
1  30/11/06        מועצה שלא מן המניין

  סבא � עיריית כפר
  58/15�10/06' פרוטוקול מס

  30/11/06 ז"כסלו תשס'  ט,חמישימיו� , מ� המניי�שלא מישיבת מועצה 

�  ראש העיר  חמו�יהודה ב�  :משתתפי
  ראש העיר/ס  ד עמוס גבריאלי"עו

  ראש העיר/ס  בנימי� כברה
    משנה לראש העיר               ש"ר בוקי צי"ד

  חבר המועצה  �ח�משה אב�
  חבר המועצה  יה אברה�אר

  חבר המועצה  גיא ב� גל
  חבר המועצה  יואל ברו&

  חבר המועצה  ר אמיר גבע"ד
  חבר המועצה  יצחק יואל

  חבר המועצה  אריק לויטה
  חבר המועצה  אברה� מולה
  חבר המועצה  שמעו� פר'

  
  

�             ראש העיר/ ס  ד יעקב אוחיו�"עו                :חסרי

   משנה לראש העיר  � גולדמ�ר סימו"ד                  
   משנה לראש העיר                רינה פז    
     חבר המועצה  ד יפתח אלגוב"עו              
  חבר המועצה    אבינוע� גרנות                        
  חבר המועצה  אהרו� זיידנברגר "ד                        
    

                                           
  

�נוכחי:                      

  ל העירייה"מנכ  אייל יוניא�
  גזבר העירייה  חמו�אבי ב�

  מבקר העירייה  אליעזר פיירשטיי� 
  יועצת משפטית  ד בתיה ברא)"עו
  יועצת משפטית  קר� קדמיד "עו

  דוברת העירייה  לי ליבר
  ל"מנכ/ע  מיכל טל

   הגבייה אג)מנהלת  דבורה הררי
                ה  אג) הגבי    חגי עמרני                                        

               
      

  

  
           

  



2  30/11/06        מועצה שלא מן המניין

  

  סבא �עיריית כפר
  58/15�10/06. פרוטוקול מס

  60/11/30 ז"כסלו תשס'  ט,חמישימיו� , מ� המניי�שלא מישיבת מועצה 

  

�    :על סדר היו

1  . �  .2007 לשנת צו הארנונה � 19/11/06אישור פרוטוקול ועדת כספי� מיו



3  30/11/06        מועצה שלא מן המניין

 אני מכריז על פתיחת ישיבת המועצה שלא מ� .ערב טוב וברוכי� הבאי� :חמו�יהודה ב�

כפי שהכרזנו כבר כמה , לא נחרוג מ� המנהג. המניי� בנושא של צו הארנונה

אני שמח לארח כא� את מפקד תחנת . ועצהוכמה פעמי� בישיבות המ

השבוע היה . ואת מומי שמחלי� אותו, שי חז�, שכבר יצא,  היוצאהמשטרה

אני מקווה מאד שהש� של התחנה הזו ו, סבא�החלפת פיקוד בתחנת כפר

. במיוחד במערכת החינו�, יוחל� בהקד� כי הש� גור� לנו לא מעט לבעיות

ספר ילדי� שנחקרו לא פע� בשבועות האחרוני� היו מספר מקרי� שמ

כ� שאני מקווה מאד , סבא בתקשורת�ייחסו את זה לכפר, מישובי� אחרי�

  .שבקרוב ג� ישנו את ש� התחנה

שי פיקד על . התכנסנו היו� לומר תודה לשי. ה התכנסנו היו�אבל לא לז  

נוהגי� להביע , שי, ואנחנו. והוא עובר לתפקיד חדש, התחנה פה כמעט כשנה

אני חייב לציי� ששי היה זמי� לא רק . תודה והוקרה לאנשי� ששרתו אותנו

אני חושב שראוי לציי� את מידת הזמינות , לי אלא לרשות כמדיניות שלו

תמיד כשבאופ� אישי . סבא על ידי שי ופיקודיו�רות שנית� לעיר כפרוהשי

סיירנו לא פע� אחת יחד ע� אנשי . פניתי בטח ובטח היה את השיתו� המיידי

החלטתי להזמי� את שי להביע את התודה . יחד ע� השוטרי�, הביטחו� שלנו

 בש� תושבי העיר על ,בש� הנהלת העיר, ואת ההוקרה בש� חברי המועצה

   .לקד� בברכה חמה את מומישירות הנפלא וה

  ?מה הש� המלא של מומי  :גל�גיא ב�

  .שלו� בוריה  :דובר

מזה אתה יכול להבי� שעוד לא נפגשנו לישיבת עבודה וזה יקרה בשבוע : חמו�יהודה ב�

אבל אני מאחל ל� בהצלחה רבה ואי� לי ספק שג� שי וג� הפקודי� . הקרוב

 ואנחנו כרשות מקומית נעשה את כל שלאל ,של� יעזרו ל� להיקלט בתפקיד

ההצלחה של� היא , כי זה לא קלישאה, ידינו על מנת שתוכל להצליח בתפקיד

  .  באמת ההצלחה שלנו

לסג� ניצב שי חז� בהוקרה והערכה על .  "לשי השי. תשורה קטנה, מתנה, לשי  

� שיהיה ל". חמו ראש העיר�יהודה ב�, בברכה. תרומת� ועשיית� למע� העיר



4  30/11/06        מועצה שלא מן המניין

  . ג� ל� בהצלחה, מומי.  אחלה ובהצלחה

  :2007 לשנת אישור צו הארנונה.  1

למעשה קיימנו ישיבת ועדת . בנושא של צו הארנונה. נמשי� בסדר היו� :חמו�יהודה ב�

  . כספי� בנושא הארנונה

במידה ותהיינה שאלות , לאחר מכ�. דבורה הררי תית� סקירה ממש בקצרה

במידה ואייל או אבי או מי ? חמו לא פה� ב�אבי. או הרחבה על ידי אייל

בבקשה . ולאחר מכ� הערות ונרי� כוסית, מהנמצאי� פה ירצו להשלי�

  .דבורה

 אנחנו 2006את אישור צו המסי� לשנת ... מכוו� ש. מה יש לנו באישור הפע�  :דבורה הררי

, ותוספות שביקשנו,  וג�2007 � ו2006חוזרי� ומבקשי� לאשרר את צו 

 שטר� אושר בקשה 2006צו , כמו שנאמר.  2007חורגות לשנת תוספות 

  . לאשרור

אנחנו מבקשי� להוסי� סיווגי� חדשי� למפעלי תעשייה . 2                           נושא מספר 

  .  תעריפי� מדורגי�,  באופ� מדורג2007 �חדשי� שהתחילו לפעול החל מ

 של שטחי הקרקע בתחנות אנחנו מבקשי� בקשה חריגה לשינוי שיטת חישוב  

  . מבנה... מקרקע תפוסה ל. הדלק

 ו 2אנחנו מבקשי� להוסי� מספרי בתי� באזורי� של בתי� שנבנו באזורי�   

את� יודעי� שצו המסי� דורשת את טבלת הרחובות .  ולא מוגדרי� בצו3 –

ואת , שלא נכללו ברשימה, שני בתי� ש�, מסתבר שיש בית פה. והמספרי�

, 1998למעט אות� מבני� שנבנו ואוכלסו אחרי . קשי� להוסי�זה אנחנו מב

  .1שה� כמוב� מוגדרי� אזור 

, בחנו את זה. היה דיו� בנושא של בקשה להנחה בפטור נכס ריק למבנה  

מה התפתחות , 2003/4/5/6 �הבאנו בפני ועדת הכספי� ג� את המצב הנתו� מ

יש שישה חודשי� , כמו שאת� יודעי�.  מה הייתה המלצתנו, ההערכה הזאת

הבקשה הזאת לשינוי בתקנה .  אחוז50פטור לנכס ריק ועוד שישה חודשי� 

. וגיא ביקש להסיר אותה, להארכת הפטור על פי ועדת הכספי� לא התקבלה

  .  גיא הסיר אותה. הורדה ההצעה
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  .  בנושא של הנכסי� הריקי� :חמו�יהודה ב�

זה ג� , ורגת בתעשייה למפעלי� חדשי�הורדה מד, אבל כנגד אשרור, לא  :יא�אייל יונ

  . חשוב

  .בחינה מחודשת בשנה הבאה  :גל�גיא ב�

 ההתייקרות הנדרשת על פי 2007דיווחנו על תערי� הארנונה לשנת .  נכו�  :דבורה הררי

, וכמוב�.  אחוז על כל הצו2.73 של 2006הנוסחה שהוגדרה כבר בתקנות 

והיה דיו� פה בועדת , ומבצע מסי� ומסיימי� שמשרד הפני� הכריז אות

, לא להרי., סבא�כמוב� התקבלה המלצת ועדת הכספי� אי� כפר. הכספי�

  ...את ה

אני רוצה , א� יש שאלות מיוחדות. אנחנו נעשה עליו ריפינג. 2007זה צו   

בצו אות� קטעי� מושחרי� ה� אלה שאנחנו מבקשי� את . להפנות לצו

  .  שינויי�

, בניגוד לסיווגי משנה שיש לנו שטחי� גדולי�.   דלק עוד פע�על תחנות, רגע: עמוס גבריאלי

  ?הכל נחשב, בתחנות דלק כל מה שמוגדר פה כשטח המבנה

  .הכל מבנה  :דבורה הררי

  .אי� מצב של חלוקה משנית ועיקרית :עמוס גבריאלי

כל מה שנמצא מתחת למבנה הוגדר כמבנה תחנת דלק ויש לו תערי� , יש  :דבורה הררי

  .מה שנמצא מחו. למבנה הוא קרקע תפוסה על ידי תחנת דלקכל . מבנה

  .וזה תערי� מופחת :עמוס גבריאלי

אני חוזרת ומזכירה לכ� שאנחנו מדי שנה . שזה תערי� של קרקע מופחת  :דבורה הררי

  . מבקשי� העלאה בהתא� לתעריפי� המושווי� לסביבה

  .כל מה שמקורה נחשב מבנה :עמוס גבריאלי

  .המבנ  :דבורה הררי

  .ג� המשאבות שה� מקורות ה� מבנה :עמוס גבריאלי

  ,אבל כל מה שיש מעבר לזה בשוליי� ובצדדי�. מבנה  :דבורה הררי

  .  מה שמקורה מבנה, כל מה שמרוצ� לא מבנה :עמוס גבריאלי

  .הצו החדש מבקש להפו� את הקרקע התפוסה ג� למבנה  :בני כברה
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  .    �זה מה שאנחנו מבקשי. ג� למבנה  :דבורה הררי

  ?למבנה...  מה ה  :גל�גיא ב�

  . 180,  178היו� למבנה   :דבורה הררי

  . שקלי� תערי� למטר לשנה לתחנת דלק180  :גל�גיא ב�

  .נכו�  :דבורה הררי

המגמה היא .   תשאל בישובי� סמוכי�. תשאל, כמה בישובי� סמוכי�: חמו�יהודה ב�

  .  להשוות לפחות כמו הישובי� הסמוכי�

  .  � בצורה משמעותיתזה נמו  :דובר

  )מדברי� ביחד(

  . 220 �אל תשווה את זה ל  :אמיר גבע

  )מדברי� ביחד(

  .פשוט עיוות של שני�, זה עיוות של שני�  :אמיר גבע

  .אבל שני� אנחנו מנסי� לשנות את זה. נכו�  :דבורה הררי

הזאת לא צודק אלא הנקודה , אמיר, אתה צודק, המדיניות, המדיניות שלנו: חמו�יהודה ב�

  ,לצערנו, המדיניות של משרד הפני�. עלתה

  .טיפי� טיפי�  :אמיר גבע

, נגיד כמה שאתה רוצה, ע� מגורי� ה� נותני� ל� כמה שאתה רוצה תעלה: חמו�יהודה ב�

היו� הייתה לי . ע� עסקי� ה� עושי� מאד ביד קמוצה. לצור� המחשה

 למשל לא 2006 �ב. שיחה ע� השר וג� לאחר מכ� העוזר שלו התקשר אלי

ה� הבינו את זה , אבל לעומת זאת ה� הולכי�. נתנו לנו לצמצ� פערי� בכלל

 �ה� התחילו להפני� וב. כי בס� הכל הוא כמה חודשי� במשרד. באיחור מדי

  המועצה אנחנו יושבי� את� על תאחרי החלט,  יש לנו כבר ישיבה2007

  ,הנושא של

  .2007הארנונה של ה� הצהירו על גמישות רבה  בצו   :אייל יוניא�

  ,2007 �אנחנו מקווי� שב: חמו�יהודה ב�

  .  אחוז בתחנות דלק2  :אייל יוניא�

  .   עוד לא קבלתי אישור רשמי  :דבורה הררי
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  ?במטר מרובע? סבא מבנה�כמה מטרי� תחנות דלק יש בכפר :עמוס גבריאלי

  )מדברי� ביחד(

  .ארבעת אלפי� מטר  :דבורה הררי

  .פי� מטר מבנהארבעת אל :עמוס גבריאלי

  . ויש לפחות עוד ארבע  בקנה :חמו�יהודה ב�

  .   לתחנה380, 390בסביבות . תנסה לחלק לעשר  :אייל יוניא�

  .בגלל שהמס נמו� פותחי�  עוד תחנת דלק ועוד תחנת הדלק  :ח��משה אב�

  .א ברמה התכנונית אתה לא יכול להתנגד ג�"ולפי התמ  :אייל יוניא�

  ? שיקול דעת תכנוני לבלו� את זהאי� ל� שו�  :גל�גיא ב�

  .יש כ�  :אייל יוניא�

  )מדברי� ביחד(

סבא הוא מהגבוהי� �אתה מוכיח שהיחס בי� תושבי� לתחנות דלק בכפר  :גל�גיא ב�

  ?זה לא עילה להגיד שלא יכולי� לאשר, באר.

מבנה מגורי� , מספר מטרי�, קרי, א� הוא עומד בתנאי� לצור� קבלת היתר  :אייל יוניא�

  .  אתה לא יכול להגיד–עשייה ות

אז , אז, ביו� שיהיה מותר לפתוח אוטוטו בכל בניי� מגורי� באר. תחנת דלק :עמוס גבריאלי

  ...הכל יהיה

  )מדברי� ביחד(

  . דעת אי� לכ� שיקול, שני בעלי הו� זה התחנות הסוללריות ותחנות הדלק  :אייל יוניא�

  .  בבקשה, חברי�, שאלות :חמו�יהודה ב�

  )רי� ביחדמדב(

  .למרות שה� שייכי� לתחנת הדלק, למה המינימרקטי� הקטני�  :אריק לויטה

זה , ג� א� בבית המגורי� של� מישהו יפתח משרד. ארנונה זה לפי השימוש  :אייל יוניא�

יש קיוסק בתו� תחנת . אותו דבר פה. שהוא בבניי� מגורי� זה לא רלוונטי

  .  זה לפי השימוש, דלק

  .  הערות, שאלות, הלאה.  תודה רבה? חברי�, פשר לאשרא :חמו�יהודה ב�

  .מדברי� על חניות, חניו� מקורה  :שמעו� פר.
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  .  זה הכל פתוח, שו� דבר פה לא מקורה  :אייל יוניא�

  .גיא, בבקשה :חמו�יהודה ב�

שאלה אחרונה . אני כמו שבאמת נאמר השתכנעתי לגבי הדברי� האחרי�  :גל�גיא ב�

ואכ� נתת . הייתה לעניי� השטחי� המשותפי�,  אייל,ששאלתי בועדת כספי�

מבלי לחזור עוד פע� , אבל השאלה שלי הערב.  עדכו� כפי שציי� הפרוטוקול

 2000הרי העירייה בשנת . אבל במשפט שניי�, על ההשתלשלות באריכות

כהחלטת מדיניות קבעה שהיא מפחיתה את שיעור הארנונה לשטחי� 

שמשרד הפני� לא , כ� נאמר לנו, מתבררברצ� של כמה שני� . משותפי�

פשוט , ואני. אישר באופ� רשמי את ההפחתה בגי� אות� שטחי� משותפי�

 2000 בפברואר 15 �מכתב הבקשה של יצחק ולד מ, מסמכי� שאני בדקתי

לגברת אירית אלירז משרד הפני� בדבר אישור השינויי� בהיטל המסי� 

  :אמר ככה ביחס לשטחי� משותפי�

סבא מבצעת סקר מדידות נכסי� כולל ברחבי העיר כחלק � כפרעיריית"  

במהל� ביצוע המדידות התגלה . מתוכנית הבראה שסוכמה ע� משרד הפני�

כי יהיה זה מ� הצדק להשוות את אופ� חישוב שטח הבניי� המשמש למגורי� 

אי� לכלול בשטח הנכס שטחי� , הווה אומר. בבית משות� לבי� בית פרטי

חדרי אנרגיה וחניות המשמשות לצרכי חניה , חדרי גז, שפהכדוגמת חדרי א

שטחי� אלה אינ� קיימי� כלל בבתי� פרטיי� ולכ� נוצר עיוות באופ� . בפועל

מועצת העיר החליטה על .  חיוב� של תושבי� מסוימי� לעומת אחרי�

הקמת ועדת ארנונה שדנה בי� היתר בנושא זה והחליטה בשלב ראשו� לאמ. 

 שלא לחייב 2000 לקראת אישור היטל המסי� לשנת את הצעת הועדה

בשלב שני ולאחר שהסתיי� פרויקט .  בארנונה את השטחי� המוזכרי� לעיל

סקר המדידות והתקבלו נתוני המדידה המעודכני� תשקול ועדת הארנונה 

זאת לאור הנתוני� שהתקבלו ביצוע רפורמה מקיפה בהתא� למסי� של 

ר לקבל את ההמלצות הראשוניות של ועדת לכ� החליטה מועצת העי. הרשות

 �  ...".כדלקמ�' א6הארנונה ולהוסי� בהגדרה שטח יחידה סעי

. כולנו מביני� אותו, כולנו מכירי� אותו, הרציונל שעומד מאחורי, בקיצור  
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מעול� לא אמרת� שהדבר הזה לא מוצדק . אני מניח שג� מסכימי� לו

אה בי� בתי� משותפי� מבחינת העיקרו� של ליצור איזה שהיא השוו

  . לפרטיי�

  .כי זה לא רלוונטי, אני אישית לא נכנס לפרוזדור הזה  :אייל יוניא�

בהתייחס למכתב של ולד , ענה משרד הפני� בתארי�. זה רלוונטי במוב� הזה  :גל�גיא ב�

ובייגה , 10/10/2000, בשעתו היה חיי� רמו� שר הפני�, שחתו� על התשובה

אני רק קראתי את החלק ,  שביקשו עוד דברי�כמוב�. שוחט כשר אוצר

לדחות את החלטת המועצה : "אבל ביחס להעלאה החריגה ענה. הרלוונטי

  �כפי שנקבעה בצו המסי� להעלאה חריגה בשאר הנכסי� שלא פורטו בסעי

ואת המכתב , מי שלא ראה אותו, אני יכול להעביר פה את המכתב".  1

  .2000 �זה מ.  ר לי את זה אחר כ�רק א� אפשר להחזי. המקורי של ולד

לאור תשובת משרד , שא�, ויתקנו אותי היועצות המשפטיות, אני מסיק  

המקרה של ההנחה בהנחות . הפני� היא לא אישרה את ההעלאות החריגות

. היא למעשה הפחתה חריגה, על השטחי� המשותפי� היא לא העלאה חריגה

  .היא הפחתה

  . זה שינוי שיטה,זה ג� לא הפחתה  :אייל יוניא�

אבל א� אני קורא לגופה את התשובה של משרד הפני� ושר הפני� אני מסיק   :גל�גיא ב�

אי� שלא תקרא את , סובייקטיבית, מזה שלכאורה קטגורית אובייקטיבית

לא  נית� להסיק מהמכתב של משרד , בקריאה של הדיוט ולא של משפט�, זה

אלא א� כ� , לא סיימתי,  רגע,אלא א� כ�. הפני� שלא נית� היתר להפחתה

את� מחזיקי� בידכ� במסמ� אחר של משרד הפני� שאומר בצורה 

ולכ� , לא היית� צריכי� לתת אותה, ההפחתה הייתה לא חוקית: מפורשת

לכ� פעלה , כי מה שהוצג היה שזה היה יותר בכיוו� הזה.    עליכ� לגבות

הגישה .  שפעלההעירייה לגבות מחדש את תערי� השטחי� המשותפי� כפי

כי היא מתנגדת באופ� , כ� זה הוצג לנו, . בעניי� כדי להג� על עמדתה"בג

כי הנסיבות היו נסיבות קצת , עקרוני למציאות שנכפתה עליה כביכול

כולנו נבחרנו למועצה הזאת למציאות שלא משלמי� ארנונה על .  בעייתיות
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אני פה . לא חוקינאמר לנו שפתאו� התגלה שזה . שטחי� משותפי� דה פקטו

  . מציג מסמ� שמשרד הפני� אומר משהו טיפה אחר

  .משרד הפני� לא מתייחס לשאלה הזאת בכלל  :בני כברה

  .אייל ויהודה ובני וכל הנהלת העיירה, א� בתו� לב, אני אומר, ויותר מזה:         גל�גיא ב�

  .אני זוכר את הסיפור הזה, אני אומר ל�  :בני כברה

  .בני ויהודה וכל הנהלת העירייה, אייל  :גל�גיא ב�

  .המכתבי� האלה היו ידועי�, הנושא הזה נדו� בזמנו  :בני כברה

  ,א� העירייה  :גל�גיא ב�

  ,תקשיב רגע  :בני כברה

כשאני אסיי� יהיה מאד ברור . תענה לי אחר כ�. לא סיימתי, רגע, בני  :גל�גיא ב�

נל ציבורי נכו� א� הנהלת העירייה בתו� לב מאמינה שיש רציו. שסיימתי

במונחי� של הפחתת התערי� על שטחי� משותפי� הייתה צריכה להופיע 

 בקשה להפחתה על שטחי� משותפי� כפי 2007בבקשת הארנונה לשנת 

א� היא מאמינה שזה לא נכו� להפחית אז טוב עשתה שהיא . שהופיעה בעבר

רד יכול להיות שמש. אני אישית גורס שצריכה להופיע בקשה. לא הכניסה

יכול להיות שמשרד הפני� יגיד שלרשות בנסיבות , הפני� לא יאשר  אותה

א� אתה , אבל לבקש. המאד בעייתיות שנוצרו אי� סמכות לבקש אותה

כי ג� כשזה . ואני חושב שהרוב פה מאמי� שזה נכו�, מאמי� שזה דבר נכו�

ות א� ההסתייג. לכאורה המציאות נכפתה עלינו. היה קיי� לא פעלנו נגד זה

�אני כחבר אופוזיציה אשמח לתמו� , הזאת תתווס� והבקשה בפועל תצור

  .בצו הארנונה

קר� אז לא , יושבת כא� בתיה. גלוי וידוע, כמו שאמר בני, כל מה שאמרת  :אייל יוניא�

  . הייתה

  . אני רוצה להוסי�  :בני כברה

. נתחיל מהסו�בוא , מה שנעשה בזמנו. זה לא חדש. הדברי� האלה ידועי�  :אייל יוניא�

סבא הלכה לצעד הרבה יותר קיצוני מלבקש כל פע� לאשר את �עיריית כפר

  ,פע� ראשונה בהיסטוריה, . נגד משרד הפני�"לבג. הארנונה
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  .2007שמפעילי� אותו על   :גל�גיא ב�

לאשרר את הפטור על שטחי� . מבקשת לאשרר את הפטור, לא, לא  :אייל יוניא�

. 2006 �אושרר הפטור לתת לנו לחייב רק מולחילופי� א� לא י, משותפי�

תו� . 2005הנושא הזה פה לא עלה בהכנת הצו לשנת , סבא קבלה�עיריית כפר

כדי הכנת המסמכי� התברר לנו במסמכי� שבעצ� א� פע� לא אושר הנושא 

  .אתה תראה חלק מהמסמכי�. הזה של הפטור מהארנונה

  ?המועצהאפשר להעביר את העתק העתירה לחברי   :גל�גיא ב�

יש ג� חות דעת ארוכה מאד של בתיה של כל מה שאתה , אפשר יותר מזה. כ�  :אייל יוניא�

ולא רק את , מפרטת את כל השתלשלות הענייני� והמכתבי�, אומר

  .  המכתבי� האלה אלא ג� מכתבי� נוספי�

  .המכתב הזה לא רלוונטי  :דובר

עדת וללאה ענתבי בו, עדהו לולא רלוונטי כי אנחנו הלכנו ג� אחרי זה  :אייל יוניא�

ואז ה� הלכו ? מה הפרשנות שלכ�, אלה המסמכי�: ואמרנו לה, הארנונה

בכלל לא התייחסנו : והתשובה הייתה. בדקו בארכיו�.  והסתכלו בארכיו�

זה עניי� , סבא כי היא לא חוקית ולא בסמכותנו בכלל�לבקשה של עיריית כפר

  . פחתה חריגה ולא העלאה חריגהזה לא ה. אנחנו לא משני� חוק, של חוק

  .אני לא יודע א� זה התיאור הנכו�  :בני כברה

והדברי� האלה אז באו לידי . זה שינוי כשיטה וכמוהו כשינוי חוק, סליחה  :אייל יוניא�

ואז מועצת . ות דעת של בתיה שהייתה מונחת בפני חברי המועצהוביטוי בח

 אישור של הפטור או החליטה לבקש, ונכו� החליטה, העירייה החליטה

  .פי�תלחילופי� לתת סיווג נפרד לצו הארנונה להעלאה של אות� שטחי� משו

  .26של  :חמו�יהודה ב�

באופ� שא� אתה עולה מדרגה , הרי זה פרוגרסיבי המדרגות, כדי לא להקפי.  :אייל יוניא�

ולכ� זה היה פה בריבית דריבית ואנשי� . אז מהמטר הראשו� זה מעלה ל�

 שקלי� כאשר 26לכ� היו� כל שטח משות� משלמי� עליו . מי�היו משל

  .  שקלי�36סבא הוא �ממוצע המגורי� בכפר

 את הבקשה להפחתה 2007מה מונע ממ� היו� להגיש בבקשת הארנונה של   :גל�גיא ב�
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  ?על שטחי� משותפי�

  .בתיה תסביר ל�  :אייל יוניא�

  . אולי אתה נגד, בהנחה שאתה בעד  :גל�גיא ב�

  .המועצה החליטה שכ�, אני לא קובע  :יוניא�אייל 

  .ל"יש ל� עמדה כמנכ  :גל�גיא ב�

  .יש לי עמדה  :אייל יוניא�

הרוש� שאני . אני התרשמתי שראש העיר בעד הפחתה על שטחי� משותפי�  :גל�גיא ב�

  .הוא היה עקבי בעניי� הזה, קבלתי ממנו ג� כאופוזיציונר וג� כראש עיר

  בהחלטה .  וב, 2005בשנת . א, ה כפי שבאה לידי ביטוי בהחלטהעמדת המועצ  :אייל יוניא�

  .זה הכל, . היא חד משמעית לאשרר את הפטור"ללכת לבג  

אולי תבי� בדיוק מה , חסרי� ל� פה כמה מסמכי� שאתה צרי� לקרוא אות� :חמו�יהודה ב�

  .הייתה המדיניות

דא הוא היחיד שעומד התקנו� לאישור הפטור באמצעות הערו. המשפטי גרי  :גל�גיא ב�

בהנחה שהמועצה הזאת רוצה לצאת מגדרה למע� אישור הפחתת , בידי ה

הא� .  והיא רוצה למצות את כל הערוצי� שעומדי� לרשותה, הפטור הזה

מבחינה חוקית היא צריכה או יכולה להסתפק רק בערו. המשפטי שהיא 

ג� להביע את עמדתה הנחרצת בעד עיגו� הפטור יזמה אותו או שהיא יכולה 

�  ...על שטחי� משותפי� ג� באמצעות צירו

  ,כשבאנו למשרד הפני� אמרנו. בתיה תענה. אני לא משפט�  :אייל יוניא�

  .מקסימו� יגידו לכ� לא  :גל�גיא ב�

  .ההלי� שאת� פוני� לא רלוונטי. אמרו לנו כבר יותר מלא  :אייל יוניא�

  .תקשיב, יה בבקשהבת: חמו�יהודה ב�

�משרד הפני� יכול לאשר רק מה ש מפני. הנקודת מוצא נפסלה כא�, גיא  :בתיה ברא

כל , הואיל ויש חוק הסדרי� ואתה מנוע מלעשות שינויי�. שבמסגרת סמכותו

הרי שמדובר  כא� , השינויי� שאתה יכול לעשות ה� מינוריי� לחלוטי�

שאיננו בסמכותו של משרד שינוי שיטה זה דבר . בנושא של שינוי שיטה

וזאת כל הסיבה . ג� א� תחזור על זה, ג� א� תבקש את זה, הפני� לאשר
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הוא יכול . שמשרד הפני� בסופו של דבר הוא לא התייחס לנושא הזה

רק א� אתה מעלה , הורדה במקרי� מאד חריגי�, להתייחס להעלאה

ו ממש אביב הי�בתל. מתי משרד הפני� יכול לאשר הורדה. במישור אחר

הראו במגורי� שכא� מורידי� וכא� , לקחו את כל העיר. שינויי� מאד גדולי�

  .מעלי� ובאיזו� זה אותו הדבר

סבא היו ניסיונות כאלה לא רק לעניי� שטחי� משותפי� קונקרטיי� �                            בכפר

מפני שהייתה בקשה נוספת שאני חושבת שהיא מאד צודקת . לנושא הזה

אד נכונה ששטחי� משותפי� לא נגזרי� לפי אות� שטחי� שמוצמדי� ומ

א� הדירה של� קטנה יותר , חוק המקרקעי�. כמו בחוק המקרקעי�, לדירה

לצערנו חוק המסי� . באופ� אוטומטי החלק המשות� שצמוד לה הוא יחסי

סבא הייתה שהולכי� לפי �פקודת המסי� לעיריית כפר, כמו שהוא היה

ולפעמי� אתה יכול שיהיה ל� בית שתופס בשטח של . דיורמספר יחידות ה

, מאות שטחי� והרכוש המשות� שהיה צרי� להיות צמוד לו הוא באופ� יחסי

וג� אותה דירה שהיא . אבל מחלקי� את הבניי� לפי מספר יחידות הדיור

�  . אולי מטר וחצי או חדר וחצי מצמידי� לה את אותו גודל של רכוש משות

והבקשה , כי הייתה כא� מצוקה מאד קשה, מספר שני� בבקשהפנינו לפני   

  ,ואמרנו, הזאת בהחלט בקשה צודקת

  .אריה ואמיר, דר� אגב, זה היה בבית הפעמו� :חמו�יהודה ב�

�כי מתי שנפל הפור על חוק ההסדרי� במסגרת צו , זה לחוק המקרקעי�  :בתיה ברא

וות הזה נגרר אתנו והעי, סבא היה עיוות מסוי��הארנונה של עיריית כפר

ג� לכ� התשובה הייתה שיש כא� . לאור� שני� בצורה שממש לא הולמת

כ� שא� אנחנו נל� . היעדר סמכותו מבחינתו של השר לעשות את השינוי הזה

אבל אתה צרי� להיות , אתה יכול לבקש כל דבר, בצורה סיסטמטית

  .  מציאותי מה יכול השר לאשר ומה הוא מנוע מלאשר

הג� שמטווח , שנושאי� שה� עקרוניי� לה, בתיה, המועצה הזאת מוכיחה  :לג�גיא ב�

התמרו� שלה כמועצה וג� של  שר הפני� כגור� סטטוטורי שמאשר או לא 

למשל בנושא תחנות הדלק היא מבקשת דברי� . הנחות הוא מאד מצומצ�
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  .בידיעה שהסיכוי שה� יאושרו ה� נמוכי�

  .זה לא אותו דבר  :אייל יוניא�

א� המדיניות , עוד פע�, אני מקבל את הרוש�. לא אמרתי שזה אותו דבר  :גל� ב�גיא

האמיתית האותנטית פה היא שאת� בעד הפחתת הארנונה על שטחי� 

  ...משותפי� זה צרי� לקבל ביטוי ב

  .לפני שעמוס יגיד משהו אני אגיד ל� :חמו�יהודה ב�

  .ה יאושר ה� נכוני�לפי שיטת מצליח שלדבריי� הסיכויי� שז...  :גל�גיא ב�

אני אגיד ל� יותר . ועמוס אחרי, סליחה רגע בתיה, אני אגיד ל� יותר מזה :חמו�יהודה ב�

ביקשנו למשל . ביקשנו וג� כ� עוד לא הגיעה תשובה פורמלית, למשל. מזה

ביקשנו . אזור תעשייה בשביל לעודד, מסחר, שיפחיתו לנו בנושא של תעשייה

אני יכול להגיש , זאת אומרת. כ� לא אישרואת זה ג� , את זה פורמלית

למראית עי� אני . למראית עי� והמשחק פה זה לא למראית עי� ע� התושבי�

  .יכול להיות יותר פופולרי

  . זה כמו לפנות על קר� ספיר לועדת הארנונה  :אייל יוניא�

 4Xוצה  ואני רXאתה רוצה : ולבוא ולומר, אני יכול להיות יותר פופולרי: חמו�יהודה ב�

המדיניות . והסבירה ל� בתיה פה בצורה מאד ברורה. לתת כמתנה לתושב

ג� לאור מצבה , היו� של משרד הפני� לאור מצב� של הרשויות המקומיות

ואני , של הרשות המקומית שלנו שהיא לא הייתה כל כ� טוב לפני שלוש שני�

  .  שמח מאד שהדברי� קצת משתני�

היא אומרת שיש ל� סיכוי שיעשו ל� הפחתה . ברשות�, חרמשהו א... דווקא   :גל�גיא ב�

  . א� אתה מוכיח שזה תועלת של קיזוז

  )מדברי� ביחד(

  . נו באמת, ע� ועדת הנוער פה: ...חמו�יהודה ב�

  .שא� יש סיכוי בקונסטלציה מסוימת אז צרי� להראות את זה  :גל�גיא ב�

  ,ע� כל הכבוד, ליחהס.  עמוס בבקשה, עזוב, תודה. לא הבנת :חמו�יהודה ב�

  ...לא מדבר על הפחתה  :גל�גיא ב�

  .זה מתחיל להימאס עלי הישיבה הזאת. בוא נתחיל לסכ�, בבקשה עמוס :חמו�יהודה ב�
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הוא מבטא , אמיר תקשיב, צו הארנונה זה מכשיר פיננסי מדויק שמבטא: עמוס גבריאלי

ברי הוא לא אמנה שח, הוא לא נרטיבי. ערכי� מוחלטי� לרמה של חוק

העניי� הוא . המועצה פוני� לציבור הרחב כדי להראות כמה שה� סקסיי�

  . העניי� הוא כזה. ואני אומר את זה בקצרה, כזה

  )מדברי� ביחד(

חלקנו רוצי� להשיג את זה בדר� . כולנו רוצי� אותו דבר. העניי� הוא כזה :עמוס גבריאלי

יג את זה בדר� לא הראויה וחלקנו רוצי� להגיד לאחרי� שאנחנו רוצי� להש

אז אני מציע שהמועצה הזאת תתמקד בדר� הראויה ותעשה את מה . ראויה

צו , גיא, ואני אומר ל�.  שכול� צריכי� לעשות בדר� החוקית הנכונה

. הוא מבטא את האינטרסי�, הוא מבטא את הצרכי�, הארנונה הוא מצוי�

אני .  ע� אמיראני לא יודע מה, ל�, אסור לכ�, ולכ� אני חושב שאסור לכ�

אומר ל� שאסור ל� להתנגד לו כי נעדרת בו דקלרציה שהמשמעות שלה היא 

  .אפס מאופס מבחינה מעשית שכול� חושבי� כמו�

  .לאחר מכ� אריק, בני. תודה :חמו�יהודה ב�

היא לא . ההצעה הזאת היא מסוכנת. אני בס� הכל אתייחס במשפט אחד  :בני כברה

מבחינת המועצה משו� שהיא רק מעודדת היא לא טובה אפילו , מובילה

. אי� אפילו  סיכוי לממש אות�... ציפיות בציבור שאתה בעצ� לא יכול אפילו

זה שאני מצהיר שאני בעד ושאני יודע מראש , אתה שומע, זה שאני מצהיר

אני לא יודע א� מועצה צריכה . שממילא הסיכוי שזה יתקבל הוא אפסי

תחיל לעודד ציפיות אצל התושבי� שהנה לקבל על עצמה אחריות כזאת ולה

  .אנחנו הולכי� לעשות את זה

  .בבקשה, אריק :חמו�יהודה ב�

 2005 � וב2000 �במועצה ב. הגשת פעמיי�. בשורה התחתונה.  מילה אחת  :אייל יוניא�

זה לא : פעמיי� אמרו ל�. הגישה פעמיי� למשרד הפני� את הבקשה לאישור

  . זה השורה התחתונה של המצב. . ג�"ה בבגואת, זה לא רלוונטי, בסמכותנו

מהסקירה של בתיה אני הבנתי שזה לא בסמכות של . אני רציתי לשאול משהו  :אריק לויטה

בסמכות מי זה הדבר . בטוח שיש איזה מישהו שזה בסמכותו.  משרד הפני�
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  ?הזה

  .הכנסת, המחוקק  :אייל יוניא�

�, יש פסיקה חדשה. כבר הרבה שני�והוא יושב  על המדוכה , של המחוקק  :בתיה ברא

שבית משפט עליו� שאומר למחוקק להתחיל להתנער , אפילו מהשנה הזאת

ולקבוע חוקי� אחידי� כדי שלא תהיה כא� אפליה בי� רשות אחת לרשות 

  . אחרת

  ?...אז אי� יכול להיות שיש   :אריק לויטה

�אמרו שאי� יותר שו� בשנה מסוימת . כי חוק ההסדרי� זה משהו שקבע פריז  :בתיה ברא

 מסי� של שו� רשות אלא א� כ� יש אישור של השרי� ושיקולי� ושו� צ

ומאז לא חל , לרע, לטוב, זה הקפיא מצב מסוי�. לדברי� שה� בסמכות�

  .  שו� שינוי למעט שינויי� מינוריי� שהשרי� מאשרי�

  .איציק, בבקשה :חמו�יהודה ב�

 אחרי שאני הבנתי מהדיו� הזה כמו שהבנתי ,אני רק רוצה להציע לכולנו  :איציק יואל

ואני רוצה . התחרות בדיו� הזה זו תופעה ספינית.  והבנו שג� גיא מבי�, קוד�

או , לומר שאנחנו הולכי� להונות את הציבור א� אנחנו ניקח את ההחלטה

. החלטה שאני בעד הפחתה ואת� בעד העלאה על פי צו הארנונה, גיא, אתה

מפני שאנחנו יודעי� שבפועל זה לא יכול . מיתיתזה הונאת הציבור הא

, זה מצוי� לסיבוב אחד, לכ� תופעת הספיני� וכל הפופוליז� הזה. לקרות

. בואו נצביע וגמרנו כי אנחנו מביני� בדיוק מה קורה פה, מספיק סיבוב אחד

יש פה דעת , ...יש פה . את� לא משכנעי� משפטית? את� משכנעי� משפטית

  ...מר שואני או, ל"מנכ

  )מדברי� ביחד(

שאלות על . תשלי� את הישיבה על המועצה הדתית. שאלה אחרונה, חברי� :חמו�יהודה ב�

הכל , הכל תכניס', צבאות ה, 'חי�רחוב תל, ועדת הנוער, המועצה הדתית

  .  נו, יאללה, קוני�

  .  טובישני� יותר ' צבאות ה'אני יודע ששמוני� תושבי� שהגישו התנגדות על   :גל�גיא ב�

אני הגשתי ל� . חמו�מר יהודה ב�, אדוני ראש העירייה, אני רוצה לשאול  
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למרות שאתה בדר� כלל , לצערי, בשעתו מכתב שאמנ� לא טרחת לענות עליו

  .  כ� עונה

  )מדברי� ביחד(

יש לאחרונה בעניי� הזה איזה שהוא . סיווג ארנונה מיוחד לאגודות ספורט  :גל�גיא ב�

אולי דבורה . מדיניות האופרטיבית של מחלקת הגבייהב, אני חושב, שיפט

אני יודע לפחות על אגודת ספורט אחת . תוכל לסבר לנו את האוז� יותר

התבקשה לשל� , לאחרונה זה אומר בשנה האחרונה, שיחסית לאחרונה

בועד שברור שהיא לא עוסקת , תערי� ארנונה על פי דירוג של מסחר ועסקי�

ולא יצרו עבור� סיווג שלדעתי צרי� . לא בספורטלא במסחר ולא  בעסקי� א

אבל לכל הפחות לא לתת לה� לשל� לפי תערי� של , אולי סיווג מיוחד עבור�

אני לא מדבר על אצטדיו� ואני לא . אני יודע על לפחות אחת.  מסחר ועסקי�

  .  משרדי העמותה למשל. מדבר על המתק� ספורט

  )מדברי� ביחד(

  .עיר פה מבחינת הותק שלו אבל הוא מבי� בספורט יותר מכול�אריק הכי צ  :גל�גיא ב�

. אנחנו מסכימי� את הישיבה, חברי�. סליחה רגע, אריק. חברי�, תודה רבה :חמו�יהודה ב�

  .אני מבקש ברשותכ� לסכ� את הישיבה בכמה נקודות

כל אגודת , כל עמותת ספורט. גל�קוד� כל לגבי ההערה האחרונה של גיא ב�  

ה� רשאי� לבקש , מחויבי� מכוו� שאנחנו מקצי� לה� משרדי�ספורט ה� 

, ממליצי�, אנחנו בדר� כלל נעני�. בקשה לא מאתנו למשרד הפני�

אי� אמר ... רק שימלאו את ה, ולכ� אי� שו� בעיה. מצטרפי� להמלצות

  .  רק שיקנה כרטיס, שימלא טופס  הוא יזכה בלוטו, בבדיחה ע� הפרסי

  .וחלק לא... דות קבלו חלק מהאגו  :גל�גיא ב�

  , חברי�, חברי� :חמו�יהודה ב�

  .סעי� שוויוני לכול�. יהודה, זאת הטענה  :גל�גיא ב�

  .יש תשובה בדר�  :אייל יוניא�

  )מדברי� ביחד(

אני רוצה לומר כמה .  תבדוק את עצמ� לפני שאתה אומר את הדברי�, גיא :חמו�יהודה ב�
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בה הזו וקוד� כל לומר תודה אני רוצה ברשותכ� לסכ� את הישי.  מלי�

ונמצאת פה , לכל העובדי�, למנהל ההכנסות, לאג� הכספי�,  הגבייהאג�ל

אבל אני , ג� שרונה מאחור וג� חגי שהוא לא מקבל מאתנו את הלוקש

כמוב� לאבי ולכל עובדי . מרגיש שהוא עובד העירייה לכל דבר ועניי�

ג� , צועי שנמצא פהלכל הצוות המק. ל העירייה כמוב�"למנכ, הגזברות

. בלי יוצא מהכלל כול� הכינו ג� את צו הארנונה, אליעזר וכול�, קר�, בתיה

אבל קדמו , לפעמי� דומה שבישיבה אחת שתיי� אנחנו מסיימי� אותה

ועל כ� , ישיבות פנימיות אצלנו, הרבה מאד ישיבות הכנה מול משרד הפני�

  .תודה רבה

אני חושב שאנחנו אנשי . ."של הבגדבר שני לגבי ההערות של גיא בנושא   

אמנ� כרגע זה במגרש אחר  , "הלכאורה", אמרתי ל�. ולא לכאורה, בשורה

אני .   מכסה את כל הטענה"הלכאורה"אבל לפעמי� דומה שכאילו , לגמרי

. הזה הלכנו בידיי� נקיות מתו� רצו� כ� ואמיתי בראש "אומר ל� שבבג

בראש ובראשונה על . השולח�רק על , וראשונה לשמור על השולח� הזה

. ארנונה והפקידי�, גזבר, ל"ג� על המנכ, ואחר כ� ג� על העובדי�, השולח�

אני מאמי� בלב של� ובתמי� שכולנו רצינו , מה לעשות, כי מה לעשות, למה

אלא מה לעשות . בקדנציה הקודמת בלי יוצא מהכלל לקבל את האישור הזה

נו מתו� רצו� טוב להטיב ע� התנהל. שלא קבלנו אותו דה פקטו כתוב

וכל הצעה . תאמי� לי שג� אני רוצה להיות סופר פופולרי, כולנו. התושבי�

שתהיה שתגרו� לאובד� הכנסה לעירייה אני אהיה עוד יותר פופולרי ואני 

אמרו ל� פה שרק תדאג בצד השני של המאזניי� שזה יהיה . אכפיל אותה

זה שמשרד הפני� הול� . ל העירייהשלא יהיה לנו פה אובד� הכנסה ש. בלאנס

סבא תיכנס בי� �ואני מבטיח ל� שעיריית כפר, למדיניות אנחנו ניכנס

. ואנחנו נהיה בניהול עצמאי. הראשונות בערי מדינת ישראל לניהול העצמאי

א� אתה חושב שבקונסטלציה הזאת .  וייתנו לנו חופש משחק ע� הארנונה

.  פה את� טועי�–נפעל בחוסר אחריות שיתנו לנו את מלוא הסמכויות אנחנו 

ואנחנו נצטר� לבנות את זה בצורה כזו שננתב את הארנונה שלנו שנוכל לנהל 



19  30/11/06        מועצה שלא מן המניין

  .את העיר בצורה יעילה ולנסות להטיב כמה שיותר

אי� פה עיתונאי� ואני לא . ולא רק כצעד פופוליסטי, ואני לא אפתיע אות�   

 לתת לגר אדר� שאני אמצבכל , אני בפירוש. מתכוו� לדבר ע� עיתונאי�

ליתו� ולאלמנה את ההנחה יותר ממה שאפשר לתת וללחו. בועדת הכספי� 

אני איפה שיש לתחנות דלק  .  אני אהיה בעד–של הכנסת לאפשר יותר 

מי שמבי� , ותאמי� לי,  בלי היסוס–ולבעלי הו� אפשרות לקחת כמה שיותר 

ואני אעשה . האחרי�שמה אני ניזוק יותר מאשר במגרשי� , ג� פוליטיקה

ואני אומר ל� שאני הזדעקתי היו� שקבלתי את הידיעה . את המלחמה הזו

. שלא אישרו לנו את צו הארנונה של תחנות הדלק, לא בכתב, הטלפונית

הזדעקתי ולא היססתי , אפילו להראות מגמות, ואפילו צמצו� פערי�

  .בשעתיי� שלוש האחרונות לדבר פעמיי� ע� השר

  ?� את הגני ילדי� לא אישרוג  :גל�גיא ב�

  .מאה אחוז  :אייל יוניא�

ולכ� אני בא . זה אפילו לא הפירורי� של העוגה, זה לא משמעותי, אני אומר :חמו�יהודה ב�

איפה . . הזה בראש וראשונה להסדיר את גבולות הגזרה"הלכנו לבג: ואומר

ופה , ותיועוד יותר זה הישג משמע, ועוד יותר. באיזה כללי�, אנחנו משחקי�

אמנ� אנחנו באי� כא� בשולח� , למה. המקו� להגיד ג� מילה טובה לבתיה

א� היינו נותני� את , אתה יודע. עשינו סיווג חדש. א.  אישרנו את זה, הזה

מה הייתה המלחמה של הארנונה .  מטר הראשו�100אותו סיווג וג� לחייב 

כשאני באתי . אני, דוגמא חיה. בא ב� אד�?  בקדנציה הקודמת של המדידות

א� ניקח בית : באנו ואמרנו. משכנתא על הראש והכל, זוג צעיר, לרכוש בית

, חשמל, ארנונה.  מטר הארנונה זה חלק מההוצאה הכבדה של הבית100של 

 ונשל� ארנונה כאחד וחצי או 101 �א� הייתי יודע ש. כל הדברי� האלה

  .  של המטר הזהאוותר על התענוג .  מטר99משהו כזה הייתי הול� על 

מי . ומי ששגה אז בזמנו זה לא הדיירי� שקנו את הבתי�, ולכ� באה המדידה  

מי שהטעה את העירייה והעירייה לא הקפידה לבדוק את , ששגה אז בזמנו

. שמה היה הכס� הגדול. כי הקבלני� שילמו פחות, למה.  זה היו הקבלני�,זה
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  .  ופחותפחות ופחות , פחות היטלי�, שילמו פחות אגרות

אבל בצורה , ולכ� לא רק שבאנו והיטבנו ע� התושבי�, סליחה, גיא, ולכ�   

שלא יבואו יו� אחד לחברי המועצה או חס וחלילה . בצורה חוקית, מסודרת

לא רק . באנו והסדרנו את זה. ראש עיר וייכנסו לנו לכיס, ל"מנכ, לגזבר

�ואז כצעד . 2005 �שב מבאנו ורצו לחייב אותנו ללכת לתו, שנתנו סיווג  נוס

כביכול אפשר לבוא . 2006 �משפטי באנו והגענו לפשרה שעושי� את זה מ

 כי 2008אז אני אגיד . 2007 �בואו נתחיל מ,  זה לא מספיק2006 �ולהגיד ש

ושני הדברי� . אבל אני רוצה להיות ג� מעשי. אני רוצה להיות יותר פופולרי

  .ג� לא הולכי� יחד

. הלכנו בצעד מאד מאד חיובי ומשמעותי " בצד של הבגלכ� אני חושב שג�  

אנחנו מבקשי� להסדיר . כמו כל דבר בעירייה, אלא מאי. כלפי התושבי�

  ...שחלו מהתקופה של כל הגלריה המכובדת, שכתוב

אפשר להעביר  העתק של העתירה לחברי . זה נושא ציבורי משמעותי  :גל�גיא ב�

  ?המועצה

  . חד משמעי :חמו�יהודה ב�

  .הנוסח עבר לחברי המועצה  :איל יוניא�

אתה רוצה שנעלה .  תקבל, תקבל?  נכו�, עוד לפני הגשת העתירה, יותר מזה :חמו�יהודה ב�

אני רוצה להגיד לכ� שהגלריה , חברי�. תעלי לו את זה לאתר? את זה לאתר

תלוי כל אחד איפה הוא , המכובדת הזאת שתלויה פה לימינכ� או לשמאלכ�

וא� אחד , ל היה יושב"גלר ז, בואו הנה.  י שומע סיפורי� עד היו�אנ, יושב

על המפית של , היה יושב בחתונות.  אני הייתי מערי. שלו, לא יחשוד בי

כי לפניו סורקיס היה חוס� שיחת , זה כבר התקדמות. העוגה תבנה מחס�

. וקבכלל לא היו רוצי� לבד, וקר�. תבנו, תבנו, תעשו: בדר� היה אומר, טלפו�

ואני  היו� לא יכול לתת . והיו� לאט לאט אנחנו מנסי� להסדיר את כל זה

ואנחנו ג� לא . ולפעמי� על כ� תוקפי� אותנו, לא בשיחת טלפו� ולא במפית

נמצאי� בתקופה שהמושבה בת חמשת אלפי� תושבי� ועושי� פנקסנות ע� 

. ולכ� אנחנו כבר הופכי� להיות מאחת הערי� הגדולות באר. כל אחד ואחד
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וזה ... צריכי� ללכת לכיוו�, צרי� לנהל אותה בפרמטרי� שוני� לחלוטי�

ש� המשחק א� אנחנו נצליח להתנהל בצורה מקצועית . יהיה ש� המשחק

להקל , לנסות להטיב את�, ויעילה ולא לשכוח את אות� חלשי� בחברה

ת זה בדר� כלל המדיניות שאנחנו מנסי� להתוות פה בעירייה במסגר. עליה�

, נוער, ג� בועדת הספורט, בכל ועדה וועדה אנחנו משתדלי�, הארנונה

תמיד אנחנו נמצא את אות� אנשי� שאולי בגלל חלילה שקל לא , תרבות

�  .  ופה אנחנו דווקא מטיבי� ומקלי�, מצליחי� להשתת

  ,אני מעלה. אני חלש בנוסחי� האלה? מה הנוסח המדויק, לכ� אני מביא את  

יש לנו פע� בשנה הזדמנות לשמוע מגורמי . א� אפשר, שנשמע, מדיניותמה ה  :גל�גיא ב�

  .המקצוע

  .תבוא. כל יו�, יש ל� כל יו� הזדמנות: חמו�יהודה ב�

  .בלי לפנות לעובדי העירייה ישירות  :גל�גיא ב�

  .בקצרה, בבקשה דבורה. תמלא טופס :חמו�יהודה ב�

 העיר מפריעי� לשמוע את דברי דבריו של ראש(לא נית� לסווג סיווגי�   :דבורה הררי

הוא קובע , קובע שא� זה לפעילות ספורטיבית או לבית כנסת)  הדוברת

זאת אומרת שיש סיווג ... זאת אומרת שא� יש רק . בדיוק מה ההתייחסות

אי אפשר לשמוע את הדברי� בגלל דבריו ברקע של ראש (אחד וכל השאר 

  ).העיר

אני מבקש להביא , אני מבקש מחברי המועצה, רי�חב.  תודה רבה, דבורה :חמו�יהודה ב�

לאישור של חברי המועצה את המלצת ועדת הכספי� להיטל הארנונה לשנת 

2007 .  

  הצבעה  

 משה, ש" ציבוקי,  גבריאליעמוס,  גבעאמיר,  אברה�אריה,  פר. שמעו�: בעד

  .חמו�יהודה ב�, בני כברה, אברה� מולה,  לויטהאריק, אב� ח�

  .  אי�: נגד  

  .  גל�גיא ב�:  נמנע

באותה הזדמנות אני מבקש מהחברי� . אני סוגר את הישיבה ומודה לכול�  
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שמהסיעות שלה� לא הגיעו החברי� להתריע בפניה� כי אנחנו לא יכולי� 

  . תודה רבה. לחכות לפתיחת ישיבה יותר ממחצית השעה
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