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  :ר אהרו� זיידנברג"פרידה מחבר המועצה היוצא ד.   1

החבר אהרו� על סדר היו� שמונח לפניכ� אנחנו נפתח בפרידה מ. ערב טוב :חמו(יהודה ב�

הוא . זיידנברג נציג סיעת העבודה שהחליט בשבוע שעבר להתפטר מתפקידו

�למעשה ההתפטרות של אהרו� . שלח אלי מכתב התפטרות לפני יותר מיומיי

ביקשתי את אהרו� שיגיע לכא� לישיבת המועצה . נכנסה לתוק- החל מהבוקר

רתנו על פעולתו על מנת שכולנו חברי המועצה נביע בפניו את הערכתנו והוק

  .הפעילות הברוכה במועצת העירייה, סבא(הברוכה למע� תושבי העיר כפר

באופ� אישי את מה שאמרתי ל+ ג� בשיחות , אהרו�, אני רוצה לומר ל+  

�נכו� הוא שלא תמיד הזמ� עמד לצד+ כמצר+ זמי� אבל אני . בארבע עיניי

, שהקדשת למועצהמודה ומתוודה שאני באופ� אישי ניצלתי את זמ� האיכות 

וג� לי באופ� אישי כשתמיד רציתי להתייע. את+ בנושאי� שמצאתי לנכו� 

בתחומי� רבי� בנושא , אבל לא רק, ובמיוחד בתחו� החינו+, להתייע. את+

שבחו של אד� ולא אומרי� , יכול לומר שהתברכנואני . העשייה העירונית

קצר מלהכיל את אבל רק א� אומר ג� מקצת אני חושב שהיריעה ת. בפניו

אני באופ� , ללא ספק. את מה שהייתי רוצה לומר ל+, מה שאני חושב עלי+

, אישי בטוח לא נפרד ממ+ כי התנאי שלי היה שאנחנו נוכל להמשי+ ולהיפגש

  . ולא רק בפ� האישי אלא ג� בפ� הציבורי העירוני

אני מצאתי לנכו� להעניק ל+ בש� חברי המועצה ובשמי אני ובש� תושבי   

סבא להודות ל+ באופ� אישי וג� באופ� פומבי על התרומה (העיר כפר

על אות� ישיבות רבות שהשתתפת ועל אות� הערות והצעות , הנפלאה של+

אני מקווה שאת החלק האחר . שהגשת ולשמחתי הצלחנו לממש ג� חלק מה�

אני בטוח שכל חברי המועצה חשי� את מה שאני אומר . נממש ג� בעתיד

 בהערות ובתגובות והתייחסות שהצגת ולכ� מבחינתי אתה שסייעת רבות

  .תיזכר כחבר מועצה שתר� פה רבות

עמיר� מילר חבר מועצת העיר . בטר� אעביר את זכות הדיבור לאהרו�  

הייתי אפילו אומר המורה הפוליטי הראשו� שלי במסגרת , יש�(חדש, החדש

תר� רבות לעיר אד� ש, איש מפלגת העבודה, סבא(הפוליטית כא� בעיר כפר
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וג� בשלוש שני� שהוא לא חבר מועצה היה מעורב מאד בעשייה , סבא(כפר

, במיוחד בתחו� משרד השיכו� והבינוי, ג� הארצית, ג� המקומית, הציבורית

�בתחו� מחוסי , למשפחות מעוטות יכולת, תרומה רבה מאד לזוגות צעירי

רי דיור במשרד ר ועדה הציבורית הארצית לענייני מחוס"היה יו, הדיור

כבר הייתה לי פגישת עבודה ע� . ללא ספק דמות ציבורית מוכרת. השיכו�

(עמיר� ואני בטוח שנמצא את הדר+ כיצד להמשי+ ולקד� את העיר כפר

סבא כ+ שנוכל לשלב את עמיר� ג� בתפקידי� פורמליי� כמו ועדות וכ� 

. רבותללא ספק עמיר� היה ג� סג� וממלא ראש העיר במש+ שני� . הלאה

  . הצלחה רבה, עמיר�, ונאחל ל+

לאחר דבריו של אהרו� אתה תצטר+ להצהיר שבועת אמוני� למדינה ולכל   

  .אהרו� בבקשה. העול� ואשתו

בשבילי זו הייתה חוויה . קוד� כל תודה רבה שמכבדי� אותי באירוע הזה :אהרו� זיידברג

ייתי באיזה בס+ הכל זו פע� ראשונה שה. אבל מעניינת, קצת יוצאת דופ�

בכובע האחר שלי אני בס+ הכל ביו� . שהוא תפקיד נבחר מבחינה ציבורית

סבא בתקופה (להיות חבר בעירייה כמו עיריית כפר. יו� במערכת הציבורית

ולראות אותה כיצד היא לוקחת את , שהיא הייתה נתונה במשבר לא פשוט

, ות אחרותעצמה בידיי� ולא משליכה את יהבה למדינה ועל כל מיני מסגר

ובאווירה , ובתו+ שלוש שני� מגיעה לא� שהגיעה. אלא בכוחה בלבד

  . אני חושב שזו הייתה חוויה(שהמועצה התנהלה 

יש , בניגוד לתדמית הציבורית, אחד הדברי� שגיליתי שג� רשויות מקומיות  

בה� אנשי� טובי� ויש בה� ג� יכולת ג� לגלות מנהיגות כלפי המערכות 

נדמה . אבל ג� לעשות את זה ברוב הזמ� בדרכי נוע�, די�שעליה� ה� מופק

לפחות בשלוש שני� האחרונות או אולי בשנתיי� וחצי , לי שמה שאפיי�

שההרמוניה היא כל כ+ , לפעמי� זה היה חשוד, מועצה שפשוט, האחרונות

וכנראה שעכשיו לאט לאט ההרמוניה מתחילה קצת לפנות את . גבוהה בתוכה

אבל לפחות אפשר לבוא ולומר שהשנתיי� וחצי . מוניהדרכה לקצת לדיסהר

  .הראשונות של העיר הייתה מבחינת התנהלות ציבורית לעילא ולעילא
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הקושי היה אולי דווקא . אני מרגיש שבשבילי זו הייתה חוויה בלתי רגילה  

אצלי בניהול המערכות הציבוריות האחרות שה� עברו משברי� בתקופה 

ולראות את הקונטרסט כיצד מוצאי� , לצאת מה�שדווקא העירייה התחילה 

  .זו הייתה באמת חוויה משמעותית. מערכת כל כ+ מורכבת

מה , אני רוצה לנצל את ההזדמנות ג� ולאחל לעמיר� שבאמת שלא באשמתו  

הנכו� היה צרי+ להיות אולי הפו+ . הוא היה בחו. ואני הייתי בפני�, שנקרא

בודה שהאינטרס הציבורי בה הול+ אבל זו הייתה המציאות של מפלגת הע

ושא� היא תמשי+ להתנהל כמו שהיא מתנהלת אז יכול להיות שבבו , ופוחת

הזמ� אפילו נציג אחד יהיה לה קשה להכניס מבחינת המעמד של המפלגה 

  .בציבור

אני רוצה לנצל את ההזדמנות וג� להודות לעמוס שנת� אמו� מוחלט בי   

עשיתי לו קשיי� בזה שאני לא בדיוק יודע וג� א� לא פע� . לאור+ כל הדר+

אבל הוא עמד בגבורה וליוה , לפתור בעיות ולא יודע לקחת אחריות פוליטית

בס+ הכל זו חבורה שלי היה נעי� מאד . אותי בכל מקו� ובכל דר+ אפשרית

מצד אחד אני שמח שאני יכול להפנות את עיקר תשומת . להיות חלק ממנה

מדות בפנינו מבחינת המוסד האקדמי שבראשו הלב שלי לבעיות שכרגע עו

אבל מצד שני חסר אותו מהל+ או אותה עשייה שהיא בכיוו� אחר . אני עומד

  .של הזמ� ואכ� מאד מעניינת

ציינתי את זה כשאמרתי שאנחנו מתחילי� להרגיש קצת . נקודה אחרונה  

 ,אני חושב שלפחות בציבוריות שלי. בקיעי� ביחסי� ההרמוניי� של העיר

 (היות ואני לא מקורב מאד למערכות הפנימיות של העיר אלא יותר כ

outsider  , אני חושב שמה שהמועצה הזאת הציגה לציבור זאת יכולת של

ל שנת� לעיר הזאת "עבודה הרמונית ע� צוות בראשותו של ראש העיר והמנכ

תחושה של . ג� אמינות וג� חו�: משהו שהיה חסר לה בשני� האחרונות

אני חושב שלא פע� אנחנו ברצו� להתבלט נוהגי� קצת שלא בצדק . תאכפתיו

ולאחרונה החיפוש של . לא בעבודת העירייה ולא באלה שעומדי� בראשה

הלא בסדר גובר על הדברי� החיוביי� שנעשי� על ידי הרשויות ועל ידי 
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ואני חושב שזה אחד הדברי� שאנחנו צריכי� להיות קצת יותר . המועצה

וכדאי אי+ שהוא .  שלא בכל מחיר כותרת בעיתו� שווה את זה.זהירי� אתו

אותו , להסתכל על זה קצת יותר בפרספקטיבה שמחו. למועצה ולאותו רגע

  .כבוד רגעי שאנחנו זוכי� בו בכותרת בעיתו�

וכמו שנאמר . מעבר לזה אני רוצה לאחל לכול� המש+ עבודה פורייה  

מה , אז אנחנו נחזור. 'מל יולדבני רש- יגביהו עו- כי האד� לע'במקורות 

  .ובהצלחה. למציאות האחרת הלא פשוטה, שנקרא

ר "במקומו של חבר המועצה ד, עמיר� מילר, הצהרת אמוני� של חבר מועצה חדש  .2

  .אהרו� זיידנברג שהתפטר מהמועצה

אני מפנה את זכות הדיבור לחבר המועצה . תודה רבה לאהרו� ובהצלחה :חמו(יהודה ב�

להצהיר , עמיר� מילר, יש� כמו שאמרתי קוד�(החדש, דשהטירו� הח

  .אמוני� בבקשה

אני : ההצהרה היא כזאת. אני אצהיר אמוני� ואני חייב לומר כמה מילי�  :עמיר� מילר

מתחייב לשמור אמוני� למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי 

  . במועצה

ל "דכי סורקיס זראש העיר מר. מבקש להוסי- כמה מלי�, כפי שאמרתי, אני  

�אני הייתי וזכיתי להיות חבר מועצה אצל . הכניס אותי לחיי� הפוליטיי

גלר היה זה שיצק את היסודות . ראש העיר הנער. זאב גלר מנוחתו עד�

סבא ממושבה לעיר והניח את התשתית (והחזו� של הפיכתה של כפר

ו� הייתי חבר מועצה וממלא מק. סבא(החינוכית המפוארת שנוצרה בכפר

�הייתה זו תקופה של עשייה . ראש העיר אצל יצחק ולד יבדל לחיי� ארוכי

ולמרות חילוקי הדעות והיריבות שיש לי ע� ולד אני יכול לציי� אותו , רבה

  .כראש עיר מהשורה הראשונה

חמו שהיינו מכני� (עתה אני מצטר- למועצת העיר בראשותו של יהודה ב�  

דמה לי שיהודה מוביל את העיר ברוחו נ. ח"אותו בראשי תיבות ובחיבה יב

ובדמותו של זאב גלר והעיר נמצאת בהמראה ובתנופה אדירה שלא הייתה 

קשר בי� העבר , אני רואה בחברותי היו� במועצת העיר המשכיות. כמותה
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לא באתי על מנת , איני בא לכא� ע� משקעי העבר הפוליטי. ההווה והעתיד

� כמיטב יכולתי למע� קידומה ואעשה, לתפוס תפקיד של א- אחד מכ

  .סבא(ושגשוגה של כפר

תודה לראש סיעתי ומפלגתי . תודה לראש העיר שקיבל אותי בחמימות רבה  

סג� ראש העיר עור+ די� עמוס גבריאלי ולחבר המועצה יושב ראש מפעל 

�תודה לידידי בשני� . המי� איציק יואל שעשו רבות בעבודה הציבורית שלה

 על שליחותו הציבורית כא� ועל היותו איש חינו+  אהרו� זיידנברגר"ד

אני בטוח שאהרו� ימשי+ ויית� . המכשיר דורי דורות של עובדי הוראה

  .מתכונותיו הנעלות לעיר

אני מודה לחברי המועצה לותיקי� ולחדשי� שצלצלו ובירכו אותי לרגל   

יט אני אוש. וג� לרבי� מתושבי העיר שעשו כ+, כניסתי מחדש למועצת העיר

  .את ידי לכולכ� מתו+ רצו� לשת- פעולה ולסייע ותודה רבה

לא אמרתי את זה , להזכיר, אני מוצא לנכו� להדגיש ג� בפני חברי המועצה :חמו(יהודה ב�

עמיר� משמש ג� כדירקטור בחברה הכלכלית מאז תחילת , בפתיח דברי

מוב� וכ, ג� בחברה הכלכלית הוא תור� רבות כפעיל מאד. הקדנציה הנוכחית

�אנחנו נמצא את הדר+ אי+ שעמיר� ישתלב בועדות , כמו שאמרתי קוד

  .סבא(העירייה ויוביל ג� מהלכי� ציבוריי� לרווחת תושבי העיר כפר

  

   :מ�'סיגל קוצ' פרידה מיושב ראש ועד ההורי� העירוני הגב.  2

    . מ�'אני שמח שנמצאת אתנו סיגל קוצ :חמו(יהודה ב�

היא תגיע לישיבת המועצה , א יכולה להגיע היו�טל קוגמ� התנצלה שהיא ל

מ� שאותה לא צרי+ להציג בפני חברי 'נמצאת אתנו סיגל קוצ. הבאה

  ,סיגל כיהנה יותר משש שני�. המועצה

  .שש  :מ�'סיגל קוצ

אז היא עוזבת את ' היא עולה לכתה א, יו� הולדת שש שני�? יו� הולדת, בול: חמו(יהודה ב�

אני מודה ומתוודה שבמש+ . אש ועד ההורי� המרכזישימשה כיושבת ר. הגנו�

,  לא תמיד שידרנו על אות� גלי�ר"כיותקופת כהונתי כראש עיר החופפת לה 
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ג� , והביקורת נשמעה ג� פה בפורו� הזה, לא מעט ביקורת היה לסיגל

תמיד שמרנו , ג� א� זה לא נראה, אבל אני יכול לומר. בתקשורת המקומית

קטית עניינית שטובת מערכת החינו+ ותושבי העיר על מערכת יחסי� קור

, בטוח ג� לפני, מאז שנבחרתי. סבא עמדה תמיד לנגד עיניה ולנגד עיני(כפר

אבל מאז , כי היינו שותפי� פה וש� בעבודות ציבוריות כאלה ואחרות

, החשובה, שנבחרתי אני יכול לשי� דגש על מערכת היחסי� הטובה

וג� א� זה לא היה נראה .  ובראשונההמבוססת על מערכת אמו� בראש

אבל סיגל ואני ידענו תמיד למצוא את , לפעמי� בגלל כתבה כזאת או אחרת

וכל זאת כמו שאמרתי קוד� לטובת הפעילות העירונית . הדר+ לשוחח

אבל ג� הועלו נושאי� כאלה ואחרי� במער+ , בתחו� החינו+ במיוחד בפרט

  .העירוני בכלל

אנחנו בקדנציה . בש� חברי המועצה, בשמי אני,  סיגל,אני קוד� כל מודה ל+  

 �הנוכחית הנהגנו נוהג שאנחנו מזמיני� לכא� חברי� שפרשו מתפקיד

ואנחנו בהחלט , א� זה מארגוני� כאלה ואחרי�, א� זה מעמותות, הציבורי

אמרתי לחברי המועצה שאת מוזמנת אז כול� הביעו את שביעות , יכול לומר

�וח שאני מביע את דעת� ורחשי ליב� של חברי המועצה אני שמח ובט. רצונ

שבצורה כזו או אחרת כול� או א� לא מרבית� הרוב המכריע כא� היה את+ 

ג� שלא בפורו� של השולח� הזה אלא בפגישות , שמע את דעת+, בקשר

  . אישיות ובפעילויות כאלה ואחרות

, וי משמעותיאני חושב שבתקופת+ הנושא של ועד ההורי� המרכזי קיבל ביט  

ג� בקרב מנהלי אגפי� כא� , קיבל ביטוי ג� בקרב מנהלי מוסדות החינו+

אני חושב שהיית� לכתובת . במיוחד בקרב ההורי�, הנהלת העיר, בעירייה

אני יכול להעיד מקרוב עד כמה . ואני על כ+ מודה ל+ על תרומת+ האישית

�ל+ יו� אחד אני לא חושב שהיה . השקעת שעות רבות במש+ כמעט כל יו

ועל כ+ אני מודה ל+ ומוקיר ל+ . סבא(שלא עסקת בתחו� החינו+ כא� בכפר

  .עובדי העירייה ותושבי העיר, בש� חברי המועצה, תודה בשמי אני

מכה� , מ�' אמיר דנאי החלי- את סיגל קוצד"עו ,נמצא אתנו פה אמיר דנאי  
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�ר החליק אני שמח מאד שאמי. כבר מספר חודשי� כיושב ראש ועד ההורי

אני מאחל . מהר לתפקיד ואנחנו כבר מקיימי� שיתופי פעולה טובי� מאד

ללא ספק אתה מכיר את . הצלחה רבה, ג� כ� כמוב� בש� כולנו, אמיר, ל+

ותדע לעשות את זאת לפחות כמו , הגעת כבר לכל אחד ואחד מאתנו, כולנו

יגל ס. וא� ג� תעלה עליה אני בטוח שג� היא תהיה מרוצה מכ+. סיגל

  .בבקשה

  .פע� אחרונה שיש לי להגיד דברי�  :מ�'סיגל קוצ

  .והפע� לא על תקציב החינו+ :חמו(יהודה ב�

אני מודה על שמצאת� לנכו� להזמי� . ערב טוב לכול�. אי+ אני יכולה לא, ג�  :מ�'סיגל קוצ

שש . אותי לישיבה זו ע� סיו� תפקידי כיושב ראש ועד ההורי� העירוני

. ר ועד ההורי� העירוני היו לי מרתקות ומעשירות" כיוהשני� בה� כיהנתי

�ע� סיו� תפקידי יש לי . היו בה� חלקי� טובי� והיו חלקי� פחות טובי

יש לנו מערכת חינו+ , אמנ�. הרגשה של תסכול על מצב מערכת החינו+ בעיר

מערכת החינו+ של , אבל. טובה ויש בה אנשי� שעושי� מלאכת� נאמנה

היו� במקרה . יצא שמה למרחקי�, בעבר. הייתה בעברהיו� איננה כפי ש

  .הטוב היא משמרת את עצמה ויש אי שביעות רצו� בקרב צרכניה

תקציב של עיר זו אמירה של ראש , 2007רק לפני מספר ימי� אושר תקציב 

 �העיר ופרנסיה באשר לסדרי העדיפויות של העיר ובאשר למדיניות בתחומי

�הא� ? א את סדרי העדיפויות של העיר מבט2007הא� תקציב . השוני

, אמנ�?  אחוז זוהי האמירה של העיר לגבי החינו+0.3תוספת לכאורה של 

' אנגלית לכיתות א, מרכז ליקויי למידה ליסודיי�, הוכנסו תוכניות חדשות

�אנחנו צריכי� לשאו- ? א+ הא� זו שאיפת העל שלכ�. וקדימה ליסודיי

לש� כ+ צרי+ להעמיד את . יינו בעברלהיות עיר מובילה בחינו+ כפי שה

יש צור+ בהתוויית . החינו+ בראש סדרי העדיפויות העירוניי� הלכה למעשה

מדיניות עירונית מובילה בנושאי� מהותיי� כגו� תק� עירוני למספר 

חיזוק , הקצאת שעות ללימוד ערכי� נימוסי� והליכות, התלמידי� בכתה

יק את החומר שצרי+ להעביר כפי תהלי+ הלמידה בבתי הספר ולא רק להספ
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  .ועוד, שדורש משרד החינו+

אני תקווה . כל אלה דורשי� צעדי� אמיצי� וחשיבה מעמיקה ויסודית 

סבא תחזור להיות המובילה (שבעתיד הדברי� ישתנו ומערכת החינו+ של כפר

תסתיי� , אני תקווה שישתנו סדרי העדיפויות העירוניי�. בשרו� ובאר.

וכנית אב לחינו+ ושהמסקנות יהיו בהתא� לשאיפה להיות תהלי+ גיבוש ת

  .עיר מובילה בחינו+ ויושמו בפועל ולא יונחו במגירה כאב� שאי� לה הופכי�

הדברי� הללו לא נאמרו במטרה להתנגח את+ אלא מתו+ , אדוני ראש העיר 

אתה הוא זה שעומד . מתו+ רצו� שיעשה השינוי המיוחל, אכפתיות ודאגה

  . בכוח+ ובאחריות+ לעשות הנדרש, ידה העירוניתבראש הפירמ

 �אני רוצה להודות לכ� . במהל+ תפקידי היה לי קשר כזה או אחר ע� רובכ

באותה נשימה לבקש את סליחתו . על ההקשבה והעזרה בכל עת שביקשתי

אני . לא הייתה לי שו� כוונה. של כל אחד מכ� א� פגעתי בו במהל+ תפקידי

 �ראו בהתנהלותי מניעי� אישיי� או אינטרסנטי� יודעת שחלק מהאנשי

�התנהלותי . מעול� לא היו לי לא את אלה ולא את אלה. כאלה ואחרי

א� זה בנושא הביטחו� המדובר כל כ+ . ישרה וישירה, הייתה תמיד עניינית

מעול� לא התייחסתי לגופו של איש . לאחרונה וא� זה בעניי� תיק החינו+

מי שאינו יכול להתמודד עניינית נוח היה לו , אבל. אלא רק לגופו של עניי�

  .להסית לפ� האישי

 �אבל יאמר . צר לי שראש העיר נפגש ע� ועד ההורי� העירוני רק פעמיי

עד ההורי� שות- לכל הנושאי� הנוגעי� בחינו+ ובנה אתו ולזכותו שראה בו

נציגי ועד ההורי� שותפי� לכל מכרז הנוגע , היו�. מערכת יחסי� טובה

, ועד ההורי� נציגי� בכל הועדות העירוניות העוסקות בחינו+ול. לחינו+

ועל כ+ מגיעה לו תודה , ועמדתו של הועד נשמעת כמעט בכל פורו� עירוני

  .והערכה

, עד ההורי� שות- חשוב לעתי� מתו+ רצו�ול העירייה ג� הוא ראה בו"מנכ 

 תמיד ידע לזכותו יאמר שג� בעת מחלוקות לא קלות. לעתי� מתו+ הכרח

ג� כאשר לא , התנהלותו תמיד הייתה עניינית. לכבד את מי שעמד מולו
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  .על כ+ מגיעה לו הערכה ותודה. תאמה את תפיסתו ולא ענתה על דרישותיו

ג� א� לא תמיד ראינו את הדברי� עי� , היה לי שיתו- פעולה ע� אג- החינו+ 

כמו קו. 'ייתי ג� תסלחו לי על הביטוי כשה, בעי� תמיד התקבלתי ברצו�

  . תמיד היה שיח תרבותי ומכובד. 'בגרו�

 �ר שהחלי- אותי "אני מאחלת לאמיר דנאי היו. אני מאד מודה לכולכ

  . בהצלחה ותודה רבה

מ� בהוקרה והערכה על תרומת+ ומעורבות+ 'לסיגל קוצ) מגיש לסיגל  מג� (:חמו(יהודה ב�

  .בהצלחה. חמו( בברכה יהודה ב�(ר ועד ההורי� המרכזי בעיר "כיו

  . תודה  :מ�'סיגל קוצ

  . במעבר חד נעבור לסדר היו� :חמו(יהודה ב�

באותה הזדמנות אני רוצה לציי� שסו- סו- יישמו את ההצעה , יהודה  :משה אב� ח�

�(צחקת� כשאמרתי שקי. להתקי� מתקני� כאלה בשביל השקיות לכלבי

  . אבל ברו+ הש�. אז גיחכת�, קקי

כפי שידוע . יוסי שמחו� הוטרינר העירוני שלנו ושל רעננהר "דתנו  נמצא א :חמו(יהודה ב�

�יציג ,  יוסי שמחו� שיבואר"דביקשנו את . לכ� היה מכרז לפני מספר חודשי

אי� ספק הגורמי� המקצועיי� שלנו כבר . נכיר אותו מקרוב, את עצמו

 אד�, איכותי, מכירי� אותו ויודעי� ג� לבשר שהגיע אלינו וטרינר מקצועי

זה נושא , שבהחלט יכול לתרו� ולסייע ולקד� את הנושא שהוא מופקד עליו

ג� בעיר , ולא רק אצלנו, כוו� שאנחנו נמצאי� פה בעיר, הייתי אומר, חשוב

אוכלוסייה שמאד מאד מעורבת בתחו� , השנייה שאתה אחראי עליה רעננה

�, ארציתללא ספק הייתי אומר אפילו באופ� גבוה יחסית ברמה ה. בעלי החיי

�ולכ� מצאנו לנכו� להזמי� . אזור השרו� הוא ידוע כאזור חובב טבע ובעלי חיי

לאחר שתציג את עצמ+ , ברשות+. אות+ שחברי המועצה יכירו אות+ מקרוב

מכוו� שיש איזה שהיא הצעה לסדר שקשורה לתחו� , א� תוכל להישאר

  .בבקשה. אני אודה ל+ מאד, של+

למרות שאני כבר ארבעה חודשי� עובד , מח להיות פהאני ש. תודה לכ�  :יוסי שמחו�

, אני עשרי� ואחת שנה במקצוע וטרינר. יוסי, שמי כמו שהבנת�. בעירייה
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�את רוב תקופתי כרופא העברתי בערד כוטרינר של . תואר שני מנהל עסקי

ש� הייתי ממונה על שישי� עובדי� והייתי . העיר וכמנהל מחלקת תברואה

, שזה אומר ניקוי רחובות,  פה אצלנו אג- חזות העיראחראי על מה שנקרא

, שווקי�, שילוט, פיקוח עירוני, פיקוח וטרינרי, רישוי עסקי�, פינוי אשפה

אחרי עשרי� שנה הגיע הזמ� להגיד שלו� ולהחלי- . הדברה וכהנה וכהנה

כשלמעשה אפילו יש לי בית פה , אני במקור מאזור המרכז. קצת את האווירה

אני גר . בחודש יוני אני עובר לאזור השרו�. אני עדיי� גר בערד. סבא(בכפר

אבל , למעשה אני חוזר הביתה רק פע� בשבוע. סבא(בערד אבל מתגורר בכפר

�  . זה ייגמר בעוד מספר חודשי

, אני מאמי� שהבאתי למחלקה סגנו� עבודה חדש. לקראת התוכניות שלי  

י אוכל לתת שירות טוב יותר אני מאמי� שאנ, בלי לפגוע ולבקר בקוד�. שונה

ואני מאמי� ואני . דבר שראיתי שנמנע ממנה בשני� האחרונות, סבא(לכפר

  . ה שעובדי� אתי'לפחות מהחבר, יודע כבר שיש לי קבלות על הנושא הזה

  .אשמח לענות על שאלות  

אנחנו מאחלי� . תודה רבה. ברשות+, אנחנו נתייחס לזה בהצעה לסדר, תודה :חמו(יהודה ב�

  .ל+ כמוב� בהצלחה רבה

  

  :שאילתות.  3

  . שאילתה ראשונה. נושא השאילתות, עוברי� לנושא הבא :חמו(יהודה ב�

בשאילתה האחרונה אני צרי+ . לפי סדר התאריכי�, השאילתה הראשונה  :אייל יוניא�

�  .לצאת בניגוד ענייני

פרוטוקולי� של ועדת הכספי� שהוגשה בנושא שאילתה של אמיר גבע 

  :2006 באפריל

  " �באחרונה נוכחתי לא אחת כי הפרוטוקולי� של ישיבות ועדת הכספי

,  ויותר מכ+(קצר א+ לא מדויק , ערוכי� באופ� תמציתי א+ לא ממצה

 �לעיתי� חסרי� בה� פרטי� מהותיי� מתוכ� הדיוני� בישיבות כ+ שאינ

  .משקפי� נכונה ובאופ� מלא את החלטות הועדה
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 כאשר בישיבת המועצה האחרונה מיו� תופעה זו הגיעה לשיא חדש  

 הוגשו לאישור פרוטוקולי� של ישיבות ועדת כספי� קודמות 30/3/2006

�למשל החלטה . חסרו קטעי� מהותיי� של החלטות, לפחות, ובאחד מה

להביא לדיו� מקי- בישיבת ועדת הכספי� הקרובה את כל השתלשלות "

ח של "ת דעת משפטית ודוכולל חוו, הענייני� בפרשת צביעת עמודי התאורה

  . כלל לא הופיע בפרוטוקול(" המבקר הפנימי בנושא זה

ר "צוי� ש� רק באופ� כללי וסתמי כי שני חברי מועצה התנגדו להגדלת התב  

  . הנדו�

למרות מחאותי בישיבת המועצה בעניי� זה העלית בחוסר סובלנות בולט את   

ת אותי ואת חברי גיא נושא אישור שלושת הפרוטוקולי� כמקב. אחד ואילצ

וזאת במקו� להודות כי , גל להתנגד לאישור כל שלושת הפרוטוקולי�(ב�

  .נפלה טעות בפרוטוקול או לחילופי� להשיב לעצ� הטענה

   � חר- התנגדותנו למרות (חברי המועצה הנותני� אישרו את הפרוטוקולי

�  :ולפיכ+ השאלות החשובות. הפג� המהותי באחד מה

כתיבת ועריכת הפרוטוקולי� של ועדת הכספי� ומדוע ה� מי אחראי ל. 1  

�  ?לוקחי� בחסר פע� אחר פע

מדוע לא יוקלטו ישיבות ועדת הכספי� באופ� שנית� יהיה לשכתב במדויק .  2  

  "?את הנאמר בה� ולערו+ פרוטוקולי� כדי�

חמו לתפקיד (מאז כניסת גזבר העירייה מר אבי ב�: תשובת ראש העיר  

ערות חברי הועדה לעניי� עריכת הפרוטוקולי� ונפעל נלקחו בחשבו� ה

�  . בהתא

  .אני מאשר ומודה שאכ� חל שיפור מסוי�  :אמיר גבע

  .אבי נכנס בדיוק בתארי+ של השאילתה, דר+ אגב  :אייל יוניא�

ישיבה שהייתה ביו� ראשו� , אני חושב שבישיבה האחרונה. חל שיפור מסוי�  :אמיר גבע

רי� "וזה רק היה הנושא של אישור תב, תי ממנהשאני לצערי נעדר, האחרו�

אבל לפעמי� בישיבות מסוימות כאשר דני� בנושא יותר כבד . ג� אי� בעיה

אז בוודאי כפי שהפרוטוקולי� , צריכי� יותר בשר בהחלטה, שבו יותר בשר
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�  .נערכי� כרגע אי אפשר למי שלא היה בישיבה להבי� את רוח הדברי

  .אנחנו פועלי�. הההערה התקבל  :אייל יוניא�

  .שאילתה הבאה. תודה. קיי.או :חמו(יהודה ב�

גל בנושא הסדרת� של תחנות תדלוק בשטח השיפוט �שאילתה של גיא ב�  :אייל יוניא�

  :2006/514/ �העירוני הוגשה ב

זיהו� , הקמה בלתי מבוקרת של תחנות תדלוק עלולה לגרו� לזיהו� קרקע"   

�חי� מעריכי� כי ליטר אחד של דלק מומ. מקורות מי� עיליי� ומי תהו

עלול לזה� עד כמיליו� ליטר מי� מלשמש כמי שתייה בתנאי� של מיהול 

 אחוז מנקודות 85 (המשרד לאיכות הסביבה מערי+ כי קיי� חשד שב. מלא

תחנות דלק בלתי . התדלוק הותיקות באר. קיימת דליפה ממיכל אחד לפחות

� נוספי� כגו� זיהו� אווירמבוקרות עלולות לגרו� למפגעי� סביבתיי ,

  .יצירת מזהמי� וכ� מפגעי רעש, יצירת ריח, מטרדי ריח

  :לאור האמור לעיל רצוני לשאול  

  ?סבא(כמה תחנות דלק פועלות כיו� בשטח השיפוט של כפר. 1  

  ?כמה בקשות להקמת תחנות חדשות הוגשו בשנתיי� האחרונות לעירייה. 2  

ניות פריסה כוללת לתחנות התדלוק סבא קבעה מדי(הא� עיריית כפר. 3  

  ?שבתחומה

הא� העירייה מפקחת באמצעות אג- איכות הסביבה על תחנות התדלוק . 4  

בכל הקשור לבדיקות ואישורי� הנוגעי� להקמת תחנות תדלוק חדשות 

 �ובשמירה על תקנות המשרד לאיכות הסביבה למניעת ליקויי� קיימי

  "?בתחנות התדלוק הותיקות

  :העירתשובת ראש   

  . תחנות דלק11סבא פועלי� (בשטח השיפוט של כפר.  1  

  . בקשות לתחנות דלק חדשות4בשנתיי� האחרונות הוגשו .  2  

 ומאפשרת בקשה להיתרי� 18א "י תמ"פריסת תחנות הדלק נקבעת ע. 3  

  .מסחר ומשרדי� וחניוני�, באזורי תעשייה

נחיות ופיקוח היחידה ע וכל היתר בנייה לתחנת תדלוק מלווי� בה"כל תב.  4  
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נציבות המי� ומשרד , המשרד לאיכות הסביבה, האזורית לאיכות הסביבה

כמו כ� היתר הבנייה מחייב אישור מהנדס מומחה המאשר כי . הבריאות

 �היתר הבנייה מקיי� אחר התנאי� בכל הנוגע למניעת מפגעי� ומטרדי

�  ."סביבתיי

 הא� העירייה מפקחת באמצעות אג- כשאני שאלתי. כדי להבהיר, לדעתי  :גל(גיא ב�

מצד אחד נאמר כא� שהפרישה . ואכ� ענית שה� מפקחי�, איכות הסביבה

כלומר שמבחינה תכנונית אי� לעירייה , 18א "התכנונית מבוצעת על ידי תמ

כשיש גופי סמ+ עירוניי� או חו. עירוניי� , מצד שני. על זה שליטה ישירה

 אז השאלה מה העירייה באופ� אקטיבי .שיש לעירייה זיקה עליה� כ� לפקח

, כדי שתבינו, כי הרי השאילתה הזאת. זו השאלה. עושה מעבר למה שציינת

, מה שהצי- אותה זה תחנת תדלוק שעבדה בתחנת שרונה שהיו אתה בעיות

וכנראה . שג� מבקר המדינה שאל את מבקר העירייה לגביה למיטב ידיעתי

ירוניי� וג� הסמי עירוניי� לא היה שהטיפול ש� של גורמי האכיפה ג� הע

  .מספיק טוב ולא בוצע בצורה מספיק יעילה

ג� בנושא של תחנת ט� הייתה מעורבות מאד משמעותית של היחידה  :חמו(יהודה ב�

, לא יודע אי+ להגדיר אותה בדיוק, כולל יחידת, האזורית לאיכות הסביבה

ובהחלט . חנת ט�יחידה מלשכת השר שהתייחסה באופ� אישי לביקורת על ת

ההליכי� שננקטו באמצעות העירייה ובאמצעות היחידה האזורית לאיכות 

 �הסביבה ובאמצעות המשרד להגנת הסביבה נגד התחנה הזאת פעלו בעצ

�  .בכל הכללי

  .זו הייתה הבעיה, הייתה ש� פעולה ללא קבלת רשיו� עסק  :אייל יוניא�

  .שאילתה הבאה. תודה :חמו(יהודה ב�

�גל בנושא מינויי� ומצבת כוח האד� בעיריית כפר�שאילתה של גיא ב�  :�אייל יוניא

  :05/318/ �סבא הוגש ב

  " �הנהלת העירייה ברשות+ הצהירה פעמי� מספר כי אחד מיעדיה המרכזיי

היא להביא ליישו� תוכנית ההבראה תו+ צמצו� מספר המשרות של עובדי 

מערכת העירונית מאז בפועל הוחלפו וא- נוספו עובדי� רבי� ב. העירייה
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�די א� אזכיר את המינויי� ושינויי כוח . נכנסת לתפקיד� לפני כשנתיי

  :תחלופה/האד� הבאי� אשר בוצעו או נמצאי� בהליכי שינוי

עזור אישי , מנהלת לשכת ראש העירייה, ל העירייה"סמנכ, ל העירייה"מנכ  

ע. משפטי יו, גזבר העירייה, מהנדס העיר, יוע. תקשורת, לראש העירייה

  , מנהל אג- המחשוב, מנהל המוקד העירוני, מנהל מחלקת הנוער, לעירייה

, מנהל אג- הנדסה, מפקח במחלקת עבודות ציבוריות, חשבת לאג- החינו+  

מנהלת , מפקח על הבנייה באג- ההנדסה, מנהל פרוייקטי� באג- ההנדסה

מתא� , ו�ה יישובי ומרכז משק עירוני לשעת חיר"רכז מציל, רשות החנייה

�  .הרשות למלחמה בסמי

הג� שחלק מהמשרות ה� משרות אמו� ומרבית המשרות מדובר על החלפת   

עובדי� חדשי� בישני� הרי שבמספר משרות לא מבוטל מדובר במשרות 

  .חדשות שלא היו קיימות קוד� לכ�

  :לאור האמור לעיל ברצוני לשאול  

? ר ומהי היו�מה מצבת כוח האד� ע� כניסת+ לתפקיד ראש העי. 1  

)�  ).בתשובת+ אנא התייחס לכמות העובדי� והתקני� הכוללת אז והיו

אלו משרות ותפקידי� בוטלו ואלו משרות שלא היו קיימות נוספו למצבת . 2  

  ?כוח האד� של העירייה מאז כניסת+ לתפקיד

  .במידה ולא ציי� איזה? הא� משרד הפני� אישר את כל המשרות החדשות. 3  

ל העירייה לא הייתה מאוישת ע� כניסת+ לתפקיד ובעבר א- "נכמשרת סמ. 4  

מהי עלות שכרו השנתית של . ל העירייה"התנגדת למינויו של רפי סער לסמנכ

  ?ל העירייה ומה ה� תחומי אחריותו"סמנכ

משרת עוזר אישי לראש העיר לא הייתה מאוישת ע� כניסת+ לתפקיד . 5  

 חדשה שלא הייתה קיימת באג- ועתה מונה אד� ששימש בתפקיד זה למשרד

 2הא� בכוונת+ למנות במקומו עוזר אישי חדש ובכ+ להוסי- . ההנדסה

  ?משרות חדשות שלא היו קיימות במצבת כוח האד� בעירייה

מר יצחק , ע� כניסת+ לתפקיד פרש לגמלאות נהגו של ראש העיר היוצא. 6  

נהג+ עובד בפועל משמש כ. בפרישתו הצהרת כי אי� ל+ צור+ בנהג. ולד
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הא� נראה ל+ תקי� שעובד עירייה הרשו� כעובד . מהאג- לאיכות הסביבה

  "?האג- לאיכות הסביבה מתפקד בפועל כנהג+ האישי

  :2006תשובת ראש העיר מעודכ� למר(   

ערב כניסת ראש העיר לתפקיד לעומת . 66השוואת תק� משרות לפי דוח .  1  

�  .תקופה מקבילה בתו� שנתיי

זה רשו� , 2006וב לומר שתשובת ראש העיר מעודכנת למר. חש, דר+ אגב  

  . שמה ברישא

  .כתוב אוקטובר  :גל(גיא ב�

, דר+ אגב. 2005 של אוקטובר 66 בדקו את הדוח 2006במר. . 2006מר. , לא :אייל יוניא�

כשאנחנו מאשרי� תק� כוח אד� בדוחות הכספיי� זה תמיד אוקטובר על 

  . בתקציב, אוקטובר

  ?2006היו� פשוט היית מסוגל לתת את הנתוני� של אוקטובר , לצור+ העניי�  :גל(גיא ב�

זו אחת הבעיות . זה משהו שצרי+ לעבוד עליו, אבל זה לא משהו בשליפה  :אייל יוניא�

  .באוטומציה

ברגע שהיא התקבלה כבר עבדנו על , התשובה הזאת הוכנה ממזמ�, דר+ אגב  

  .לש�זה לא שעכשיו עשינו דווקא והלכנו . זה

  .עשית� דווקא שענית� רק היו�  :גל(גיא ב�

  .זה משהו אחר  :אייל יוניא�

  .1087 זה 2005באוקטובר , 1117 היה 2003תק� עובדי� קבועי� באוקטובר   

  .140 היה 2005באוקטובר , 120 היה 2003פנסיונרי� באוקטובר   

   �  .78 2005באוקטובר , 2003 באוקטובר 71עובדי� זמניי

אתה רוצה שאני אקרא את . ו מאז כניסת ראש העיר לתפקידמשרות שבוטל  

  ?הרשימה הזאת

  . אני מבקש לפרוטוקול לקרוא את זה  :גל(גיא ב�

  .יעבירו את זה לפרוטוקול :חמו(יהודה ב�

אבל , תקני אותי א� אני טועה, בתיה.  אני דורש שהתשובה תוקרא בקול ר�  :גל(גיא ב�

אני ? השאילתה תיקרא בקול ר�פקודת העיריות אומרת שלבקשת השואל 
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  . זה ייקח עוד דקה, מבקש

  )מדברי� ביחד(

  ?למה להטריח אות+ בשטויות: אני רוצה לשאול ברצינות :עמוס גבריאלי

  ?זה שטויות  :גל(גיא ב�

  .יוסיפו את זה לפרוטוקול הישיבה?  נכו�, יש ל+ את זה בכתב :עמוס גבריאלי

אז את חוסר הסבלנות של+ להמתי� .  תשובה לקבל2006אני חיכיתי ממר.   :גל(גיא ב�

ארבע וחצי דקות לשמוע תשובה של עמוד וחצי תמיר בסבלנות הרבה שאני 

למרות שפקודת העיריות אומרת ,  לקבל תשובה2006גיליתי בהמתנה ממר. 

  ...ש

  ?גיא, את מי אתה מעניש  :דובר

ת העיריות ככתב� אני מבקש לקיי� את כללי פקוד, אני לא מעניש א- אחד  :גל(גיא ב�

  . וכלשונ�

  )מדברי� ביחד(

אתה . החוק אומר שצרי+ להקריא את התשובה בקול ר�. תתמודד ע� החוק  :גל(גיא ב�

  .תגיד את עמדת+? נגד החוק

  )מדברי� ביחד(

 א� לקרוא את השאילתה או לא היינו כבר גומרי� מחליטי�בזמ� שאת�   :גל(גיא ב�

שראש העיר יענה על השאילתות .  ופהוהיינו קוראי� אותה מתחילתה ועד ס

  . כזה פורמליסטמ� אני לא הייתיבז

  ?אתה מעניש את ראש העיר  :אייל יוניא�

  . לא מעניש א- אחד  :גל(גיא ב�

  .אני מציע שלהבא שאילתה לא תהיה בגדר שאילתה  :קובי אוחיו�

+ אפשר בבקשה להמשי. ל"אדוני המנכ? אפשר להמשי+ את התשובה בבקשה  :גל(גיא ב�

  ? לקרוא את התשובה

  :משרות שבוטלו מאז כניסת ראש העיר לתפקיד  :אייל יוניא�

עובדה ,  אחוז משרה80 (מנהלית משנה בחטיבת אלו� ,  משרה(פועל גינו�   

מזכירת לשכת הדובר ,  משרה(נהג במחלקת הרכב ,  משרה(מחלקת תחזוקה 
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 ( שילוט מנהלת מחלקת,  משרה(סג� מנהל מחלקה בקריית ספיר ,  משרה(

מנהל ,  משרה(מבקר בלשכת המבקר ,  משרה(נהג במחלקת רכב , משרה

מנהל משק בית ספר השרו� ,  משרה(מנהלת מדור בתי נוער ,  משרה(ש "המע

מזכירה בלשכת ראש ,  משרה(ל "עובדת ניקיו� במחלקת ספורט ושי,  משרה(

 ( נהג במחלקת הרכב,  משרה(מזכירה בלשכת ראש העיר ,  משרה(העיר 

 33 (סגנית מנהל בית האב� ,  אחוז משרה66 (סג� מנהל בית לזרוס , משרה

מנהלת ,  אחוז משרה90 (מנהל מחלקה לאוכלוסייה מבוגרת , אחוז משרה

מנהלת ,  אחוז משרה50 (חשבת שכר במחלקת שכר ,  משרה(בית תרבות 

מדריכה ,  אחוז משרה75 (אדמיניסטרטיבית במחלקת נוער ורכז קליטה 

מזכירת אג- ,  משרה(מנהלת מחלקת ניקיו� העיר ,  אחוז משרה57 (ש "במע

,  משרה(ספרנית בחטיבת ב� צבי ,  אחוז משרה64 (תרבות נוער וספורט 

מנהלנית בית ,  משרה(דוברת העירייה ,  אחוז משרה57 (ש "מדירה במע

מנהלת מדור במחלקת ,  משרה(נהג במחלקת רכב ,  משרה(הספר השרו� 

 (עובד במחלקת תחזוקה ,  משרה(עובד במחלקת תחזוקה , רה מש(שילוט 

,  אחוז משרה60 (ש "מדריכה במע,  אחוז משרה48 (ש "מדריכה במע, משרה

סג� ,  משרה(קופאית באג- תרבות נוער וספורט ,  משרה(נהג המחלקת הרכב 

נהג ,  אחוז משרה90 (ח "ח ופס"ממונה מל,  משרה(מנהל מחלקת תחזוקה 

  . משרה( במחלקת הרכב

  . משרות34.7ס+ הכל   

אני רואה . כניסות מאוישות, משרות שנוספו מאז כניסת ראש לתפקיד  

המשרות שאוישו מאז כניסת . שצילמו לכ� בטעות בלי המשרות שאוישו

  .ראש העיר לתפקיד

  ?להבדיל ממה שהיה צרי+ להיות, מה יש לנו  :גל(גיא ב�

אנחנו נצל� את זה עוד ? משרות שאוישו כתוב. פספסו פה. חסר פה, לא, לא  :אייל יוניא�

  . פע� כי התבלבלו פה במייל

אני פתאו� עכשיו , תקבלו את זה בכתב, חסר הקטע הזה. משרות שאוישו  

  .שמתי לב לטעות



20  09/01/07        מועצה מ� המניי�

    :משרות מאוישות  

מזכירת מחלקת תכנו� העיר ובחשבות אג- הנדסה ,  משרה(חשבת אג- חינו+   

מנהל אזור ,  משרה(קי� ותברואה מונעת מזכירת מחלקת רישוי עס,  משרה(

מנהלת אזור ,  משרה(מנהל אזור מחלקת גינו� ,  משרה(מחלקת גינו� 

מנהל פרויקטי� ,  משרה(מנהל המוקד העירוני ,  משרה(מחלקת גינו� העיר 

  . משרה(באג- ההנדסה 

  .  משרות8בס+ הכל   

� עירוניי� צרי+ להוסי- לזה את התובעת העירונית שזה עוד משרה ופקחי  

  . שזה לא בדיוק תק� אבל ג� ש� התווספו עוד תשעה

  :משרות שטר� אוישו  

מפקח במחלקת פיקוח על הבנייה ,  משרה(מפקח במחלקת עבודות ציבוריות   

מנהל ,  משרה(אחראית לנושא היתרי בנייה במחלקת רישוי בנייה ,  משרה(

עוזר ראש ,  משרה(מהנדס תשתיות ,  משרה(אג- מערכות מידע ומחשוב 

  .  משרה(העיר 

רק אנחנו מקבלי� עליה� תקצוב בדר+ כזו , משרות מתוקצבות אלה משרות  

  :או אחרת

 (פקח חניה ,  משרה(מזכירה ברשות החניה ,  משרה(מנהלת רשות החניה   

  . משרה

  .משרד הפני� אישר את כל המשרות החדשות. 3  

  ? שכתובכולל את אלה שציינת בעל פה בנוס- למה  :גל(גיא ב�

אחד הקריטריוני� לרשות עצמאית זה מנהל תקי� בנושא שכר , דר+ אגב. כ�  :אייל יוניא�

� 14 (אחד הקריטריוני� שמשרד הפני� החליט עלינו כאחת מ. וכוח אד

  .רשויות עצמאיות

  .ח" ש335,811.29 הנה 2005ל העירייה לשנת "עלות שכרו של סמנכ. 4  

  :ל"תחומי אחריותו של הסמנכ  

  .ל"ל בכל תחו� אליו נדרש על פי הנחיות המנכ"ע לעבודת המנכסיו  

ריכוז ותכנו� : אחריות רוחב על תפעול שוט- של ההתנהלות העירונית לרבות  
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ניהול וביצוע , אחריות על תכנו�; תכניות עבודה עירוניות ובקרה על ביצוע�

�ת ריכוז ותיאו� עבודת מטה רוחבית במערכ; פרוייקטי� עירוניי� מיוחדי

ה� לפי , העירונית והוצאת הוראות ביצוע תפעוליות על פי צרכי הארגו�

דרישות ההנהלה וה� בהתא� לפניות התושבי� תו+ קביעת לוח זמני� וסדרי 

  .עדיפויות

בטחו� , אספקה ומכרזי�, רכש, אחריות על מחלקות מחשוב ומערכות מידע  

ור תקשורת מד, רשות עירונית למלחמה בסמי�, ובטיחות מוסדות חינו+

  .עירונית

מרכז ; ר ועדת שילוט עירונית"יו: ריכוז ועדות עירוניות/אחריות על ניהול  

ליווי פעילות צוות היגוי ; ליווי פעילות ועדת הקליטה העירונית; ועדת ביטחו�

, נגישות נכי�, ליווי פעילות תחומי קליטה; ביטחו� ובטיחות במוסדות חינו+

�,  ביישו� תוכניות עבודה ייחודיות כגו� מצילהליווי ותמיכה; אתיקה ונוספי

�  .פעילויות מועצת נשי� ועוד, צרכי ארגוני מתנדבי

העסקת עוזר אישי לראש העיר קבלה אישור ועדת חריגי� שכוללת את . 5  

  .ויש כוונה לאיישה מחדש, נציגי משרד הפני� ומרכז השלטו� המקומי

   �היא על ידי ועדת החריגי� משרת מנהל פרוייקטי� באג- ההנדסה אושרה ג

ועדת הרפורמה שמצאה כי חסרה באג- פונקציה שתהיה (לאור המלצות תת

  .אחראית על תיאו� בי� כל הפרויקטי� ההנדסיי� באג-

בני פלג ממשי+ לעבוד כנהג במחלקת הרכב ומשמש כנהג ראש העיר בנוס- . 6  

 הנחיות העסקה זו מקובלת ג� ברשויות אחרות ותואמת את. על תפקידו זה

משרד הפני� לפיה� רשאי ראש רשות להעסיק נהג ובלבד שאי� זה כל עיסוקו 

שבנוס- על תפקידיו כנהג הוטל על בני פלג לשמש ג� , יש לציי�. בעירייה

משימה שבוצעה עד כה בתשלו� על ידי ספקי� חיצוניי� , כצל� העירייה

  . אל- שקל בשנה40 (בעלות של כ

, כאמור. לשאלה אינפורמטיבית,  את זכותי לשאלת המש+אני מנצל. תודה  :גל(גיא ב�

יש כא� ארבעה העתקי� של . 2006 במר. 18 (השאילתה הזאת הוגשה ב

שניי� מה� מיועדי� ליועצות המשפטיות המכובדות ושניי� . פקודת העיריות
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בפקודת העיריות ' ב40את� מוזמני� לעיי� בסעי- . ל"לראש העיר ולמנכ

אש העירייה את תשובתו לשאילתה בשתי ישיבות שא� לא מסר ר"שאומר 

מ� המניי� שהתקיימו לאחר הגשתה יועמד נושא השאילתה לפי דרישת 

  ". השואל כסעי- ראשו� על סדר היו� בישיבה של המניי� הקרובה

יש עוד , זו לא השאילתה היחידה שעברו הרבה יותר מחודשי� שלא נענו  

א למה אתה מאל. אותי לממש אז שאלתי אלי+ ראש העיר הי. הרבה כאלה

החל מישיבת מועצת העיר הבאה את הוראות הסעי- האלה ולא בעצ� הול+ 

הסעי- הזה נועד להג� על ... לפי פקודת העיריות ומשיב בפרק זמ� שהעירייה

חברי אופוזיציה שראש העיר או במתכוו� או כתוצאה מסחבת שלא ברורה 

וזה ,  מחכה לעשר שאילתותאני. לא משיב בפרק הזמ� של פקודת העיריות

למה . ברוב� המכריע חל- זמ� של יותר מחודשיי�. שלא השבת עליה�, רק אני

  ?אתה עושה את זה לאופוזיציה

. אני נורא מצטער שאתה ממש חורג מהזמ� ומבזבז את הזמ� של החברי� :חמו(יהודה ב�

אלא בכלל לא , לא הייתי אומר לא חברית, עשית את זה בצורה אפילו לא

, עניינית ג� בישיבת התקציב שהתנהלה לפני כשלושה שבועות בנוכחות

�השתתפת במרבית . הוצגו הדברי�. לפחות בפתיח של הישיבה היה שר הפני

�  . הישיבות של ועדת הכספי

  .התקציב...   :גל(גיא ב�

. ובכל זאת מצאת לנכו� לבזבז את הזמ� של חברי המועצה. תהיה מנומס, גיא :חמו(יהודה ב�

: אני מודיע פה לפרוטוקול ולחברי המועצה. ה עושה את זה ג� היו�את

חד . שאילתה שלא תשאל בקצרה ובתמציתיות לא תהיה לה התייחסות

  . משמעית

. זה מה שאתה אומר, אתה לא עונה על השאלה. אותי אתה לא בא לצנזר  :גל(גיא ב�

ייה אתה מצנזר אותי כמו שאתה חושב שאתה יכול לצנזר את עובדי העיר

ממש את הסמכות ל אתה במתכוו� .אתר הלוקאלולא לתת לה� לראות את 

שיש ל+ כדי לדכא את היכולת של חברי האופוזיציה לקבל תשובות לשאלות 

�  . זה מה שאתה אומר, לגיטימיות שפקודת העיריות מגנה עליה
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  .שאילתה הבאה :חמו(יהודה ב�

  .סתימת הפיות נמשכת  :גל(גיא ב�

  .שאילתה הבאה, דהתו: חמו(יהודה ב�

  .ממש התרשמתי, ל"דיברת היו� יפה מאד בגלי צה  :גל(גיא ב�

  . לכ� קובי יקרא, אני בניגוד ענייני� בשאילתה הזאת, לפרוטוקול  :אייל יוניא�

  .אתה ר., אני לא ר. פע� הבאה לראשות העיר  :גל(גיא ב�

  .תודה רבה :חמו(יהודה ב�

  )מדברי� ביחד(

אתה תוקע דברי� שלא קשורי� . מה שאתה רוצה להגידאתה אומר  :עמוס גבריאלי

רק שאגב בניגוד ל+ הצבעתי נגד , אני מאד מעוניי� לדעת. לשאילתה עצמה

. שו� דבר... אז לא . למדתי אות�, או לפחות המרכזי בה�, המינויי� האלה

... ואני מאד , אבל א� כבר יש את העניי� הזה וקבלנו אותו בצורה מסודרת

  .ואני מאד מקבל. תכליתי, מהרתעשה את זה 

  .אז שיענו בזמ�  :גל(גיא ב�

, ואני חושב שזה לא בסדר שחמישה חודשי� עוברי� עד שעוני� לשאילתה :עמוס גבריאלי

  . לדו� בזה ולטפל בזהצרי+ מייד. אני אומר ל+ חד משמעי

  .קובי, תודה. שאילתה הבאה, תודה: חמו(יהודה ב�

אני בחרתי . אולי הוא היה צרי+ להיות ראש העיר. ה לילפחות הסג� של+ עונ  :גל(גיא ב�

  .לצערנו, בו

שאילתה של אמיר גבע בנושא העסקת עובדי עירייה באמצעות מכרז פנימי   :קובי אוחיו�

  :2006/36/ � הוגש ב�

משמעו שהעירייה מבקשת לאייש משרה חדשה או משרה , מכרז פנימי"  

ירייה בלבד להציע עצמ� שהתפנתה בעירייה באמצעות פנייה לעובדי הע

ומבלי שיוכלו אנשי� , מבלי שהציבור יוכל לדעת על המשרה, לאייש המשרה

  .מ� הציבור להציע עצמ� למשרה וזאת בשונה ממכרז פומבי

, במקרי� מועטי� בלבד, א� בכלל, ביצוע מכרז פנימי צרי+ להתבצע, לדעתי  

ת העירייה משו� שהוא נוגד את עקרונות המשפט הציבורי אליה� מחויב
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נוסי- לכ+ שמרכז פנימי מבצע . וה� עקרו� נאמ� הציבור ועיקרו� השוויו�

 �הלכה למעשה אפליה בי� עובדי� שמועסקי� בעירייה לבי� מועמדי

אפליה שאיני מוצא לה כל הצדקה , פוטנציאליי� שאינ� עובדי עירייה

  .עניינית ופוגעת קשות בעקרו� השוויו� אליה מחויבת העירייה

ונה פורס� כי עוזר ראש העירייה מאיר שלו� נבחר למתא� באחר  

  .הפרוייקטי� באג- ההנדסה במסגרת מכרז פנימי אליו ניגש רק שלו� עצמו

  :לאור האמור לעיל רצוני לשאול  

מדוע הוחלט על קיו� מכרז פנימי לתפקיד מתא� פרויקטי� באג- . 1  

  ?הנדסה

ות לקידו� עובדי� מתו+ מה הטע� במכרז פנימי שבו רוצי� לתת הזדמנ. 2  

  ?המערכת העירונית א� במכרז משתת- א+ ורק מועמד יחיד

מדוע לכשנודע שיש א+ ורק מועמד יחיד לא הוחלט על ביטול המכרז . 3  

  "?הפנימי וקיו� מכרז פנימי

  :תשובת ראש העיר  

למ� תחילת הקדנציה וכחלק מההסכמות הרחבות ע� הסתדרות המעו- . 1  

יבה הנהלת העירייה כי בצד פיטורי העובדי� והפרישה וועד העובדי� התחי

�ואכ� . לפנסיה מוקדמת תינת� עדיפות לעובדי העירייה במכרזי כוח האד

העירייה ערכה מכרזי� פנימיי� רבי� שבה� קודמו עובדי העירייה 

מנהלת , מנהל מחלקת הגינו�: לתפקידי� שחלק� תפקידי ניהול בכירי� כגו�

מנהל , מתאמת המאבק בסמי�, ג- איכות הסביבהמנהלת א, מחלקת הנוער

מנהלת תחזוקה בקריית ספיר מנהל מחלקת עבודות , המוקד העירוני

  .מנהלת מחלקת הרכש וסגנית מנהל מחלקת הגינו� ועוד, ציבוריות

סבא וכמוה רשויות אחרות (עוד בטר� כניסתי לתפקיד נהגה עיריית כפר. 2  

�כאשר לא , � במכרז נשוא השאילתהכפי שנעשה ג, לקיי� מכרזי� פנימיי

ג� במקרה דנ� , כאמור. הייתה כל חשיבות למספר המועמדי� שניגשו למכרז

ניתנה הזדמנות שווה לכלל עובדי העירייה לגשת למרכז והוועדה מצאה את 

�כראוי לתפקיד וכמו לשאר המכרזי� ג� כא� , לאור ניסיונו, מאיר שלו
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רה מזו העירייה רשאית למנות עובד יתי. ניתנה לו תקופת ניסיו� התפקיד

ללא מכרז לתקופה של עד שנה מתו+ כוונה לתת להנהלת העירייה גמישות 

�  .ניהולית בגיוס העובדי

  . לעיל2ראה תשובה לסעי- . 3  

אני חושב שכל ארבע השאילתות שהוגשו פה היו� . הערת המש+ קצרה  :אמיר גבע

, לגיטימיות, נכונות. ה� הוגשוה� כול� רלוונטיות למועד שבה� , נשאלו ונענו

לאור זה שאני קראתי באחד המקומות . וא- אחת מה� היא לא פופוליסטית

 אני חושב שהנה היה (שאתה התייחסת לשאילתות כשאילתות פופוליסטיות 

כל ארבע השאילתות האלה ה� שאילתות . לנו דוגמא לפשוט לפי סדר הופעת�

י חושב שבה� בהחלט ראויות רציניות שדני� בנושאי� מאד חשובי� ואנ

  .להישאל וראויות להיענות

  ? אפשר לקרוא לאייל יוניא� שייכנס. תודה: חמו(יהודה ב�

  

  :הצעות לסדר. 4

  .שמעו� פר. איננו. הצעה לסדר ראשונה. הצעות לסדר: חמו(יהודה ב�

אפשר להסיר את ההצעות שלו מסדר היו� כפי שעשינו במקרי� הקודמי�   :גל(גיא ב�

  ? לא הגיעכשהוא

אנחנו לא , כוו� שהוא לא אמר לי ג� מה עושי�, נסיר את ההצעות לסדר שלו: חמו(יהודה ב�

  . נדו� בה�

  .בבקשה. גל(הצעה לסדר של גיא ב�  

הסרנו מסדר היו� לצור+ העניי� באופ� רשמי את הצעות הסדר של שמעו�   :גל(גיא ב�

  .כדי שלא נדו� בה� מחדש מפאת אי הגעתו

  . הצעות לסדר של גיא :וחמ(יהודה ב�

  ?אתה מחרי� ג� אותי עכשיו  :גל(גיא ב�

  . אמרנו הוא איננו פה, הורדנו: חמו(יהודה ב�

לא כל מה שאתה מוציא מהפה יש לו תוק- של . זה הכל, הצעה רשמית  :גל(גיא ב�

  . החלטה רשמית
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  . בעיקרו� צרי+ להצביע על זה  :אמיר גבע

  .בואו נתקד�  :קובי אוחיו�

א- אחד לא מחזיק אות+ . א� אני מעכב אות+ אתה יכול ללכת הביתה, קובי  :גל(גיא ב�

  . פה בכוח

  .נות� נזיפות ומחלק הוראות, אתה נות� לנו הוראות  :קובי אוחיו�

  )מדברי� ביחד(

  .גל(הצעה לסדר של גיא ב�, בבקשה: חמו(יהודה ב�

  ?איזה מה�  :גל(גיא ב�

אני אענה מה שאני , ה תשאל מה שאתה רוצהאת. איזה שאתה רוצה תבחר: חמו(יהודה ב�

  .יאללה, רוצה

  סבא� שיפור השירותי� הוטרינריי� המסופקי� לתושבי כפר–הצעה לסדר : א

ג� נמצא פה הוטרינר בעיתוי שהוא . הנושאי� פה ה� יותר פוזיטיביי�  :גל(גיא ב�

� שמחו� כי יוצא שכל הצעה ר"דאני חושש שאולי עשיתי קצת עוול ל. מתאי

  . על ידי האופוזיציה הוגשהזיטיבית ככל שפו

  .הוא רגיל לבעלי חיי�: עמוס גבריאלי

  ? אתה רומז למשהו  :גל(גיא ב�

  )מדברי� ביחד(

אבל אני פשוט חושש שאולי אני , אני לא רוצה לחרוג מהעשר דקות שיש לי  :גל(גיא ב�

 שכל, של ראש העיר, לצערי,  שמחו� ולנושא כי יש נטייהר"דעושה עוול ל

נושא קונסטרוקטיבי ככל שיהיה שמועלה על ידי האופוזיציה הוא נצבע 

�  . בצבעי� פופוליסטיי

  .גיא, תדבר, מה ההקדמה של+  :קובי אוחיו�

אני אומר .  תעיר לי(ביו� שאני אעשה משהו מהדברי� שאתה תגיד לי , קובי  :גל(גיא ב�

  .אז אני אומר שאי� טע� שתעיר לי, ל+ שזה לא קורה

  .תתקד�, ג� על זה לא היית צרי+ להעיר  :יו�קובי אוח

 9 (טוב שנמצא זמ� ב. 2005 ביוני 19 (ההצעה לסדר לגופה של עניי� הוגשה ב  :גל(גיא ב�

ומה שאמרתי לגבי שאילתות .  להביא אותה בפני מועצת העיר2007בינואר 
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  . לצערי הוא הדי� לגבי הצעות הסדר

  .סדראתה נות� פתיח לכל הצעה ל: חמו(יהודה ב�

אני לא , א� אתה רוצה לצנזר אותי אתה יכול לנסות. יש לי עשר דקות  :גל(גיא ב�

וזה כולל ג� , ולא נולד מי שיסתו� לי את הפה, מתכוו� לסתו� את הפה

  . אות+

  .חכה  :ח�(משה אב�

אמרתי . היית מורה, אתה לא מקשיב, משה. לא אמרתי נולדה, אמרתי נולד  :גל(גיא ב�

  . לא עוד לא נולדה, עוד לא נולד. נולדה, אז, אני ג� לא הומו. נולד ולא נולדה

  .אתה תטע� את טע� החיי� אתה תפסיק להתעסק בזוטות :חמו(יהודה ב�

יש אנשי� . אני מזכיר ל+ מה אתה עשית עשר שני� לפני שהיית ראש עיר  :גל(גיא ב�

 ת� לי את הקרדיט. אבל האמנת במה שאתה עושה, שקראו לזה זובור ג� כ�

כל הערת ביניי� שאני אקבל תקבל תגובת . שג� אני מאמי� במה שאני עושה

א� יהיה . ככה אני נוהג שלוש שני�, אני חושב שכבר הרגלתי אתכ� לזה, נגד

, אותי את� כנראה לא תצליחו לעיי-. שקט אז אני אוכל לדבר לגופו של עניי�

  .ותלי יש אנרגי, אני הצעיר פה. אז תיישמו, למדת� את זה כבר

  .אתה לא מגיע אבל לגופו של עני�  :אייל יוניא�

  .כל הערה תלווה בהערת נגד, שוב  :גל(גיא ב�

  .ג� לא לגופה של עניי� :עמוס גבריאלי

חלק מכ� באת� לפה . וזה בסדר, את� הופכי� את ישיבת המועצה לקרקס  :גל(גיא ב�

לא אבל אני . חלק אפילו לא חיממו כסא וכבר נפרדו מאתנו, לחמ� כסא

וא� תאפשרו , אני באתי לכא� להצדיק את ההיבחרות שלי. באתי לחמ� כסא

�  ?יש לעוד מישהו משהו מצחיק להגיד. לי לעשות את זה אני אודה לכ

  )מדברי� ביחד(

אבל כל ישיבה פה פרידות , חשבתי שמיצינו את החגיגיות בישיבה הקודמת  :גל(גיא ב�

�  .ופרחי

ת על כמה אלמנטי� והיא נוגעת ההצעה לסדר לגופה של עניי� מדבר  

�אני יכול להגיד שני� , הואיל והוגשה לפני כמה וכמה. לשירותי� הוטרינרי



28  09/01/07        מועצה מ� המניי�

,  שמחו�ר"דזה היה בתפקיד של קודמ+ בתפקיד . ולא חודשי�, אפילו

שכשהגעתי אליו הוא אמר שאני חבר המועצה הראשו� ,  גלסר"דהוטרינר 

שכיאה לוטרינר היחיד , �חו. מסיימו� גולדמ, סבא(שמבקר אותו מכפר

  . שמכה� בשתי העיריות שהאלה אכ� ביקר ש� לפני

  �היא דיברה על מת� מענה . וההצעה לגופה של עניי� דיברה על כמה אלמנטי

�. אני לא אלאה אתכ� בכל הדברי�. בשטח השיפוט של העיר לחיסוני כלבי

�על היא דיברה . היא דיברה על האחדה של אגרות בגי� כלבי� משוטטי

והיא דיברה על מאגר נתוני� נפרד של . עידוד ימי אימו. במכלאה העירונית

. סבא ועל טיפול בפניות ציבור ופניות למוקד העירוני(בעלי הכלבי� בכפר

חמישה אלמנטי� שאני האמנתי בנקודת הזמ� שהגשתי שדורשי� בחינה 

א- אחד מכ� לא ביקר , כאמור. ראייה אחרת, מחדש והתמודדות אולי

  ,אני לא יודע כמה מכ� בכלל מודעי�, ול� בשירותי� הוטרינרי�מע

  ?למה אתה אומר  :דובר

  .נכו� לכהונתו של גלס. נכו� לכהונתו של גלס. זה מה שגלס אמר  :גל(גיא ב�

  ? למה אתה סת� אומר  :דובר

  )מדברי� ביחד(

לות וההצעה הייתה אמורה לע,  שמחו�ר"דכשנבחר .  כל הכבוד(מי שביקר   :גל(גיא ב�

כדי , מייל והוא אכ� הגיב.לסדר אי ש� בתחילת דצמבר אני פניתי אליו באי

ואני ברשותכ� אקריא . שיהיה לתוק- של ההצעה איזה שהוא אלמנט מעדכ�

או א� מישהו ירצה , והוא א� ירצה ישלי�, בקצרה חלק מהתשובות שלו

  . לשאול אותו

ה לעלות לדיו� עיינתי בהצעה לסדר האמור,  שמחו�ר"דאומר , לבקשת+  

אבקש לעדכ� אות+ בשינויי� אשר חלו מאשר ועד היו� ה� . בישיבת המועצה

  .וה� בשל חילופי הגברא במחלקה) חלפו כמה שני�, כאמור(בשל הזמ� שחל- 

מחדש לנו . סבא בחיסוני כלבי�(מת� מענה בשטח השיפוט של העיר כפר. א  

נרית שני ימי  שמחו� שמזה מספר חודשי� מקיימת המחלקה הוטריר"ד

החיסוני� מתבצעי� ביו� ראשו� . סבא(חיסו� לכלבי� בתחומי העיר כפר
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וחמישי בי� השעות ארבע לשש בקרוו� הממוק� מאחורי מבנה המשמר 

מצבו הפיזי והתנאי� , אול� מיקומו הקשה לגישה של האתר. האזרחי

במקו� הביאו להחלטה להעביר את מקו� מת� השירות למבנה של קבע 

�נכו� לתחילת ,  בימי� אלה125 בתחומי השוק העירוני ברחוב ויצמ� הממוק

בתיאו� ע� מחלקות העירייה השונות מתבצעת התאמת המקו� . דצמבר

� יתקיימו 2007אני תקווה כי כבר בתחילת . לצרכי המחלקה וריהוטו בהתא

�  . שמחו� יעדכ� אותנו מה קורה ע� זהר"דאולי . החיסוני� במיקו

  .כבר מעודכ� לנו שזה קיי�: חמו(יהודה ב�

 שמחו� עודכ� ר"דבעניי� הזה . האחדה של אגרות בגי� כלבי� משוטטי�  :גל(גיא ב�

  . יהודה, לא הכל, שאושר, ואנחנו היינו שותפי� באמת למהל+ נכו� שנעשה

  .אתה לא מעודכ�: חמו(יהודה ב�

  . אני דווקא כ� מעודכ� לא רע  :גל(גיא ב�

  ...זה אומר שהאגרה היא אחידה ג� ל? מה זה אומר :עמוס גבריאלי

, עד כמה שידוע לי, זה אומר שהאגרה עדיי� לא אושרה סופית בחוק העזר  :גל(גיא ב�

. אבל מועצת העיר אישרה את האחדת האגרות במונחי� של עליית המחיר

  ?אני צודק

  .אושרה והועברה לרישו� ברשומות  :קר� קדמי

מה , סבא(ת האחדת אגרות בי� רעננה לכפראז אנחנו על סיפו של רשמי  :גל(גיא ב�

  .שהופ+ את ההצעה עדיי� לרלוונטית

 גלס ימי ר"ד עד לפרישתו של קודמו (עידוד ימי אימו. במכלאה העירונית   

 שמחו� ר"דבאקט מבור+ . ולכ� ציינתי את זה, האימו. הוגבלו לימי שישי

 �לאור+ כל מכניסתו לתפקיד החל במדיניות חדשה שמתירה אימו. של כלבי

,  שמאפשר ג� אימו.SOSנוצר ג� קשר ע� . שעות הפעילות של המחלקה

�  .אני בהחלט חושב שזה נכו�. וקבלתי פידבקי� חיוביי

אני מבי� שכלבי� משוטטי� לפי , ההנחיה של הרשויות בגי� כלבי� משוטטי�  :אריק לויטה

�  ?ההבנה שלי זה מי שאי� לה� בעלי

  . ה� לשוטטכלבי� שבעליה� מתירי� ל  :דובר
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  )מדברי� ביחד(

 שמחו� שהיוזמה להגביר את המודעות ר"דלגבי עידוד ימי האימו. מציי�   :גל(גיא ב�

בזה הוא יגיד לכ� א� הוא . לאימו. באמצעות פרסו� אקטיבי היא מבורכת

 �מתכוו� שהוא ישמח שהעירייה תשקיעה מממונה או השירותי� הוטרינריי

�� ביחדאו שניה... אני מניח ש. מממונ.  

  ?מה שנקרא, ברי אימו., כמה כלבי� יש היו� במכלאה שלכ� :עמוס גבריאלי

  .  חמישה עשר( היו� (ברי אימו.   :יוסי שמחו�

  ?חמישה עשר שאפשר לקחת אות� מעכשיו לעכשיו :עמוס גבריאלי

  )מדברי� ביחד(

  . בבקשה,  שמחו�ר"ד, סליחה: חמו(יהודה ב�

אני בהצעה . סבא(ר נתוני� נפרד של בעלי הכלבי� בכפרמאג. עוד שני סעיפי�  :גל(גיא ב�

 � ר"דמציי� . סבא מאגר נתוני� נפרד משלו(את העובדה שאי� לכפר... בעצ

�אול� יש ג� , שמחו� שאי� כל טע� להפריד את מאגר המידע בי� שתי הערי

כיו� מעודכנת . סבא גישה למאגר המשות-(הגיו� לאפשר לעיריית כפר

אול� למיטב , סבאי תוכנת חיסוני� של הכלבי�(פרבמוקד העירוני הכ

ליי� (ידיעתו לא קיי� כל פרוטוקול עדכוני קבוע או לחילופי� חיבור או�

�  . זה חומר למחשבה. למאגר הנתוני

  \אני אסיי� בנקודה האחרונה וא� תרצו לקיי� דיו� על ההצעה לסדר  

  .נבוא ביו� שישי בערב אלי+ הביתה: חמו(יהודה ב�

טיפול בפניות הציבור והפניות מהמוקד ?  נכו� יהודה, אי� ל+ כלב בבית  :גל(גיא ב�

 ר"דאני הסבתי את תשומת הלב של . שליטה של עובדי המוקד, העירוני

שמחו� ושלכ� לעובדה שבמקרי� לא מועטי� אנשי� שמתקשרי� למוקד 

העירוני ומתלונני� על מפגעי� של חתולי� שנמצאי� לה� מתחת לבית ועוד 

' כפר סבא אוהבת חיות'לעתי� מפני� אות� ישירות לעמותת , ה ואחרי�כאל

� שמחו� ששליטה של עובדי המוקד ר"דעל כ+ מגיב . או לגופי� אחרי

  .העירוני בתפקידיו של כל גור� ביצועי הנה תנאי בסיסי לפעולה נאותה

  .אתה כבר בתשע דקות בהצעה לסדר, גיא: חמו(יהודה ב�
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  א� זאת הפנייה של הפוני� לעמותות התנדבותיות בנושא .יש לי עשר  :גל(גיא ב�

חתולי� בעיקר יש בה כדי לפתור לעירייה בעיות בנישות בה� העירייה מנועה 

מלהפעיל את סמכויותיה ולשפר את יחסי הגומלי� בי� העמותות לגורמי 

נראה כי קיי� צור+ , לאור המפורט לעיל, אומר שמחו�, לסיכו�. העירייה

  .שינויי� בהצעה לסדר על מנת להתאימה במצב בשטחלבצע מספר 

  .ואני מתכוו� לבקר ש�, ואני מניח שג� את כולכ�, והוא מזמי� אותי לבקר  

  .ברשות+, הערה קצרה, מר סיימו�. תודה רבה: חמו(יהודה ב�

אבל , אמנ� היא כבר לא עדכנית, גל(ההצעה של גיא ב�. הערה קצרה וחשובה :סיימו� גולדמ�

כי התקנת תוכנה במוקד . ה נקודות חשובות ולא פופוליסטיותיש פה כמ

כולל , סבא רעננה ביחד(סבא נפרד או כפר(היא יכולה להיות של כפר, העירוני

. דיברנו על זה כבר כמה פעמי�.  היא הכרחית(יפי� של הכלבי� 'מספרי הצ

  .עדיי� זה לא קיי� במוקד העירוני נכו� לשבוע הזה

סבא ה� לא יכולי� למצוא אות� (ד לתושבי כפרכלבי� שהולכי� לאיבו  

סבא את (במוקד העירוני והמוקד העירוני של רעננה לא נות� לתושבי כפר

  . לפי הוראת ראש העיר כנראה של רעננה, השירות

עד ישיבת המועצה הבאה א� תוכל לעדכ� אותנו בכל .  שמחו�ר"ד, אני מציע: חמו(יהודה ב�

  . אשר דרוש תיקו�

  )חדמדברי� בי(

מנהל האג- לאיכות הסביבה . להגיש לצוות המקצועי שלנו את המלצותי+: חמו(יהודה ב�

יחד ע� מחזיק תיק איכות הסביבה שיגישו לנו תשובות מסודרות עד לישיבת 

  . המועצה הבאה ונעדכ� את החברי� או בכתב או בישיבת המועצה הבאה

  ?ומה ע� המוקד  :עמיר� מילר

  .בבקשה, גל(גיא ב�, הצעה לסדר הבאה...  אנחנו נגיש,אני אומר: חמו(יהודה ב�

  ' סבסוד טכסי קבלת תעודות זהות לתלמידי שכבת י–הצעה לסדר של גיא ב� גל : ב

  .הצעה לסדר הבאה מדברת על סבסוד טקס קבלת תעודות זהות  :גל(גיא ב�

  .תהיה תמציתי וענייני: חמו(יהודה ב�

  . הרבה פחות,  התשע דקות שניצלתי מקוד�אני באמת לא מתכוו� לנצל את  :גל(גיא ב�
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  )מדברי� ביחד(

  ?אני יכולה להציע משהו, גיא  :רינה פז

  .כ�  :גל(גיא ב�

, את זה קבלנו. את ההצעה לסדר בניגוד לשאילתות לא קבלנו לפני הישיבה  :רינה פז

לי יש . אני בטוחה שכול� את זה בעיו� רב. אנחנו קראנו את זה בעיו� רב

  , תרשה לי במקו�א�, הצעה אלי+

אני לא אקריא , רק לטובת אלה שלא קראו דקה להסביר מה אומרת ההצעה  :גל(גיא ב�

  .אותה

, א� תרשה לי, מה שאני חושבת. אני בטוחה שכול� קראו את זה מראש  :רינה פז

אני בעד לקיי� טקס חלוקת תעודות זהות לכל מי . ההצעה היא מאד טובה

ות את זה בהיכל התרבות ולתת לזה תוכ� אני חושבת שאפשר לעש. שמגיע לו

�א� זה בירושלי� למרות שזה מאד , לאירוע הזה ולא לרעות בשדות זרי

מה עוד שבישיבת ועדת . סבא(לעשות את זה בכפר. אביב(או בתל, חשוב

כספי� שהשתתפת ברוב הישיבות וג� בישיבת התקציב אתה לא העלית את 

נחנו נעשה את זה בהיכל התרבות א� א, אבל לא חשוב. הסעי- התקציבי הזה

  .אני בטוחה שראש העיר ימצא את התקציב המתאי� כדי לעשות את זה

כי . אני אצל כמה דקות ספורות כדי כ� להציג את העניי�, ברשות+, רינה  :גל(גיא ב�

אני , ברשות+. הג� שהיא לגיטימית, עמדת+ היא לא מה שאני הצגתי פשוט

ספי� כי ההצעה לסדר פשוט לא עלתה לפני לא הצגתי את זה בישיבת ועדת כ

אז , קוד� לכ�, 2005 ביולי 8 (וכאמור ג� היא הוגשה ב, א� היו דני� בה. כ�

  ,יכול להיות שהיינו

  .לא צרי+ הצעה לסדר לעלות את זה  :קובי אוחיו�

. ואוזנו של ראש העיר לא כרויה אלי, בניגוד אלי+ אני לא סג� ראש עיר, קובי  :גל(גיא ב�

  מנצל את המנגנו�אני 

  )מדברי� ביחד(

ת� לי שתי דקות . ג� כשאני מציע שאת� אומרי� שהוא נכו� אתה לא רוצה  :גל(גיא ב�

  .להגיד מה אני מציע
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  .בבקשה, גיא: חמו(יהודה ב�

  אני נחשפתי לעניי� של תעודות זהות כשעוד הייתי סטודנט בירושלי�  : חמו(גיא ב�

  .בני, סליחה. ל בזכות דיבורג(גיא ב�, אני מבקש: חמו(יהודה ב�

אני נחשפתי לנושא הזה כששימשתי כרכז הדרכה בכנסת . תודה רבה יהודה  : חמו(גיא ב�

�קראת לזה . וש� נחשפתי למנהג היפה הזה. כשעוד הייתי סטודנט בירושלי

�כשילד מקבל תעודת זהות אז קוד� כל הכל יותר טוב , רינה. שדות זרי

  . רטני ולקבל אותהמללכת למשרד הפני� באופ� פ

  .זה נכו�  :רינה פז

לקבל . לקבל את זה בטקס בבית הספר זה שדרוג כבר לעומת האקט הבסיסי  :חמו(גיא ב�

. בהיכל התרבות כשראש העיר לוח. יד לכל תלמיד ומבר+ זה עוד יותר טוב

לקבל את תעודת הזהות בכנסת ישראל או לחילופי� כפי שהצעתי בהיכל 

.  יש לזה תוק- אפילו עוד יותר( הכרזת העצמאות העצמאות איפה שהייתה

עלויות של , כדי לממש את התוק- האופטימלי ביותר יש לזה ג� עלויות

אני עשיתי חישוב כי בדקתי את , אני הצעתי. הקצאה ועלויות אחרות

�א� נל+ על המודל האופטימלי ביותר של טקסי תעודת זהות לכל . הנתוני

יכוני� העירוניי� שיסבסדו את עלויות שכבות התיכוני� של חמשת הת

וזה כבר הופ+ לחצי יו� שהוא , הטקס ואת הכניסה ואת הסדנה שתלווה

 אל- שקלי� בשנה ש 20זה סדר גודל של עלות סבסוד של , סביב הדבר הזה

, זה לא יבוא מתקציב בתי הספר מסל התקציב שלה�. שהעירייה תייעד לזה

איציק . לדעתי יש מקו� לעשות את זה. י�זה לא ימומ� על ידי גורמי� חיצוני

נראה לי נושא קונסנסואלי . יואל גילה התלהבות לעניי� ג� כ� בישיבה קודמת

  . שאפשר להתאחד בו

המועצה קוראת לייש� המלצה זו : אני רק מקריא לכ� את הצעת ההחלטה  

ולמצוא לצור+ כ+ סעי- , 2007אולי , 2006כבר לא , החל משנת התקציב

ב שנתי קבוע אשר יתווס- למסגרת התקציב של אג- החינו+ ויעמוד תקציבי ר

ואתה . סעי- זה יוגדר סבסוד טקסי קבלת תעודת זהות.  שקל לשנה20על 

  ...תזמי� לטקסי� את ה
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  . תודה: חמו(יהודה ב�

יש לנו מספיק מקומות היסטוריי� . סבא(אני מציע לעשות את זה בכפר  :אריק לויטה

  . סבא(בכפר

ההצעה הזו היא הצעה שכפי שאתה שומע , גיא, אני מציע. תודה רבה, חברי�: חמו(יהודה ב�

אני ברשות+ אעביר אותה . חברי הבית דווקא רוצי� להתייחס אליה ברצינות

לועדת הכספי� על מנת לדו� כיצד לממש אותה על ידי סעי- תקציבי ונקבל 

  . החלטה

  )מדברי� ביחד(

ש שנעביר את זה לועדת הכספי� על מנת שבועדת אני מבק. סליחה רגע: חמו(יהודה ב�

  .  נממש את זה(בהנחה שכ� . הכספי� ידונו וימצאו את הסעי- התקציבי

צרי+ . סבא(אני חושב שזה לא נכו� להוציא את זה מכפר, מבחינה עקרונית  : דובר

  .סבא(לעשות את זה בכפר

  .מי אמר להוציא או להכניס: חמו(יהודה ב�

  )מדברי� ביחד(

וארגוני המתנדבי� רוצי� לקחת , הנושא הזה כבר עלה בפורומי� אחרי�  :דובר

  .סבא(חלק וה� מוכני� לממ� את כל התהלי+ הזה בכפר

  .תודה רבה. אני מציע שההצעות של ארגוני המתנדבי� יובאו לועדת הכספי� :חמו(יהודה ב�

  ?אז מה החלטנו  :גל(גיא ב�

  .מעבירי� לדיו� לועדת הכספי�: חמו(יהודה ב�

  .הקרובה, יהודה. הקרובה  :גל(גיא ב�

  ...אתה רוצה ש: חמו(יהודה ב�

  .אני מקווה שהפע� אכ� תעמוד במילה של+  :גל(גיא ב�

  .סעי- הבא, בבקשה.  תודה: חמו(יהודה ב�

    

'   מחליטי� להעביר את נושא סבסוד טכסי תעודות זהות לתמידי שכבת י:533' החלטה מס

�  .לדיו� בוועדת הכספי
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  :2007/17/  מיו�ישור פרוטוקול ועדת הכספי� א. 5

  .'ע'וב' א'ב, הערות, בבקשה: חמו(יהודה ב�

אני מבי� ששוב הסמיכות היא . אני מבקש א� אפשר להעביר את הפרוטוקול  :גל(גיא ב�

אז יצא שאלה מאתנו שחטאו בעבודה היו� או בעיסוק אחר לא , מאד גבוהה

�  .  א� ה� עברו דר+ הביתאלא, יכלו לראות בכלל את הפרוטוקולי

זה בגלל שהיו ועדות כספי� רבות בגלל ישיבת ? הפרוטוקול הגיע מתי, למה  :אייל יוניא�

  ,אנחנו בדר+ כלל משתדלי� לא לעשות ישיבה.  התקציב

  .זה קרה פע� בחצי שנה. קבלנו את ההערה של+. קיי.או: חמו(יהודה ב�

  .אז שלא יקרה עוד פע�, על הכיפאק  :גל(גיא ב�

  .תודה רבה? אפשר לאשר פה אחד, א� אי�. 'א'וב' ע'בבקשה הערות ב, תודה: חמו(יהודה ב�

  

 2007/17/ פרוטוקול ועדת הכספי� מיו� לאשרפה אחד מחליטי�  :534'  מסהחלטה

  .ב"המצ

  

6  . �  :2006/123/אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיו

  . אישור פרוטוקול ועדת תמיכות :חמו(יהודה ב�

הא� זה .  שקל5000לבקש לקבל אישור הלוואת קר� הישגית בס+ : כתוב פה  :רינה פז

  ?...מיועד למישהו או ש

 ליפותזה מיועד למישהי שזכתה בא? אפשר להגיד את הש�... זה מיועד ל  :אייל יוניא�

  . העול� בסיי-

, בבקשה.  יש'לפי הצעתו של בוקי צ. מוכשרת, מוצלחת, חמודה. נוע� מילס :חמו(יהודה ב�

  .גל(גיא ב�

לשאול , יש פרוטוקול של ועדת תמיכות. שאלה שמכוונת ליועצות המשפטיות  :גל(גיא ב�

של מעבר מועדת התמיכות שועדה שראש העיר עומד בראשה ... איפה עומדת 

  ?ל"יש חוזר מנכ? לבי� ועדה מייעצת

  )מדברי� ביחד ואי אפשר לשמוע(

תישארו בבקשה . לא אכפת לי שיענו ל+. �תשאל דברי� שקשורי� לסדר היו: חמו(יהודה ב�
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אל תכניס אותי למצב , גיא. שאלות לגבי סדר היו�. בסו- הישיבה ותענו לו

�  .רוצי� להספיק את סדר היו�. לא נעי

  .עוד שאלה  :גל(גיא ב�

  .בבקשה, שאלה עניינית, בבקשה: חמו(יהודה ב�

התרענו חודשי� ארוכי� אחרי ש. הבנתי שזה הושמט בטעות, למה לא מופיע  :גל(גיא ב�

לא מופיע אישור הפרוטוקול של ישיבת , וכמעט חצי שנה עשינו את זה יפה

  ?המועצה האחרונה

נמצא . חזרה לעבודה, שתהיה בריאה, מיכל טל. חלה טעות סופר, אתה צודק :חמו(יהודה ב�

  .קבלת� אותו. פה הפרוטוקול

  ?אפשר להוסי- אותו לסדר היו�. קבלנו אותו  :גל(גיא ב�

נתתי ל+ את . אל תדאג, אנחנו נאשרר אותו בסו-, אפשר לאשרר אותו: חמו(יהודה ב�

  .עוד שאלות. תזכרו שגיא תציג את זה. הפריבילגיה שאתה תציג את זה

  ?זה מתווס- לסדר היו�  :גל(גיא ב�

  .כ�, כ�  :אייל יוניא�

  .תודה  :גל(גיא ב�

  .דה רבהתו.  מאושר פה אחד6סעי- ? אפשר לאשר :חמו(יהודה ב�

  

  2006/123/את פרוטוקול ועדת התמיכות מיו� פה אחד אשרי� מ :535'  מסהחלטה

  

  :אישור חוק עזר איכות הסביבה. 7

  .בתיה ברא-, בבקשה? מי מציג. אישור חוק עזר איכות הסביבה: חמו(יהודה ב�

מדובר באותו חוק על שמירה על איכות הסביבה שכבר אושר על ידי משרד   :בתיה ברא-

משרד הפני� ניסה , פטי� וכשהוא הגיע לאישור סופי של משרד הפני�המש

  ,במסגרת סבב אחרו� של אישור חוק העזר... להכיל עליו את ה

  )מדברי� ביחד(

  .תסיימי בבקשה: חמו(יהודה ב�

במסגרת סבב אחרו� של אישור חוק העזר במשרד הפני� החליט משרד   :בתיה ברא-
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מרות שמדובר בהליכי חקיקה מספר ל, הפני� להכיל על חוק העזר הזה

�את הרביזיה האחרונה של משרד הפני� ע� הוראות חדשות שלמעשה , שני

�במקו� לעבור אתכ� . מוכלות בכל חוקי העזר החדשי� של משרד הפני

סעי- סעי- אני אומר את שלושת ההערות המרכזיות של משרד הפני� שאחת 

 התושב בתשלו� של אגרה מה� היא שלא נית� במסגרת חוקי עזר לחייב את

או דמי השתתפות או כל תשלו� אחר מבלי שיש תחשיב שאושר על ידי 

ולכ� אנחנו הסרנו מחוק העזר כל מקו� שיש אגרות . החברה שמטפלת בכ+

  . למיניה� שמצאנו לנכו� לחייב אות�

נושא נוס- הוא שאי� בכלל להשית על התושבי� חיובי� כלשה� או   

הפני� מוצא לנכו� שזה חלק אינטגרלי מתשלומי השתתפות כלשהי שמשרד 

א� היה , ולכ�. הארנונה שמשלמי� האזרחי� במסגרת חובותיה� לארנונה

סעי- בחוק העזר שקובע שמי שמשתמש במכולות שהעירייה מציבה אות� 

.  אנחנו נאלצנו להסיר את הסעי- הזה(צרי+ לשל� לעירייה דמי שימוש 

� ארנונה במסגרת הארנונה שלו הוא משרד הפני� סבור שכל אזרח שמשל

  ...מגל� בחובו

  ...פע� חייבו  :בני כברה

  .זה במסגרת החוק הזה ניסינו, לא  :בתיה ברא-

  .ג� א� היה לא מימשו את זה, אבל ג� בחוק הקוד�, לא  :בני כברה

  ...אז אנחנו בעצ� מוסיפי� לזה. קיי.או  :בתיה ברא-

  ?תכמה זמ� החוק הזה בצנר, בתיה  :גל(גיא ב�

אני . וכ+ אנחנו הסרנו את זה בצורה די סיסטמטית. לפי דעתי, שלוש שני�  :בתיה ברא-

�א� פסולת הבנייה לא הובנה אל . לא אלאה אתכ� בסעיפי� הספציפיי

מפני שאי� , תחשיב שהוא משק- את האגרה אז אנחנו לא יכולי� להכיל אותו

�  .לנו תחשיב שאושר על ידי משרד הפני

במסגרת חוקי העזר שכולנו מכירי� אות� .  למשרד הפני�דבר נוס- שחוזר  

�ניתנה רשות בסמכות לראש העיר למנות עובדי� ופקחי� , לאור+ השני

משרד . שיכולי� להיכנס לחצרי� פרטיי� כדי לממש את הוראות חוק העזר
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�ואי לכ+ . הפני� היו� מתנגד לדבר מפאת חוקי הגנת הפרטיות למיניה

חוק על שמסמי+ , טיי� א+ ורק א� יש חוק ממשלתיתותר כניסה לחצרי� פר

א� יש חקיקה ראשית שמאפשרת את הכניסה , דהיינו. את הכניסה הזאת

�כמו בחוק הרשויות המקומיות בדיור או בחוק אספקת מי� אז , לחצרי

, לעומת זאת. אנחנו יכולי� להכיל את זה ג� בחקיקת משנה של חוקי העזר

יי� טפטו- של מזג� שפקח עירוני יכול להיכנס כשבחוק הזה הייתה הוראה לענ

 � אי אפשר להכיל את זה ואי אפשר להיכנס לחצרי� (לחצרי� פרטיי

�אי אפשר . אפשר לחייב את האזרח שלא לעשות את הדברי� הללו. פרטיי

אפשר לתבוע . אי אפשר להפסיק את זה במקומו של האזרח, לנקות את זה

יש לנו פה בחוק , לדוגמא. את המעשהאתה לא יכול להפסיק לעשות . אותו

  ...העזר

  )הפרעות ורעש(

  .ג� לא ביציע, זה לא יכול להמש+ ככה, חברי�: חמו(יהודה ב�

 יכולנו, שזה דבר שאסור מעיקרו, במסגרת הסעיפי� של צעצועי� מסוכני�  :בתיה ברא-

�אנחנו לא . ג� להיכנס לעסק פרטי ולהחרי� כביכול צעצועי� מסוכני

  . אנחנו יכולי� לתבוע אבל אנחנו לא יכולי� להיכנס. יכנסיכולי� לה

וההערה האחרונה היא כתוצאה מכ+ שבמהל+ תקופת הביניי� של אישורו   

של חוק העזר נכנס לתוק- ג� במסגרת חקירה ראשית החוק להסדרת 

� אבל הוא אושר רק בנובמבר 2002שזה חוק שהוא משנת , הפיקוח על כלבי

הזה מוסדרי� כל הנושאי� שקשורי� לכלבי� אז אנחנו והואיל ובחוק . 2004

�כי יש , נדרשנו במסגרת חוק העזר שלנו לא להכניס את נושא הכלבי

ולכ� חוק העזר שלנו יכול על כל מיני . כפילויות וסתירה ע� חקיקה ראשית

�  . בעלי חיי� למעט כלבי

� כדי ואני אבקש לקבל את האישור שלכ, זה שלושת התיקוני� שהוכנסו     

�  .שנוכל להמשי+ במהל+ מול משרד הפני

  .בבקשה גיא: חמו(יהודה ב�

א� זה היה מובא לועדת הכספי� , במונחי� של חיסכו� בזמ�, שוב. שאלה  :גל(גיא ב�
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הסעי- האחרו� מדבר על ביטול של חוקי עזר . קוד� אז אולי זה היה נחס+

יח שהרציונאל אני מנ, אחד מה�. קיימי� בגי� חקיקה של חוק העזר החדש

 �הוא שברגע שיש פה חוק שמאגד הרבה מאד נושאי� אז זה מייתר מ� הסת

�, אני פשוט ניסיתי למצוא. הרבה מאד סעיפי� ואפילו חוקי� מלאי� אחרי

סבא (אחד החוקי� הבטלי� כתוצאה מאישור החוק הזה הוא חוק עזר לכפר

ואולי , החדשלא מצאתי בחוק . 1975שמירת הניקיו� ואיסור העישו� משנת 

התייחסויות , ואולי פשוט נשמט מעיני או אני לא יודע, תוכלו להסב

או שפשוט לא . ואז השאלה אחת משתי�. ספציפיות לנושא מניעת העישו�

או שאת� נשעני� רק על החקיקה הארצית שג� היא מהווה עוג� , ראיתי

ר לאכו- את חוק איסו, למשל, שממנו שואבת הרשות המקומית את הסמכות

. וטוב שכ+, ואפילו דוחות נרשמי�, עד כמה שאני יודע, נאכ-, שאגב, עישו�

א� , שאלתי, אבל התוק- החוקי. ברוב משרדי העירייה יש ג� את ההודעה

זה לא מופיע בחוק העזר הא� העוג� של החקיקה הארצית של מניעת איסור 

  .א� הושמט, למה זה הושמט, וא� לא, עישו� מספיקה

  .יטב זיכרוני זה מופיע בחוק העזרלמ  :בתיה ברא-

  . אני פשוט לא הצלחתי למצוא את זה  :גל(גיא ב�

א� כי אתה צודק שהחקיקה הראשית כבר גוברת על חקיקת המשנה במיוחד   :בתיה ברא-

  .לאור העובדה שהיא חדשה

אבל ברצותה הרשות יכולה להוסי- בחקיקת העזר א� היא רוצה , נכו�  :גל(גיא ב�

 1975וזה לדעתי מה שעשה חוק העזר בשנת . קיקה הראשיתלאכו- מעבר לח

אנחנו נבטל אותו א� נאשר את . אני השוויתי ביניה�. ואת� מבטלי� אותו

אני חושב שהשאלה שלי . אלא א� כ� אחת משתיי�. החוק במתכונת הקיימת

  . היא ברורה

  )מדברי� ביחד(

  .הראשי גובר? אז מה, א� הוא גובר  :אייל יוניא�

אני טוע� שהחקיקה הראשית לא נותנת בהכרח את . אייל, אני טוע� דבר אחר  :גל(גיא ב�

.  נת�1975סבא בשנת (המענה הכולל שחוק העזר במתכונת שלו בכפר
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וכשאתה תבטל את חוק העזר אתה תיהנה מהעוג� הראשי אבל לא בהכרח 

  . מכל אות� דברי� שנהנית מה� בחקיקת העזר

  ) מדברי� ביחד(

 מדבר על איסור עישו� לרבות 78סעי- . י מפנה אות+ לסעיפי� הרלוונטיי�אנ  :בתיה ברא-

כל שאר ההוראות ה� הוראות . איסור הכנסת בקבוקי� וגרימת לכלו+

  ...שאנחנו ניזוני� מכוח ה

כי א� זה הסעי- היחיד שמתייחס . לכ� אני מחייב איזה שהיא חשיבה  :גל(גיא ב�

 זה נות� הגדרה מאד מצמצמת 1ט� סעי- ק'  א78קרי סעי- , לאיסור עישו�

כי חוק העזר נות� מענה הרבה יותר רחב . ומאד לא כוללת לחוק הכולל

  . א� זה הסעי- היחיד. שיגביר את מאמצי האכיפה

  )מדברי� ביחד(

  .א� יש כא� הנחיה אז נוסי- עוד סעי-  :בתיה ברא-

  .אני חושב שיש מקו� להוסי-  :גל(גיא ב�

  )מדברי� ביחד(

אתה רוצה להחזיר את זה עוד . אני מציע לקבל את ההערה של גיא לבחינת+: חמו(יהודה ב�

  .נאשר את זה עכשיו. הוא מעיר עניינית והוא צודק? חודש ועוד חודש

  . אל תבטלו את חוק העישו�. אז תעשו משהו אחר :סיימו� גולדמ�

  . אפשר לא לגרוע אותו  :גל(גיא ב�

איזה משהו בחוק עזר העישו� שלא מוסדר על ידי אני רוצה להבי� א� יש : קובי אוחיו�

  .אני רוצה לראות דוגמא. החקיקה

  . למיטב זיכרוני כ�  :גל(גיא ב�

  )מדברי� ביחד(

א� מישהו יכול ...  מה שיש בחקיקה הראשית בחוק עזר אי� בחקיקה ה  :קובי אוחיו�

  .לא מוסדרות בחקיקה' ג' ב' חלופות א. להאיר את עינינו

אני מודה שאני לא זוכר את הניואנסי� בכזאת , למיטב זיכרוני יש, ביקו  :גל(גיא ב�

  . אבל זה לכל הפחות שווה בדיקה. רזולוציה של החוק

  )מדברי� ביחד(
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ישנ� חמישה . שמירה על רעש. ' ד95לגבי סעי- . אני מבקש שתי הערות  :עמיר� מילר

. ת הלילהמועדי� שבה� נית� לקיי� אירועי� מעבר לחצות הלילה או עד חצו

שמחת תורה מתי . אני מציע להוסי- את שמחת תורה בתו+ החגי� האלה

  ... יש בו הקפות,  במוצאי שבתנופלשהוא לא 

  )מדברי� ביחד(

  . א� אתה אחרי חצות הלילה זה כבר יו� חדש וזה לא שמחת תורה  :גל(גיא ב�

 אבל יש תופעות ,אני לא יודע את הסעי-.  טלטול מכלי�99לסעי- , דבר שני  :עמיר� מילר

(בשעה שהיא צריכה לפנות נניח מכל כפר, בעיקר בערבי חג, שהעירייה עצמה

מתחילה בשעות מוקדמות יותר מאשר שש , סבא שבע מאות בבת אחת

אי לכ+ צרי+ . ויוצא שהעירייה עצמה עוברת על חוקי העזר שלה. בבוקר

עמית להכניס איזה שהוא תיקו� לסעי- שמאפשר לראש העיר הוראה חד פ

  .לא משנה, להורות על פינוי אשפה בשעות חמש או ארבע

  ...או לציי� שהטלטול א� הוא נעשה לצור+ אישי  :גל(גיא ב�

  . כי אני מבי� שלמשל לטלטל את אשת+ מותר  :עמיר� מילר

  )מדברי� ביחד(

. כל חברי המועצה יודעי�, הנה. סבא כדורע- ניצחה(הפועל כפר, חברי�: חמו(יהודה ב�

  . אריק היה עצוב עד עכשיו. חיי+אריק ת

נאמרות פה הערות נכונות . בתיה, אני רוצה להציע הצעה, סליחה רגע  

אני , אני מציע לאור ההערות ג� שגיא אמר וג� מה שאמר עמיר�. וצודקות

הישיבה הבאה תתקיי� . מציע שכול� יקראו שוב פע� את חוק העזר העירוני

את כל ההערות . את זה לדיו� מחודשונביא . בס+ הכל בעוד שלושה שבועות

כי גיא חוס+ את הזמ� , נשמח לקבל ג� בכתב לפני ישיבת המועצה הבאה

  . שלנו

אי� לי שו� בעיה לבדוק ולהוסי- את הדברי� . אני רק רוצה לומר משהו  :בתיה ברא-

רק ראוי לציי� שחוק העזר הזה בנוסח הנוכחי כבר עבר את כל . האלה

א� אנחנו נוסי- את הדברי� אנחנו שוב . פטי�האישורי� של משרד המש

אבל זה לגיטימי א� את� . נצטר+ לדחות את התהלי+ ולהתחיל אותו מחדש
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  .מחליטי� שזה חשוב

יכול להיות שחוק העזר לא נות� את המענה שאני מתיימר להגיד , תראי בתיה  :גל(גיא ב�

  . אבל למע� הסר ספק. שכ� כי אני באמת לא זוכר

  . לא עושי� כל שנה ולא כל שנתיי�, תאמינו לי, קי עזרחו  :בני כברה

  . תודה רבה: חמו(יהודה ב�

   .הקרובה בישיבה נוס*הנושא לדיו�  מחליטי� להביא :536'  מסהחלטה

  

  : ע� הקבל� בוקטוס בגי� עבודות במבנה החינו) וההנדסה%50 �הגדלת חוזה ב.  8

  . 8סעי- : חמו(יהודה ב�

 ( אחוז מהנדס ו25 (יש על פי החוק אפשרות להגדיל ב. ל העירייהזה קבל� ש  :אייל יוניא�

אנחנו מתייחסי� לקומפלקס של בנייני העירייה שחלק� לא .  אחוז מועצה50

�לא . כולל הגג במקו� שאנחנו יושבי� שהוא כבר חצי בקריסה, בטיחותיי

ולכ� אנחנו רוצי� להגדיל את . זה תשובה של קונסטרוקציות, רק על נזילה

ג� כדי לחסו+ כס- , חוזה של הקבל� הזק� של העירייה ג� כדי לחסו+ זמ�ה

�  .וכדי לצאת לדר+ אנחנו מבקשי� הגדלת החוזה הקיי

  .בבקשה גיא. שאלות חברי�. תודה רבה: חמו(יהודה ב�

טרחת� לציי� שמחירי הקבל� הנ� על פי מחירו� תק� מאגר מחירי שיפוצי�   :גל(גיא ב�

� קטני� או מאגר המחירי� לענ- הבנייה בהנחה תחזוקה ובנייה בהיקפי

.  אחוזי�11כמו כ� ניתנה על ידי הקבל� הנחה נוספת בגובה .  אחוזי�12של

  ?כשמה האלטרנטיבה

  . לצאת למכרז חדש  :אייל יוניא�

  ?ולכאורה ההנחות האלה ה� אטרקטיביות  :גל(גיא ב�

  .דה אחדתו?  פה אחד8אפשר לאשר את סעי- . תודה רבה: חמו(יהודה ב�

  

 בגי� עבודות  ע� הקבל� בוקטוס%50 � הגדלת חוזה ב פה אחד    מאשרי�:753'  מסהחלטה

   .במבנה החינו) וההנדסה
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  :'ישמח משה'ה בדבר הקצאת מגרש לבית הכנסת ראישור הסכ� ופיתוח והסכ� חכי.  9

  .קר� קדמי בבקשה', ישמח משה, 'הלאה, שוב אייל, 9סעי- : חמו(יהודה ב�

  ...הוא מנוהל על ידי מרכז קהילתי וחברתי ליהדות ' ישמח משה'  :מיקר� קד

  )הפרעות ברקע(

  .ו עמר'צרי+ להביא את ג: חמו(יהודה ב�

  ? ו עמר אולי תסבר את האוז�'לטובת אלה מאתנו שלא יודעי� מי זה ג  :גל(גיא ב�

  )מדברי� ביחד(

  ה� הגישו בקשה... בית הכנסת התנהל עד כה בכפו- ל  :קר� קדמי

  .המועצה אשרה את זה  :אייל יוניא�

שאושרה על ידי י מרכז קהילתי וחברתי ליהדות "מנוהל ע" ישמח משה"  :קר� קדמי

כעת . 2005הועדה להקצאת קרקעות ואושררה אחר כ+ על ידי המועצה בשנת 

�הסכ� פיתוח , אנחנו רוצי� להתקשר את� בהסכ�, נכו� התקשרנו את

 11 ( שני� ו24� חכירה לתקופה של לצור+ פיתוח הקרקע ולאחריו הסכ

�היות ומדובר בעסקה של מקרקעי� של למעלה מחמש שני� נדרש . חודשי

 �אישור המועצה ונדרש אישורו של שר הפני� וזה מובא עכשיו על שולחנכ

�  . על מנת שתחליטו הא� להתקשר את� בהסכ

  )מדברי� ביחד(

. ירועי� בתו+ בית הכנסת הזהבהסכ� יש שמה סעי- של אפשרות לקיי� א  :עמיר� מילר

  . ג� למטרדי רעש, ואני חושב שזה יכול לגרו� ג� למטרדי חניה

  ...אתה כנראה לא מבי� איזה   :בני כברה

  .אבל מה זה אירוע עוד אני יודע, אמנ� לא הייתי פה שלוש שני�, סליחה בני  :עמיר� מילר

  .אבל לא בבית כנסת  :בני כברה

  ...במיוחד חברינו , כולל בבית כנסת  :עמיר� מילר

  )מדברי� ביחד(

  .אני חושב שצריכי� להגביל את מספר המשתתפי�  :עמיר� מילר

  . שלא יהיה ביזנס, עמיר�, אירועי� שלא בכס-: חמו(יהודה ב�

וזה יוצר בעיות , נניח יביא ש� כמה מאות אנשי�... לא יכול להיות שמבנה   :עמיר� מילר
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ני דברי� כאלה שזה יהיה מתאי� לגודל וכל מי, ובעיות של כיבוי אש, חניה

  . הבית כנסת

  ?עמיר�, אבל אי+ אתה תגביל את זה  :ח�(משה אב�

יש מי שקובע למשל בכיבוי אש שלמספר , משה, סליחה, מי שקובע שלאירוע  : עמיר� מילר

  . מסוי� של אנשי� צרי+ כ+ וכ+ אמצעי בטיחות

אתה תגביל את , ספר תורה למשלכשעושי� הכנסת . יהיו אמצעי בטיחות  : ח�(משה אב�

�  ?מספר האנשי

  .חס וחלילה  :עמיר� מילר

  .זה סוג של אירוע, הנה  :ח�(משה אב�

הראשונה ... אחת ה. בהסכ�... אני רוצה רק להסב את תשומת לבכ� לשתי   :קר� קדמי

  ,והסעי- מוסי- ומפרט. שמדובר על אירועי� ומדובר בבית כנסת

  )הפרעות ברקע וקשה להבי�(

  ?איזה סעי- זה בהסכ�  :גל( ב�גיא

, קידושי�, מצווה(כגו� בר: הסעי- מוסי- ומפרט.  מטרת החבירה4סעי-   :קר� קדמי

אולי נתינת תעודות לאלה שמקבלי� ... לא מדובר ש�. בריתות וכיוצא בזה

שמדבר על ' ג14אני רוצה להסב את תשומת לבכ� לסעי- . את תעודות הזהות

 �את כל פעולותיה בנכס בהתא� להוראות כל זה שהעמותה מתחייבת לקיי

א� תהיה ש� התקהלות כזו או אחרת שדורשת אישור , לצור+ העניי�. די�

ואותו , ואני מניחה שהוא מעוג� בדי�, והאישור הזה מעוג� בדי�, משטרתי

 אז העמותה ממילא תידרש להשיג (ל לגבי האישורי� של כיבוי האש "כנ

  . אשולקבל את כל האישורי� האלה מר

בתי . היו בעבר בתי כנסת שביקשו והדברי� גולשי�. אני עדיי� מסתייג  :עמיר� מילר

�  ,אבל בדר+ כלל, אני לא יודע מה קורה עכשיו. הכנסת תקציב� מצומצ

  .יותר מצומצ�  :דובר

עיני ... אבל אני חושב שאנחנו נדרשי� אחר כ+ לאירועי� ש. יותר מצומצ�  :עמיר� מילר

. אפשר שבחוזה מראש מותר יהיה לעשות אירועי�א� . אינה צרה בזה

  .שיהיה איזה שהוא פיקוח על הנושא
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  ...א� המועצה רוצה למנוע אני לא  :קר� קדמי

  )הפרעות ברקע ואי אפשר להבי�(

  .לשמור על מסגרת  :עמיר� מילר

שמרבית החוזי� ע� ? אתה יודע מה הבעיה הקטנה. יש בעיה קטנה, עמיר�: חמו(יהודה ב�

אנחנו . אני מקבל מה שאתה אומר, אי� לי בעיה. ת ה� כאלהבתי כנס

שאתה יחד ' משכנות יעקב'במסגרת מערכת היחסי� שיש לנו משתדלי� ג� ב

  ...אתי מגיע לאירועי� שמה מגיעי� את� להסדרי� שלא יחרגו בשעות שלא

  )מדברי� ביחד(

, בבקשה. תודה. אבל ג� לא לעשות אירועי� ע� תקליטנות ודברי� שכאלה: חמו(יהודה ב�

  .גל(הערת גיא ב�

אז שיהיה איזה שהוא מספר אחוזי� שאי+ שהוא יסדיר את אופי , יהודה  :עמיר� מילר

�  . האירועי

זה , עמיר�. אני אומר ל+ דבר אחד, אני יכול להעיד שבשלוש שני� האחרונות  :בני כברה

' קיבאבני ע'א� זה בנושא של , אני הייתי עד לזה. נכו� היה בשני� קודמות

וג� בשיכו� עליה כל הפעילות שהייתה , חי וכל הדברי� האלה(ובנושא של תל

ג� , אני אומר ל+. היו� הנושא הזה לא קיי�. ע� מערכת רמקולי� והפרעות

  . היו� לא עושה את הדברי� האלה' עזרא'

  )מדברי� ביחד(

עושה בבית הרי לא כל אחד , ישנ� משפחות. תקשיב טוב, אני אומר ל+ משהו  :בני כברה

  ,מי שאי� לו. מי שיש לו כס- הול+ לאולמות. ע� כל הכבוד, כנסת

  .בבקשה, גיא :חמו(יהודה ב�

  ?אי+ קראת לי מקוד�  :גל(גיא ב�

  .יש כבר מרכז קהילתי לעולי תימ�, דר+ אגב  :עמיר� מילר

  . זה לא מרכז. ג� ש� אסור לעשות  :בני כברה

אז הלוקאל מחכה להכשר ממ+ ?  של הלוקאלאתה נות� לי מינוי להיות הרב  :גל(גיא ב�

�להצמיד תואר של רב אלי אתה . שתסיר את הערפול והחרמות והנידויי

  ...קצת
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אפשר להבי� שעובדי עירייה בזמ� עבודת� מסירי� עיניה� מצורכי הציבור   :עמיר� מילר

  ? ומסתכלי� בלוקאל

א� אתה , כנראה, ל"לא שמעת את הראיו� של ראש העירייה היו� בגלי צה  :גל(גיא ב�

כשבמועצה הצביעו על הקצאת . לענייננו. זה לא הנושא לדיו�. אומר את זה

מועצת העיר אישרה את הקצאת הקרקע ', ישמח משה'הקרקע לבית הכנסת 

.  וטוב שאכ� הפרוטוקול צור-2005 באוגוסט 1 (ב' ישמח משה'לבית הכנסת 

ואני הייתי היחיד , מכורוב חברי המועצה ת, לא יודע, עמוס גבריאלי נמנע

אתה .  באוגוסט אני אתנגד היו�1 (ומאותה סיבה שהתנגדתי ב. שהתנגד

אני התנגדתי אז ואני מתנגד הערב . מוזמ� להודות לי כשאני אסיי� את דברי

כצעד מחאתי על כ+ שלפני כמה וכמה חודשי� מועצת העיר דנה , מכוו�

ל הקמת תוכנית אב בהצעה לסדר שאני הגשתי ואישרה אותה עקרונית ע

  . לבתי כנסת

  .עושי�, עושי�: חמו(יהודה ב�

אמר בצדק ידידי חבר המועצה עמיר� מילר שבתי הכנסת . עושי�, עושי�  :גל(גיא ב�

ה� עומדי� ביחס הפו+ להיק- הגדול שלה� יחסית בעיר . דלי� בתקציב

במיוחד בריכוזי� מסוימי� , ובהצעה לסדר הדגמתי שבאופ� יחסי. סבא(כפר

. ולכ� הצעתי משהו מאד פשוט. מספר בתי הכנסת הוא רב וגדול, בעיר

�שתעשה ג� תוכנית אב , שתעשה כמו שנעשו תוכניות אב לדברי� אחרי

  .לבתי כנסת

  .נעשה: חמו(יהודה ב�

ג� אחר כ+ משאבי� , כי כל בית כנסת כזה ג� צור+ משאבי קרקע מהעירייה  :גל(גיא ב�

�צריכי� לעמוד בקנה אחד ע� הצרכי� אבל ה� , אחרי� שה� לגיטימיי

�אני מזכיר ל+ אדוני , ההצעה לסדר ההחלטה שלה הייתה. הכלל עירוניי

  ,ראש העיר

  .אני זוכר: חמו(יהודה ב�

שיהיה חבר בה , שאני אהיה חבר בה, שתקו� ועדה שאתה תעמוד בראשה  :גל(גיא ב�

 חודשי� ולא מאז עברו לדעתי שמונה עשר. אדוני סג� ראש העירייה בני כברה
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  .כינסת את הועדה הזאת אפילו פע� אחת

  .תקו�: חמו(יהודה ב�

אני לא מבי� למה לוקח שמונה עשר חודשי� לכנס ועדה של החלטה   :גל(גיא ב�

  .שהתקבלה

  ? אפשר לאשר. תודה רבה :חמו(יהודה ב�

  )מדברי� ביחד(

  . אושרו כמה וכמה  :גל(גיא ב�

  ?למה אתה סת� אומר  :אייל יוניא�

  .מאז שההצעה לסדר התקבלה אושרו, אושרו  :גל( ב�גיא

  . לא נכו�  :אייל יוניא�

  )מדברי� ביחד(

  ?9מי בעד לאשר את סעי- . אני מבקש, סליחה: חמו(יהודה ב�

,  לויטהאריק, ח�(משה אב�, אריה אברה�,  אלגוביפתח, יעקב אוחיו� :בעד

  .  ב� חמוהודהי,  פזרינה,  כברהבני,  מילרעמיר�,  יואליצחק, ש" ציבוקי

  .  ב� גל וגיא גולדמ� סיימו�:נגד

�   .אי�: נמנעי

  

 הסכ� פיתוח והסכ� חכירה בדבר הקצאת מגרש לבית מחליטי� לאשר :538' מס החלטה

  .'ישמח משה'הכנסת 

  

11 . �, "ט'אלו' בדבר הקצאה לעמותות 2006/119/אישור החלטות ועדת ההקצאות מיו

  :"קר� המוסיקה"ו" מכללת בית ברל", "עזר מציו�"

 עמותות שכבר יושבות בנכסי� עוד טר� התקופה שליש כא� הקצאות קרקע   :אייל יוניא�

זה בעצ� הסדרה של מבני� שניתנו שלא במסגרת ועדת הקצאת . הזו

  . קרקעות ואנחנו בעצ� היו� עושי� סדר על כל הדברי� האלה אחורה

  . ח� בבקשה(משה אב�: חמו(יהודה ב�

ההקצאה היחידה שהיא לא הסדרת הקצאה זה .  עוד לא סיימתי, רגע  :אילי יוניא�
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המקו� בזמנו הוקצה .  ילדי� אוטיסטי�עמותה של' ט”אלו'. 'ט”אלו'

עדה פנתה והו. �וממי לא הצליחו להרי� את זה בגלל נושאי' אקי� '.'אקי�'ל

ביקשה חודש נוס- ' אקי�, 'הא� היא מצליחה או לא מצליחה' אקי�'ל

ו לא מסוגלי� להרי� את זה וזה ה�ואז ה� אמרו ש, לקראת הקדנציה

  .'ט”אלו'הוקצה ל

  .ח� בבקשה ואחר כ+ נעבור להצבעה(משה אב�, תודה רבה: חמו(יהודה ב�

  ,ועדת נכסי� בעירייה, התחלתי לומר שהוקמה ועדה: ח�(משה אב�

  .משרד הפני�, לא אנחנו. על פי החוק היא הולכת להתבטל, דר+ אגב: חמו(יהודה ב�

  )מדברי� ביחד(

  . הועדה להקצאת קרקע היא ועדה להקצאת קרקע ונכסי�: חמו(יהודה ב�

  .הועדה להקצאת קרקע היא ועדה להקצאת קרקע ומבני�  :גל(גיא ב�

  )מדברי� ביחד(

עדה להקצאת קרקעות ומבני� ללא תמונה ואני רואה שכל הדברי� עוברי� בו: ח�(משה אב�

אבל בעצ� הועדה הזו היא . היינו ה+זה , לא משנה כרגע, או בלי תמורה

אז הועדה הזאת תעסוק , חשבתי שאולי מקלטי�, ואז מה שקורה. מיותרת

�אז . עדה של הקצאת זהואז אני רואה שג� מקלטי� מופיעי� בו. במקלטי

  . בעצ� חבל על הועדה

  )מדברי� ביחד(

זה צחוק . יושב ראש הועדה תבטל אותו וגמרנו, צריכי� לבטל אותה  : ח�(משה אב�

  .מהעבודה

  )מדברי� ביחד(

  .בבקשה. נטפל בזה, משה קבלנו: חמו(יהודה ב�

ל העירייה שעומד בראש הועדה להקצאות קרקע ומבני� ללא "שאלה למנכ  :גל(גיא ב�

מועצת העיר נדרשת לאשר את כל החלטות הועדה להקצאות קרקע . תמונה

ונה של הועדה למה לא הובא למועצת העיר ההחלטה האחר. ליאבאופ� פורמ

  '?צבאות ה'שהקפיאה את הקצאת הקרקע למוסד 

. כי המועצה החליטה שיובא למועצה רק דברי� בהלי+ שצרי+ אישור מועצה  :אייל יוניא�
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  .אנחנו מביאי� דברי� רק שצריכי� אישור מועצה

אז זה עוד לא הבשיל לכדי אישור במועצת העיר . אז אני מחדד את שאלתי  :גל(גיא ב�

למרות שפורסמה מודעה בעיתו� שמבשרת , עקרונית על הקצאהההחלטה ה

ואני אשמח לקבל את , ליתאמה שאתה אומר לי שפורמ. לציבור על ההקצאה

, נדמה לי זה הנוסח, שהביטול או ההקפאה. זה ע� אישורכ� המשפטי

לא מצריכה את אישור , היא הוקפאה, היא לא בוטלה, ההקפאה של ההצעה

  .עדהושל עצמה מתוק- ההחלטה שהתקבלה בוהמועצה ויש לה תוק- מ

  .נכו�  :אייל יוניא�

  ?גבירותי, את� מאשרות את זה  :גל(גיא ב�

ברגע שזה לא מתקד� זה לא מבשיל כדי הגעה לשולח� . ברגע שזה מבשיל  :קר� קדמי

  .המועצה

  .תודה רבה. פה אחד. ירי� את ידו? 11מי בעד סעי- . 11סעי- . תודה: חמו(יהודה ב�

 בדבר 2006/119/ מאשרי� פה אחד את החלטת ועדת ההקצאות מיו� :395' מסהחלטה 

קר� ", "ברל�מכללת בית", "עזר מציו�", "ט'אלו " לעמותותהקצאת קרקע

  ".המוסיקה

  

  :אישור הסמכה לעובדי המחלקה הוטרינרית.  12

. ה+היינו ? מפקחי� או פקחי�.  מדבר על הסמכת פקחי�12סעי- . 12סעי- : חמו(יהודה ב�

�ישנה רשימה מצורפת פה על פי החוק שאני . למחלקה לשירותי� וטרינריי

  ?יש הערות או הארות. צרי+ לחתו� עליה באישור מועצת העירייה

  ?בכמה מדובר  :גל(גיא ב�

  .זה לא משנה  :בני כברה

  )מדברי� ביחד(

  .תודה רבה? אפשר לאשר פה אחד. תודה רבה: חמו(יהודה ב�

אילנה , יואב מילר: רי� הסמכה לעובדי המחלקה הוטרינרית   מאש:540' החלטה מס

ר יוס* "ד, יהושע גולדבלט, אלי בלילטי, רבקה פז, ר שרה לוי�"ד, רובי�

  .שמחו�
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  :ביטול משכו� על נכס בשכונת למפרט.  13

לאחר מכ� ערערה ,העירייה הפסידה. בזמנו הייתה התביעה של למפרט  :אייל יוניא�

מאחר והוא שיל� אנחנו צריכי� לשחרר לו את . שיל�ויש כא� דייר ש. ונצחה

  . זה הכל, המשכו� על הנכס

  . תודה רבה: חמו(יהודה ב�

דיירי� , א� בכלל, כמה כס- עדיי� חייבי�. רק שאלה בעניי� הזה לבתיה: עמוס גבריאלי

או ? א� בכלל, במתח� למפרט לעירייה מכוח פסק הדי� שהתקבל בעליו�

  ?שכבר כול� שילמו

שיל� , ג� הדייר הזה שעכשיו אנחנו מסירי� לו את המשכנתא, כל המשלמי�  : ברא-בתיה

�מדובר . וכרגע הוא סיי� לשל�, זאת אומרת בתשלומי�, את זה בשלבי

 אל- שקלי� שהוא שיל� אותו במהל+ השנתיי� 640בסכו� של איזה 

יש לעניות דתי . אנחנו מגיעי� להסדר חשבוני ע� רוב האנשי�. האחרונות

אבל יש , אבל לאט לאט כל אחד בסופו של דבר פורע את החוב. רב� אחדס

  .עוד סכומי� שהעירייה זכאית לקבל

  ?פחות או יותר :עמוס גבריאלי

  ...אני לא  :בתיה ברא-

  )מדברי� ביחד(

  .תודה רבה? חברי�, אפשר לאשר. תודה רבה: חמו(יהודה ב�

  .בשכונת למפרט ביטול משכו� על נכס לאשר מחליטי� :541'  מסהחלטה

  

14  . �  :2006/114/תיקו� פרוטוקול ועדת ההנצחה מיו

ועדת הנצחה המליצה למועצת . תיקו� פרוטוקול ועדת הנצחה, 14סעי- : חמו(יהודה ב�

ועדה נלקחה וב. אנחנו רוצי� לעשות רק תיקו� קט�, וטר� אושר, העירייה

 לוח על לא מצבה אלא, החלטה שיש אפשרות להנציח באמצעות הנחת לוח

אבל א� יש אזור של מבנה פרטי אנחנו לא יכולי� . אותו מבנה באזור הפיגוע

אלא ? אפשר לאשר את זה פה אחד. אלא א� כ� בהסכמת הבעלי� של הנכס

�  . בהסכמת הבעלי
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  ?אתה רוצה להוסי- את זה. אלא בהסכמת הבעלי�  :אייל יוניא�

  )מדברי� ביחד(

  .4תראי את סעי-    :דובר

  . זה יתוק�. לא, לא, לא  :רינה פז

  .בהנחה שיש, בהסכמת הבעלי�: תיקו�. תודה? אפשר לאשר פה אחד :חמו(יהודה ב�

  .במבנה פרטי אלא בהסכמת הבעלי�  :אייל יוניא�

 באופ� 06/1114/ מיו�  תיקו� בפרוטוקול ועדת ההנצחהמחליטי� לאשר  :542'  מסהחלטה

י רק לאחר הסכמת בעלי שלט הנצחה יוצב על גבי בניי� פרט/שירש� כי לוח

  .הנכס לכ)

  

  : ראוב� בנאי מחלקת חשמל�בקשה לעבודה נוספת .  15

  : מלי קליי� עובדת סוציאלית�בקשה לעבודה נוספת     

  . 15סעי- : חמו(יהודה ב�

  .יש עוד כא� הוספה לעבודה נוספת  :אייל יוניא�

  .ראוב� בנאי קוד� כל: חמו(יהודה ב�

 אישור יש כא� שני אנשי� שמבקשי�.  אסביר על שניה� ביחדאני. קיי.או  :אייל יוניא�

מדובר בעובד . ראוב� בנאי מנהל מחלקת חשמל, האחד .לעבודה נוספת

הייתה לנו התלבטות א� לאשר את זה עוד . ותיק, מוער+ מאד באג- ההנדסה

ג� המהנדס וג� מנהלת אג- משאבי אנוש לאור התפקיד , בדרג המקצועי

, הבקשה שאנחנו מבקשי� זה להביא את זה לאישור. הבכיר שהוא ממלא

אנחנו כמוב� נבח� את זה בתקופת ניסיו� שזה לא פוגע בתפקודו כמנהל 

בס+ הכל ככלל ההמלצה שלנו כדרג מקצועי זה לא למנוע . מחלקת חשמל

וכמוב� בתנאי , מעובדי� לבצע עבודות נוספות בתנאי שזה לא פוגע בעבודה

  .זה כלל אינהרנטי בכל דבר ועניי�שזה לא בניגוד ענייני� ש

אישור עובדת סוציאלית באג- הרווחה מבקשת . יש כא� עובדת נוספת  

כמוב� שיש לה .  יש כא� כמוב� את ההמלצה של מנהלת האג-.לעבודה נוספת

ג� כא� . את השעות קבלה ובניגוד לראוב� היא מקבלת קהל ויש טיפול פרטני
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�ולא . ס לענייני� האישיי� של כל אחדאני לא רוצה להיכנ, אנחנו ממליצי

�  . ביו� העבודה ג

  . ברור :חמו(יהודה ב�

כשאתה נות� לעובד בכיר שיש לו משקל , אייל, יש כא� איזה שהיא אמירה :עמוס גבריאלי

אנחנו לא . בכל מה שקשור בבדיקת היתרי� והנפקת� לצאת לעבודה נוספת

, קת היתרי בנייהידועי� כרשות מעירה במיוחד בכל מה שקשור להנפ

�אני . מהאזרח הקט� ועד הקבל� הענק, וידידותית לכל מיני כאלה שצריכי

ראוב� בנאי הוא אחראי על אחת המחלקות שיש לה כדי להביע עניי� , חושב

  .או להביע דעה בכל מיני דברי� שקשורי� לתכנו� העיר

  .הוא לא נות� ייעו. בעיר, אבל הוא לא בעיר: חמו(יהודה ב�

כל עוד לא שידרגנו את , אני סבור שכלל אד�. מה שאני אומר זה ככה, רגע :בריאליעמוס ג

 �רמת השירות שאנחנו נותני� בהנדסה לרמה מטאורית ואנחנו נחשבי

 אני חושב שכל אחד שיש לו נגיעה לאג- (לכאלה שנותני� מהר מדי תשובות 

ירה וזאת מבחינת אמ, ההנדסה צרי+ להשקיע את כל מרצו וזמנו רק פה

, ואני חושב שזה מה שצרי+ לעשות. אני לא מכיר את ראוב� בנאי. ציבורית

כל . א� זה ראש מחלקת גינו�, א� זה סג� מהנדס העיר, א� זה מהנדס העיר

סבא מזה (אחד שיש לו נגיעה למשהו שמהווה דר+ ייסורי� לרוב תושבי כפר

�שב שאנחנו לא אני חו, לדעתי. שני� רבות ולא הצלחנו לפתור את זה עד היו

צריכי� לאשר שו� דבר למנהל בכיר שיש לו נגיעה לאג- שעדיי� לא הוכיח 

ולכ� אני מתנגד ככלל לאשר . וזה בלשו� המעטה, את עצמו כאג- יעיל במיוחד

מי שנמצא פה . עבודה נוספת לכל עובד בכיר שיש לו נגיעה לאג- הזה כרגע

וזו ראייה ציבורית .  אחוזמלוא זמנו ועוד חמישי�, יקדיש לא את מלוא זמנו

  . אני חושב, ראויה

  )מדברי� ביחד(

הוא לא , אבל לגבי ראוב� בנאי. עמוס, ברמה העקרונית אני מסכי� את+  :בוקי ציש

הוא עובד , הוא עובד מצטיי�. על בעיות שיש באג-, במירכאות, צרי+ להיענש

לא נאפשר לו אי� שו� סיבה שאנחנו . הוא עובד מקצועי, הוא עובד יעיל, זריז
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�הוא . ל"מה עוד שיש ל+ את הפיקוח של המנכ. לעשות דברי� שלא פוגעי

  . עושה את הדברי� תמיד הרבה לפני האג-

לא כל כ+ . אנחנו לא כל כ+ מוכשרי� בלדעת לתת לאנשי� טובי� שכר טוב :חמו(יהודה ב�

� הרבה פעמי� הפריבילגיה שאנחנו יכולי� לעובד ציבור ולעובדי. טובי� בזה

בכירי� וטובי� בעירייה צרי+ לתת לה� מכתב הערכה או איזה טפיחה על 

ולא כול� יכולי� ורוצי� להישאר במקו� עבודה . השכ� או תעודת הוקרה

  .ציבורי בגלל איזה תעודה ויהיה הכבוד אשר יהיה

   �אני . מוצגי� היו� במקרה שניי�, ודווקא המקרה הזה, על כ� ישנ� אנשי

אבל המקרי� הללו שקוד� כל בראש , למקרי� אחרי�לא רוצה להתייחס 

כל עבודה שיועסקו בה באופ� פרטי או כשכירי� , כמו שנאמר פה, וראשונה

, שניי�. זה אחד. סבא(במקו� אחר לא יהיה לה ניגוד ענייני� ע� העיר כפר

מנהלת משאבי , ל"והיה ואנחנו רואי� באמצעות המנגנו� המקצועי כמו מנכ

 אנחנו אוטומטית (שהעבודה יורדת כהוא זה , י� וכ� הלאהמנהלי אגפ, אנוש

אבל אני , וזה לא במקרי� האלה, ישנ� מקרי�. שוללי� את האישור שלו

�שלמשל עובדי� חמישה ימי� בשבוע , אומר לכ� שישנ� מקרי� של עובדי

ודווקא ה� באי� , ומכווני� דווקא ליו� השישי שממילא ה� לא פה

�לא מעט בעובדי עירייה שלנו באני נתקל , תאמי� לי. אנחנו רוצי�: ואומרי

אולי , ואולי בגלל הסנטימנטי�. שמקבלי� הצעות מעיריות אחרות אפילו

  .בגלל שה� כבר נמצאי� במערכת מעדיפי� להמשי+ ולהישאר אתנו

אני בהחלט חושב שאנחנו צריכי� להמשי+ ולשדרג את , על כל אני לא הייתי  

אבל יחד ע� זאת דווקא . ע ש� מאמ. רבצריכי� להשקי. אג- ההנדסה

האד� הזה הוא די חרו. ודי יעיל למערכת , כמו שבוקי אמר, במקרה הזה

  . ככה שאני מפחד שלא ג� נשיג משהו הפו+

אני מבקש להעיר הערה דווקא בהמש+ לדבריו של עמוס ברציונל שהוא קצת   :גל(גיא ב�

אבל היא עוסקת , העניי�לצור+ , היא לא בכירה. הפו+ לגבי העובדת השנייה

ויודע את זה יותר , בתחו� שאני מאז שאני חבר מועצה מבי� את המצוקה

את המצוקה ואת העומס . כי הוא מחזיק תיק הרווחה, טוב מי שיושב לימיני
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כי זה , אייל, לא ראיתי את הבקשה שלה. שמוטל על העובדות הסוציאליות

כמה וכמה ,  דברי� במקבילאז אני אומר ל+ בתור אד� שעושה כמה... הובא

כשאד� לוקח על עצמו משימות נוספות בעל , אי+ שלא תהפו+ על זה, אפילו

  . כורחו זה בא על חשבו� המשימות הקיימות

  ...הוא מנהל בכיר שלא מקבל, אבל תבדיל  :אייל יוניא�

ית של עובדת סוציאלית בעירי, בעיני, כי הצור+ שאני רואה בו, אני לא מבדיל  :גל(גיא ב�

אתה , ואני אומר. סבא לא נופל מהצור+ החשוב של ראוב� בנאי כמנהל(כפר

. אני לא רוצה לעשות עוול ג� לעובדת הזאת, אני לא יודע, בזה משדר מסר

הרי יש סיבה שההחלטה על מת� אישור לעובד עירייה לעסוק בעבודה נוספת 

הזה א� החליטו שהדבר . לא כל דבר בא לשולח� הזה. באה לשולח� הזה

  ,צרי+ לבוא לפה

  .זה החוק, זה החוק  :אייל יוניא�

העבודה הסוציאלית זה תחו� . תחשוב פעמיי�, אז אני אומר. החוק מחייב  :גל(גיא ב�

וזה תחו� שהוא חורג מעבר לשעות העבודה . שמי שעוסק בו ג� ככה קורס

זה תחו� . זה תחו� שאנשי� עובדי� בו מעבר לשעות העבודה. ליותאהפורמ

 �יכול להיות שאני בזה שאני מציע לא . צריכי� להשקיע מעבר לשעותשה

כי בזה המוטיבציה שלה תוריד כי היא בתחושה , לאשר אותה עושה לה עוול

אני בפירוש אומר ששווה לחשוב א� האישור הזה . שבטוח יאשרו לה את זה

לכ� אני .  בעצ� לא משחק לרעת העירייה במונחי השירות שהיא נותנת

על איזה היק- משרה מדובר . מה ג� שזה לא הובא מראש, זהמתנגד ל

  ?מה היא מבקשת בעצ� לעסוק ואיפה? במקרה שלה

(לא לתושבי כפר. אבל קליניקה פרטית, יעו. כ�, לפתוח קליניקה פרטית  :אייל יוניא�

לא . אני מתחבר מאד למה שעמוס דווקא אומר. ביו� החופשי שלה, סבא

�אני מתחבר . ל צרי+ להבדיל בי� שני המקרי�אב, שגיא לא אומר דברי טע

את אות� התלבטויות היו לי אישית והיה ג� , עמוס. מאד למה שעמוס אומר

צרי+ להבחי� הבחנה ברורה בי� הנושא שלה . טיה ולמהנדס הרשותאלענבר 

בוא . עובד בכיר היו� במקרה דנ� מקבל שעות גלובליות. לבי� עובד בכיר
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�מי שמקבל שכר .  לא מקבלי� שעות נוספותאנחנו, תיקח שכר בכירי

בכירי� מכוח ההכרה שהשכר מגל� ג� שעות נוספות שעובד בכיר צרי+ 

  . לקבל

. השכר שלה הוא שכר נמו+ מאד. בנושא שלה היא עובדת לפי הסכ� קיבוצי  

צרי+ , סבא ה� בשכר מינימו� והשלמת הכנסה( אחוז מעובדי כפר70, בכלל

  . להבי� את זה

ולא , בעבר. תופעה מבורכת אחת.  שיש פה שתי תופעות מבורכותאני חושב  

בעבר אני אומר ל+ שהיו הרבה . בשביל באמת להעביר ביקורת לא עניינית

  . עובדי עירייה שהיו עובדי� עבודה נוספת ולא מקבלי� אישור בכלל

  .אני כתבתי על זה פע� דוח ביקורת של� :עמוס גבריאלי

לק מהסדר שהמערכת נכנסה אליה אנשי� מבקשי� אישורי� כח. לא ידעתי  :אייל יוניא�

וכ� זה ,  כ� אני מביא את זה כהמלצה,ראוב� בנאי. על פי חוק, כמו שצרי+

, עובד באמת, כפי שאמרו, מדובר בעובד. עבר אותי אחרי התלבטויות רבות

�היו� הוא כבר לא . הוא בהחלט אי מסוי�. אני קראתי לו פרח בשדה קוצי

אבל הוא בהחלט היה מהאנשי� שהוכיחו את עצמ� עוד , ת גדלהאי קצ, אי

צרי+ להבי� שהעובד . עובד מצטיי�, לא בתקופה שלנו, בתקופת יוסי מאיר

. הגיע למצב שרצה לצאת לחופשה ללא תשלו�. ת"הזה כבר ביקש לצאת לחל

סבא (או שאתה עוזב את עיריית כפר, ת"אי� חל: אמרתי לו, ואני מנעתי ממנו

ועוד , להביא ל+ מחלי-, ת"אני לא יכול להוציא אות+ לחל,  נשאראו שאתה

אני לא יכול להשאיר את . שנה תחזור אלי ותדרוש לקבל את התפקיד בחזרה

  .המערכת במצב הזה

עובד ברמה הזו שמתעסק ע� . באמת לפאוזה קטנה, רק הפסקה אחת קטנה :עמוס גבריאלי

�בסופו של יו� ג� א� הוא יית� , דיברת על ניגוד ענייני�. הרבה מאד אנשי

והיו עובדי� , אביב(יעו. במקומות אחרי� שזה בהוד השרו� וברעננה ובתל

( אי� מצב שה� לא יתקלו באנשי� שיו� אחד יגיעו לכפר(בוקי , כאלה כבר

אני מתנגד טוטאלית ג� בפ� . קבלתי, אני מבי� את זה, ה'חבר, תראו. סבא

  ...ההצהרתי וג� בפ� ה
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  .יש ל+ אדריכל עירייה שעובד פה ארבעה ימי� בשבוע. אבל ניגוד ענייני�  :אייל יוניא�

  .זו טעות גדולה מאד, אני חושב שזו טעות :עמוס גבריאלי

. ואנחנו יודעי� את זה,  העניי� הרבה יותר בעייתי�ש. לי אי� בעיה, בסדר  :אייל יוניא�

�החשש הוא , מה החשש. ראוב� בנאי א� ייע. מחר לפרויקטי� כאלה ואחרי

והאנשי� האלה יבואו ויתמודדו על . במשוא פני� בסופו של יו�... שהוא 

  ...למכרזי� יש את העי� הבוחנת של. סבא(מכרזי� בעיריית כפר

  . יש חשש ש� גדול  :בני כברה

  )מדברי� ביחד(

מי שלא ישר ורוצה לנהוג שלא ביושר לא צרי+ , ה'חבר, מי שרוצה, ה'חבר  :אייל יוניא�

שור לעבודה נוספת ולא צרי+ להיות בניגוד ענייני� כדי לפעול שלא לקבל אי

  ,הוא לא צרי+ להיות בניגוד ענייני�. ביושר

  )מדברי� ביחד(

  .זו לא הסיבה שהוא מבקש עבודה נוספת, זה לא נכו�  :אייל יוניא�

  )מדברי� ביחד(

ה אני מסביר בגלל זה הבקשה היא נקודתית ובגלל ז, עמוס. עוד מילה אחת  :אייל יוניא�

לא מסכי� ע� , ובגלל זה אני מסכי� ע� הדברי� של+, את התהלי+ פה

צרי+ להחליט את ההחלטה פה כתקופת שאני חושב . השורה התחתונה

  .אני לא יכול לשמור אנשי� טובי�. ניסיו�

, אנחנו מנסי� היו�. אני רוצה להגיד עוד מילה אחת וזה חשוב שכול� יבינו  

סבא זה לנסות להביא (גדולה ביותר בעיריית כפרהבעיה ה, ה'חבר, דקה

אנחנו לא מצליחי� לגייס . זה בגלל השכר. אנשי� ברמות הבכירות לעירייה

היה לנו קשה מאד , לא מצליחי� לגייס לאג- מערכות מידע, למחלקת ביטחו�

הדברי� האלה . לגייס מהנדס רשות וקשה לנו מאד לגייס היו� סג� מהנדס

  . +נובעי� מהשכר הנמו

  .אני חושב שהמסקנה המתבקשת היא שתעלה שכר לאנשי� טובי�, אגב :עמוס גבריאלי

  .הוא לא יכול לעלות שכר  :דובר

  )מדברי� ביחד(
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  .בבקשה, עמיר� מילר, חברי� :חמו(יהודה ב�

  ,לגבי העובדת הסוציאלית. אני מסכי� לגבי ראוב� בנאי  :עמיר� מילר

  .ואחרי התשובות הסכמת, אלות שהעלוג� אתה העלית את הש, לא  :אייל יוניא�

עובדת סוציאלית .  האלהעובדי�בכל אופ� אני מבדיל בי� שני ה. קיי.או. נכו�  :עמיר� מילר

היא לא צריכה . יו� המנוחה שלה זה ג� קצת ירידה במתח הנפשי שלה

לעסוק ג� חמישה ימי� במסגרת העירייה וג� יו� אחד במסגרת פרטית בכל 

  .גורמי� לעומס יתר ולירידה בעבודהמיני דברי� שבאמת 

. אבל אני חושב שג� פה מגזימי�... אני לא מכיר ספציפית וג� לא יודע ב   

אני רוצה להגיד שמנהלת המחלקה . עובדת סוציאלית, ראוב� בנאי נשחק

  .את לא תעבדי, גברת: תגיד לעובדת אחרת

את זה אז אני יכול מאחר והיא כתבה . אני רוצה רק שתבינו את המצב  :אייל יוניא�

זה מקרה , אני רוצה להסביר. את הבקשה, להקריא את מה שהיא כתבה

  . לא לפרוטוקול. תנו לי שנייה. מיוחד

  )מדברי� ביחד(

..." אני עובדת סוציאלית באג- הרווחה. "ג� לפרוטוקול. היא כתבה את זה  :אייל יוניא�

מלי . זה עובר. ספיקמ, די, תאמי� לי, ג� אני הייתי פע� הצעיר ביותר, גיא

אני עובדת סוציאלית באג- הרווחה : " אישור לעבודה עצמאית(קליי� 

אני משמשת מפרנסת . משפחה במאה אחוז משרהלבתפקיד מנהלת המרכז 

לאחרונה . ע� משכורת בינונית, שלושה ילדי�, יחידה לארבעה נפשות

מאי ברצוני להתחיל בעבודה באופ� עצ. נקלעתי לחובות גבוהי� ביותר

יו� , כמוב� מחו. לשעות העבודה, מדובר בעבודה חלקית. בקליניקה פרטית

עלי לציי� שאני מודעת . כנראה יו� שישי או אחר צהרי� ביו� אחר, בשבוע

סבא והאזור שאני (להיבט האתי שבעניי� שלא לקבל באופ� פרטי תושבי כפר

שתומכת יידעתי את מנהלת אג- הרווחה הגברת ענת ניסקי . אחראית עליו

מבקשת להתחשב במצב ולאשר לי יציאה לעבודה . ומאשרת מהל+ זה

  ".נוספת

  �העובדי� האלה עובדי� . לא רואה פה מניעה, אני לא רואה פה בעיה, חברי
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  .בשכר מאד נמו+

  .בני לא הפריע לא- אחד. בני כברה, בבקשה :חמו(יהודה ב�

לגבי המקרה של . שני המקרי�אני רוצה לומר שאני עדיי� עושה אבחנה בי�   :בני כברה

העובדת הסוציאלית אי� לי בכלל בעיה כי מדובר בעובדת שעובדת על בסיס 

  .של שעות

  .הסכ� קיבוצי, נכו�  :אייל יוניא�

  .משמונה עד שתי�  :בני כברה

  .בהסכ� הקיבוצי, הוא צודק  :אייל יוניא�

א� זה לא היה מופיע יכול להיות ש. לכ� אי� לי בעיה בכלל לגבי העניי� הזה  :בני כברה

וכולנו , בפקודות העיריות זה בכלל לא היה נדו� ולא- אחד לא הייתה בעיה

  . לגבי ראוב� בנאי. עבדנו עבודות נוספות

  ?עבדת עבודה נוספת  :דובר

אני אגיד ... לא ראית מורה שעבד. היו כאלה שנתנו שיעורי� פרטיי�, תתפלא  :בני כברה

  . עבדתי בחינ�, פסדתי כס- על שעות נוספותלא עבדתי שעות נוספות כי ה, ל+

אני הייתי מקבל . אני אומר פה באמת מדובר במקרה חריג. לגבי ראוב� בנאי  

ג� אני הייתי , א� אתה שואל את דעתי, אני באופ� אישי. את העמדה של+

אני תומ+ במקרה הזה , ואני אומר שוב, במקרה הזה. מתנגד לעבודה נוספת

קרה חריג לחלוטי� ג� מבחינת האמינות שלו וג� משו� שמדובר באמת במ

וא� העירייה תפסיד אד� כזה בגלל שמונעי� . מבחינת המקצועיות שלו

זה בס+ הכל . ולכ� ציי� פה אייל דבר נכו�. תוספת הכנסה, בואו נאמר, ממנו

והיה א� בתקופת הניסיו� . מדובר בס+ הכל בתקופת הניסיו�. תקופת ניסיו�

 הרי אפשר (ה תחושה שמא זה עלול לפגוע בתפקידו לא יעלה יפה ותהי

אפשר להגביל את זה , בואו נקבל לתקופת ניסיו�. לשנות את ההחלטה הזאת

  .אפילו לתקופת ניסיו� מסוימת

  .אריה בבקשה. בני תודה: חמו(יהודה ב�

�ג� לא שמעתי , אני בקשר לעובדת הסוציאלית פע� ראשונה שומע את זה כא�  :אריה אברה

אני לא . אני מדבר אתה בסדר גודל של פע� ביו�,  ממנהלת האג-את זה
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אני . אני מבי� את המצוקה ואני משתת- בנושא הזה. מקבל את הטיעו� הזה

חושב שא� באמת היא חושבת שבעזרת קליניקה פרטית היא תרוויח יותר 

תעבור לקליניקה הפרטית וניקח מישהו אחר למשרה , אז שתקו� ותעזוב

 להאמי� שמישהי שהיא עובדת סוציאלית במש+ כל שעות קשה לי. הזאת

�בעיקר , יש ג� עבודה ביו� שישי לפעמי� א� זה בתי משפט וכ� הלאה, היו

מישהו שלוקח על עצמו עסק פרטי הוא . שהיא עוסקת בנושא של המשפחה

אני חושב שהנושא הזה ישמש . לא יכול לבוא ולהגיד אני לא הול+ או כ� הול+

  .י� נוספי� ש�ג� פתח לעובד

  )מדברי� ביחד(

ה� נחסמי� אצל , ישנ� לא מעט מקרי� שבכלל לא מגיעי� אלינו, חברי� :חמו(יהודה ב�

ל ולא "ה� נחסמי� אצל מנהלת משאבי אנוש או אצל המנכ, מנהל האג-

יש , יש אני לא יודע א� עשרות. מגיעי� לכא� מקרי� בודדי�. מגיעי� לכא�

מכל השלוש . י מתו+ כוונה להגיע לשולח� הזהפניות רבות למנגנו� העירונ

על כ- יד אחת אפשר לספור את , א� אני לא טועה, נדמה לי, שני� האלה

�  ?כמה כבר באו. נדמה לי. האנשי

מה . א� תבדוק רוב� עזבו את העירייה בעקבות שהישוו למקו� עבודה נוס-  :גל(גיא ב�

  ...קא� סטטיסטית אתה בוד. זה זליגה הדרגתית? זה אומר

  )מדברי� ביחד(

א� סטטיסטית תבדוק את העובדי� מתחילת הקדנציה שאושר לה� מקו�   :גל(גיא ב�

  . עבודה נוס- אתה תראה שזמ� קצר לאחר מכ� ה� עזבו את העירייה

מה קשור . חלק מהסכ� הפרישה שלה� ה� ביקשו עבודה נוספת...   :אייל יוניא�

  ? סטטיסטיקה בכלל

אני . אני אומר ל+ שזה עבר את המסננת של הגורמי� המקצועיי�, הארי, לכ� :חמו(יהודה ב�

בגלל שהחוק . אישית לא חושב שהדרגי� הפוליטיי� צריכי� להתעסק בזה

  ...פורמליסטי

בעיר עצמאית יתנו ל+ את הסמכות לדרג , בעיר עצמאית זה לא יגיע למועצה  :אייל יוניא�

  .זה מה שיהיה, המקצועי
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ואני מסכימה לכל , דיברנו בשבחו של בנאי. יד רק מילה אחתאני רוצה להג  :רינה פז

. אישית, לאחר שגילית את שמה, אני מכירה את העובדת הסוציאלית. מילה

לבחורה הזאת בנוס- לכל המעלות שיש לה בביצוע תפקידה יש לה מוסר 

  . עבודה גבוה גובה מאד

  . ענת לא סת� הייתה מאשרת, רינה: חמו(יהודה ב�

וא� היא נקלעה לבעיה כזאת . אני אומרת שיש לה מוסר עבודה גבוה מאד  :רינה פרז

 אני (שאחרי כל כ+ הרבה שני� שהיא עובדת היא צריכה לבקש עבודה נוספת 

  . חושב שאי� שו� מניעה לא לאשר לה

  ...א� זה עובדי� טובי� אל תכריחו אות� ל :סיימו� גולדמ�

  .בבקשה, אריק: חמו(יהודה ב�

  ...אני מכיר אותה ואני רוצה. ני מצטר- למה שרינה אומרתא  :אריק לויטה

)�  )מדברי� וצועקי

רפואיי� במערכת שעובדי� לפי (אני מכיר את זה באופ� אישי שהעובדי� פרה  :אריק לויטה

  ,הסכמי� קיבוציי� מקבלי� שכר זעו� ביותר

  .חמשת אלפי� שקל, זעו�  :אייל יוניא�

כולל , כולל קופות החולי�, רכות הציבוריותזה בכל המע. זעו� ביותר  :אריק לויטה

עובדי� כאלה באופ� אוטומטי . אביב(המערכות הבריאותיות העירוניות בתל

  . נותני� לה� לעבוד עבודה נוספת

  ,אני פשוט רוצה להבי�  :עמיר� מילר

  .לא כול� חד הוריות? היא חד הורית. היא לא חד הורית  :אייל יוניא�

  )מדברי� ביחד(

  ?אריק סיימת, חברי�: מוח(יהודה ב�

, במערכות הציבוריות אנשי� שקיימת אפשרות מבקשי� עבודה נוספת  :אריק לויטה

 אחוז זה שכר יותר גבוה משעה רגילה 30 (ב. נותני� לה� שעות נוספות

�  . שלה

לא . פ"למשל בשירותי הבריאות יש דבר שנקרא שמ, במערכות הציבוריות  :עמיר� מילר

  ...אבל העירייה לא מסוגלת, סבא(לית תית� בכפראכפת לי שהחברה הכלכ
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  )מדברי� ביחד(

  .בבקשה, ח�(משה אב�: חמו(יהודה ב�

אני חושב שא� מגיעות בקשות כאלה לשולח� הזה כנראה שיש צור+ בעניי�   :ח�(משה אב�

מאחר וציינו כא� שמות ומכירי� אנשי� ויודעי� שהאנשי� האלה . הזה

�. שב שהאנשי� האלה יפגעו בעבודה שלה�אני לא חו. באמת אנשי� מסורי

, גיא. א� ה� הגיעו למצב הזה שה� מבקשי� עבודה נוספת כנראה שיש צור+

ואני בטוח שג� הייתה , וא� ה� הגיעו למצב הזה ויש הערכה. לא הפרעתי ל+

בנוס- . בדיקה קודמת של הנתוני� שלה� וההמלצות, בדיקה וג� נאמר כא�

 ייפסק (והיה א� זה יפגע , זאת אומרת, נילכל אני מבי� שג� באופ� זמ

אני חושב שבהחלט יש מקו� ללכת לקראת האנשי� ולא לפגוע . האישור הזה

�  . בעובדי� מסורי

  .האחרו� ונעבור להצבעה, סיימו� בבקשה. תודה: חמו(יהודה ב�

אני רוצה להגיד שקשה מאד היו� לגייס עובדי� טובי� במשכורות שאנחנו : סיימו� גולדמ�

. שלמי� ג� בעיריות וג� בחברה הכלכלית שהיא עובדת על פי חוק העיריותמ

�. אני חושב שאסור לנו לא לתת לעובדי� האלה במיוחד א� ה� מצטייני

את ראוב� בנאי כולנו . וא� רינה אומרת שהיא אחת ע� מוסר עבודה גבוה

? אז על מה את� מדברי� בכלל. מכירי� ואנחנו יודעי� שהוא עובד מצטיי�

�  ...הסירוב לתת יכול לגרו� לאנשי

  .עמוס ונסכ�, תודה: חמו(יהודה ב�

הדיו� פה זה מנהל . הדיו� פה זה לא ראוב� בנאי. אני רוצה להגיד מילה אחת: עמוס גבריאלי

הדיו� פה זה , הדיו� פה זה לא רמי ראובני. זו הטעות הגדולה. מחלקת חשמל

מזה שבמצב שלנו היו� באג- אני מודיע לכ� שאי� דבר גרוע . מהנדס הרשות

�שמנהל מחלקת חשמל או מנהל , לא ראוב� בנאי, ההנדסה אנחנו מצהירי

. מחלקת גינו� או שזה יכול ורשאי בהחלטה שלנו לעבוד ג� בעבודה נוספת

כל . אני מודיע לכ� שאי� לנו את הפריבילגיה לאשר לא- אחד עבודה נוספת

לא נתבייש בשירות שנותני� אחד צרי+ לעשות מאתיי� אחוז כדי שאנחנו 

אני לא מכיר אותו , אני רוצה להגיד כא�. וזה לא ראוב� בנאי. באג- הזה
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ושהוא לא , שהוא נהדר, שהוא הגו�, אבל אני בטוח שהוא מדהי�, אישית

�ואני קצת מכיר את התחו� כמה , ל+ אני אומר אייל. יעבוד בניגוד ענייני

�אי� מצב . ה של ספקי� ולקוחותזה שוק משוקלל ג� ברמ, אי� מצב. שני

כזה שאדריכל עיר שעובד בשעות נוספות במקו� אחר לא פוגש אנשי� שהוא 

וא� את� חושבי� שיש מצב כזה אני אומר ל+ . פוגש פה ג� בעבודה פרטית

  .שאי� דבר כזה

הניקיו� שיראה ג� ועל העבודה שתיעשה ג� , וזה הסיכו�, כדי לשמור, ולכ�  

נחנו אנשי� ברמה הבכירה אומרי� שכל כולכ� יהיו ועל ציבור שחושב שא

ולמנוע מה� את הפיתוי ואת הצור+ להימצא בשאלה של ניגוד , רק פה

 �, לא אישית, לא אישית,  אני חושב שכהחלטה קונספטואלית(ענייני

והדיו� . קונספטואלית אנשי� ברמה הזאת לא צריכי� לעבוד במקו� אחר

  .מנהל מחלקת חשמלהדיו� הוא . הוא לא ראוב� בנאי

  )מדברי� ביחד(

  .אני מבי� שדברי+ נאמרו רק על הנדסה, עמוס. אריק תודה רבה: חמו(יהודה ב�

  .רק על הנדסה :עמוס גבריאלי

אני מקבל את ההגבלה . ירי� את ידו? מי בעד לאשר לראוב� בנאי. תודה: חמו(יהודה ב�

  . בהחלט, שהוצעה על ידי בני כברה

  )מדברי� ביחד(

  . תאמי� לי, זה לא יחזור לכא�. שנייה רגע: חמו( ב�יהודה

בי� מהנדס לבי� עובד , יש הבדל בי� אדריכל לבי� עובד חשמל. זה משהו אחר  :אייל יוניא�

  .יש הבדל בי� עובד חשמל, יוע. משפטי וגזבר, ל"בי� מנכ, חשמל

לא , לחצי שנההאישור יהיה זמני ? מי בעד לאשר לראוב� בנאי עבודה נוספת: חמו(יהודה ב�

. ל העירייה ומהנדס הרשות יבחנו את התהלי+"מנכ. יחזור לשולח� המועצה

וא� לא אז הוא , והיה ויקרה שצרי+ להביא את זה לשולח� המועצה יביאו

  .בתנאי שזה לא פוגע בעבודה, ימשי+ לעבוד
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  הצבעה

, ש" ציבוקי,  לויטהאריק,  אב� ח�משה,  אברה�אריה,  אלגוב יפתח:בעד  

  .  ב� חמו ויהודה פזרינה,  מילרמיר�ע

  .גל ועמוס גבריאלי(גיא ב�,  גולדמ� סיימו�:נגד  

   אי�: נמנע  

  ? מי בעד לאשר לעובדת הסוציאלית  

, ש" ציבוקי,  לויטהאריק,  אב� ח�משה,  גולדמ�סיימו�,  גבריאלי עמוס: בעד  

  . ב� חמו ויהודה פזרינה,  כברהבני

  . עמיר� מילר:נגד  

  . אריה אברה�, גל(א ב�גי: נמנע  

חשמל עבודה נוספת בהגבלה של חצי ' אשרי� לראוב� בנאי מנהל מח מ:543'  מסהחלטה

ס מלי " כמו כ� מאשרי� לעושנה ולאחר בחינת התהלי) יוחלט על ההמש)

  .קליי� עבודה נוספת

  :9. אישור פרוטוקול ועדת שמות מס.  61

היו� התקיימה ועדת ,  צור- לכ� זה עתה.ועדת שמות. שני סעיפי� אחרי� :חמו(יהודה ב�

  . שמות

  .לפני חודש,  בדצמבר7 (זה היה ב, לא היו�  :אייל יוניא�

  .סליחה, סליחה: חמו(יהודה ב�

 כי זה סעי- 3הסעי- המבוקש לאישור המועצה זה סעי- . זה סדר היו�  :רינה פז

  .הקמת אנדרטה לחללי שיכו� עליה: אופרטיבי

  ?אישור מועצהזה צרי+ : חמו(יהודה ב�

זה בתו+ מבנה ציבורי של , זה במימו� משרד הביטחו�. זה בפרוטוקול, כ�  :רינה פז

  .עדהוזה עבר בו.  העירייה

  ?אפשר לאשר פרוטוקול ועדת שמות פה אחד. תודה: חמו(יהודה ב�

  ?זה אנדרטה לחללי שיכו� עליה, אני לא מבי� מה זה: עמוס גבריאלי

  )מדברי� ביחד(

הייתה יוזמה של תושבי השכונה מלפני יותר מעשר שני� . מי שלא מכיר: חמו(יהודה ב�
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בשיכו� עליה אי� שו� . להקי� אנדרטה בבית לזרוס לזכר חללי שיכו� עליה

היש� ' ב� צבי'מאז שיצא בית ספר , ביקשו תושבי שיכו� עליה. מוסד חינוכי

רטה ביקשו לעשות אנד. יצאו משטח שיכו� עליה, היש�' המר'ואחרי זה 

בשטח העירייה בתו+ מתח� בית הנוער בית לזרוס שיעבור שיפוצי� בקי. 

סבא (עיריית כפר. על מנת לקיי� ש� טקסי� שכונתיי� ביו� הזיכרו�, הקרוב

נדמה לי . משרד הביטחו� מממ� את כל האנדרטה, פנתה למשרד הביטחו�

ת ועד. הנושא הזה הובא לאישור ועדת שמות.  אל- שקל50סדר גודל של ב

אנחנו צריכי� לאשר את ההמלצות של . אשררה את זה, השמות דנה בזה

  . ועדת השמות

  .תודה רבה. פה אחד? מי בעד לאשר את הפרוטוקול של ועדת השמות  

  .ב" המצ9 ' את פרוטוקול ועדת השמות מסמחליטי� לאשר פה אחד :544'  מסהחלטה

71  . �  :2006/116/אישור פרוטוקול מועצה מיו

  .בבקשה גיא? נכו�, נשלח אליכ� הביתה, סעי- אחרו� לא נרש� בסדר היו�: חמו(יהודה ב�

 6 (פרוטוקול הישיבה מ. אני באמת אשתדל לקצר, אני מבקש את סבלנותכ�  :גל(גיא ב�

 בנובמבר שאנחנו נדרשי� לאשר עכשיו 6 (פרוטוקול הישיבה מ, בני, בנובמבר

החלטה שנגעה להצבעה זו . 343אחת ההחלטות הייתה החלטה , כלל החלטה

  .של שמעו� פר.

לגבי הסעי- הזה . רק הערה קטנה לגבי הפרוטוקול במשפט אחד, ברשות+: חמו(יהודה ב�

 בעקבות .את תשומת לבו של אייל, עמוס גבריאלי העיר את תשומת לבנו

ההערה של עמוס גבריאלי שמועצת העיר לא המליצה על מועמד כזה או אחר 

. עו� פר. קבל יותר קולות מאשר עמנואל פלאחאלא התקיימה הצבעה ששמ

עמוס . שמי שקיבל יותר קולות הוא המומל., סברו המתמללי� שההחלטה

העיר את זה עוד לפני שהנושא , נדמה לי יו� למחרת קבלת הפרוטוקול, בא

  . נחש- על יד+ לעיתונות

  .בהזדמנות תשאל אותו אי+ הוא יודע  :גל(גיא ב�

, היא הועברה למשה. התורה לא הועברה לבני ישראל ישר. קיי. או,לא משנה :חמו(יהודה ב�

אז אתה קבלת מאלוהי� . אותו דבר. ומשה לכוהני� וכ� הלאה וכ� הלאה



65  09/01/07        מועצה מ� המניי�

�ולכ� אני בא ואומר שתוק� . והעברת את זה לכוהני� ואנחנו ישראלי

  . הפרוטוקול

ערעור שכ�  שתוקנה בעקבות 343ההחלטה המתוקנת ,  המתוקנת343החלטה   :גל(גיא ב�

וא� סג� ראש העיר עמוס גבריאלי הסב את תשומת . הגישו חברי אופוזיציה

שההחלטה שהתקבלה במקור שנשלחה לועדת .  עוד יותר טוב(לב+ כדר+ אגב 

ואני ג� אומר ל+ . השרי� הייתה החלטה שלא התקבלה על ידי מועצת העיר

 את מה ההחלטה העדכנית שתוקנה ג� היא לא משקפת נאמנה. יותר מזה

:  אומרת343כי החלטה . ואני אסביר ל+ למה, שהחליטה מועצת העיר

.  בעד1,  נמנעי�2,  נגד13עמנואל פר. .  בעד7,  נמנעי�2,  נגד8שמעו� פר. "

ולאור הצבעת , לאור המחלוקת בי� הרבני� בדבר המועמד מטע� הרבנות

� חברי המועצה כמפורט דלעיל המועמד אשר יותר חברי מועצה תומכי

  .".בבחירתו מבי� שני מועמדי הרבנות הנו שמעו� פר.

  ?מה לא נכו�  :אייל יוניא�

אני מאד אשמח א� אתה , יהודה. ברמה של להיות מפורטי�, קוד� כל  :גל(גיא ב�

  .תישאר פה לשמוע

  .שומע, שומע אות+: חמו(יהודה ב�

 לא ציינת� מי וג�, קוד� כל לא ציינת� מי האנשי� שהצביעו נגד באופ� שמי  :גל(גיא ב�

. זה קוד� כל הערה שצרי+ לתק� אותה. האנשי� שנמנעו ומי הצביעו בעד

מי נגד ומי , לא כתוב מי הצביע בהחלטה בעד. היא נכונה לגבי כל ההצבעות

  .זאת הערה אחת. נמנע

  ?נכו�. בפרוטוקול כתוב ולא בהחלטה :סיימו� גולדמ�

. ת מי האנשי� שהצביעו בעד ומי נגדבהחלטה זה ג� צרי+ להיות מפורט שמי  :גל(גיא ב�

  .זו הערה ראשונה    

אני לא בא ללמד אות+ כי אתה יותר מנוסה , באמת, יהודה. הערה שנייה  

אחרי שלוש שני� של עבודה בכנסת וכמורה לאזרחות בהווה אני , אבל. ממני

הצבעה רובית זו הצבעה . יכול להגיד ל+ שאני יודע מה זה הצבעה רובית

�וזה מה שהופ+ אותה , למעלה מחמישי� אחוז,  מאשרי� אותהשרוב החברי
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אני . ת� לי לסיי� בבקשה, לא עמנואל פלאח ולא שמעו� פר. נהנו. לתקפה

  . א� תאפשר לי, אגיד ל+ מה היא ג� החליטה

  ,האמת הייתה, רגע  :אייל יוניא�

. דיבוראחרי זה את� אומרי� שאני מארי+ ב. בבקשה אל תקטעו אותי, אייל  :גל(גיא ב�

, אתה אולי לא במקרה מוכרח לזוז, יהודה. אני מבטיח לעשות את זה קצר

ואני אראה ל+ . אתה הצבעת נגד המינוי של שמעו� פר., אבל אני אומר ל+

אז . שעל פי פרוטוקול של ועדת שרי� ה� אומרי� שאתה אומר משהו אחר

היו , יודעכמו שאתה , וזה נושא. זה פרוטוקול רשמי. בוא תתעמת ע� זה רגע

  . אז תכבד אותי, בו כמה דברי� שנגעו לי ול+ ג� ברמה האישית

העובדה שאת� ניסחת� הצעה למרות מה שאמרתי ולמרות שכל בר דעת   

ולמרות שכל בר דעת , מבי� שהצבעה רובית פשוטה זה מעל חמישי� אחוז

 �מבי� שא� לא יותר מחמישי� אחוז הצביעו בעד שני האנשי� הנכבדי

 שו� משמעות לעובדה שיותר אנשי� התנגדו לשמעו� פר. האלה אי�

  . מעמנואל פלאח לפי שו� פרשנות לא משפטית ולא אחרת

בבקשה . בבקשה התייחסות של משפטנית.  גיא, לי מותר להפריע ל+, סליחה: חמו(יהודה ב�

  .קר�

 הדת כל המשחק הזה של מינוי חברי מועצה דתית צרי+ להיות... לפי חוק   :קר� קדמי

�לפי אותו חוק הגופי� שאני אומרת אני מתכוונת ה� . בהסכמה של כל הגופי

כול� צריכי� . זה המשחק. ה� לשר עצמו וה� לנציגי הרבנות, למועצת העיר

�אפילו , אפילו לגבי אחד מהמועמדי�, אחד שאי� הסכמה. להסכי� לכול

 �השרי� ועדת .  כל העניי� מועבר לפתחה של ועדת שרי�(לגבי אחד מהגופי

בקשה שמועצת העיר תביע דעתה על כל אחד ואחד ממועמדי הרבני� לאור 

  .לא הייתה כא� החלטה ולא נדרשה כא� החלטה כהחלטה. המחלוקת

  .לא רובית ולא לא רובית, מלכתחילה  :אייל יוניא�

. זאת לא הייתה אמורה להיות החלטה רובית, זאת לא הייתה החלטה רובית  :קר� קדמי

היא ביקשה .  אחר כ+ זה בדיוק כפי שועדת השרי� ביקשהאי+ שזה נוסח

וכ+ ג� נוסחה , לא תקבל החלטה, לא תחליט. שמועצת העיר תביע את דעתה
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  . ההחלטה בסופו של דבר

ג� אחרי מה שאמרה עורכת הדי� קר� קדמי המלומדת אני לא מצליח להבי�   :גל(גיא ב�

 חברי מועצה המועמד אשר יותר"מה הרלוונטיות של הוספת המשפט 

, יתירה מכ+". תומכי� בבחירתו מבי� שני מועמדי הרבות הנו שמעו� פר.

כשנוסח ההחלטה הזו נמסר לגו- שמוסמ+ לקבוע במקרה של חוסר הסכמה 

ועדת השרי� החליטה בפרוטוקול שאני , שזו ועדת השרי�, במועצת העיר

� תגידו וא� כ, שיכול להיות שיש פרוטוקול מתוק�,  בדצמבר24 (קורא מה

וכדי לא להארי+ בדברי� (לאחר שמיעת טיעוני הצדדי� : "החליטה ככה. לי

  ...)שאני לא אגיד

  ?מה זה רלוונטי לפרוטוקול  :אייל יוניא�

לאחר שמיעת הדברי� בתשומת לב ולאחר . "אני אגיד ל+ מה זה רלוונטי  :גל(גיא ב�

 להעדי- את ששקלנו את כל הטיעוני� המשפטיי� שהוצגו בפנינו נראה כי יש

עמדת ראש העיר כמו ג� את עמדת השר במשרד ראש הממשלה הממונה על 

שירותי הדת בדבר שילובו של נציג רב העיר האשכנזי הרב שיר שהנו ג� נציג 

וזאת לאור העובדה שלסיעה זו , ס מר שמעו� פר. במועצה הדתית"סיעת ש

טה זו מביאה החל. שלה נציג אחד במועצת העיר אי� כל נציג במועצה הדתית

כ� . בחשבו� כי יתכ� שרב העיר האשכנזי אינו כשיר להמלי. על מועמדו

מביאה ההחלטה בחשבו� את עמדת מועצת העיר הדוחה ברוב קולות את 

לפיכ+ תורכב המועצה הדתית כדלהל� . מועמדות� של מר פלאח ומר. פר.

  .."כשמטע� הרבנות

  ?מה אתה קורא את הכל  :אייל יוניא�

אתה מוזמ� לעיי� אותי , אני קורא את ההחלטה מילה במילה, זאת ההחלטה  :גל(גיא ב�

אני מקריא , אתה רוצה תתק� אותי..." מטע� הרבנות המקומית. "יחד אתי

הועדה המליצה לאור מה . "פרוטוקול רשמי של ועדת השרי� לענייני דתות

מה שאני לא ". שהיא אמרה על שמעו� פר. כמועמד מטע� הרבנות המקומית

מצליח להבי� ולגמרי נשגב מבינתי זה אי+ מבי� שמונת האנשי� שהצביעו נגד 

מסיקה , חמו ראש העיר(שאחד מה� היה יהודה ב�, שמעו� פר. בהחלטה
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  ,שיש להעדי- את עמדת ראש העיר, ואני חוזר על זה שוב, הועדה בהחלטתה

  )מדברי� ביחד(

דבר שילובו של נציג רב העיר יש להעדי- את עמדת ראש העיר ב. אני מצטט  :גל(גיא ב�

אני לא , מעבר לכ+. האשכנזי הרב שיר שהוא מר שמעו� פר. במועצה הדתית

מקבל את מה שאמרת� על זה שהגור� המקליט הסיק את מה שהסיק לגבי 

הסיבה שפרוטוקול מוקלט ומתומלל זה כי אנשי . ההחלטה המקורית

ואנשי , פ� טכניהמקצוע הטכניי� עושי� את מה שה� צריכי� לעשות באו

  . המקצוע של העירייה ואנשי ההנהלה צריכי� לעבור על זה

  ?מה לא בסדר כא�  :אייל יוניא�

ההחלטה המקורית לכאורה המליצה על שמעו� פר. כשהמועצה לא , אייל  :גל(גיא ב�

  .המליצה

  )צועקי� ומדברי� ביחד(

  . י�מי שניסח את הפרוטוקול זה ועדת שר, ע� כל הכבוד: חמו(יהודה ב�

  )מדברי� ביחד(

  ...בגלל זה כתבו, אבל ראש העיר הציג את עמדת, זה נכו�  :אייל יוניא�

  )מדברי� ביחד(

  ?מי בעד לאשר את פרוטוקול המועצה: חמו(יהודה ב�

 כפי שהיא 343אני קראתי את הפרוטוקול ואני מוחה על החלטה מספר   :גל(גיא ב�

יטה מועצת העיר מנוסחת כרגע כי היא לא משקפת נאמנה את שהחל

  . 2006 בנובמבר 6 (בישיבתה מ

   . גיא מתנגד?מי בעד.  תודה רבה: חמו(יהודה ב�

    .2006/1106/מחליטי� לאשר פרוטוקול מועצה מיו�   :545'  מסהחלטה

  . תודה רבה ולילה טוב :חמו(יהודה ב�

     

 חמו�יהודה ב�
 ראש העיר 

 אייל יוניא� 
 ל העירייה "מנכ

  

  

  



69  09/01/07        מועצה מ� המניי�

  07/0109/ מועצה מיו� ריכוז החלטות

  

    

'   מחליטי� להעביר את נושא סבסוד טכסי תעודות זהות לתמידי שכבת י:533' החלטה מס

�  .לדיו� בוועדת הכספי

  

 2007/17/ מחליטי� פה אחד לאשר פרוטוקול ועדת הכספי� מיו� :534' החלטה מס

  .ב"המצ

  

  2006/123/יו�  מאשרי� פה אחד את פרוטוקול ועדת התמיכות מ:535' החלטה מס

  

  .  מחליטי� להביא הנושא לדיו� נוס* בישיבה הקרובה:536' החלטה מס

  

 ע� הקבל� בוקטוס בגי� עבודות %50 �    מאשרי� פה אחד הגדלת חוזה ב:537' החלטה מס

  . במבנה החינו) וההנדסה

  

 מחליטי� לאשר הסכ� פיתוח והסכ� חכירה בדבר הקצאת מגרש לבית :538' החלטה מס

  .'ישמח משה'ת הכנס

  

 בדבר 2006/119/ מאשרי� פה אחד את החלטת ועדת ההקצאות מיו� :539' החלטה מס

קר� ", "ברל�מכללת בית", "עזר מציו�", "ט'אלו"הקצאת קרקע לעמותות 

  ".המוסיקה
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אילנה , יואב מילר:    מאשרי� הסמכה לעובדי המחלקה הוטרינרית:540' החלטה מס

  .ר יוס* שמחו�"ד, יהושע גולדבלט, אלי בלילטי, רבקה פז, ר שרה לוי�"ד, רובי�

  

  . מחליטי� לאשר ביטול משכו� על נכס בשכונת למפרט:541' החלטה מס

  

 באופ� 06/1114/  מחליטי� לאשר תיקו� בפרוטוקול ועדת ההנצחה מיו� :542' החלטה מס

לי שלט הנצחה יוצב על גבי בניי� פרטי רק לאחר הסכמת בע/שירש� כי לוח

  .הנכס לכ)

     

חשמל עבודה נוספת בהגבלה של חצי '  מאשרי� לראוב� בנאי מנהל מח:543' החלטה מס

ס מלי "שנה ולאחר בחינת התהלי) יוחלט על ההמש) כמו כ� מאשרי� לעו

  .קליי� עבודה נוספת

    

  .ב" המצ9'  מחליטי� לאשר פה אחד את פרוטוקול ועדת השמות מס:544' החלטה מס

  

  .  2006/1106/  מחליטי� לאשר פרוטוקול מועצה מיו� :455' החלטה מס

  


