע  :רינה פז
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  . 'עזרת אחי�'לקו� 

  .עדיי� קיי�  :בני כברה

אבל . אני יודעת שהוא קיי�, אני יודעת לקרוא, את� לא נותני� לי לסיי�  :רינה פז

 1950בית כנסת הפועל מאז שנת יובהר כי מדובר ב: תראה מה שכתוב פה

זאת אומרת .  אשר על קרקע שיועדה הנה מגורי�6במבנה ברחוב אמוראי� 

עמותת בית הכנסת . ייעודה מגורי� והוא עשה בית כנסת, שזה הבית שלו

' נחלת אחי�'בית כנסת , הגיעה להסכמה כתובה ע� נציגי בית הכנסת הסמו,

מהמיקו� הנוכחי אל סמו, לבית יעבור ' עזרת אחי�'אז לפיו בית הכנסת 

  .זאת אומרת שיהיו שני בתי כנסת. 'נחלת אחי�'כנסת 

  .זה לא הצרכה. לא במקו�, בסמו,  :גל�גיא ב�

לא נית� לחבר . דקה, רגע, תקשיבו טוב. לא נית� לאחד את שני בתי הכנסת  :בני כברה

.  שוני�זה בנוסחי�, אני אגיד ל, למה. 'עזרת אחי�'ל' נחלת אחי�'אפילו בי� 

זה , אי� חיבור. אלה מתפללי� בנוסח בלאדי, זה מתפלל בנוסח שאבי

  'נחלת אחי�'הואיל ו, הואיל ומדובר בחלקת קרקע גדולה, ולכ�. תימני�

שני : הוא אמר? מה אתה לוקח את,, אתה הול, לאי בודד: שאלו פע� תימני :חמו�יהודה ב�

לשני בחיי� אני לא : ומרהוא א? למה שניי�, אתה הול, לאי בודד. בתי כנסת

  .אכנס

אי� שו� בעיה להקצות לו באותו . דומני, יש דונ� אדמה ש�' נחלת אחי�'ב  :בני כברה

זה לא שאנחנו . באותה קרקע שממילא היא מיועדת לבית כנסת, קטע

  .הולכי� להקצות קרקע אחרת לגמרי

  ?אתה מכיר אות�, בני  :רינה פז

שהיא , רק הקצאת קרקע בלבד. ג� בחיבור,  הזהאני ניסיתי לעזור בעניי�  :בני כברה

  . ממילא אי� ל, מה לעשות ש�, יש ש� כבר בית כנסת. קיימת

  ?כמה קרקע מקבל הבית כנסת, בחצר של בית כנסת קיי�  :אייל יוניא�

  .את הדו של בית הכנסת, זה הכל, ה� בוני� דו, בצמוד. מחצית המקו�  :בני כברה

  ?אפשר להעיר הערה.  אדוני ראש העירייה?אפשר להעיר הערה  :גל�גיא ב�

  .הערה והצבעה, בבקשה :חמו�יהודה ב�
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וג� שמענו אותה במועצה הזאת כבר , הג� שהיא מצחיקה, הבדיחה של,  :גל�גיא ב�

אותי זה לא ... אולי ג�, אני לא הייתי בחלק מהדיו�, הערב פע� ראשונה. פע�

עה לסדר שדנו בה על אני הגשתי למועצה הזאת הצ. מה אני אעשה, מצחיק

ואישרנו הרכב של ועדה שאתה . אני מזכיר לכ�. תוכנית אב לבתי כנסת

כזה חשוב היה ל, הנושא שלא . נקבעת בגלל חשיבות העניי� לעמוד בראשה

וחבר . נתת לא& אחד אחר לרכז את הטיפול בו ולקחת את ההובלה על העניי�

, בני, א� אני זוכר, ג� אתהו. יואל ברו,, ואני אומר בכנות ידידי, בה ידידי

אדוני ראש , אתה מקשיב לי. וג� עבדכ� הנאמ� כי הוא הגיש את ההצעה

  ?העיר

  .שומע, שומע, כ�, כ� :חמו�יהודה ב�

ההחלטה על הקמת הועדה הזאת התקבלה בדיו� להצעה לסדר לפני למעלה   :גל�גיא ב�

עניי� הג� שתזכרתי אות, במכתבי� ב, מאז הועדה הזאת בראשות,. משנה

ל כי נעשי� "לא כונסה פע� אחת על פי תשובה שהתקבלה מהמנכ, הזה

בדיקות מקצועיות מקדימות באמצעות עורכת הדי� אילה זיו שהיא זו 

  .שמרכזת את הטיפול בהקצאות קרקע

לגבי , ריבונו של עול�, כמה זמ� לוקח לאסו& נתוני�. 1: אז אני שואל  

בלי בדיקות ובלי עבודה ,  נידרש פהעוד כמה פעמי� אנחנו. 2? הדברי� האלה

לאשר עוד , מסודרת ובלי שחברי המועצה אפילו יודעי� איפה המיקו� מדובר

על חשבו� שטחי� , אתה אומר הצרכה, שאני לא מבי�? ועוד בתי כנסת

  .ציבוריי�

  )מדברי� ביחד וצועקי�(

 משופעי� שטחי� חומי� אנחנו לא: ואני אומר ככה. אני יכול לנמק למה  :גל�גיא ב�

 אל& איש לפי 90 בתי כנסת לאוכלוסייה של 95, ולהבדיל. בה� עד בלי די

אנחנו עומדי� מעל הר& , פרמטר השוואתי שעוד הוכחתי בהצעה לסדר שלי

  . האזורי אפילו

  .הנתו� הזה לא נכו� :חמו�יהודה ב�

ובגלל א� כל עדה לא מצליחה בתו, עדתה היא להסתדר . ואני אומר עוד פע�  :גל�גיא ב�
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 אנחנו לא צריכי� �זה צוק העיתי� מחייב אות� להתפצל לעשרות בתי כנסת 

  . אנחנו לא צריכי� לתת יד לתופעה הזאת. לתת יד לתופעה הזאת

   :חמו�יהודה ב�

  הצבעה

 בוקי,  גרנותאבינוע�,  ברו,יואל,  פזרינה,  אברה�אריה,  ב� חמו יהודה:בעד

  .  כברה ובניש"צי

  גל�גיא ב� :נגד

  

  )ב"מצ ('עזרת אחי�' הקצאת קרקע לבית כנסת מחליטי� לאשר   :233'  מסלטההח

  

  : הקצאת קרקע לחמש שני��ת "מעו� יו� נעמ  .   10

תודה . ירי� את ידו? ת" מי בעד אישור הקצאת הקרקע לחמש שני� לנעמ :חמו�יהודה ב�

  .פה אחד של הנוכחי�. רבה

  )ב"מצ (ת" לחמש שני� למעו� יו� נעמ הקצאת קרקעמחליטי� לאשר    :243'  מסהחלטה

  

  :מ מקו� גזבר בעת העדרו"מר יעקב סנדרובי) כמ, הגזבר/מינוי ס  .   12

מינוי סג� הגזבר בהעדרו של הגזבר שתהיה לו .  מינוי סנדרובי( כסג�12סעי& : חמו�יהודה ב�

  . תודה רבה? פה אחד, כסג�, מ"כמ, זכות חתימה

מ מקו� הגזבר " סג� הגזבר מר יעקב סנדרובי) כמ את מחליטי� לאשר   :253'  מסהחלטה

  בעד העדרו

  

ל העירייה כחבר בועדת ההשקעות של קר� ההשתלמות של עובדי "אישור מינוי מנכ  .11

  :המדינה

  .אייל תצא. 11 סעי&  :חמו�יהודה ב�

  . אני יוצא בהצבעה? יש ל, שאלה אלי, 11לגבי סעי& ? יש ל, שאלה אלי  :אייל יוניא�

במכתב שאתה העברת . לא שאלה שהיא בחזקת שימוע חלילה או משהו  :גל�ב�גיא 

בנימוק טרחת לציי� שהחוק מאפשר קבלת שכר בגי� עבודה , לראש העיר
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. הקשורה להרצאות אול� אי� הדבר כ, לגבי חברות בדירקטוריו� זה או אחר

הא� מזה נית� להסיק שאתה עוסק במת� הרצאות או עסקת באיזה שהוא 

  ?ל"אז כהונת, כמנכשלב מ

  .צרי, אישור מועצה. אני לא פועל בניגוד לחוק, לא  :אייל יוניא�

  )אייל יוניא� עוזב את הישיבה(  

  ...ויישר כוח בדבר התרומה ל. תודה רבה  :גל�גיא ב�

  . כל הכבוד  :רינה פז

אני ג� כ� שמעתי את זה מאייל ומאד , מעבר לכ, שזה יית�, הכס& שייכנס :חמו�יהודה ב�

בהחלטה אנחנו מעבירי� את הכס& , מעבר לזה. מחתי והערכתי אותוש

' מלוא הטנא', 'הז� את הכל': לשלוש עמותות שעוסקות בנושא מזו� בעיר

זו החלטה שאייל ביקש אותי לפעול בנושא הזה ופעלתי מול . 'בית התבשיל'ו

  . העמותות

  .  בעניי� הזהיש בעיה משפטית. מבחינה משפטית יש ל, בעיה משפטית  :בני כברה

בא ב� אד� ורוצה לתרו� כס& צבוע . אני אגיד לכ� ג� למה, אני חלוק עליכ� :חמו�יהודה ב�

סבא � שקלי� לעיריית כפר100אני היו� רוצה לתרו� . סבא�לעיריית כפר

לא במקרה הזה ? ולא תרמו פה ולא נתנו פה. שיל, לטובת אירוח ילדי הצפו�

עכשיו יש לי מקרה שבא מישהו . ד מקרי�יש מיליו� ואח. או כ� במקרה הזה

  .רוצה לתרו� לכדורגל, ורוצה לתרו� רק לכדורגל

הוא . בתשלו�, לא במקרה שמבקשי� אישור מועצה לעבודה נוספת בתשלו�  :בני כברה

  . אני לא לוקח תשלו�: בא ואומר

  .תודה רבה? 11אישרנו את סעי& . בסדר גמור. קבלתי. קיי.או :חמו�יהודה ב�

  

עדת ההשקעות ול העירייה כחבר בו" מינויו של מנכ מחליטי� לאשר את:263'  מסההחלט

  .הרשויות המקומיותשל קר� ההשתלמות של 

  

  

 אייל יוניא�
 ל העירייה "מנכ

 יהודה ב� חמו 
 ראש העיר 
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