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� המניי� מלא ששיבת מועצה י– 31.1.2007  
  61/15�10/07' רוטוקול מספ

  

  יו� הדר סעל 

  

  אילתותש     . 1

  ר אמיר גבע בנושא שטחי� ציבוריי� פתוחי� ושטחי� עירוניי�"אילתא של דש  .א  

  ;               ירוקי�

  ;פול בשאילתותר אמיר גבע בנושא טי"שאילתא של ד.  ב  

  ;ר אמיר גבע בנושא תפקוד סיירי הביטחו�"שאילתא של ד.  ג  

  .שאילתא  של גיא ב� גל בנושא אגרת השמירה. ד  

  צעות לסדרה.     2
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אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה שלא מ� . רוכי� הבאי�ברב טוב  ע :חמו&הודה ב�י

 ע� חבר המועצה וכפי שדיברתי. בנושא של שאילתות והצעות לסדר, המניי�

במהל! ינואר נקיי� ישיבה נוספת בנושא של שאילתות והצעות , גיא ב� גל

  .לסדר

  אילתותש     . 1

  ר אמיר גבע בנושא טיפול בשאילתות"אילתא של דש.  א

לפקודת העיריות רשאי ראש העירייה לדחות '  ב40בהתא� להוראות סעי% "  :מיר גבעא

עד לישיבה מ� , ידי חבר מועצת העיר&את תשובתו לשאילתה המוגשת לו על

א� לא מסר ראש העירייה את , ואול� –המניי� שלאחר הישיבה הבאה 

יועמד , תשובתו לשאילתה בשתי ישיבות מ� המניי� שהתקיימו לאחר הגשתה

כסעי% ראשו� על סדר היו� בישיבה מ� , לפי דרישת השואל, נושא השאילתה

  . המניי� הקרובה

טר� , לתות רבות שהוגשו ל! בחודשי� האחרוני�לשאי, למיטב ידיעתי  

הא� נראה ל! שהתייחסות! : נשאלת השאלה, התקבלה תשובת! ולפיכ!

  ". ?הכיצד, וא� כ!? תואמת את דרישת החוק, לעניי� הטיפול בשאילתות

  :שובת ראש העירת 

ובהנחה כי השאילתות אכ� תוגשנה ,  נפעל בהתא� להוראות החוק

  .תודה רבה. ה בלבדבתמציתיות ובצורת שאל

  ר אמיר גבע בנושא תפקוד סיירי הביטחו�"אילתא של דש.  ב

   )  הנושא היה אז על סדר היו� הציבורי ,2006לפני אפריל " (באחרונה"  :מיר גבעא

המקומית כי סיירי הביטחו� נאלצי� לתפקד ג�  ורס� בהרחבה בתקשורתפ"

מסתבר . י� ברחבי העירשליחי דואר ואפילו מובילי עציצ, מובילי�, כסבלי�

מתבצעת במסגרת עבודות פרטיות , כי חלק מהתעסוקה העודפת של הסיירי�

קבל� שירותי האבטחה של ', בטחו�&ב�'ידי חברת &המוטלות עליה� על

  . י עובדי העירייה עצמ�"ות נוספות מוטלות עליה� עודהעירייה ועב

  :ולפיכ! נשאלות השאלות  

  ?סודרי� בנושא הביטחו� השוט% בעירהא� קיימי� נהלי עבודה מ.  1  
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  לגבי עבודות' ב� ביטחו�'מהו בדיוק ההסדר בי� העירייה ובי� חברת .  2  

  מעבר לשמירה על,                              נוספות שרשאי� או חייבי� סיירי הביטחו� לבצע

  ?)א� בכלל(                             הביטחו� השוט% בעיר 

  והא�, א� בכלל, שאי להטיל על הסיירי� ביצוע� של עבודות שכאלהמי ר.  3  

                               ייתכ� שחלק מעבודות אלה נעשות עבור עובדי העירייה או נבחריה באופ�

    "?                             פרטי

  :תשובת ראש העיר  

  .אי� נהלי עבודה מסודרי�.  1  

  תפקיד�', ב� בטחו�' חלק מהחוזה הכלול ע� חברת סיירי הביטחו� ה�.  2  

  יחד ע�. אזעקות שונות/בטיחות והיענות לקריאות,                              העיקרי הוא ביטחו�

  ב�'ל חברת "בתיאו� ובהסכמה חוזית בי� העירייה למנכ, באישור,                              זאת

  העירייה רשאית להפעיל� לצרכי סיורי דווח שטח ולצרכי�',  ביטחו�                            

  .מינהליי� שוני� של הרשות&                            טכניי�

  ולאחר שעות, הגו% המוסמ! להנחיית הסיירי� הוא מחלקת בטחו�. 3  

  .  ופעילותהא! ורק לצרכי עבודת העירייה,                             העבודה מוקד העירייה

זה הא� אכ� זה כל מה שה� עושי� וכל מה , הבהרה שאני רק מבקשה  :מיר גבעא

  ?לא מתקיי�, עציצי� ודברי� כאלה, כל מיני דברי� פרטיי�, כאילו, שנטע�

שיש לפעול א! ', ב� ביטחו�'הדברי� הובהרו לחברת , לאחר הפרסומי� שהיו  :אייל יוניא�

  . רעננה את הנהלי� אצלהס"ורק בהתא� לחוזה וג� עיריית כ

  אילתא  של גיא ב� גל בנושא אגרת השמירהש. ג

  .2006 באוגוסט 19&שאילתא הוגשה בה  :גל&יא ב�ג

התיר משרד הפני� , בעקבות הידרדרות המצב הביטחוני, 2002בשנת "  

אשר , לגבות אגרת שמירה תוספתית על דמי הארנונה הרגילי�, לרשויות

  . השמירה העירוניי�ייעודה המעשי השלמת שירותי

סבא פעלה ליצירת חוק עזר עירוני לשרותי שמירה &עיריית כפר, לש� כ!  

באותה שנה אישרה . 2002שקיבל את אישור משרד הפני� בשנת , ואבטחה

מועצת העיר את חוק העזר העירוני ומאז נגבית מתושבי העיר אגרת שמירה 



  31.1.2007  5  מועצה שלא מ� המניי�

  .שנתית המתווספת לחשבו� הארנונה

  :ללשאובהקשר זה רצוני   

  ומה גובה, מהו שיעור האגרה המעודכ� הנגבה כיו� מתושבי העיר.  1  

  ?ההכנסות השנתיות מגביית אגרת השמירה מתושבי העיר                   

  ,על צרכי ביטחו�, מה� מרכיבי ההוצאה שיש בסמכות העירייה להוציא.  2  

  ועל מה הוצאו סכומי האגרה, ספי אגרת השמירהכאבטחה ושמירה מתו!                   

  ?                  בפועל

  מאז התקבל חוק העזר, איזה תגבור אבטחתי חדש נוצר מגביית האגרה.  3  

    ? שלא היה קיי� קוד� לכ�2002                   העירוני בשנת 

  הא� ה� מוחזקי� בחשבו� או בקר�, כיצד מנוהלי� כספי אגרת השמירה.  4  

  ?מתי נפתח החשבו� הנפרד או הקר� הנפרדת, במידה וכ�.      עירונית נפרדת              

  הא� העירייה עשתה שימוש בכספי אגרת השמירה לטובת צרכי� נוספי�.  5  

  ?                   שאינ� קשורי� במישרי� לענייני ביטחו�

  הא� העירייה עשתה שימוש בכלל הכספי� שנגבו במסגרת אגרת השמירה.  6  

  ".?מה גובה�, ובמידה ונותרו עודפי�, 2002                  מאז  

  :תשובת ראש העיר  

  גובה ההכנסה השנתית. ר לשנה"למ 1 1.14לכל משפחה נקבע ס! של .  1  

  . 1 מיליו� 4.8מאגרת השמירה הוא     

  .י ההיתר שנית� לה בחוק העזר"העירייה פועלת עפ  .2  

  .מוסדות חינו! ובתי תרבות, לדי�נוספו גני י, מאז חקיקת החוק  .3  

  ובמקביל ג� סעי%, לאגרת השמירה סעי% תקציבי בהכנסות העירייה  .4  

  .תקציבי להוצאות              

  .לא: התשובה היא.  5  

  .לא: התשובה היא.  6  

  . ש לי שאלת המש!י  :גל&יא ב�ג

  .הערה, א שאלהל :חמו&הודה ב�י

זה מה , תקרא את פקודת העיריות. מש!מותר לי לשאול שאלת ה, אל  :גל&יא ב�ג
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  .שכתוב

אני  – 4' ביחס לתשובה שקיבלתי לשאלה מס: שאלת ההמש! שלי שואלת  

שאלתי אי! מנוהלי� כספי האגרה והא� ה� מוחזקי� בחשבו� או בקר� 

  . שזה מוחזק בסעי% תקציבי, התשובה שקיבלתי. עירונית

בהיר מה� ממגדיר ול ש"שחוזר המנכ, הא� ראש העירייה מודע לעובדה  

ולמה לא נפתח ? מחייב פתיחת חשבו� נפרד, הנהלי� של החזקת הכספי�

  ?חשבו� נפרד בגי� אחזקת כספי אגרת השמירה

אני מודה שאני לא יכול לכוו� אות! . ל"זה מה שאני יודע שאומר חוזר המנכ  

למה לא נפתח חשבו� כזה . אבל יש סעי% שמבהיר את זה, לסעי% הספציפי

  ? נפרד

  , אני לא בטוח שיש חוק כזה. א  :אייל יוניא�

  .ל"הערה בחוזר מנכ, א חוקל  :גל&יא ב�ג

  .ל זה לא חוק"הערה בחוזר מנכ. א. קיי.או  :אייל יוניא�

יש . ג� כ� צרי! לפתוח חשבו� בנק נפרדר "שלגבי כל תב, אני רק רוצה לומר  

וזה . בלי הגיו�', תקנות שהציבור אינו יכול לעמוד בה�'הערות שקוראי� לה� 

ויש , בנקאי יותר גדול מכולנו ביחד, יושב כא� אמיר. אחד הדברי� בלי הגיו�

    .אני את� ל! רק דוגמא. לזה משמעויות כספיות

ואני , אני אי� לי קופה קטנה. כל קופה קטנה מחייבת חשבו�, י החוק"עפ  

 אז זה. משתמש בקופה הקטנה של אבי כדי לא לפתוח עוד חשבו� בנק סת�

  . גור� למיכל יותר עבודה ולי לוקח זמ� א� אני צרי!

  ר אמיר גבע בנושא שטחי� ציבוריי� פתוחי� ושטחי� עירוניי�"אילתא של דש  .ד

  )�20.8.2006הוגשה ב (רוקי�י     

. ה� רכיב חיוני במרחב העירוני) פי�"שצ(השטחי� הציבוריי� הפתוחי� "   :מיר גבעא

שטחי� ציבוריי� . של המרחב העירוניהשטח הציבורי הפתוח הוא השלד 

וה� גור� מפתח , פתוחי� משרי� מרגוע ומספקי� מפלט מהמולת העיר

בשיפור איכות החיי� העירונית וביצירת , בתהליכי� של התחדשות עירונית

  .זהות קהילתית
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שטחי� , גני� ופארקי�: מקובל למיי� את השטחי� הפתוחי� לכמה סוגי�  

שטחי� פתוחי� , )חופי�, נחלי�, יערות, שמורות(בעלי ער! מיוחד 

ושטחי� פתוחי� , )כיכרות, שדרות, שטחי חי$ והפרדה(בתפקודי� אחרי� 

  ).מרחב פרטי פתוח(במגרשי� המיועדי� לבינוי 

,  את תדרו! תכנו� הקצאת הקרקע לצרכי ציבור2001הממשלה אישרה בשנת   

,  אל% תושבי�30&שבו נקבע בי� היתר כי ביישובי� בה� מתגוררי� למעלה מ

ר לנפש ברמה " מ5מתוכ� , ר לנפש" מ10&מכסת השטח הפתוח לא תפחת מ

  .ר לנפש ברמה הרובעית והעירונית" מ5&ו, לנפש ברמה השכונתית

  :רצוני לשאול, לאור האמור לעיל  

  מהו היחס? ר לנפש"במונחי� של מ, ס"פ העירוני לנפש בכ"מהו יחס השצ.  1  

  ?השכונתיתפ לנפש ברמה "    בשצ    

  מהו שיעור השטחי� המפותחי� בפועל מתו! כלל השטחי� הציבוריי�.  2  

  ?                            הפתוחי� בעיר

  מתו! כלל השטחי�, מהו היק% השטחי� הפתוחי� לגני� ולפארקי� בעיר.  3  

  5עד (מיי� בעיר מהו היק% הגני� המקו,                              הציבוריי� הפתוחי� הקיימי�

  ?) דונ�50עד (לעומת היק% הגני� השכונתיי� ) דונ�     

  הא� בתוכניות בניה בבה� נית� להגדיל את מספר יחידות הדיור מבלי.  4

  מחייבי� בהתאמה להגדיל את השטח,      שההגדלה מהווה שינוי בתוכנית

  ?פ באותה תוכנית"     המיועד לשצ

  קיימת הבחנה) GIS(ני הגיאוגרפי הממוחשב הא� במערכת המיפוי העירו.  5

  והא� קיימת הבחנה במונחי� של מצב,      בי� סוגי השטחי� הפתוחי�

  3 ?פ ורמתו"     הפיתוח של השצ

  מתו!, אב לשטחי� פתוחי�&תוכנית/הא� בכוונת העירייה לקד� סקר.  6

       מטרה לרכז את פריסת השטחי� הפתוחי� הקיימי� וסיווג פיזור�

  "?   וסוגיה� השוני�  

  . רק למע� הסדר הטוב. מנת לקנטר&ולא על, הערה –לפני שאני עונה , גיא  :ייל יוניא�א

, אני רק אומר את זה. שהיא לא תמציתית והיא לא קצרה, זו למשל שאילתא  
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  &כי אני כ� רוצה במה שאמיר ואת�

, אילתות בזמ�ברגע שאתה מתחיל לענות על ש: לא לקנטר, ני עונה ל!א  :גל&יא ב�ג

  . אנחנו ג� נשתדל לקצר את הנושא

  .שזה שני צדדי�, אני רק אומר ל! )מדברי� יחד(  :אייל יוניא�

  &לא, שאילתא שלא תהיה קצרה. ה לא קשור לזמ�ז :חמו&הודה ב�י

  ?ז תגדיר מה זה קצרהא  :גל&יא ב�ג

   )מדברי� יחד(. א קשורל :חמו&הודה ב�י

שא� היא לא תהיה , עכשיו אני שומע מראש העיר. עראני נורא מצט, יילא  :גל&יא ב�ג

מגבילי� את חברי , אדוני ראש העירייה, בכנסת. היא לא תענה, קצרה

  . הכנסת בהיק% המילי� שצריכי� להיות מנוסחות

אז תגדיר ותקבל החלטה מה , א� אתה רוצה להגביל אותי באופ� אופרטיבי  

אתה רוצה פרשנות על מה וא� . אני משאיר את זה לשיקול דעת. זה קצרה

  . אז תגיד, זה קצר ומה זה ארו!

אבל מאחר וענית לי עד היו�  )מדברי� יחד(. אני אעשה כל מאמ$ לקצ$  

א� היא לא תהיה תמציתית 'אז כשאתה אומר , בפערי� של למעלה משנה

  . אני רוצה שתגיד לי למה אתה מתכוו�', אני לא אענה

 אני מניח שחברי המועצה &אולי, עט אולי אתה ועוד אחדאני מניח שלמ, יאג  :חמו&הודה ב�י

  &אני מאוד מצטער –לא כל כ! נהני� מהדיו� הזה 

  .אגב, ני ג� לא נהנה ממנוא  :גל&יא ב�ג

, אני נורא מצטער שאני לא יכול במהל! הזמ� הפנוי שיש ל!. אני לא בטוח  :חמו&הודה ב�י

שאילתא , י אמרתי ל!אנ. אני לא מתכוו� להיות השעשועו� של!. להסביר

לשחק אית! משחקי מילי� , לא מתכוו� להגדיר כמה זמ� –שתהיה ארוכה 

  , שאילתא שלא תהיה ארוכה –כרגע 

  ?אז זה נתו� לפרשנות של!   :גל&יא ב�ג

  &תכתוב מכתבי� ע� שאילתא, הרי אתה יודע לכתוב מכתבי�  :חמו&הודה ב�י

וצדקתי בעניי� ,  החוק על השאילתותי"תבתי ל! מכתב שאתה לא עונה עפכ  :גל&יא ב�ג

  . הזה
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  )מדברי� יחד(. כל ינהג בהתא� למה שהוא חושב )מדברי� יחד(  :חמו&הודה ב�י

  :תשובת ראש העיר  

  &מגיע לכ, מבוצע ומתוכנ� כולל מערב העיר, ס"פ הכולל בכ"שטח השצ.  1  

   דונ� פארקי�466&כ, ל"מתו! השטח הנ.  לנפשר" מ27&כ, דונ� 2,350    

  .  ר לנפש" מ22&פ ברמה השכונתית הוא כ"השצ, כלומר. עירוניי�    

  ).יגדלו ע� הפארק(דונ�  900 –שטחי הגינו� .  2

  ,")שבס("הגדלה במספר יחידות דיור בתוכנית קיימת בדר! של הקלה .  3

  מטרתה של ההקלה. פ באותה תוכנית"     אינה מגדילה את היק% השצ

  כולל, תר יחידות דיור על אותה מערכת תשתיתיו,     היתה ציפו% לשמור

  .פ"    שצ

  .פיתוח� ורמת�, פ השוני�"אבחנה בי� סוגי השצ GIS&אי� במערכת ה.  4

  הוקדש פרק של� לנושא הפיתוח, במסגרת תוכנית האב העירונית.  5

  .      העירוני על כל היבטיו

שהיק% , אתה לא מודאגהא� : שאלת ההמש! לראש העירייה היא כזו. ודהת  :גל&יא ב�ג

במונחי� של בניה מאסיבית לגובה , שנתיי� האחרונות&הפיתוח שחל בשנה

לא הול! להקטי� בצורה משמעותית , צפיפויות של מגורי�, וכתוצאה מזה

  ?פי� בעיר"את יחס השצ

  . א מודאגל :חמו&הודה ב�י

   )מדברי� יחד(. אילתאשיש עוד   :וברד

  )מדברי� יחד(? ... בשאילתא יש מניעה לדו�, גבא  :גיא ב� גל

  .אתה צרי! לקבל החלטה רשמית על הורדת הסעי% מסדר היו�  

  )מדברי� יחד( &א� אמיר רוצה, אבל זה היה נהוג  :ינה פזר

  .  אני בעד הנוהל הזה אבל צרי! להחליט את זה באופ� פורמלי, ינהר  :גל&יא ב�ג

  ?דר היו�אתה מסיר את השאילתא של אביר� באופ� רשמי מס, יהודה  

  , הצעה לסדר  :חמו&הודה ב�י

אבל א� אתה , אני מצטער שאני פה על תק� הטרח� הפורמליסט, ה'ברח  :גל&יא ב�ג

 –תהיה משמעות פורמלית , רוצה שלתוק% של הסרת השאילתא מסדר היו�
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  . לקבל החלטה רשמית, אתה צרי! להצביע על זה

  ,הצעה לסדר. אני לא ד� בה עכשיו  :חמו&הודה ב�י

  . א נראה לי שיהודה בכלל מבי� מה אני אומרל  :גל&יא ב�ג

  . הוא אמר הוא לא ד� בה כרגע, הוא מבי�  :אייל יוניא�

  )מדברי� יחד(. כי אני מתקשר איתו באמצעות! כבר. קיי.וא  :גל&יא ב�ג

  . הצעת החלטה בהצעה לסדר, יש פה רק עמוד אחד, גיא  :אייל יוניא�

אבל להציג אותה , אני לא פורמליסט עד כדי כ!. א אותהני לא דורש שתקרא  :גל&יא ב�ג

  .אני כ� רוצה

הצעה לסדר אתה לא צרי! להקריא את התוכ� שלה , בניגוד לשאילתות, אייל  

  .   כמגיש ההצעה, אבל אני צרי! להציג

  צעות לסדרה.   2

  מחזור העירוני ה עידוד הצעה לסדר. א

&להגיד שצר לי שההצעה לסדר שהוגשה בוד� כל אני נאל$ לפתוח בזה וק  :גל&יא ב�ג

אני , בנושא חשוב, לדעתי, ההצעה הזאת. 31.1.2007&נדונה ב, 20.8.2005

  . והוא נושא המחזור, חושב שהוא מדבר אל כולנו

דה 'יש פה כתבה מעיתו� . אני רוצה להמחיש לכולכ� ג� כמה היא רלוונטית  

בית "הכותרת היא שכש, זה א! לפני שלושה ימי�, 28.1.2007&מה' מארקר

המחוקקי� עשה באחרונה צעד אחד נוס% אל עבר מדינות המערב 

  .  בכל הנוגע לטיפול בפסולת ביתית, המפותחות

הצעת חוק היטל , עברה בכנסת בקריאה שלישית, פני ימי� אחדי�ל  

. אשר מסדירה את הטיפול בפסולת ובזיהומי הקרקע בישראל, ההטמנה

אשר גורמת ,  את השימוש בשיטת ההטמנההיא לצמצ�, המטרה בהיטל זה

  . מהפסולת הביתית בישראל90%&כיו� מוטמנת כ. לזיהו� סביבתי קשה

הגבוהה בהרבה , ההיטל אמור לשק% את המחיר האמיתי של הטמנת פסולת  

יכלול את עלויות , המחיר הזה. מהעלויות הישירות של הטיפול בה באתר

  .פסולת ואת ירידת ער! הקרקעאת עלויות הובלת ה, זיהו� האויר והמי�

ללא היטל ) כלומר לפני קבלת ההצעה(המחיר הנמו! של הטמנת פסולת כיו�   
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ע� , מצב זה ישתנה. מונע קידו� של חלופות מזיקות פחות לסביבה, הטמנה

  .יישו� היטל ההטמנה

מדיניות המשרד להגנת הסביבה גורסת כי יש לצמצ� את כמויות הפסולת   

להגיע להשבה , השאיפה היא. המועברת להטמנה בפרטואת פסולת , בכלל

י השבת " ע25%&י מחזור ו" ע25%. 2020 מכמות הפסולת עד 50%של 

  .אנרגיה

  ".ממלי$ המשרד על פיתוח יכולת הטיפול הטרמי בפסולת, בי� השאר  

א� . מאוד מאוד רלוונטית, זו המחשה חיה אי! הנושא של ההצעה לסדר הזו  

להביא אותה במועד שקרוב בסמיכות , ש העירייהאדוני רא, היית טורח

היתה , יכול להיות שההצעה לסדר הזאת, פרופורציונאלית למועד ההגשה

מהווה איזשהו תמרי$ לעירייה לעשות חשיבה מסודרת ומאורגנת באשר 

  . והגברת יעדי המחזור, לחלופות

  &שהעירייה לא נמנעת מלפעול, אני חס וחלילה לא טוע�  

  )מדברי� יחד(, רמנו את ההצעה של! ביו� שקיבלנו אותהה  :ייל יוניא�א

  )מדברי� יחד(הייתי מציע שיותר פשוט היה להיפגש ע�   :יעקב אוחיו�

הייתי מציע שתמנע . הייתי מציע שתמנע מלקטוע אותי בפע� הרביעית, וביק  :גל&יא ב�ג

  .מלקטוע אותי בפע� החמישית הערב

, � עקרוני ובאופ� יחסי לעיריות אחרותאני יודע שבאופ, אני טוע� דבר פשוט  

אבל ה� עדיי� מאוד רחוקי� מהיעדי� , ס גבוהי� יותר"יעדי המחזור בכ

שמבחינה כלכלית יש , אני ג� יודע. הארציי� שהמשרד להגנת הסביבה הציב

שהעלות בגי� ייקור היטל , תרעומת שבמידה מסויימת היא ג� מאוד מוצדקת

באופ� ,  הנתח והקופה של הקופה העירוניתמושתת באופ� ישיר על, ההטמנה

יש לי אחריות לגלות , וג� א� אני באופוזיציה. שהוא לא לחלוטי� מוצדק

  .זה מאוד מפריע לי. אחריות תקציבית

בי� א� אתה מאוהב בקונסטלציה , אבל מאחר והחוק הזה עומד לעבור  

עשי� ולכ� אני שמח שכ� נ. אתה צרי! לייש� אותו, החקיקתית הזו או לא

אבל אותו , יהודה, לא יודע א� אתה יודע, אני בי� היתר. צעדי� מסויימי�
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ר וועדת המשאבי� בהתאחדות הקבלני� "שהוא יו, קבל� בש� צחי לנדאו

אבל את , אני לא יודע, )מ איתו על אתר לפסולת בניי�"שאתה כרגע מנהל מו(

אז . ד! ש�אני הייתי הגור� המש, החיבור הראשו� שהוא עשה ע� בני כברה

אני ג� לפעמי� פועל באופ� קונסטרוקטיבי . אולי, אני לא עושה ל! רק נזקי�

ג� לא לצרכי ביקורת אלא ג� לצור! קידו� נושא שלדעתי אני , ואמיתי

שנינו מסכימי� שצרי! להגביר את יעדי . לש� שינוי, ואתה לא חלוקי� עליו

  . המחזור

לחבר את מר ,  המטרה שליוזו היתה –כפי שאני מקווה , ס תהיה"א� כ  

יחד ע� , יש סיכוי שנהיה העיר הראשונה באר$ –לנדאו איתכ� כעירייה 

  . שמקיימת פיילוט של הקמת אתר מחזור לפסולת עירונית, א"ת

התרשמתי ממנו שממ! הוא קיבל את כל שיתו% הפעולה  –אני מאוד מקווה   

  &שבעול�

  )מדברי� יחד(? תה הבאת אותוא :חמו&הודה ב�י

ושאלתי אותו איפה , ני דיברתי ע� האיש היו� בצהריי� לקראת הישיבהא  :גל&יא ב�ג

הוא יכל רק לספר לי שבחי� על שיתו% , הדי� ודברי� מול העירייה עומד

כראש , הפעולה שהוא קיבל ג� מבני כברה כממונה על התיק וג� ממ!

 &י�וככל שאני מבי� הכדור כרגע בנושא של הקמת אתר פסולת בני, הרשות

   )מדברי� יחד(

  , לא עכשיו – 2005הבעיה שלחבר אותו באוגוסט   :קובי אוחיו�

אולי היית יודע מתי הפגישה בפועל , � היית מחזיק תיק איכות הסביבהא  :גל&יא ב�ג

 &ובנושא הזה יש מספיק בעיות, אבל אתה אחראי על נושא התחבורה. היתה

  )מדברי� יחד(

, תטפל בנושא התחבורה. חבל, ת הערבאתה קוטע אותי בפע� הששי, קובי  

יש מספיק בעיות ות� לבני להמשי! לעשות את העבודה הנהדרת בנושא 

  .איכות סביבה

אני אספור ל! כל פע� שאתה קוטע . אתה קוטע אותי בפע� השביעית הערב  

  .אותי
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  .אני רוצה להסב את תשומת ליבכ� למימד האופרטיבי של ההצעה  

אני מציע שיהיה , ) מפאת קוצר הזמ� לא אקראאני(יש פה בעמוד השלישי   

, אבל בני יספר לכ�, אני לא אומר שלא נעשית עבודה. פרוייקטור לעניי� הזה

 100%&לא מטפל ב, שא% אד� באג% לאיכות הסביבה, כממונה על האג%

  . בנושא המחזור, מהזמ� שלו

דוני א, ואני מפנה את זה בעיקר אלי!, א הפנוי"אני חושב שא� אי� את כ  

תמצא לנכו� לממ�  –א יש לה� השלכות תקציביות "כי סוגיות כ, ל"המנכ

  .שיקד� את זה, פרוייקטור

יש תוכנית שהמשרד להגנת הסביבה ער! במיוחד עבור רשויות שמעוניינות   

אז אני . ס לא אימצה את התוכנית הזאת"עיריית כ. לקד� את נושא המחזור

  )מדברי� יחד( &רוצה

ודיברת בקטע , בגלל שדיברת דברי טע� ואתה מכיר את הנושא, איג  :ייל יוניא�א

  .אני רוצה לענות ל!, התפעולי

ני� וחצי ש&המשמעויות שלו ה� בי� חצי מיליו� שקל ל, רק היטל ההטמנה  

  . התקציב השוט%. ס"מיליו� שקל בשנה לעיריית כ

 50עד ,  שקלי� לטונה10אני מדבר בהתחלה על , אתה מכיר את החוק  

  . י� לטונה לאור! זמ�שקל

  .בצורה מדורגת, כו�נ  :גל&יא ב�ג

על שני� וחצי מיליו� שקל עומס לתקציב , כ� אנחנו מדברי� בסופו של יו�ל  :ייל יוניא�א

  .וחצי מיליו� שקל בתחילת הדר!, העירוני

בלי , ס בתק� הקיי�"עיריית כ, קוד� כל ברמת היעדי� של המחזור, עכשיו  

 & ויעד המחזור2006 בפועל בשנת 19%עי� ליעדי� של אנחנו מגי, פרוייקטור

דיברת , וראית. 25%של  –ה באיכות הסביבה יעמדו בו 'אני מאמי� שהחבר

אני לא יודע א� שמת לב למתקני� שא! שמו אות� פה , פה על מתקני�

  .ס בערו$ תקשורתי ארצי"נחמה רונ� אפילו החמיאה לעיריית כ –לאחרונה 

 יש כל , מטופלי�ס"בעיריית כ, הדברי� בהחלט. חזורהוקמו ג� תחנות של מ  

  . מיני מתקני� לבטריות בבתי ספר
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אני חושב שזה חלק , ללכת ולהגיד לשי� פרוייקטור לדבר כזה, עכשיו תראה  

בטח ובטח . ברמת התקציב, מיעדי� שצרי! לראות את כל התמונה הכוללת

 נושא המחזור ההטמנה והגז� והאשפה וכל, כאשר אתה יודע שבנושא הזה

לא  –זה לא יהיה נכו� . הולכי� לעלות בעשרות מוני�, ע� היטל ההטמנה

 אני ג� לא חושב &לעירייה אי� היו� את המשאבי� –רוצה להגיד לא רציני 

כי האג% הלכה , שהיא צריכה לקחת פרוייקטור חיצוני בתחו� המחזור

  . זורמה קורה בנושא המח,  ואתה רואה את השטח19%&למעשה הגיע ל

לא להגיד , את� צריכי� להציג יעדי�. ס מתנהלת יפה"אני חושב שעיריית כ  

  .אל תביא פרויקטור, תביא פרוייקטור

א� אתה אומר לי ? 2007 בשנת 25%תה אופטימי לגבי העמידה ביעד של א  :גל&יא ב�ג

  .זה מספק אותי, את זה

צריכה לחשוב , ברמת המדיניות, ס כא�"עיריית כ. אני אגיד ג� יותר מזה. �כ  :ייל יוניא�א

 עמיר� מכיר &ולראות א� אנחנו מקצרי� את הקווי� באופ� כזה של הקמת

שאולי היא זו , ס" של הקמת תחנת מעבר בכ&את זה יותר טוב מכול�

מונד וזה שהמשאיות נוסעות עד & היו� ההטמנה צריכה להיות בתל&שתקצר

עברו ל! פה משאיות שי, אבל החסרו� של זה. אנחנו משלמי� יותר, לש�

  .ברחבי העיר

& פניאומטי בהולכי� כרגע לבדיקה של אשפה, האלהיש חשיבה על הדברי�   

בישיבת המועצה הבאה נבקש אתכ� לאשר .  מיליו� שקל40זה , 80&60

זה . שנוסעת לברצלונה לבחו� את הנושא הזה, משלחת מקצועית מהעירייה

 וזה חלק מהדבר &מילה אחתרק ב,  פניאומטי זה אומרהאשפ  . חלק מהנספח

 זה אומר שבכל קומה &מאירופה ומהכל, מהחזו�, הזה שאתה מדבר עליו

לא יהיו . האשפה תשאב בוואקו� למחו$ לשכונה, אנשי� יזרקו את האשפה

  . הכל ירוק�. לא ייכנסו משאיות זבל לשכונה, פחי אשפה בשכונה

א מדבר אחרי זה אני ל,  מיליו� שקל ברמה של תשתיות40הדבר הזה עולה   

  .  מאשפה רגילה3שהיא כנראה פי , על התחזוקה

זו . ג� בחשיבה האסטרטגית וג� ביומיומית, אז אנחנו כ� הולכי� לכיוו� הזה  
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מאיר אלקיי� ובני הקימו , היטל ההטמנה כרגע. היא נכונה, הצעה מבורכת

 ג� ,15&בפורו� ה, אני. להכי� נייר עמדה ומטה מה המשמעויות, צוות עבודה

  .רוצי� לראות את המשמעויות

, בחינו!, ברווחה, היו� הממשלה בהרבה מאוד חוקי�, כמו שאתה אומר  

שיש פיחות זוחל של , יש מגמה מאוד מסוכנת לשלטו� המקומי, באשפה והכל

 –אז תציגו את היעדי� . וזה חלק מזה. ייצוא שירותי� ללא תקצוב מצידה

  &אנחנו צריכי� רק

. רק על דבר אחד, ובזה אני מוכ� לסיי� את הדיו� בהצעה, וק עלי!ני חלא  :גל&יא ב�ג

אבל . העירייה עמדה בה� עד היו�, אני מבר! על היעדי�, קוד� כל באמת

יוצרת , של נושא היטל ההטמנה, הואיל וברגע שהחקיקה הזו הועברה בכנסת

באופ� כלכלי , למעשה תמרי$ שלילי להטמנה ויוצרת תמרי$ חיובי למחזור

, ר אתה צרי! להגביר את המאמצי� העירוניי� של! כעירייה וכרשותטהו

  .להגביר את יעדי המחזור

מצליח , בתקני� הדלי� שעומדי� לרשותו, זה שהאג% לאיכות הסביבה  

וא� יש ל! החלטה על אינטרס כלכלי . זה לא מוב� מאליו, לעשות יש מאי�

י לא אומר  אנ&דעת מבי�&וכל בר –להגביר את צרכי המחזור , טהור

אבל להגדיל את רמת הפוקוס התקציבי שמופנה , פרוייקטור כנעשה ונשמע

מתו! , ג� בחשיבה תקציבית, א"ג� בחשיבה עירונית של כ, לדבר הזה

  . זה הכל. אינטרס כלכלי טהור

ני לא בטוח שאתה ממצה את מלוא יכולות א, בקונסטלציה העירונית הנכונה  

 אני לא חושב שמנצלי� &אני לא יודע, יגיד אולי בני &בגלל ש, המחזור של!

  .את מלוא הפוטנציאל

לא , בעלו� חודשי, תכתוב לאזרחי�. מחזור זה ג� הרבה מאוד עניי� של חינו!  :ואל יצחקי

שה� לפי דעתי מאוד ', תשימו לב למתקני� החדשי�'למה למחזר ו, יודע

   ...6%&5&ואני להגדיל את ב, יפי� וג� מאוד יעילי�

  ?פשר להסתפק בתשובות שקיבלתא :חמו&הודה ב�י

  .החלטב  :גל&יא ב�ג
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    ועדת מחשוב עירוניתנושא בהצעה לסדר .   ב

  .אמיר יציג אותה. לי ולאריה אברה�, צעה משותפת לאמירה  :גל&יא ב�ג

אבל אי� ספק שנושא המחשוב והאינטרנט הוא , נחנו לא נקריא את ההצעהא  :מיר גבעא

כמו בכל , ומאוד מאוד חשוב ברמה העירונית, נושא מאוד כבד ורציני

הא� בכל הטיפול בחזו� של , והשאלה הבסיסית פה. מערכות המשק האחרות

שאני (צריכי� לטפל רק ברמה של צוותי� בתו! העירייה , המחשוב בעיר

לעשות את זה ג� ברמה  –ושלושתנו סבורי� שכדאי  –או שכדאי , )שמניח שי

  .זאת היא השאלה המרכזית. של מועצת העיר

, א� אני לא טועה, ונדמה לי שג� בעבר היתה וועדה כזאת, כפי שהצענו פה  

. היתה וועדה שהיו חברי� בה חברי� במועצת העיר, בקדנציה הקודמת

  )מדברי� יחד(

י נציגי� מתו! חברי "עדת רשות שהיא תורכב במשות% עאנחנו מדברי� על וו  

, ה� ג� נסיו� וג� ידע במערכות כאלהליושבי� פה אנשי� שיש . מועצת העיר

, והשתתפו בהקמה של מערכות כאלה בבנקי� ובכל מיני גופי� אחרי�

מנת באופ� פרודוקטיבי וקונסטרוקטיבי לבנות &על, ועובדי העירייה ביחד

  . העסק הזהביחד את החזו� של 

אני לא יודע מיה� הצוותי� בתו� , אני לא בטוח –שאולי , התחושה היא  

נדמה לי שמייק אחראי על התחו� . שהיו� עושי� את הדבר הזה, העיר

השאלה א� זה באמת מספיק בעיניכ� או שאת� , בצורה כזאת או אחרת

שרוצי� לעוזר , רוצי� להיעזר ג� בנסיונ� של חברי� במועצת העיר

וזה באמת נושא מאוד , שתת% בפיתוח של החזו� הזה בנושא המחשובולה

  .רציני וכבד

בבחירת מנהל אג% מידע ומחשוב שלצערי , כפי שידוע לכ�, נחנו נמצאי�א :חמו&הודה ב�י

, אנחנו יוצאי� שוב למכרז. אותו אד� שנבחר לא נכנס בסו% לעבודה, הרב

לכל נושא המחשוב מנת לקלוט אד� שינהל את האג% ויהיה אחראי &על

  . בעירייה

חברי המועצה לא , נדמה לי ג� בקדנציה לפני, אני זוכר בקדנציה הקודמת  
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לי אי� התנגדות . היו בוועדה אלא חבר מועצה הוביל צוות היגוי מקצועי

שיוכלו לתת את האינפוט שלה� לטובת , שיהיו חברי מועצה שמביני� בעניי�

א� זה בא מתו! , אלא מאי. א הזהאי� לי שו� בעיה בנוש. נושא המחשוב

באופ� . אני אשמח מאוד, מקו� לבוא ולתרו� יותר ממה שקיי� היו�

  .אני מדבר כרגע, עקרוני

  .נחנו לא כל כ! יודעי� מה קיי� היו�א  :מיר גבעא

אני כ� מוצא לנכו� להביא לדיו� בפני חברי . ני לא מוצא לנכו� כרגע לדו�א :חמו&הודה ב�י

או לפחות בתחילת הקדנציה  – חושפי� בפניכ� אגפי� כשאנחנו, המועצה

מה , נחשו% בפניכ� ברמת הידע –חשפנו בפניכ� את האגפי� החדשי� 

ונראה מי מבי� חברי , ולאחר מכ� נוכל לדו� בהצעה לסדר שלכ�, מתבצע

  .המועצה כ� ירצו להשתת%

  &יוקולי רק שאייל יתאר בכמה מילי� אי! זה מתנהל היו� ומי בדא  :מיר גבעא

אני חושב שנאמרי� כא� דברי טע� ולטעמי נושא המחשוב הוא , ני שובא  :ייל יוניא�א

במגזר המוניציפלי בפרט ובעיריית , אחד הדברי� הכי אקוטיי� בארגו� בכלל

  .ס"כ

דווקא כחלק . צרי! להבי� שעד היו� מחשוב היה אחזקה. יהודה אמר אג%  

 לשדרג את זה לאג% אנחנו החלטנו, מהחשיבה שמתחברת להצעה שלכ�

 sayע� כל האמירה וה, כאג% בפורו� הנהלה, ל העירייה"שיהיה כפו% למנכ

ע� כל , להביא קוד� כל מנהל בדרג המקצועי, ויצאנו ג� למכרז, של כזה

  .החשיבות של הדבר הזה

אחרי  –בסו% החליט לא לפרוש , נבחר אד� רציני מפורשי בזק, יצא מכרז  

היה בחור ,  כבר מצא עבודה אחרת2' מס. חזר בו, שהיינו כבר בטיוטת חוזי�

  .זה הדבר הראשו�. ואז אנחנו יוצאי� עוד פע� למכרז נוס%', יעל תוכנה'מ

כי עדיי� יש הרבה , ואני אגיד ל! למה אני חושב שזה מוקד� עדיי�, דבר שני  

ואני מבר! עליה� כי אתה , דברי� שצרי! לעשות לפני שנכנסת וועדת היגוי

אתה רואה מה קורה בוועדת השקעות , קורה בוועדת רפורמהרואה מה 

  .עוזרי� לדרג המקצועי ומובילי� אותו, שחברי מועצה שהתמקצעו בנושא
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היה חשש , אנשי� יושבי� על שרתי�. אי� מקו�. יש בעיה פיזית במקו�  

  .לבעיית קרינה

המחשוב הול! לקבל מקו� כמו שצרי! כדי , חלק מבנייני העירייה עכשיו  

  .ברמה הפיזית, יוכלו לשבתש

יש . אני מדבר כרגע על פלטפורמה. הוא תוכנת האוטומציה, הדבר הבא  

בוחני� את האפשרות , אנחנו יוצאי� למכרז. בעייה בתוכנה של האוטומציה

כי היו� ענבר לא יכולה להוציא . א לצאת למכרז אחר"בכל נושא השכר וכ

ת או "מישהו יצא לחל. ח ולהגיד מה התק� שלה ומה האנשי� שלה"דו

  .אי אפשר –לא נקלט , הוא כ� נקלט, מישהו יצא לחופשה

כמי שבא , אלה דברי� בסיסיי� שאתה מכיר אות� ואריה מכיר אות�  

  .מהמגזר העסקי הפרטי

. רי�"עד היו� מחשוב היה בתב. רי�"זה התב, דבר נוס% שיש לנו בעיה  

 זה כבר מתחיל ,לא: אמרה, פתאו� קמה יועצת משפטית במשרד הפני�

ג� הפסיק לתת , המגזר המוניציפלי של מפעל הפיס, ראית. להיות משוט%

אחת שכל מגזר &בבת, ראית. מה שהיה נות� פע�, תקציבי� למחשבי�

  .נעצרו ההשקעות, מוניציפלי

שבימי� האחרוני� , ל משרד הפני� הנוכחי"ומנכ, שר הפני� עשה דבר נכו�  

האב &בתוכנית, י� למחשוב ואנחנו כרגער"הורידו הוראה להמשי! ולתת תב

אנחנו כרגע סיימנו שלושה ימי� , את המסגרות שלה שאישרת� לחמש שני�

שני  –ויבואו עכשיו אליכ� כדרג מחליט , של סדנאות של הדרג המקצועי

אנחנו מגדילי� . זה יבוא אליכ� –הסגני� בשכר היו כחלק מהתהלי! הזה 

  .כי יש לנו בעיה ג� בתוכנות. נותבתשתיות ובתוכ, את ההשקעה במחשוב

הלכנו , יתרה מזאת. אי� ספק, אתר האינטרנט ג� צרי! שדרוג, דר! אגב  

ר אבל לא אושר במשרד הפני� "אפילו אושר כא� תב, אב&לבניית תוכנית

  . רי�"כחלק מהתקופת ביניי� שה� לא אישרו את זה כתב

מתו! זה . ו� הזהאשקלו� היו� נחשבת מובילה בתח, ראינו עיריות אחרות  

יש לנו את כל . שאשקלו� עובדת עליה, תקציב&יש ג� תוכנית עבודה מקושרת
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ועכשיו התקשרנו . הפע�, חות בעבר"המבקר כתב על זה כמה דו. המניפה

הוא עשה , מישהו שמוביל את הנושא הזה בתחו� המגזר המוניציפלי, ללוגסי

אשקלו� הגיעו  –שקלו� אנשי� שלנו היו בא. עבודה יוצאת מ� הכלל באשקלו�

  .והחלטנו לקחת אותו כיוע$, בתחילת הקדנציה, לכא� כדי ללמוד

  .בגלל הנושאי� שדיברתי עליה�, אבל הדברי� נתקעו  

הבנו שצרי! לשדרג את זה לאג% , מתו! הלמידה של הכנת הצרכי� והמיפוי  

   ...sayכחלק מה, ולא כמחלקה

? מבי� את החשיבות של זהאתה  .E.R.P&משרדי הממשלה הולכי� היו� ל  

לא תהיה מניעה שג� העיריות כמי שעובדי� , אני חושב שבסופו של יו�

קיווינו . יש בעיה קשה ע� האוטומציה .E.R.P&יצטרכו לצאת ג� ל, אית�

אבל לצערי לא באה חלופה טובה ואנחנו חייבי� לצאת , שתבוא חלופה

  . למכרז עכשיו

ל שמחייב "יצא חוזר מנכ, ה ללא מכרזעד היו� העיריות עבדו ע� האוטומצי  

  .  2007לצאת למכרז בשנת 

אבל טר� הבשיל הזמ� , היא נכונה, ני חושב שההצעה הזאת היא טובהא

הצעתי היא בי� שלושה לשישה  –ואני חושב שנכו� לדחות אותה בטווח . אליה

אחרי שנטפל , ואז בעצ� יהיה מצב שנוכל להקי� וועדת היגוי, חודשי�

  .זו דעתי. סיקיבבדברי� ב

אתה דיברת על המחשוב הפני� עירוני והוא מדבר על מחשוב , סליחה אייל  :צחק יואלי

  . מול התושבי�

  )מדברי� יחד(. � וג�ג  :מיר גבעא

לא יכלת לתת קריאת מוקד דר! , אני אסיי� בזה, ד היו� במוקד העירוניע  :ייל יוניא�א

אני , אני מסכי�. ר נעשהאז זה כב,  הוא דיבר על זה&זה דבר. האינטרנט

  .חושב שרק צרי! לדחות את זה בשלושה עד שישה חודשי�

, י אמיר וביחס ישיר למה שאתה אומר"לי לחזור על הדברי� שנאמרו עב  :גל&יא ב�ג

שהנחיצות של  –לאור כל מה שאמרת  –אני דווקא מתחזק ברוש� , אייל

יה� והמצב דווקא בגלל המניעי� שדיברת על, וועדת מחשוב באינטרנט
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לא שהוועדה  –כי א� מנהל אג% עדיי� . נחוצי� יותר, הקיי� שהוא פרובלמטי

אבל יש צור! , הזאת הולכת לקבל החלטות בשביל מנהל אג% שעוד לא מונה

,  אני יודע שמבחינת עבודת העירייה מייק עושה את זה&באיזשהו גור� מרכז

קרי שלא קיימת וועדת זה לא מ, אבל צרי! להבי�. ואפילו עושה עבודה טובה

  .רשות לנושאי אינטרנט ומחשוב

מישהו , כי זה תחו� מודרני שהתפתח הרבה אחרי שפקודת העיריות? למה  

אז כמו שיש כמעט בכל נושא מוניציפלי שאתה מעלה . בכלל חל� לכתוב עליה

בלי קשר  –יש טע� והגיו� , או וועדות חובה או וועדות רשות, על דעת!

. שתקו� וועדה כזאת מחר בבוקר –שאתה מנמק , יילא, לשאלת הזמני�

  )מדברי� יחד(

שאמו� , ל"אני לא פה מתו! אינטרס לקד� רעיונות שאתה כמנכ, יחד ע� זאת  

א� אתה  )מדברי� יחד( &על כל המערכת העירונית באופ� קונצפטואלי

ואתה מדבר שלכל היותר שישה חודשי� , מתווכח איתי על שאלת העיתוי

אני רק . אני אסכי� אית!, חושב שיהיה נכו� שתקו� וועדהמהיו� אתה 

אני מזכיר , שא� הגור� המעכב זה שאי� עדיי� מנהל אג% מחשוב, מסביר ל!

מדברי� (. ל! שיש תפקידי� שאנחנו ממתיני� כבר שנה וחצי שיאיישו אות�

  )יחד

  &שג� המחוקק ימצא לנכו� להקי� וועדה, יתכ� מאודי :חמו&הודה ב�י

  &ז למה לחכות עד שהוא יחייבא  :גל&יא ב�ג

תה ש� לב שהמחוקק מוריד הרבה מאוד וועדות במועצת העירייה ומעביר א :חמו&הודה ב�י

אני חושב שמחשבי� יותר מכל דבר , מ� הסת�. אות� לדרגי� המקצועיי�

  )מדברי� יחד(, יותר אפילו מוועדה להקצאת קרקעות –אחד 

ג� מייק וג� אורית . קצועיי� היו�אני חושב שה� רוצי� אנשי� מ, ולכ�  

  , הר$

  ,י� מאחורי זה שו� אידיאולוגיהא  :גל&יא ב�ג

  ?תה מסתפק בתשובותא :חמו&הודה ב�י

   )מדברי� יחד( &ל עומד על כ!"א� המנכ, ני לא אתעקשא  :גל&יא ב�ג
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אני מציע בעוד . קוד� כל עצ� העלאת הנושא, ני חושב שהרעיו� מעולהא  :ייל יוניא�א

אנחנו נית� דיווח על איפה הדברי� , בסו% מר$, חודשי� מהיו�שלושה 

  )מדברי� יחד( &ואז, עומדי� בנושא המחשוב

מדברי� (. שאנחנו עוד שלושה חודשי� נקבל עדכו�, ז ההחלטה היא בעצ�א  :גל&יא ב�ג

  .ל מקובלת עלינו"מדת המנכע )יחד

  חוק חופש המידעמאגרת טור פהצעה לסדר .   ג

רק למי שלא טרח , כשהרציונל הבסיסי שלה, עה שלי ושל אמיר גבעהצה  :גל&יא ב�ג

אומרת שיש חוק חופש מידע שעל בסיסו כל רשות , לקרוא או לא הבי�

י הנחיות החוק "זכאי כל אזרח לקבל מידע עפ, שמוגדרת כרשות ציבורית

  . ותקנות החוק

, קבע בצדק המחוקק', מבקשי מידע מטרידני�'כדי למנוע את מה שנקרא   

אני לא , רק מה. איזשהו מנגנו� של גבית אגרה בגי� הבקשות שהוא מבקש

) ס"במקרה הזה עיריית כ(חושב שכוונת המחוקק היתה שהרשות הציבורית 

  .כחס� חוזר לא לתת לאותו תושב את המידע, תשתמש במנגנו� הגביה

שתושב ביקש לקבל , כי אני יודע לפחות על מקרה אחד? למה אני מתבטא כ!  

כגו� נושא הארנונה וגביית הארנונה , דע מהעירייה בנושא קונקרטי מאודמי

  & שקלי� בגי�450והנחיתו עליו בקשה לשל� אגרה בס! , בעניי� מסויי�

שאת ממונה על חוק חופש המידע מטע� , אני יודע מיכל, שניה )מדברי� יחד(  

זה , תכ מבקש"ומה שההצעה בסה, ואת עושה עבודה נהדרת בעניי� הזה... ה 

  . פע� בשנה יקבל פטור מהאגרה, שאד�. מה שהחוק מאפשר לה

החוק אומר שא� הבקשה נוגעת  )מדברי� יחד(שא� ה , ומרא, אגב, החוק  

, ואז נשאלת השאלה. הוא פטור מהצור! לשל� את האגרה, אליו באופ� אישי

שיש לה השלכה אולי לא , הא� אד� שפונה לגבי מדיניות ארנונה, קובי

? הא� הוא צרי! לשל� את האגרה או לא, עליו כתושב, אבל עקיפה, ישירה

  )מדברי� יחד(. לעניות דעתי לא צרי!

עוד לפני שהייתי חבר מועצת עיר , מנסיו� שלי, אני יכול להגיד ל! יהודה  

, אני פניתי כמה פעמי� כתושב מ� המני�, ומיכל עדיי� היתה ממונה על החוק
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לשל� את  –ה נגע באמת אלי אישית כשז –ולא ביקשו ממני בדר! כלל 

  .האגרה כפי שהחוק דורש

  )מדברי� יחד(. אני מעלה את ההצעה כדי לחדד את הסוגיה הזאת  

ג� אלה שרוצי� להגיש הצעות ואני מניח , ני מציע לחברי המועצהא :חמו&הודה ב�י

ג� , היתה כוונה טהורה – ואני לא אומר את זה בציניות &באמת , שהכוונה

אנחנו נפעל רק לפי , ו שמועצת העיר תאשר להיכנס באי� כניסהא� תציע

, יש חוות דעת והיה ראוי שלא תגישו את ההצעה הזאת, אז יש חוק. החוק

  .לפחות אחרי שקיבלת� את התשובה של בתיה ברא%

  &אנחנו נפעל, בהנחה שתשיגו ג� רוב, אז א� נגיד  

כי ? אתה יודע למה. ופש המידעאתה היו� לא פועל בהתא� לחוק ח, הודהי  :גל&יא ב�ג

ג� זה החוק אומר ולא עשית . מאז שאתה ראש עיר, ח שנתי"לא פרסמת דו

כל שנה אתה אמור . אני ג� יכול לדקדק? אז אתה רוצה לדקדק, את זה

  .ח בנושא חוק חופש המידע"לפרס� דו

  .זה לא נכו�. ל המידע יוצא לציבורכ  :ייל יוניא�א

  .ח כזה כבר שנה"לא הפקת דו. ח"ר לפרס� דואתה אמו, יילא  :גל&יא ב�ג

אחד , ח כספי"אחד דו. חות שוני�"ז אני מפרס� את זה בארבעה דוא  :ייל יוניא�א

   )מדברי� יחד( &ו, חוברות לתושבי�

זה לא  –על הישגי החינו! , החוברת של כרומו של רוני וידבסקי. מש לאמ  :גל&יא ב�ג

וג� את , מפרס� אולי אותו מצויי�זה . ע� כל הכבוד, ח של חופש מידע"דו

מדברי� (. אבל זה לא מה שהתכוו� המחוקק, ההישגי� היפי� של העירייה

   )יחד

  )מדברי� יחד(. רק את השאילתא קיבלנו, את חוות הדעת לא קיבלנו  :דובר

  )מדברי� יחד( &וות הדעת התקבלה ארבעה חודשי� אחרי שהח  :מיר גבעא

ואני מייחס המו� כבוד ורספקט לבתיה  – חוות הדעת ע� כל הכבוד, הודהי  :גל&יא ב�ג

  )מדברי� יחד(. לא מייתרת את הדיו� בהצעה, ברא%

  . ההצעה לסדר הבאה, ודה רבהת :חמו&הודה ב�י

  .תציג אתה, אמיר  
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  .אני מציג, אל  :גל&יא ב�ג

  , � לאמירת :חמו&הודה ב�י

תשלי� יו� אחד , אתה יודע? תה רוצה ג� לקבוע מי מציג את הנושאא  :גל&יא ב�ג

ע� העובדה שאתה אחראי על כל עובדי העירייה אבל יש פה כמה , יהודה

  . שאתה לא מכתיב לה� מה לעשות, חברי מועצה

    ?   עלי! לא  :חמו&הודה ב�י

לעיתי� אני לא אכבד את מה שאתה , וג� א� מאוד תבקש יפה. לא. אל  :גל&יא ב�ג

  .רוצה

  .ת יוזמה שלוזו היתה באמ, יא יציגג  :מיר גבעא

   צהרת חברי המועצה על ניגוד ענייני�ההצעה לסדר .   ד

  . לא בהקשר של ההצעה הזאת, אני מזכיר לכ�, ה נושא שדשנו בו ודיברנו בוז  :גל&יא ב�ג

היה דיו� שנחת� בבקשה  –אני מזכיר לכ� , הדיו� שהתקיי�, עכשיו תראו  

ו ככולו הוקדש שרוב, של שבעת חברי מועצה שעמוס גבריאלי יז� אותו

, בשונה מכל ההצעות לסדר שהגשנו, אני פה הפע�. לחילופי דברי� ביני לבינו

תעלה להצבעה ואני רוצה להסביר , אני דורש שהצעת ההחלטה שעומדת פה

  .למה

יודע על , אגב, אני. שאלת ניגודי הענייני� עלתה פה בוורסיות כאלה ואחרות  

אפילו , קר� קדמי,  של העירייהשני מקרי� שבאופ� יזו� היועצת המשפטית

אחד מה� , טרחה לפנות לוועדה למניעת ניגודי ענייני� לגבי שני חברי מועצה

  .מדבר איתכ� כרגע והשני יושב לשמאלו

הא� מזה נית� להסיק שאמיר גבע ואנוכי היחידי� שיש לה� או היתה לה�   

לכל . לאתשובתי הפשוטה היא ? או עשויה להיות לה� בעיית ניגוד ענייני�

יש ועשויה להיות בעיית ניגודי ענייני� מהטע� הזה , אחד מכ� ייתכ� שהיה

מייחס לכ� עבירות בטר� עת או בעיות , חלילה, ואני לא –והטע� הזה בלבד 

אלא מתו! רצו� אמיתי להתמודד ע� הפרובלמטיקה האתית , של אתיקה

  .שיכולה להיווצר לכ� כחברי מועצה

ואני פה (שעושי� עובדי מדינה מסויימי� , א פשוטמדברת ההצעה על דבר נור  
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, שהוא באמת משפט� מלומד,  אמר פה עמוס גבריאלי&מוכ� להעביר ביניכ�

  .'ניגוד ענייני� פוטנציאלי'שאי� דבר כזה 

שמיועד לעובדי מדינה , אני מחזיק פה שאלו� רשמי של מדינת ישראל  

זה ". יגוד ענייני�שאלו� לאיתור חשש לנ: "מסויימי� שהכותרת שלו היא

  . שאלו� שהמטרה שלו היא לאתר ניגוד ענייני� פוטנציאלי, בעברית פשוטה

אני מציע שתבחנו בחיוב את הרעיו� , אני מציע שתראו את השאלו� הזה  

אני אומר לכ� בתור מי . שנועד בסופו של דבר להג� עליכ� מפני פתחו� פה

  . שנכווה בעניי� הזה על בשרו

ואני חושב . היא לא נועדה לפגוע בכ�, דה להקל עליכ�ההצעה הזאת נוע  

השאלו� לקוח מתו! נציבות  )מדברי� יחד( –שתעשו נכו� א� תאמצו אותה 

   )מדברי� יחד( &שירות המדינה

מה ; השאלו� אומר קוד� כל מה התפקידי� והעיסוקי� שאת� עוסקי� בה�  

טוריוני� איזה חברות בדירק; התפקידי� הציבוריי� שאת� עוסקי� בה�

איזה קשר יש לכ� ע� פעילות ; ובגופי� מקבילי� את� מכהני� בה�

  )מדברי� יחד(. ועוד כהנה וכהנה, העירייה מעבר לזה

הא� את� , היו� יש חובה להודיע לגופו של עניי�, היו� יש חובה אחת  

כפי שהמועצה  –באופ� וולונטרי , אני מציע. נמצאי� בניגוד ענייני� או לא

לקחת את נושא הניגוד ענייני� צעד אחד ,  סוברנית לעשות,אגב, הזאת

אשריי לנו שיושב בביקורת העירייה מבקר עירייה שנמצא בוועדה . קדימה

אליעזר חשו% יותר מכל אחד מכ� לבעיות , הארצית למניעת ניגודי ענייני�

  . ניגודי ענייני� פוטנציאלי� של חברי מועצות ערי� באר$

  )מדברי� יחד( & נגועי� בה� בניגודי ענייני�יש דברי� שייתכ� שאת�  

  .לא מי שאולי יעשה, יותר חמור מי שעושה ניגוד ענייני�  :קובי אוחיו�

הדבר הזה נועד  )מדברי� יחד( &בוא ניקח את הדיו� הזה באמת לרמה, וביק  :גל&יא ב�ג

, ה' אני אומר לכ� חבר&מנקודת ראות, באמת, ההצעה שבאה. למנוע בעיה

ומשקר� הסבה לתשומת ליב� של .  ידו� בוועדת ניגודי ענייני�הנושא שלי

מנוחה 'ר "מ ישיר מול העירייה כיו"אני הפסקתי לנהל מו, הוועדה את הבעיה
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הנושא הזה היה מקבל חידוד משמעותי , אני חושב שא� מראש. 'נכונה

 אני לא נשע� פה על משהו &והייתי צרי! להגיש הצהרה בנוסח הפורמליסטי ש

י "זה משהו שקורה במדינת ישראל עפ. תלוש מהמציאות והוא הזוישהוא 

  . הנחיות של נציבות שירות המדינה כלפי עובדי� מסויימי�

 &שרובכ� בהתנדבות אבל מתפרנסי�, אני חושב שהרמה שכולכ� עובדי� בה  

   &רק חברי מועצת עיר אני מדבר

  )מדברי� יחד(ה השאלו� ז  :ייל יוניא�א

  ,ו� שנוגע לעובדי מדינה בכירי�ה שאלז  :גל&יא ב�ג

אלא כלפי , ימ� שג� נציבות שירות המדינה לא עשתה את זה כלפי נבחרי�ס  :ייל יוניא�א

  &עובדי�

  )מדברי� יחד( &אני אומר ל! כאיש שעבד ע� שר, שרי� ממלאי� את זה, אל  :גל&יא ב�ג

 ,)אני אומר ל! כמי שעבד ע� שני שרי�(שר במקרה יושב על התק� הכפול   

ג� קובי  )מדברי� יחד( &הוא ג� עובד מדינה כי הוא מקבל את משכורתו

  . אוחיו� וג� בני כברה מקבלי� משכורת מהעירייה

ממקורות , מאחר ואתה מוצא פרנסת! כמו כולנו כא�, אריק, אני אומר  

ואתה פועל בעיסוקי� שיכולי� לבוא , שעשויי� להתנגש, חלופיי� לעירייה

אתה בעל חברה פרטית שעשויה בקונסטלציות  –ת! בניגוד ענייני� לעבוד

אלא א� כ� יש ל! מה . להיות בניגודי ענייני� ע� העירייה, כאלה ואחרות

,  אני חושב שיש מקו� שאתה כחבר מועצה&ואני בטוח שאי� ל!, להסתיר

  .דברי� יהיו גלויי�. תצהיר מראש על העיסוקי� של!

הנייר . ! להתפרס� באתר העירייההנייר הזה לא הול, רק למע� ההבנה, אריק  

  , הזה יוגש ליועצת המשפטית

זה . בודקי� א� יש לו ניגוד ענייני� לאותה משרה, כשבא אד� לאייש משרה  :קר� קדמי

זה לא . לא אומר שבעתיד לא יוכל להיות לו ניגוד ענייני� שלא היה קוד�

 אותה זה בודק את נכונותו ויכולתו למלא את, אומר שזה צופה פני עתיד

  .משרה

  . ני טוע� שאותו דבר חל על חברי מועצת עירא  :גל&יא ב�ג
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, אפשר לבדוק את זה נכו� לזמ� הספציפי שתגיש. זה בכלל לא אותו דבר, לא  :קר� קדמי

  ?מה זה אומר? כ"אבל מה אח

  .רי! לעדכ� את זה כל שנהצ  :גל&יא ב�ג

  )דמדברי� יח(, מה זה אומר. השאלה שלי אחרת, רגע  :קר� קדמי

? תה יודע למה ראש עיר מגיש הצהרת הו� בתחילת הקדנציה שלו ובסופהא  :גל&יא ב�ג

כדי לבדוק א� חס וחלילה מצבו הפיננסי השתנה בצורה כל כ! קיצונית שלא 

   )מדברי� יחד(שוחד , י קבלת טובות הנאה"אלא ע, נית� להסביר אותה

מדברי� (. יונלאבל זה הרצ, אני לא טוע� טענות כאלה כלפי!, ס וחלילהח

  )יחד

במיוחד כשמקור הפרנסה של! , ני חושב שהצהרת הו� מרחיקת לכת מדיא

הוא , אני חושב ששאלו� לאיתור מוקד� של ניגוד ענייני�. הוא לא העירייה

  )מדברי� יחד(. לגיטימי לחברי המועצה

ומה יגיד שאלו� כזה שבעוד חצי שנה אתה תהיה פטור , יש לי שאלה אחרת  :ר� קדמיק

   )מדברי� יחד(יש לי ניגוד ענייני� כי : מלעמוד בסיטואציה מסויימת ולהגיד

   )מדברי� יחד(  :גל&יא ב�ג

  .נו מספיק, די, גיא  :קובי אוחיו�

  ?יש ל! מה להסתיר, וביק  :גל&יא ב�ג

מקוד� הצגת תמונה  )מדברי� יחד(. אתה היית בניגוד ענייני�, אתה הסתרת  :קובי אוחיו�

ואתה מילאת את , קדמי אמרה ל! שאתה בניגוד ענייני�ד קר� " עו&כאילו

שאתה , אתה יודע כמה טרחו פה ואמרו ל! והפצירו ב!. חוות הדעת שלה מיד

ובישיבת המליאה נתנו ל! חוות דעת וחברי הוועדה הפצירו . בניגוד ענייני�

אל  )מדברי� יחד(. ד קדמי"כ המשכת לנהל חליפת מכתבי� ע� עוה"ב! ואח

  . זה הצעה מגוחכת כמו כל ההצעות של!, תפריע לי

  ?קובי, תה מסתיר משהוא  :גל&יא ב�ג

   )מדברי� יחד(. בינתיי� שניכ� הסתרת�, סליחה  :קובי אוחיו�

  &בושה וחרפה. תתבייש ל!. אתה פשוט דביל, תה יודע מהא  :מיר גבעא

  )מדברי� יחד( ודהת  :קובי אוחיו�
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, אתה חתיכת טמבל,  שנה15שאני שות%  )מדברי� יחד(?  ני הסתרתי משהוא  :מיר גבעא

  .שזה יהיה בפרוטוקול... בדיחה פוליטית , בדיחה

  ,ני מבקש שתחזור ב!א :חמו&הודה ב�י

   )מדברי� יחד(, זה שאתה לא עומד בפיתוח, קובי. ני לא רוצה לחזור ביא  :מיר גבעא

  .לא מתאי� ל! וג� לא לגיא, א מתאי� ל!ל :חמו&הודה ב�י

תטמי� כבר את . אגרת הטמנה, חוק המחזור. תפסיק כבר למחזר את הזה, יד  :מיר גבעא

  .  כל האמת באינטרנט. כמה אתה יכול להשתמש בזה. השטויות של!

  .ני מבקש להעלות את ההצעה להצבעהא  :גל&יא ב�ג

  )מדברי� יחד(. מה אפשר למחזר פיגורכ  :מיר גבעא

טילי� את חובת מ,  ההסברוהברקע דברי, 3, 2, 1אני חושב שסעיפי�   :צחק יואלי

, ואני סומ! על כל חברי המועצה. ההודאה על ניגוד ענייני� על חבר המועצה

שה� עלולי� או , שה� מספיק ערי� למצב של ניגוד ענייני�, ס"בוודאי מכ

  . ויפעלו בהתא� למה שנדרש מה�, עשויי� לעמוד בו

תה ג� לא יכול כי א, אני לא מוצא שו� טע� בהודעה מראש או במילוי שאלו�  

איפה תהיה או לא , לצפות את כל המהלכי� שיכולי� להיות במש! חיי!

ובוודאי ימנע , י שיקול דעתו"ולכ� כל חבר ינהג עפ. תהיה בניגוד ענייני�

  . מניגוד ענייני� בתוק% תפקידו הציבורי

  .אני מציע להוריד את זה מסדר היו�  

  &ני דורש ממ! שתחזור ב!א  :גל&יא ב�ג

  )מדברי� יחד(. אל תגיד לי מה לעשות  :וחיו�קובי א

  )מדברי� יחד(, אתה יכול לא לכבד את הבקשה שלי. ני דורש ממ!א  :גל&יא ב�ג

ואני לא מתייחס , כשיו מכיוו� שאני רואה שהנושא ממש בוער בעצמותיוע  :ובי אוחיו�ק

אבל מר גבע . כי אני לא ארד לרמה הזאת, לאמירות שה� ממש בשפה של זבל

שהעלה את הסוגיה של ניגוד , בה שלא מ� המניי� של חברי המועצהבישי

ובסופה של הישיבה הצהיר באופ� דרמטי שהוא פנה לוועדה לניגוד , ענייני�

  –מנת לשי� ק$ &על, ענייני�

   )מדברי� יחד(ש לי את השיקולי� י   :גל&יא ב�ג
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ג� החברה שלו ', פריור' ב30%כמי ששות% , לשי� ק$ לכל ההאשמות שהוא  : קובי אוחיו�

  .וג� עשה שירותי� לחברה הכלכלית, השתתפה במכרז לתקשורת שיווקית

 חודשי� מאז ישיבת המועצה ואני רוצה לדעת 5&4והיו� אנחנו במרחק של   

  ?בפניה של!, מה היתה תשובת הוועדה לניגוד ענייני�

  .שאל אות�ת   :גל&יא ב�ג

  )� יחדמדברי(. מה התשובה, תעדכ� אותנו  :קובי אוחיו�

  )מדברי� יחד(, תה לא שופטא   :גל&יא ב�ג

  .נקודה. אני רוצה לדעת מה התשובה  :קובי אוחיו�

  . תגיש בקשה בכתב   :גל&יא ב�ג

   )מדברי� יחד(. רק תראה. תראה איזה מוסר כפול יש ל!? אתה רואה  :קובי אוחיו�

 7 פונה ומצהיר באופ� דרמטי אחרי, כשחבר מועצה לא מיוזמתו, יא ב� גלג  

  )מדברי� יחד(, חודשי� שהוטחו בו האשמות קשות

  )מדברי� יחד(אני חושב . עכשיו לגו% הבקשה  

  ?זה חוק, זה נוהל )מדברי� יחד(  :וברד

 שני� באופוזיציה שאפשר לא 10יש נוהל במועצה שיהודה הצהיר אחרי , אל  :גל&יא ב�ג

ה אני מבקש שההצע, של הצעד הזה )מדברי� יחד(להשתמש במנגו� של 

  . להצבעה, הזאת תעלה כפי שהיא מנוסחת

  )מדברי� יחד(ובי תסכ� ק :חמו&הודה ב�י

ואני אגיד לכ� למה אני . זו בקשה פופוליסטית. רבותי, עכשיו לגו% הבקשה  :קובי אוחיו�

על מצב , אולי, היא באה רק להג� על. היא פופוליסטית במובהק. מתכוו�

  .� ה� רוצי� לטהר את השר$ששניי� היו במצב של ניגוד ענייני� והיו

כול להיות עוד י, בכל דקה, אבל מצב של ניגוד ענייני� יכול להיות בכל שעה  

וג� הצהרה , א% אחד לא צופה פני עתיד. יכול להיות עוד חודש, שבועיי�

  , 2.2.2007&היא לא נכונה ל, 31.1.2007&כזאת שהיא נכונה ל

  &ל שנה תגישכ  :גל&יא ב�ג

בעוד שלושה חודשי� .  שבועיי� יכול להיות ל! מצב של ניגוד ענייני�בעוד  :קובי אוחיו�

מצב של ניגוד ענייני� תלוי בכל . סליחה. יכול להיות ל! מצג של ניגוד ענייני�
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אי� שו�  )מדברי� יחד(. מיני נושאי� שעולה על שולח� המועצה או הוועדות

ה� חסרות , � חו$ מלהשיג כותרת בעיתו&ה� חסרות, משמעות להצהרות האלו

  )מדברי� יחד(. כל משמעות

ולא פחות חשוב , אני רוצה להגיד שטוהר המידות הוא דבר חשוב מאוד: עמיר� מילר

 אתה לא רוצה &הרמיזה שיש למישהו אולי, אפילו, מטוהר המידות הוא עצ�

אבל יש אנשי� שיראו את זה כמי שיש לאנשי� פה משהו , לרמוז את זה

  . להסתיר

בקשר לשתי הפסקאות הראשונות של הצעת , ת ההצעה של!אני קראתי א  

אני , א� אתה תוריד את הפסקה השלישית. ההחלטה אני מזדהה לחלוטי�

  . מוכ� להצביע בשביל זה

  , תה מייתר את כל ההצעהא  :גל&יא ב�ג

  )מדברי� יחד(כפי שאתה יודע , אני חושב שאני. אני לא מייתר את זה: עמיר� מילר

החוק הקיי�  )מדברי� יחד(, ד את ההצעה מסדר היו�ני מבקש להוריא  

  . מאפשר פתרו� מלא לכל בעיית ניגוד הענייני� שעלולה או עשויה להיות

  ? ירי� את ידו, י בעד הצעתו של עמיר� מילרמ :חמו&הודה ב�י

  :הצבעה  

 בני,  פזרינה, ש" ציבוקי,  מילרעמיר�,  אברה�אריה, יעקב אוחיו�: בעד  

  . חמויהודה ב�, כברה

    ב� גלגיא,  גבע אמיר:נגד  

  

מסדר , בדבר ניגוד ענייני� של חברי מועצההסיר ההצעה למחליטי�    :547'  מס ח ל ט הה

  .יו�ה

  .הישיבה נעולה, ודה רבהת :חמו&הודה ב�י

  .ו� הישיבהת

     
  

 

� אייל יוניא

 ל העירייה "מנכ

 � חמו�יהודה ב

 ראש העיר 
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  סבא� יריית כפרע

  יבת מועצה שלא מ� מני� חלטות ישה

  )31.1.2007(ז "ג בשבט תשס"יו� חמישי ימ

    

  

מסדר , הסיר ההצעה בדבר ניגוד ענייני� של חברי מועצהלמחליטי�    :547'  ח ל ט ה מסה

  .יו�ה
  


